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

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

�Creanta creditoarei BANK LEUMI ROMANIA SA , inscrisa in tabelul definitiv initial la 
categoria creantelor garantate  cu suma de 3.016.637 lei, se reduce cu 1.000.000 lei, fiind 
inregistrata in tabelul definitiv rectificat cu suma de 2.016.637 lei; 
� Creanta creditoarei GDF ENERGY Romania SA. de 4.162.726 lei, a fost inscrisa in tabelul 
definitiv rectificat , la categoria creantelor garantate cu suma de 1.732.280 lei, iar diferenta de 
2.430.446 lei, la categoria creantelor chirografare. 
 



 3

Dupa efectuarea modificarilor de mai sus,  tabelul definitiv rectificat al creantelor debitoarei S.C. 
FABRICA DE ZAHAR BOD SA ,  cuprinde creditorii indreptatiti sa participe la procedura 
insolventei in temeiul art.3 pct.8 din Legea nr.85/2006 sunt grupati in 4 categorii, astfel : 
� Creante garantate - art.121pct.2 din Legea nr.85/2006; 
� Creante salariale - art.123 pct.2 din Legea nr.85/2006; 
� Creante bugetare – art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006; 
� Creante chirografare – art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006; 
 

 Mentiuni privind modificarea planului de reorganizare 
Urmare intocmirii, inregistrarii si afisarii tabelului definitiv rectificat al creantelor debitoarei 
S.C.FABRICA DE ZAHAR BOD SA . de catre administratorul judiciar la data de 26.12.2011, 
planul propus de debitoare si votat  de catre creditori sufera urmatoarele modificari :  

• Majorarea  creantelor inscrise in la categoria creantelor garantate ( art. 121 (2)  din lege ) 
de la 15.656.021 lei la 33.079.317  lei.  Cresterea se datoreaza trecerii creantei ANRSPS 
–Unitatea 350 inregistrata initial la categ. Creantelor prevazute la art. 123(1) , precum si a 
cresterii ponderii creantei garantate in urma reevaluarii garntiei detinuta de creditoarea 
GDF ENERGY Romania SA .Aceasta majorare nu implica modificarea totalului sumelor 
ce urmeaza a se plati acestei categorii, potrivit programului de plati  prevazut de planul de 
reorganizare propus initial de debitoare si votat de adunarea creditorilor ; 

• Majorarea  sumelor inregistrate la categoria creantelor bugetare , de la suma de 
47.606.283 lei,  la 72.623.193 lei . Cresterea  se datoreaza creantei de 25.016.910 lei 
refuzata a fi considerate o creanta nascuta in perioada de observatie cea c ear fi impus 
plata cu prioritate potrivit ar.64(6) din lege.  Majorarea , impune modificarea programului 
de plati, in sensul ca suma ce face obiectul stingerii creantelor  bugetare in suma totala de 
3.808.503 lei ( prevazuta in programul initial de plati), urmeaza a fi repartizata in functie 
de noua pondere pe care o detine fiecare dintre creditorii bugetari inscrisi in tabelul 
definitiv la aceasta categorie.  

• Diminuarea   valorii categoriei creantelor chirografare de la  13.616.690 lei la13.437.567  
lei, ca urmare a rectificarii ponderii creantelor GDF ENERGY Romania SA si AECTRA 
AGROCHEMICALS SRL inscrise la aceasta categorie. 

  Ca o consecinta a celor de mai sus totalul creantelor inscrise in tabelul definitv  a crescut   de la  
95.162.788 lei ,  la 119.179.698 lei. 
    In scopul administrarii eficiente a procedurii reorganizarii debitoarea prin administratorul 
special , in temeiul artic. 96 (1) din Legea 85/2006, a desemnat o categorie separata de  creditori , 
formata din furnizori indispensabili, respectiv Asociatia cultivatorilor de sfecla zahar ( furnizor 
materie prima – respectiv sfecla de zahar )  si Baumit Romania Com SRL( furnizor piatra de 
var). Lista a fost confirmata de catre administratorul judiciar.  Incadrarea in aceasta categorie a 
fost analizata in concret in functie strategia propusa prin planul de reorganizare ( plata creantelor 
in principal din resursele financiare realizate din activitatea de productie a zaharului ) , activitate 
care nu se poate desfasura fara furnizarea sfeclei de zahar si nici a pietrei de var.  
 
Justificarea legală a modificarii planului de reorganizare 

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

Legea consacra problematicii reorganizarii două sectiuni distincte, respectiv Sectiunea a 
V-a (Planul) şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale se ofera 
sansa debitorului fata de care s-a deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si 
continue viata comerciala, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, 
conform art. 95 (1) : „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile si specificul 
activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta 
debitorului, si va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publica (…)” ( Art.95 alin.1 din Legea 
85/2006 ). 
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In acelasi timp , art. 100, alin. (5) din lege prevede ca  “modificarea planului de 
reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii , cu respectarea conditiilor dfe vot si 
confirmare prevazute de prezenta lege .  

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

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

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

În ceea ce priveste durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea 
acoperirii într-o cat mai mare masura a pasivului societatii debitoare, se propune implementarea 
acestuia pe durata maxima prevazuta de prevederile art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 și 
anume trei ani de la data confirmarii acestuia de către judecătorul sindic. De asemenea, pe durata 
de implementare a planului de reorganizare activitatea societatii debitoare va fi condusa de catre 
administratorul debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, pastrandu-se dreptul de 
administrare al societatii. În situatia în care nu se vor gasi conditii optime pentru derularea 
componentelor mecanismului reorganizarii, cu acordul a doua treimi din creditorii aflati în sold 
dupa trecerea a cel mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu înca 12 luni. 
 
1.3. Scopul planului 

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

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

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

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

Prezentul plan isi propune să actioneze pentru modificarea structurala a societatii pe mai 
multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social avand ca scop principal 
plata pasivului S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A., relansarea viabila a activitatii, sub 
controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce priveste realizarea obiectivelor mentionate. 
 
 
2. Necesitatea procedurii reorganizarii 
2.1 Aspecte economice 

În plan economic, procedura reorganizarii este un mecanism care permite companiei 
aflata intr-o stare dificila din punct de vedere financiar, să se redreseze si sa-si urmeze activitatea 
economica. 

Mentinerea activitatii debitoarei din punct de vedere a poziției acesteia pe verticala 
lanțului economic, are o importanta economica foarte mare pentru judetele Brațov si Covasna 
si intr-o măsura deloc de neglijat si a altor judete din Romania. Reducerea unui important 
procent din verticala lantului economic al industriei zaharului, prin închiderea activitatii 
debitoarei, va conduce la mari minusuri in sumele colectate la bugetul consolidat al statului ți 
bugetele locale.   

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamna trasarea realista a unor obiective 
ce trebuiesc atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul restrucutrarii activitatii, 
valorificarea oportunitatilor de afaceri si instituirea unei discipline financiare. Planul de 
reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare, bazata pe adoptarea unei politici 
corespunzatoare de management, financiare,  marketing, organizatorice şi structurale. 
  
2.2 Aspecte sociale 

Reorganizarea societatii FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. şi continuarea activitatii sale 
isi manifesta efectele sociale prin pastrarea unui procent de 90 % din numărul de salariati 
existenti, la aceasta data respectiv 222, iar valorificarea unor oportunitati de afaceri va impune în 
viitor noi angajari, acest aspect urmand a avea impact şi asupra pietei muncii din zonele unde isi 
desfasoară societatea activitatea prin punctele de productie si desfacere a produselor sale. Pe 
langa aspectele sociale legate de mediul intern al debitoarei, o si mai mare importantă o au 
aspectele sociale legate de mediul extern. Practic de functionarea  fabricii de zahar in această 
zona depinde un important sector agricol din judetele Brasov  Covasna si Harghita si anume 
cultivarea sfeclei de zahar. În acest sector de activitate sunt angrenati un numar total de cca 600 
de producatori individuali si agenti economici care se ocupa în mod exclusiv cu cultivarea sfeclei 
de zahar. La acestia se adauga importanti producatori de îngrasaminte chimice, seminte de sfecla 
si alte  materii prime specifice producerii zaharului, plus importanti prestatori de servicii, care 
vor avea de suferit din punct de vedere al reducerii activitatii economice cu repercursiuni în 
reducerea numarului de angajasi din aceste companii. Societatea urmareste ca în urma derulării 
activitatii să obţina un profit cu trend crescator in urmatorii ani, care să fie destinat platii unei 
importante parti a pasivului. 
 Societatea va mentine in primul rand acei angajati care au dovedit profesionalism si 
loialitate. 
 
2.3 Avantajele reorganizării 
 
2.3.1. Premisele reorganizării S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A.  
Principalele premise de la care pleacă reorganizarea debitoarei sunt următoarele: 
- capacitatea acesteia de a mentine o activitate generatoare de profit si ca urmare de lichiditati; 
-existenta contractelor de furnizare de materie prima respectiv sfecla de zahar, încheiate în 
prezent care asigură mentinerea activitatii debitoarei; 
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- existenta unei piete reale de desfacere a produselor debitoarei; 
- mentinerea contractelor incheiate cu principalii furnizori de utlilitati- gaz metan, energie 
electrica, apa, etc.  
- cresterea cifrei de afaceri prin valorificarea unor oportunitati de afaceri; 
- baza materiala de care dispune societatea îi permite acesteia sa-si desfăsoare activitatea; 
- existenţa unor active excedentare în raport cu activitatea de bază a societăţii care generează 
venituri din închiriere sau pot fi sursă alternativă de venituri prin vânzarea acestora. 

Demararea procedurii de reorganizare a societatii şi dezvoltarea activităţii curente va crea 
posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de 
distribuiri către creditori. Per a contrario, vânzarea în acest moment a întregului patrimoniu al 
S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. în cazul falimentului ar reduce si mai mult şansele de 
recuperare a creanţelor şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară faţă de 
valoarea sa reală. 

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin 
finalitatea lor să satisfacă interesele unei parti importante a creditorilor, atât ale creditorilor 
garantati, cât şi ale celorlalţi creditori, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă 
activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente. Chiar daca creditorii chirografari 
nu-si incaseaza creantele, mentinerea in activitate a debitoarei le ofera posibilitatea  desfasurarii 
in continuare a relatiilor economive stabilite cu acestia prin contracte de furnizare a utilitatilor,  
de ingrasaminte chimice, sfecla de zahar si alte servicii specifice. 
 
2.3.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului 

Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, primii 
urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acestia din urmă 
menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor 
exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în 
întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi 
activitatea, cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării 
valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele într-o 
proporție superioară decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. 

Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje: 
- Continuând activitatea de producţie, 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); 
- De asemenea, continuarea activităţii de productie si comerţ măreşte considerabil şansele ca 
activul societăţii să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcţionare (ca afacere), chiar în 
eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment; 
- Societatea are costuri fixe (utilităţi, salarii, asigurari bunuri din patrimoniu, impozite, taxe 
locale et.), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin continuarea activităţii de bază, precum 
şi din obţinerea de venituri din închirieri şi valorificări ale bunurilor dispensabile activităţilor pe 
care societatea urmează a le desfăşura. 

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. 
- Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, ţinând cont de 
necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei societăţi care are o îndelungată istorie, este un 
agent economic de referintă in peisajul economic din această zonă, a avut rezultate concretizate 
în obținerea unor importante cifre de afaceri şi profituri, a fost un important contribuabil la 
buget. 
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3. Situatia actuala 
Odata cu aparitia primelor semne ale starii de insolventa, conducerea societatii a demarat 

un plan de masuri care sa reduca efectele negative asupra societatii, din care mentionam:  
• Analiza – diagnostic a societatii pentru determinarea situatiei reale; 
• Intarirea disciplinei financiare prin eliminarea cheltuielilor inutile si cresterea ritmului de 
recuperare al creantelor. 

Intrucat masurile mentionate mai sus nu au condus prin ele insele la stabilitatea 
financiara, avand in vedere si criza financiara economica nationala si mondiala, administratorul, 
constantad insolventa vadita a societatii, a fost nevoit sa formuleze cerere de deschidere a 
procedurii de insolventa in scopul redresarii pe baza unui plan de reorganizare. 

 
Prin urmare eliminarea starii de insolventa nu se poate realiza fara sprijinul 

creditorilor prin procedura colectiva instituita de Legea 85/2006. 
 
 
4. Cauzele insolventei. 

Cauzele care au condus la aparitia starii de insolventa, asa cum au fost ele identificate de 
catre administratorul judiciar, sunt atat de natura interna cat si externa societatii: 
 
A. Factori interni 
ț Managementul neperformant: 
- Lipsa unei strategii pe termen mediu si lung cu privire la activitatea de baza a debitoarei; 
- Rigiditatea si lipsa unei adaptari din mers a mediului intern fata de schimbarile ivite in mediul 
extern al debitoarei; 
- Lipsa unui control al costurilor de productie, de intretinere si distributie, de aici rezultand 
absenta unor obiective privind reducerea acestor costuri; 
- Gestionarea necorespunzatoare a fluxurilor de numerar; 
- Depistarea unor anomalii in evidentierea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor care au 
generat obligatii suplimentare la bugetul consolidat al statului, mai ales de natura accesoriilor ; 
- Desfasurarea activitatii la un nivel empiric fara a folosi instrumente moderne de gestiune 
economico-financiara a intreprinderii cum ar fi bugetarea activitatii, stabilirea unor obiective si 
indicatori care sa creeze cadrul general de lucru si luarea acelor masuri pentru indeplinirea 
acestora. 
ț Resurse umane: 
- Existenta unor cheltuieli salariale nejustificate, a condus la scaderea productivitatii muncii, la 
iesiri de numerar suplimentare si reducerea profitabilitatii debitoarei. 
 
B. Factori externi 

In conformitate cu politica agricola comuna si organizarea comuna a pietelor agricole in 
domeniul zaharului, impusa de Uniunea Europeana, incepand cu anul 2007, in urma impartirii 
pietei zaharului intre tarile din uniune, in baza Tratatului  de aderare ratificat prin Legea 
157/2005, Romaniei i-a fost alocata o cota de zahar de 109.164 tone zahar alb din sfecla de zahar 
si 329.696 tone zahar alb din rafinarea zaharului brut din trestie de zahar. 

In baza Ordinului nr. 816/2006 pentru repartizarea cotelor de producţie de zahăr şi 
izoglucoză, subscrisei societati i-a fost repartizata o cota de 18.406 tone zahar alb  din sfecla de 
zahar si o cota de 2.812 tone zahar din rafinarea zaharului brut din trestie. 

Conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 
octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii 
specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), in domeniul 
zaharului s-au stabilit anumite reguli de producere si comercializare a produsului zahar: 
1.  anul de comercializare in domeniul zaharului este considerat a fi cuprins intre 1 octombrie si 
pana la 30 septembrie al anului urmator;  
2. prin RCE 1234/2007 se stabileste un pret minim pentru sfecla de zahar, materia prima care sta 
la baza intregii productii a societatii noastre; 
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3. reguli cu privire la productia de zahar careia i se aplica o cota si zaharul  peste cota: societatile 
producatoare de sfecla de zahar  pot produce pe o campanie cantitatea aferenta cotei alocate, 
surplusul fiind considerat zahar peste cota. Acest zahar peste cota nu poate fi comercializat in 
anul comercial respectiv decat in anumite conditii: 
 a) utilizat ca zahar industrial, pentru fabricarea anumitor produse, la preturi modice, sub 
pretul de cost al zaharului; 
 b) reportat in anul de comercializare urmator, in contul productiei careia i se aplica o cota 
a anului respectiv; acest lucru semnifica faptul ca in anul comercial urmator, societatea va treui 
sa produca zahar astfel incat poductia plus cantitatea reportata sa fie egala cu cota alocata; 
 c) utilizat în scopul regimului de aprovizionare specific prevăzut pentru regiunile cele 
mai îndepărtate, în conformitate cu titlul II din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului 
(1); 
 d) exportat în limitele cantităţilor fixate de către Comisie conform angajamentelor care 
rezultă din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat. 
In cazul in care zaharul produs peste cota este pus pe piata in anul de comercializare in curs 
(pana la 30 septembrie), aceasta cantitate este penalizata cu 500 euro/tona. 
4. taxa de productie – reprezinta o taxa perceputa de Uniunea Europeana pentru cantitatea de 
zahar aferenta cotei alocate fiecarei tari din uniune, de 12 euro/tona de zahar. Taxa se plateste de 
toate intreprinderile producatoare de zahar. 
- Cresterea preturilor de achizitie a materiilor prime si a materialelor consumabile precum si a 
utilitatilor, de de o parte si presiunea zaharului din import care a facut ca zaharul din productia 
indigena sa fie vandut la un pret scazut pe de alta parte; 
- Existenta unui an agricol slab 2010 pentru productia de sfecla de zahar din zona judetelor 
Brasov si Covasna, care a condus la o productie de zahar care nu a putut acoperi nici macar cota 
de 18.604 to, respectiv realizarea unei productii de doar 15.840 to de zahar. Conditiile climatice 
nefavorabile au provocat reducerea substantiala a productiei si a continutului de zahar in 
radacina de sfecla de zahar, asa cum rezulta si din datele comparative pe anii 2006 – 2010 
prezentate mai jos: 
  
Nr 
crt 

ANUL Productia de sfecla 
neto de plata tona 

Continutul mediu 
de zahar % 

Productia totala de zahar tona 

1 2006 179.351 15,9 23.906 
2 2007 152.000 15,1 16.809 
3 2008 151.150 16,3 19.406 
4 2009 155.050 16,4 20.546 
5 Media 159.564 16,0 20.166 
6 2010 124.000 14,9 15.840 
7 2011 109.871 17,33 16.581 
 

Reducerea productiei de sfecla cu 15.000 tone in 2010 comparativ cu media anilor 2006 – 
2009 si a continutlui de zahar de 1,1% se datoreaza urmatoarelor cauze: 

In anul 2010 s-au contractat si semanat cu sfecla de zahar 5.515 ha si au ramas in cultura 
4.517 ha, fiind calamitate 998 ha. 

Din cele 4.517 ha ramase in cultura, au mai fost calamitate cca 505 ha cu 30% din 
productie. 

Calamitatea totala si partiala a productiei de sfecla de zahar s-a produs datorita ploilor 
torentiale si abundente din lunile iunie, iulie, august. Aceste precipitatii au provocat inundarea 
unor suprafete pe perioade cuprinse intre 7 si 10 zile, ducand la distrugerea plantelor de sfecla de 
zahar.  

In lunile iulie si august 2010, au fost un numar mare de zile cand temperaturile diurne au 
depasit frecvent 30 grade Celsius, provocand ofilirea frunzelor de sfecla de zahar si blocand 
asimilatia, reducand astfel continutul de zahar din radacini. 
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Datorita umiditatii excesive si temperaturilor ridicate, din lunile iulie si august s-au 
realizat conditii foarte favorabile pentru aparitia unor boli specifice sfeclei de zahar, care au 
condus la distrugerea a peste 50% din frunzele sfeclei de zahar. 

 
In consecinta, campania de procesare a sfeclei de zahar 2010/2011 a inceput in data de 

02.10.2010. Pana la data de 01.12.2010 s-au obtinut urmatoarele rezultate: 
a) sfecla de zahar prelucrata: 124.556 tone; 
b) zahar obtinut: 15.840 tone; 

 Fata de cota alocata societatii noastre de 18.406 tone zahar, in prezent avem o nerealizare 
de 2.566 tone zahar. 
 Cauzele nerealizarii cotei de zahar alocate sunt legate strict de lipsa materiei prime 
preconizate care sa genereze cantitatea de 18.406 tone zahar. 
 Astfel, fata de anii precedenti cand societatea noastra nu numai ca si-a realizat cota de 
zahar dar a si depasit-o, in anul 2010  si 2011 a fost in imposibilitatea de a realiza cota de zahar 
alocata. 
 
5. Reorganizarea societatii. Perspective si masuri. 
 
5.1. Prin prezentul PLAN DE REORGANIZARE debitorul propune in fapt creditorilor sai 
redresarea economico-financiara a societatii pe baza unei strategii coerente pe termen mediu si 
lung. 
 
5.2.  Perspectiva de redresare a debitoarei este una reala si se bazeaza in principal pe viabilitatea 
economica viitoare a acesteia, pe baza faptului ca din analiza efectuata a reiesit ca, daca masurile 
necesare ar fi fost luate la momentul respectiv, nu s-ar fi ajuns in situatia aceasta si pe baza 
prognozelor financiare care releva posibilitatea acoperirii pasivului debitoarei prin continuarea 
activitatii si valorificarea partiala a activului acesteia. 
  
5.3. Pentru implementarea strategiei de reorganizare si implicit redresarea societatii, planul de 
reorganizare prevede, in principal, urmatoarele MASURI : 
ț Masuri interne restructurare, comercial, marketing, management, financiar contabilitate, etc. 
respectiv: 
• elaborarea unei strategii financiare, prin realizarea unor bugete anuale si multianuale, atat 
pentru perioada de implementare a planului de reorganizare, dar si dupa aceasta perioada. De 
asemenea elaborarea unor previziuni privind cash-flow-ul debitoarei in aceleasi perioade descrise 
mai sus. 
• intocmirea executiei bugetare lunar, pentru a putea monitoriza in timp real activitatea 
economica si luarea masurilor necesare la momentul oportun; 
• asigurarea unei mentenante a tuturor echipamentelor si utilajelor tehnologice pentru prevenirea 
unor defectiuni de exploatare, astfel incat, prin aceasta sa se inregistreze reduceri la costurile de 
intretinere a fluxurilor tehnologice; 
• implicarea intr-o masura mai mare a specialistilor debitoarei in relatiile cu furnizorii de sfecla 
de zahar, pentru a furniza, pe intreaga perioada de vegetatie a culturilor, printr-o monitorizare 
continua a  realitatilor din teren, de informatii utile, care pe de o parte sa poata duce in cazul 
aparitiei unor probleme la luarea masurilor ce se impun, iar pe de alta parte la urmarirea realizarii 
indicatorilor previzionati  prin planul de reorganizare; 
• alegerea clientilor pe criterii de solvabilitate si luarea de masuri asiguratorii de incasare a 
creantelor (ex. file cec si / sau bilete la ordin garantate personal de catre conducatorul societatii 
client, obtinerea de gajuri materiale); 
• evaluarea fiecarui personal angajat si analiza productivitatii individuale, reevaluarea fiselor de 
post si actualizarea lor, acolo unde este necesar prin adaugarea de atributiuni menite sa duca la 
implementarea planului de reorganizare. In urma acestor analize si evaluari pe posturi si functii 
se vor lua masuri de restructurare a personalului, pe de o parte si de incheiere de contracte de 
munca pe durata determinata pentru acele posturi si functii care nu au acoperire in activitatea 



 10

debitoarei pe intreg parcursul anului. Aceste masuri sunt menite sa reduca costurile cu personalul 
salariat, dar si  celelalte costuri legate de existenta unui contract de munca; 
• in functie de conditiile concrete economice si comerciale existente in perioada fiecarei 
campanii, vor avea loc ajustari ale strategiilor care stau la baza prezentului plan de reorganizare, 
astfel incat sa se obtina maxim de profit, dar si asigurarea functionarii debitoarei si reluarea 
ciclului de productie viitor; 
• monitorizarea cadrului legislativ european si national cu privire la productia de zahar, pentru a 
incerca eliminarea sau minimizarea posibilelor efecte negative care ar putea duce la probleme in 
realizarea planului de reorganizare; 
• monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza in prezent, 
pentru a minimiza cat de mult se poate riscul neincasarilor; 
� valorifcarea instalatiei de ambalare zahar la kilogram, intr-o masura mult mai mare decat pana 
in prezent. Aceasta schimbare de proportii in structura produselor finite, respectiv zahar vrac vis 
a vis zahar ambalat, va conduce la cresterea profitabilitatii activitatii debitoarei; 
• pentru sustinerea realizarii strategiei enuntate la punctul anterior, va fi necesara realizarea unei 
actiuni de promovare a societatii si a produselor comercializate de aceasta prin reclama si 
publicitate: presa, radio, televiziune la ore de maxima audienta, care sa aiba impact mare la 
public. 
• administrarea societatii in insolventa va fi asigurata de catre Administratorul special al 
societatii ce pastreaza conducerea in tot a activitatii societatii, inclusiv dreptul de dispozitie 
asupra bunurilor din averea societatii debitoare, sub stricta supraveghere a administratorului 
judiciar. 
• luarea de masuri pentru recuperarea creantelor scadente si neincasate, apeland la instantele de 
judecata; 
• cresterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante prin evitarea constituirii de stocuri cu 
miscare lenta si/sau fara miscare; 
• asigurarea unei cresteri mai sustinute si a unui flux pozitiv de lichiditati prin:  

- implementarea de actiuni pe termen scurt si monitorizarea rezultatelor; 
-  analiza ritmica a marjelor de profit si a sistemului de preturi pentru gamele de produse 

comercializate; 
-  mentinerea sub control al pragului de profitabilitate; 
-  urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a 

rezultatelor. 
• angajarea a doi agenti de vanzari pentru a se asigura promovarea si distributia productiei 
societatii; 
• pastrarea disciplinei financiare instituita odata cu semnalarea primelor semne ale starii de 
insolventa; 
• controlul strict asupra cheltuielilor efectuate si al recuperarii creantelor, impreuna cu 
reprezentantul din punct de vedere juridic al societatii (ex. avocatul societatii). 
• lichidarea partiala a patrimoniului, respectiv vanzarea unor elemente componente ale 
patrimoniului care nu afecteaza activitatea societatii. 
 
- Masuri interne de gestiune a  afacerii : 

- In prezent, energia electrica necesara in campanie se produce de catre echipamentele 
proprii debitoarei, in proportie de 70 % - se impun masuri de reducere a consumului de 
energie electrica la cat mai apropape de aceasta posibilitate pentru a nu mai cumpara din 
sistemul national. Aceasta masura se poate realiza prin redimensionarea motoarelor 
electrice (intern), fara costuri suplimentare, montarea de convertizoare de frecventa (sunt 
in stoc, trebuie doar facut montajul) aceste masuri pot duce la o reducere de min 5% a 
consumului de energie achizitionat din sistemul national.  

- Masuri de reducere a costurilor cu energia termica : prin imbuntatirea schemei termice a 
fabricii. Se va face intern fara costuri suplimentare. Exista resurse materiale pentru 
schimbarile propuse. Toate aceste masuri duc la reducerea consumului de gaz. 
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- Obligativitatea prezentarii la aprobare a minim trei oferte pentru materialele achizitionate 
(ADT – serviciul de aprovizionare, desfacere, transport) . 

- Nu se vor mai achizitiona materiale fara intocmirea necesarului de aprovizionat care va fi 
in prealabil, analizat si aprobat de factorii de decizie . 

- Introducerea unei metodologii de calcul a costului de productie a zaharului, melasei si a 
produselor reziduale, prin resurse interne. 

- Reintroducerea normelor de consum pe intreg fluxul de productie al zaharului . 

- Reducerea cantitatilor de apa uzata evacuata cu 40 %, prin marirea gradului de recirculare 
a apei industriale si introducerea monitorizarii scurgerilor de apa. Exista posibilitatea 
tehnica. Nu necesita investitie.  

- Inceperea lucrarilor de proiectare a unei statii de epurare proprii, cu termen de executie 
31.12.2015. Locatia statiei va fi in incinta fabricii de zahar. Acest lucru va avea un 
avantaj major prin reducerea la maxim a necesarului de investitie : teren propriu, personal 
existent care va fi folosit in perioada de constructie si exploatare a statiei de epurare. In 
urma acestei investitii se vor elimina costurile cu taxele ce se platesc in prezent pentru 
apele uzate deversate in iazurile biologice si apoi in raul Barsa. 

- Schimbarea structurii clientilor care in prezent sunt in proportie de peste 90% 
distribuitori si cresterea ponderii clientilor care utilizeaza direct zaharul in procesul lor de 
productie si incheierea de contracte directe cu retail-eri consacrati la nivel national. In 
acest sens se are in vedere contactarea reprezentantilor lantului de magazine tip discount-
er (MINIMAX), a producatorilor de conserve de legume-fructe, producatorilor de fructe 
confiate, producatorilor de siropuri de fructe si alte produse zaharoase, lanturilor de 
patiserii si cofetarii, etc.  

- In urma aprobarii planului de reorganizare se va intocmi si aproba la nivelul conducerii 
debitoarei un plan intern de masuri si actiuni cu termene precise, precum si persoanele 
care le vor  duce la indeplinire.  Acest plan de masuri va deveni sarcina de lucru  pentru 
fiecare salariat al debitoarei.  

6. Efectele reorganizarii 
Aprobarea planului de reorganizare de catre creditorii S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD 

S.A. in detrimentul falimentului, va avea urmatoarele EFECTE: 
 

6.1. Efecte economico-sociale: 
 

REORGANIZARE FALIMENT – LICHIDARE 
Se vor pastra locurile de munca a cca 200 persoane. Vor fi disponibilizate cca 20 

persoane. 
Pierderea  locurilor de munca de catre toti salariatii SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA 

va avea o influenta directa si negativa asupra nivelului de trai al familiilor acestora, a consumului 
din aceasta zona dar si o stopare a unei surse importante de contributii la bugetele central si local. 
Ca exemplu, aratam ca in ultimii cinci ani debitoarea a platit la bugetul de stat doar impozit pe 
profit peste 1,1 mil RON (LEI noi). 

Pe langa efectele negative ce tin de mediul intern al debitoarei, la fel de importante, daca 
nu mai importante sunt efectele negative ce se vor propaga in mediul exern al S.C. FABRICA 
DE ZAHAR BOD S.A. Aici avem in vedere ca prin functionarea acestei unitati se mentine in 
cultura agricola o suprafata de teren cuprinsa intre 4.800 si 6.000 ha, de pe urma carora obtin 
venituri un numar de cca 600 de agenti economici si cultivatori individuali, care la randul lor 
asigura traiul zilnic al salariatilor si respectiv familiilor acestora. La acestea se adauga, in cazul 
falimentului, eliminarea unei verigi esentiale dezvoltate pe orizintala lantului economic din 
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industria zaharului, unde vor avea de suferit un numar mare de agenti economici care isi 
desfasoara activitatea in diverse sectoare ale economiei nationale. 
 

6.2. Efecte asupra gradului de acoperire a creantelor 
 In acest capitol vom trata conform cu dispozitiile legii nr. 85 din 2006, modul si 
cuantumul distribuirii sumelor catre creditori, precum si analiza comparativa a efectelor ce 
decurg prin aplicarea unei sau a alteia din cele doua variante de obtinere a surselor financiare 
necesare acoperirii creantelor din tabelul definitiv de creante. Cele doua variante sunt falimentul 
sau reorganizarea prin aprobarea unui plan de reorganizare pentru o perioada de 3 ani, timp in 
care debitoarea va avea posibilitatea sa se redreseze si sa redevina prin aplicarea masurilor din 
plan o societate viabila si profitabila. 
 Analiza situatiei in care Planul de Reorganizare nu se aproba si se trece la initierea procedurii 
de faliment. 
 In cadrul acestei proceduri, activitatea debitoarei inceteaza, se trece la inventarierea 
patrimoniului si la scoaterea acestuia la vanzare pentru achitarea creantelor catre creditori. 
 Pentru a avea o imagine globala asupra intregului patrimoniu al debitoarei, vom prezenta 
mai jos un centralizator al rapoartelor de evaluare intocmite in perioada de observatie de un 
evaluator independent, numit de administratorul judiciar : 
 

CENTRALIZATOR   EVALUARI   MIJLOACE FIXE                                                                                                                                
S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD  S.A. 

NR.            
CRT. DENUMIRE MIJLOACE FIXE EVALUATE VALOARE 

EVALUATA (lei)                   
VALOARE DE 

LICHIDARE                      

1 CONSTRUCTII SI TEREN                                                                         
- UNITATE FABRICA DE ZAHAR 

12.726.600 9.544.955 

2 
BAZE DE COLECTARE A SFECLEI                                
(Baraolt, Bodoc, Budila, Cernat, Covasna, Moacsa, 
Prejmer, Rupea, Sanzieni, Targu Secuiesc, Voila) 

1.306.000 979.700 

3 CONSTRUCTII - APARTAMENTE                                                  
(BL.6, BL.10, BL.15, BL.17) 1.423.740 1.423.740 

4 

ALTE CONSTRUCTII SI TERENURI : 8.414.700 6.308.850 

 - CANTINA, CASINO, POPICARIE+BAR, CLADIRE 
POSTA, SERA 2.253.280 1.019.625 

 - INCINTA 2 (TERENURI) 117.100 87.825 
 - INCINTA 4 (TURNURI RACIRE) 261.300 195.975 
 - INCINTA 5 (STRAND + BAZINE DECANTARE) 266.500 199.875 
 - INCINTA 6 (TERENURI (27.000 mp, 36.477 mp, 800 
mp) + BAZINE APA) 1.415.700 1.059.600 

 - INCINTA 7 ( FERMA ) 538.100 403.575 
 - INCINTA 8 ( TERENURI (112.746 mp, 20.000 mp, 
15.000 mp) + CLADIRI ) 

3.299.400 2.474.550 

 - INCINTA 9 ( TERENURI ) 1.157.100 867.825 

5 TERENURI EXTRAVILAN  - 1.535.500MP - (Aninoasa, 
Reci, Saciova, Anghelus) 979.200 734.400 

6 

ALTE MIJLOACE FIXE 2.788.520 2.091.386 
 - UTILAJE     
 - ECHIPAMENTE    
 - INSTALATII    
 - APARATURA, IT, SOFT    
 - MOBILIER    
 - MIJLOACE DE TRANSPORT     

  TOTAL EVALUARE MIJLOACE FIXE                                             28.532.540 21.083.031 
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 Din tabelul de mai sus reiese ca valoarea patrimoniului activelor imobilizate ( mijloacele 
fixe ) a debitoarei, este de 28.532.540 lei. In caz de lichidare (faliment) evaluatorul a estimat o 
valoare teoretica, maxima, ce ar putea fi obtinuta intr-o perioada de timp nedeterminata si anume 
de 21.083.031 lei. La aceasta valoare se mai adauga sumele ce s-ar obtine din valorificarea 
stocurilor, incasarea creantelor si utilizarea sumelor din contul curent si caseria debitoarei, care 
au fost estimate la o valoare globala de 2.676.938 lei. Prin urmare, valoarea estimata care se va 
putea obtine in caz de faliment prin valorificarea intregului patrimoniu al debitoarei este de 
23.759.969. 
    In tabelul de mai jos vom prezenta modul si valorile de distribuire a sumei de 23.759.969 
lei, in caz de faliment in conformitate cu dispozitiile art. 121, al.1) si art. 123 al. 1) din Leg. 85/2006 : 
 

VALOARE EVALUATA MIJLOACE FIXE DEBITOR 
SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA 

VALOARE 
EVALUATA 

(VALOARE DE 
PIATA) 

VALOARE DE 
LICHIDARE 

(VALOARE ESTIMATA 
IN CAZ DE 
FALIMENT) 

28.532.540 21.083.031 

VALOARE ESTIMATA A ACTIVELOR 
CIRCULANTE CE URMEAZA A FI VALORIFICATE 
IN CADRUL PROCEDURII FALIMENTULUI 

  2.676.938 

TOTAL VALOARE PATRIMONIU 28.532.540 23.759.969 

CHELTUIELI estimate in caz de faliment conform Art. 121, al.1) si art. 123 
al. 1) din Leg. 85/2006 

1.370.397 

VALOARE CREANTA INCASATA DE CREDITORI IN CAZ DE 
FALIMENT PRIN VALORIFICAREA GARANTIILOR 

14.930.569 

VALOARE RAMASA DE DISTRIBUIT IN CAZ DE FALIMENT DIN 
TOTAL VALOARE PATRIMONIU, DUPA VALORIFICAREA 
ACESTUIA, CONFORM DISP. ART. 121 SI ART. 123 din Leg. 85/2006  

7.459.003 

DISTRIBUIREA VALORII DE MAI SUS 
SYNGENTA AGRO SRL 172.952 
OCHI FLORIN NICOLAE 557.338 
A.N.R.S.P.S. – U.T 350 Popesti Leordeni 6.728.713 

     
Avand in vedere cele de mai sus si raportate la tabelul definitiv de creante al debitoarei, 
prezentam in continuare sumele ce vor fi incasate de creditori in varianta falimentului : 

Nr.                
Crt. 

Categorii de Creante / Denumire 
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A. 
Creante garantate cf.art. 123 pct. 2 din 
Lg. 85 / 2006  33.079.317 28.227.391 14.930.569 22.389.752 

A.1. A.N.R.S.P.S. – U.T 350 Popesti Leordeni 18.244.173 13.116.240 9.968.342 16.697.055 

A.2. 
A.N.A.F. Bucuresti, Str. Apolodor, nr. 17, 
sect. 5 

543.100 543.100 412.756 412.756 

A.3. AECTRA AGROCHEMICALS SRL 2.131.009 2.131.009 1.619.567 1.619.567 

A.4 BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 2.292.644 2.292.644 2.292.644 

A.5 SYNGENTA AGRO SRL 172.952 172.952 0 172.952 

A.6. OCHI FLORIN NICOLAE 8.239.166 8.239.166 0 557.338 

A.7. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 1.732.280 1.732.280 637.260 637.260 
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B Creante izvorate din raporturi de munca 
conf. Art. 123 alin. 2 39.621 0 0 0 

B.1. Salarii restante  luna nov pentru 18 salariati 30.391     0 

B.2. Anda Simona BRAIA 9.230     0 

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

72.623.193 0 0 0 

C.1. A.P.I.A. 38.126.102       

C.2. A.N.A.F. 33.619.718       

C.3. PRIMARIA COMUNEI BOD 864.157       

C.4. C.N.V.M. BUCURESTI 10.502       

C.5. ADMIN. NAT. APELE ROMANE 2.714       

D Creante chirografare cf. art. 123, pct.7  
din Leg. 85 / 2006 

13.437.567      0 

  TOTAL  GENERAL 119.179.698 28.227.391 14.930.569 22.389.572 

 

In caz de REORGANIZARE :  

 In  cazul in care se va aproba planul de reorganizare a activitatii debitoarei, sumele ce vor 
fi achitate catre creditori, vor avea ca surse de constituire, fluxurile de numerar din exploatare si 
valoarea obtinuta in urma vanzarii unor active care nu sunt necesare activitatii de baza, respectiv 
productia de zahar.  

Analiza comparativa a gradului in care sunt acoperite creantele din tabelul definitiv, in 
cazul falimentului vis-a-vis de varianta in care se aproba un plan de derorganizare, este 
prezentata in tabelul urmator : 
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A. 
Creante garantate cf.art. 123 pct. 2 
din Lg. 85 / 2006  

33.619.718 22.389.572 66,60% 25.590.698 100,00%   

A.1.
A.N.R.S.P.S. – U.T 350 Popesti 
Leordeni 

18.244.173 16.697.055 91,52% 18.244.173 100,00%   

A.2.
A.N.A.F. Bucuresti, Str. Apolodor, nr. 
17, sect. 5 

543.100 412.756 76,00% 543.100 100,00%   

A.3. AECTRA AGROCHEMICALS SRL 2.131.009 1.619.567 76,00% 2.131.009 100,00%   
A.4. BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 2.292.644 76,00% 2.016.637 100,00%   
A.5. SYNGENTA AGRO SRL 172.952 172.952 100,00% 172.952 100,00%   
A.6. OCHI FLORIN NICOLAE 8.239.166 557.338 6,76% 750.547 9,11% * 
A.7. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 1.732.280 637.260 37,00% 1.732.280 100,00%   

B 
Creante izvorate din raporturi de 
munca conf. Art. 123 alin. 2 

39.621 0 0,00% 31.697 80,00%   

B.1. 
Salarii restante una luna pentru 18 
salariati 

30.391 0 0,00% 24.313 80,00%   

B.2. Anda Simona BRAIA 9.230 0 0,00% 7.384 80,00%   

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

72.623.193 0 0,00% 3.914.723 6,76%   

C.1. A.P.I.A. 38.126.102 0 0,00% 2.055.170 5,39%   
C.2. A.N.A.F. 33.619.718 0 0,00% 1,812.250 5,39%   
C.3. PRIMARIA COMUNEI BOD 864.157 0 0,00% 46.580 5,39%   
C.4. C.N.V.M. BUCURESTI 10.502 0 0,00% 570 5,39%   
C.5. ADMIN. NAT. APELE ROMANE 2.714 0 0,00% 153 5,39%   

E 
Creante chirografare cf. art. 123, 
pct.7  din Leg. 85 / 2006 

14.331.347 0 0,00% 0 0,00%   

  TOTAL  GENERAL 119.179.698 22.389.572 18,78% 29.537.117 24,78%   
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NOTA : Creditorul OCHI FLORIN NICOLAE, inscris in Tabelul definitiv al obligatiilor debitorului SC FABRICA DE ZAHAR 
BOD SA, in cadrul Categoriei B (Creante garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85 / 2006), la punctul B.5., avand in vedere 
declaratia scrisa a acestuia prin care si-a exprimat acordul pentru confirmarea planului de reorganizare, va fi considerat ca 
primind un tratament conform cu prevederile art. 96, al. 2) din Leg. 85/2006, . 

  

Se observa ca in cazul reorganizarii procentul de acoperire a creantelor este de 24,78% fata de 
varianta falimentului cand se acopera doar 18,78% din total creante. Alta analiza aduce in prim 
plan, alt dezavantaj major in cazul falimentului, unde se vor face doar catre  creditorii garantati 
(nici acestia nu vor fi 100% indestulati) fata de cazul in care se va aproba un plan de reorganizare 
in care sunt prevazute distribuiri catre un numar de trei categorii de creante si anume :  garantati, 
salariati si bugetari. 

Bineinteles ca in cazul falimentului conditiile de piata la data scoaterii la vanzare a 
activelor pot schimba semnificativ prognoza de fata atat in sensul scaderii preturilor si deci a 
gradului de acoperire cat si  in sensul amanarii vanzarii si deci al cresterii cheltuielilor de 
procedura. Practica arata ca in majoritatea cazurilor de lichidare fortata ofertantii mizeaza pe 
scaderea preturilor tinand cont de conditiile speciale  ale  activelor scoase la vanzare. 

Pe langa acest fapt, al incasarii in proportii mai reduse a creantelor detinute, alte efecte 
negative ale falimentului sunt mai putin cuantificabile dar reale: 

• In urma stoparii activitatii, vor fi disponibilizati cei 222 de salariati. 
• In urma evaluarii patrimoniului si scoaterii acestuia la vanzare este foarte probabil ca 

acesta sa fie valorificat “bucata cu bucata” pierzandu-se astfel destinatia pentru care a fost creat 
activul functional. 

• Ca efecte ecomomice pe orizontala si verticala, in actualele conditii economice, este 
putin probabil ca o companie de talia FABRICA DE ZAHAR BOD sa fie inlocuita prea curand 
cu alta. 

• Afectarea a peste 720 de firme care au in prezent o colaborare cu debitoarea si care vor 
avea de suferit inclusiv efectul disponibilizarii unora dintre angajatii acestora. 

 
Ca o concluzie generala, se poate afirma ca este de preferat acordarea sansei 

debitoarei S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. de a implementa planul de 
reorganizareare, avand in vedere capacitatea reala economica si financiara a debitoarei de 
a surmonta situatia dificila in care se afla, prin realizarea  masurilor prevazute expres in 
planul de reorganizare propus, cu efect pozitiv atat pentru creditorii acesteia care isi vor 
recupera creantele conform programului de plati, a salariatilor debitoarei, a 
colaboratorilor acesteia si mentinerea surselor de contributii la bugetele central si local. 

 
NOTA : Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta mai  poate fi 

modificat potrivit art. 101 alin. 5), daca conditiile in care a fost propus nu mai corespund 
ipotezelor de calcul si previziune sau au fost identificate alte modalitati de stingere a creantelor 
sau surse de finantare. Modificarile propuse vor fi prezentate creditorilor, cu respectarea 
conditiilor de vot si de confirmare prevazute de lege. 

Prezentul plan de reorganizare cuprinde … pagini si contine toate informatiile necesare 
beneficiarilor, in conformitate cu cerintelor Legii 85/2006, sectiunea 5, art. 94 ÷ 96  
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CAP I. PREZENTAREA SOCIETATII SI DESCRIEREA AFACERI I 
 
I.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 
 
I.1.1. DATE DE IDENTIFICARE: 
 

- DENUMIRE : S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. 
- ADRESA : localitatea Bod, str. Fabricii nr. 1, jud. Brasov 
- TELEFON : 40 – 0268 – 283469 
- FAX :  40 – 0268-286505 
- FORMA JURIDICA : Societate pe actiuni, de tip deschis 
-NR. DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI:  J08/179/1991 
- COD UNIC DE INREGISTRARE:  RO 1135146 
- COD CAEN : 1081 – fabricarea zaharului 

 
Puncte de productie, colectare si livrare 
- fabrica de zahar – productie zahar – localitatea Bod, str. Fabricii, nr. 1 
-  baze de colectare a sfeclei de zahar (proprietatea debitoarei) 
 
I.1.2. DOMENIU DE ACTIVITATE 

S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. activeaza intr-un singur domeniu de activitate, 
respectiv fabricarea zaharului. 

 
I.1.3. DATA INFIINTARII SI SCURT ISTORIC 

 
S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. Fabrica de Zahar Bod a fost infiintata in anul 

1889, la 11 km de Brasov si  3 km de Bod, pe malul raului Barsa, si a fost pusa in functiune in 8 
luni de zile. 
 Dupa nationalizare, fabrica a functionat cu acelasi specific, urmand un proces de investitii 
de dezvoltare tehnologica si a capacitatii de productie. 
 In conformitate cu dispozitiile HG 1353/1990 “se infiinteaza societatile comerciale pe 
actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, capitalul social prevazute 
in anexele nr 1-1”. In acest sens, denumirea noii societati comerciale infiintate a fost  

 – Societatea Comerciala Fabrica de Zahar Bod SA, Bod, Str Fabricii nr 1, jud Brasov. 
 
Starea actuală a societăţii la data depunerii planului 
 
I.1.4. CAPITALUL SOCIAL SI ASOCIATII 

 
Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 15.481.524,4 lei, divizat in actiuni cu 

o valoare nominala de 0,1 lei, structura actionariatului fiind urmatoarea: 
 

ACTIONAR VAL.  ACTIUNI/ 
ACTIONAR NR ACTIUNI PROCENT OBSERVATII 

SC DARCOM SRL 5.312.639,20 53.126.392,00 34,32  

APAPS 534.101,90 5.341.019,00 3,45  

OPRESCU IOANA 1.101.625,00 11.016.250,00 7,12  

PLATICA ELENA 6.464.301,20 64.643.012,00 41,75 Din care 
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64.043.012 
actiuni varsate 

FORMAN 
MIHAELA 

659.799,60 6.597.996,00 4,26  

ACTIONARI PF 1.256.042,20 12.560.422,00 8,11  

ACTIONARI PJ 153.015,30 1.530.153,00 0,99  

TOTAL 15.481.524,40 154.815.244,00 100,00  

 
 

In perioada scursa de la infiintare si pana in prezent capitalul social si actionarii au variat, 
actiunile fiind tranzactionate pe piata de capital, conform prevederilor Legii 297/2004 si a 
Regulamentelor CNVM. 

Scurt istoric al societatii in insolventa. 
Fabrica de Zahar Bod a fost infiintata in anul 1889, la 11 km de Brasov si  3 km de Bod, 

pe malul raului Barsa, si a fost pusa in functiune in 8 luni de zile. 
 Analizele efectuate asupra solului la vremea respectiva au fost pozitive culturii de sfecla 
de zahar, iar  un alt factor hotarator pentru existenta fabricii a fost “gara Bod”. 
 Capacitatea de prelucrare a fabricii la infiintare era de 600 to de sfecla/24h, iar cultura de 
sfecla de zahar se intindea pe o suprafata de 600-800 ha. 
 Dezvoltarea fabricii continua in anii urmatori, astfel incat in 1911 capacitatea de 
prelucrare ajunge la 1.100 to/24h, numarul angajatilor ajungand la 1.200. 
 Modernizarea fabricii in anii 1927-1928 duce la marirea capacitatii de prelucrare la 
1.700-2.000 to/24h. 
 Dupa nationalizare, in fabrica se incep noi investitii prin montarea de centrifugi noi, 
uscator de zahar, se inlocuiesc utilaje, etc. Campaniile de recoltare devin mai lungi (peste 70 de 
zile). Se lucreaza cu 3.000 de cultivatori astfel incat intre anii 1951-1952 campania se 
prelungeste pana la data de 15 ianuarie a anului urmator, obtinandu-se 30.000 to zahar/campanie. 
 In anul 1962, pentru asigurarea depozitarii in bune conditii a zaharului, se construieste 
silozul de zahar cu o capacitate de 20.000 to. 
 In conformitate cu dispozitiile HG 1353/1990 “se infiinteaza societatile comerciale pe 
actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, capitalul social prevazute 
in anexele nr 1-1”. In acest sens,  

- denumirea societatii comerciale infiintata – Societatea Comerciala Fabrica de Zahar 
Bod SA, Bod Str Fabricii nr 1, jud Brasov. 
 Din luna decembrie 1998 structura actionariatului s-a modificat. 
 Fabrica prelucreaza sfecla din mai multe judete ale tarii: in principal Brasov, Covasna dar 
si din Harghita, Prahova, etc.” 
 SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA este una dintre cele patru fabrici producatoare de 
zahar din tara, fiind singura societate de acest tip cu capital integral romanesc, avand arondata 
cea mai mare arie de cultivare a sfeclei de zahar. 
 Cultura sfeclei de zahar reprezinta principala cultura agricola din judetele Brasov, 
Covasna, Harghita, fiind singura activitate agricola eficienta si cu  rezultate sigure si constante. 
 Peste 780 de ferme mari plus 1.200 ferme mici sunt implicate in procesul agricol al 
culturii de sfecla de zahar, acestea furnizandu-ne materia prima necesara productiei anuale. 
Conform evidentei AJOFM Brasov, aceste ferme sustin un numar de cca 17.000 de angajati. 
 
 Aceste date releva cu prisosinta importanta strategica pe care societatea noastra o are sub 
aspect economic si social in cele trei judete mentionate. 
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 SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA detine doua marci inregistrate la OSIM, respectiv 
sigla fabricii cu antetul inregistrata in 1968 si in 2010 sigla ”ZAHAR CRISTAL OBTINUT DIN 
SFECLA”.  

La data deschiderii procedurii de insolventa, societatea are sediul social in Bod, str 
Fabricii nr. 1 jud Brasov, avand ca obiect principal de activitate: 1081 – fabricarea zaharului. 

In prezent actionarii SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA, sunt cei prezentati in tabelul 
de mai sus. 

 
I.2. ASPECTE JURIDICE 
 
I.2.1. CREDITE SI GARANTII BANCARE 
  

In prezent, S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. BUCURESTI are contractate 
urmatoarele credite bancare, respectiv: 
Denumirea bancii:   LEUMI BANK BRASOV  
Scopul :   LINIE DE CREDIT  
Durata contractului : 12 luni , in prezent este in analiza prelungirea incepand cu luna 

APRILIE 2011 pentru inca 12 luni 
Valoare contract :  2.000.000 RON 
Garantii reale: Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii asupra imobil 

intabulat in CF nr. 32918 a localitatii Brasov, nr. top 
14205/1/1/b/5/b/1/1/2/2, potrivit foii de avere (A+1) imobil 
constituit din lotul II – teren si constructii : teren minigolf, teren de 
tenis si casa de bilete, in suprafata de 3.549,9 mp, situat in Poiana 
Brasov, proprietatea garantului Ana MITACHE, conform 
contractului de vanzare-cumparare autentificat de BNP Marin ION, 
sub nr. 1667/ 20.07.2006, evaluat la data de 10.10.2008, la suma de 
5.405.398 lei.  

 

LISTA BUNURILOR DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI GREVATE DE SARCINI 

Nr 
crt 

AMPLASAMEN T 
IMOBIL/DESCRI

ERE 

NR CARTE 
FUNCIARA NR. TOP 

SUPRAFATA      
mp 

IPOTECA/ 
BENEFICIAR ACT ACT CF 

1 Incinta nr. 7 - Ferma 
anexa; Bod 

103611 
(41616) 

10832/10/
1/1 

42.228,00 

ANRS  
Act ctr 

2983.2008 
79097/ 

10.09.2008 

ANAF-DGFP 
BRASOV 

Act nr. 
5971M/ 

01.02.2010 

9073/ 
04.02.2010 

ANAF-DGFP 
BRASOV 

PV SEC 
130710 

61114/ 
19.07.10 

2 
Incinta nr. 5 - paturi 

namol industrial; 
Bod 

102211 
(4386) 

10815/1/2 41.488,00 

ANRS 
CIP 

3372/2000 
27051-
54/2000 

PRIMARIA BOD   35705/2005 

ANAF-DGFP 
BRASOV 

PV SEC 
130710 

61156/ 
21.07.10 

3 
Incinta 2 - teren 

pentru acces statie 
epurare; Bod 

100435 
(4386) 

10815/1/3 16.805,00 

ANRS CIP 
3372/2000 

27051/ 
17.08.2000 

ANRS 
CIP 

1348/2006 
28274/ 

22.06.06 

ANAF-DGFP 
BRASOV 

PV SEC 
130710 

61140/ 
19.07.10 

4 

Incinta nr. 8 - 
platforma 

gospodarire sfecla; 
Bod 

100792 
(4386) 

10815/1/4 147.746,00 

ANRS 
Act notarial 
958/26.04.10 

34418/ 
29.04.10 

ANAF-DGFP 
BRASOV 

PV SEC 
130710 

61126/ 
20.07.10 

5 
Incinta nr. 9 - statie 
epurare ape uzate; 

101656 
(4386) 

10815/1/5 204.464,00 ANRS 
CIP 

543.2001 
8833-

8834/2001 



 19

Bod 
ANRS 

CIP 
1348.2006 

28274/ 
22.06.06 

ANAF-DGFP 
BRASOV 

PV SEC 
130710 

61143/ 
19.07.10 

6 
Incinta 4 - Statie 

racire apa industriala 
100416 
(4386) 

10821/1/2 

6.794,00 

ANRS 
CIP 

3372/2000 

27051/ 
17.08.00; 
27052-
54/2000 

10821/2/1
/2 

ANRS 
CIP 

1348/2006 
28274/ 

22.06.06 

  
ANAF-DGFP 

BRASOV 
PV SEC 
130710 

61128/ 
20.07.10 

7 

decantor, platforma 
beton, 6 decantoare 
de apa reziduala, 2 

magazii, cabina 
poarta, zona WC, 

statie apa reziduala, 
bazin, 

scaridenisipator, 
retea tehnologica, 

retea de apa 

100444 
(5330) 

10815/1/1
/1 12.825,00 

ANRS CIP 
958/26.04.10 

3442/ 
27.04.10 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61107/ 
21.07.10 

8 

5 magazii, cabina 
CF, depozit fier 
vechi, rezervor 

combustibil, foisor 
depozit carburanti, 

terasa, birou 
carburanti, rezervor 

subteran, statie 
combustibil, statie 
pompe, cisterna, 

depozit lemne, turn, 
2 rampe depozit  

101625 
(4386) 

10815/1/1
/2 

17.854,00 

ANAF - DGFPBV PV SEC 
13.07.10 

61160/ 
19.07.10 

ANRS 
Act 

544.2001 
8835/ 

23.02.01 

      

9 
garaj, magazie, WC, 
platforma materiale 

101642 
(4386) 

10815/1/1
/3 

8.242,00 

      

ANRS Act ctr 
544.2001   

8835/ 
23.02.01 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61099/ 
19.07.10 

 

10 

birouri, remiza PSI, 
2 statii pompe, 
rezervor de apa, 

camin apa, 4 puturi 
apa 

101623 
(4386) 

10815/1/1
/4 

7.590,30 

      

ANRS 
Act ad 

224.2002 
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61102/ 
20.0710 

11 
fundatie, conducat 

tehnologica, drum de 
acces  

101624 
(4386) 

10815/1/1
/5 

6.204,00 

      

ANRS 
Act ctr 

544.2001   
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61101/ 
20.07.10 

12 

trotuar, drum de 
acces, cabina poarta, 

conducta 
tehnologica, 
conducta apa 

industriala, 2 puturi 
apa, casa pompe  

101815 
(4386) 

10815/1/1
/6 

11.473,60 

      

ANRS   
8835-

36/2001 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61106/ 
20.07.10 

13 
hala depozit zahar, 

magazie  
101644 
(4386) 

10815/1/1
/7 2.774,00 

ANRS 
Act ctr 

544.2001   
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV PV SEC 
13.07.10 

61092/ 
19.07.10 

      

14 

cilindru metalic, 
siloz zahar, 2 benzi 

transportoare, 2 
magazii  

100447 
(5330) 

10815/1/1
/8 

4.476,00 
ANRS 

CIP 
958/26.04.10 

34429/ 
27.04.10 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61113/ 
19.07.10 

15 
birouri, magazie, 5 
magazii, cos, atelier 

mecanis 

101634 
(4386) 

10815/1/1
/9 

10.728,00 

ANRS Act ctr 
544.2001   

8835/ 
23.02.2001 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61091/ 
19.07.10 

      

16 Corpuri magazii 100442 10815/1/1 8.341,80 ANRS CIP 15670/ 
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anexe fabricatie, 4 
magazii, trafo motor 
pompe, casa filtru  

(5330) /10 467/2008 25.02.08 

ANRS 
CIP 

1433/2008 
43187/ 

20.05.08 

ANRS 
CIP 

958/26.04.10 
34432/ 

27.04.10 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61150/ 
19.07.10 

17 

centrala termica, 
doua remize CF, 
magazie, depozit 

vane, depozit 
materiale, magazie 

vane gaz, doua 
racitoare, doua 

cosuri, wc 

101635 
(5330) 

10815/1/1
/11 

4.048,00 

AVAS 
Act ctr 

4439.2006 
75390/ 

21.12.06 

ANRS 
Act ctr 

1433/2008 
43187/ 

20.05.08 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61125/ 
19.07.10 

18 

staie bioxid de sufl, 
placa beton, statie 
compresoare, stalp 

metalic, banda 
tehnologica 

101639 
(4386) 

10815/1/1
/12 

1.297,00 

ANRS 
Act ctr 

544.2001   
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61089/ 
19.07.10 

      

19 magazie – presare  
100441 
(5330) 

10815/1/1
/13 

1.000,00 
ANRS 

CIP 
958/26.04.10 

34436/ 
28.04.10 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61123/ 
20.07.10 

20 

statie lapte var plus 
cuptor var, trafo-
rampa, camera de 

lapte var-CO2  

100446 
(5330) 

10815/1/1
/14 

1.649,00 
ANRS 

CIP 
958/26.04.10 

34440/ 
27.04.10 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61120/ 
19.07.10 

21 

cantar bascula, 4 
rezervoare melasa, 

depozit acid 
clorhidric, rezervor 
pacura, post trafo-

rampa, varnite 

100445 
(6769) 

10815/1/1
/15 

5.615,70 

ANRS   
43189/ 

20.05.08 

ANRS 
CIP 

1433/2008 
  

ANRS 
CIP 

958/26.04.10 
34445/ 

27.04.10 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61115/ 
19.07.10 

 

22 

platforma materiale, 
pod rulant, concasor, 

platforma depozit 
cocs, platforma 

depozit piatra var, 
instalatie sylver 

101646 
(4386) 

10815/1/1
/16 5.167,00 

ANRS 
Act ctr 

544.2001   
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61098/ 
20.07.10 

23 
zona CF, cablu 

tragere CF  
101626 
(4386) 

10815/1/1
/17 

13.085,00 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61166/ 
20.07.10 

      

ANRS 
Act ctr 

544.2001   
8835/ 

23.02.01 

24 

2 rampe, depozit 
fier, depozit sticla, 

platforma materiale, 
depozit gunoi, doua 
statii anexe produse 

zaharoase, doua 
cisterne ulei, doua 

rezervoare retea apa, 
conducta ulei 

101650 
(4386) 

10815/1/1
/18 

10.007,50 

      

ANRS 
Act ctr 

544.2001   
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV PV SEC 
13.07.10 

61096/ 
19.07.10 

25 

banda transportoare, 
doua instalatii 

sylver, platforma 
spalare sfecla, pod 

rulant, banda 
transportoare sfecla, 

instalatie priza, 
tablou comanda 

101647 
(4386) 

10815/1/1
/19 

7.934,40 

ANRS 
Act ctr 

544.2001   
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV PV SEC 
13.07.10 

61094/ 
19.07.10 

      

26 
dispensar medical si 

corp central 1  
101654 
(4386) 

10815/1/1
/20 318,00 

ANRS 
Act 

544.2001 
8835/ 

23.02.01 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61087/ 
21.07.10 

      

27 

pavilion 
administrativ, 

parcare, magazie, 
cabina poarta, corp 

central 2  

100448 
(4386) 

10815/1/1
/21 

2.375,00 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61118/ 
20.07.10 

banca leumi     

28 statie pompe, statie 100443 10815/1/1 466,70 ANRS CIP 34451/ 



 21

spalare sfecla, banda 
transportoare  

(6770) /22 958/26.04.10 27.04.10 

ANAF - DGFPBV 
PV SEC 
13.07.10 

61148/ 
19.07.10 

29 

platforma 
industriala, depozit 
gunoi, zona verde, 2 

bascule, cantar, 
drum acces, bazine 

apa potabila, depozit 
var industrial 

101641 
(6726) 

10827/1/3 36.477,00 AECTRA 
676/ 

29.03.2010   

30 
lot 3 - compus din 

casino si teren  
101631 
(6385) 

10830/1/a
/3 

6.046,00 

SC DGN 
DISTRIGAZ SUD 

SA 

3758/ 
21.12.07 105960/2007 

ANAF DGFP BV 
PV SEC 
130710 

61633/ 
20.07.10 

31 POPICARIE 
101446 
(4386) 

10830/1/a
/4 

teren 
proprietar 

statul 
roman 

ANAF DGFP BV 
PV SEC 
130710 

61108/ 
19.07.10 

32 teren industrial 
102187 
(5658) 

10829/1-
8b 

4.797,00 ANAF-DGFPBV 
PV SEC 
130710 

61079/ 
19.07.10 

33 bloc  17 
100418 
(5198) 

10830/2/8 
teren - 

proprietar 
statul roman 

ANRS 
CIP 

543/2001 
8833/ 

23.02.01 

FZB 
DEC CIV 

TRIB 
1397.A.1996 

21907/ 
17.12.1996 

ANAF DGFP 
PV SEC 
130710 

61078/ 
21.07.10 

34 

spatiu comercial 
situat la parter, 

sifonarie, magazie, 
atelier mecanic, 

croitorie 

5198 
10830/2/2

2/II 

teren - 
proprietar 

statul roman 

ANRS   
8833-

34/2001 

ANAF DGFP BV 
PV SEC 
130710 

61081/. 
20.07.10 

35 cladire postala, spatii 
comerciale 

102186 
(4386A+4

8) 

10815/1/7
/5 

teren- 
proprietar 

statul roman 

ANAF - DGFP 
BV 

PV SEC 
130710 

61110/ 
19.07.10 

 

Nr 
crt 

NR. 
TOP/NR 

CAD 

CARTE 
FUNCIARA 

SUPRAFATA 
mp DESCRIERE 

OBSER 
-VATII 

VALOARE 
LEI 

IPOTECA/ 
BENEFICIAR ACT 

1 23678 23678 11.100,00 
TEREN 

FANEATA 

CVC 
2811/16.12.

2010 
39.000,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

2 23420 23420 8.700,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2812/16.12.

2010 
30.000,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

3 23680 23680 9.700,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2810/16.12.

2010 
33.775,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

4 23731 23731 1.500,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2810/16.12.

2010 
5.223,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

5 23001 23001 17.000,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
58.395,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

6 23002 23002 35.000,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
120.225,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

7 23003 23003 9.800,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
33.663,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

8 23005 23005 31.299,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
107.512,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

9 23013 23013 14.700,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
50.494,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

10 23016 23016 31.300,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
107.515,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

11 23049 23049 22.100,00 
TEREN 

FANEATA 

CVC 
2814/16.12.

2010 
75.913,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

12 23051 23051 40.000,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
137.400,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 
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13 23085 23085 18.300,00 TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
62.860,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

14 23086 23086 19.900,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
68.356,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

15 23087 23087 13.600,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
46.716,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

16 23093 23093 30.500,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
104.767,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

17 23094 23094 36.400,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
125.034,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

18 23095 23095 10.300,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
35.380,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

19 23099 23099 50.000,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
171.750,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

20 23115 23115 51.900,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
178.276,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

21 23131 23131 100.000,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
343.500,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

22 23342 23342 14.000,00 
TEREN 
ARABIL 

CVC 
2814/16.12.

2010 
48.090,00 

ELECTRICA 

CIP 
574/01.03.

2011 

 

I.2.2. LITIGII 

SITUATIE LITIGII SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA PE ROL L A DATA INTOCMIRII  
PLANULUI DE REORGANIZARE 

Nr. 
crt RECLAMANT PARAT 

NR. 
DOSAR INSTANTA OBIECT 

VALOARE 
PATRIMO 

-NIALA  
SITUATIE 

DOSAR 
COMENTA

RII 

1 FZB AVAS 
4558/2/ 
2007 

CURTEA DE 
APEL 

BUCURESTI 

daune imobil 
Cicoarea 

21.106.024,0 29.09.2011 RECURS 

2 FZB 
SC 

VINEXPROD 
SRL 

1879/88/ 
2008 

TRIB 
TULCEA 

L 85/2006 100.516,24 T 26.11.08 

deschide 
procedura; 
am fomulat 
cerere de 
admitere a 
creantei 

3 FZB 

PAVEL 
LUCIAN 

administrator 
SC 

VINEXPROD 
SRL 

503/P/ 
2010 

PARCHET 
JUD 

TULCEA 

plangere 
penala 

103.225,96   
fila CEC fara 

acoperire 

         

5 

SC UNID 
ROMEXIM 

SRL 
FZB 

24959/1
97/ 

2009 

TRIB 
BRASOV 

pretentii 43.825,00 11.02.2011 Suspendat 

6 FZB 

SC PRO 
TRANS 

CONSTRUCT 
SRL 

73/ 
2010 

BEJ CORBU 
VASILE, 
PASCANI 

EXECUTARE 278.677,01   

cec fara 
acoperire; 
debitoarea 

nu are bunuri  

7 FZB 
SC CHI TECH 

SRL 
3752/62/ 

2011 
TRIB 

BRASOV 
OUG 

119/2007 
2.142.778,66 04.05.2011 

termen 
preschimbat 

8 
SC CHI 

TECH SRL 
FZB 

14622/6
2/ 

2010 

TRIB 
BRASOV 

PRETENTII 2.142.778,66 25.01.2011 
suspendat 
L85/2006 

9 
BRAIA 
ANDA 

FZB 
1340/62/ 

2011 
TRIB 

BRASOV 
drepturi 
salariale 

  16.03.2011 
suspendat 
L85/2006 

10 APIA FZB 
3364/2/ 
2010 

CURTEA DE 
APEL 

BUCURESTI 
PRETENTII 20.001.717,7 08.02.2011 

suspendat 
L85/2006 

11 FZB 
SC NATURA 
PUR PROD 

SRL 

3014/11
1/ 

2007 
TRIB BIHOR L 85/2006 315.757,00 01.06.2011 

continuarea 
procedurii 
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12 FZB 
SC MEGA 

PRODUCTION 
SRL 

47045/3/ 
2010 

TRIB 
BUCURESTI 

L 85/2006 27.916,62 12.10.2011 
continuarea 
procedurii 

13 FZB 

SC GENERAL 
METAL PIPES 

SRL - 
reprezentant 

legal 

  

PARCHET 
JUD SECTOR 

3 
BUCURESTI 

fals si uz de 
fals 

195.960,00   in cercetare 

14 FZB 
SPITALUL DE 
PNEOMOFTIZ

IOLOGIE 

6831/62/ 
2010 

TRIB 
BRASOV 

PRETENTII 
CHIRIE 

L10/2001; HG 
1886/2006 

1.530.003,10 22.06.2011 

amanare pt 
depunere 

carte 
desfasurata a 
imobilului 

15 
SC NITECH 

SRL 
FZB 

33482/1
97/ 

2010 

JUD 
BRASOV 

OG 5/2001 68.710,58   
suspendat 
L85/2006 

16 

CAPATANA 
MARIA 
CURTA 
RALLU 

MONICA 

FZB 
11041/6

2/ 
2010 

TRIB 
BRASOV 

L 10/2001 68.710,58 12.04.2011 suspendat 
242 cpc 

17 

CAPATANA 
IRINA SI 

ALTII 
FZB 

3981/19
7/ 

2010 

JUD 
BRASOV 

L 10/2001   26.05.2010 
suspendat 
242 cpc 

18 

CAPATANA 
IRINA SI 

ALTII 
FZB 

8217/62/ 
2010 

TRIB 
BRASOV 

L 10/2001   25.10.2010 
suspendat 
ART 242 
PCT 2 cpc 

 

19 

SC AECTRA 
AGROCHEM
ICALS SRL 

FZB 654/2010 
BEJ 

TEREACA 
EXECUTARE 
GARANTII 

2.876.013,63   
suspendat 
L85/2006 

20 

SC 
BALANTA 

SA 
FZB 

14923/306
/ 

2010 

JUDEC 
SIBIU 

PRETENTII 2.333,30 07.02.2011 

VALOARE IN 
EURO - 

SUSPENDAT 
L85/2006 

21 
MITACHE 

ANA 
FZB 12798/62/ 

2010 

TRIB 
BRASOV 

OBLIGATIE 
DE A FACE 

  24.01.2011 suspendat 
L85/2006 

22 FZB   15857/62/ 
2010 

TRIB 
BRASOV 

L85/2011   05.05.2011 
PRONUNTAR

E PE 
OPOZITII 

 

I.3. PROTECTIA MEDIULUI 
Societatea detine autorizatia de mediu nr. 76 din 11.03.2009, valabila pana in anul 2013. 

In planul de masuri care va face parte integranta din prezentul plan de reorganizare au fost 
enuntate demersurile pe care debitoarea le va intreprinde in perioada de observatie, pentru 
imbunatatirea protectiei mediului, prin realizarea unei statii proprii de epurare. 
 
I.4. ASIGURAREA CALITATII 

S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. a avut implementat sistemul de management al 
calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001, insa certificatul a 
expirat la 08.01.2010. 

Pentru FABRICA DE ZAHAR BOD S.A., obiectivul principal in domeniul calitatii il 
constituie satisfacerea continua a cerintelor tuturor clientilor, pentru toate produsele 
comercializate. Calitatea produselor se garanteaza prin buna pregatire a personalului executant, 
dar si prin controlul tehnic de calitate realizat in diferite puncte ale fluxului tehnologic de catre 
personal specializat. 

Societatea dispune de specialisti cu atributii precise in domeniul inspectiei interne pentru 
calitatea produselor fabricate si serviciilor prestate si crearea unei evidente privind calitatea 
acestora. 

Pentru FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. obiectivul principal in domeniul calitatii il 
constituie satisfacerea continua a cerintelor tuturor clientilor, pentru toate produsele fabricate. 

 
 
Acest obiectiv necesita: 
• implicarea angajatilor; 
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• angajarea conducerii; 
• cooperarea intre furnizori si clienti interni, si se realizeaza prin: 

- conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile; 
-  prevenire in loc de detectare; 
-  bine de prima data. 

 
I.5. DESCRIEREA ACTIVELOR DEBITOAREI 

 
In cele ce urmeaza prezentam grupat pe clase de imobilizari, patrimoniul societatii  
 

a. Terenuri: 

NR. 
INV

. 

Descriere / Caracteristici 
Amplasare 

Data 
intrarii 

in 
patrim. 

Valoare 
contabila    

DENUMIRE SUPRAFA
TA NR.  CF 

1 
incinta str. Fabricii nr. 1 
compusa din: 

143.478,00 4386 BOD 02.1998 409.613,58 

1.1 
- decantor,platforma beton,6 
decantoare 

12.825,00 100444 (5330) BOD   36.613,93 

1.2 
- 5 magazii,cabina 
cf,depozitfier vechi 

17.854,00 101625 (4386) BOD   50.971,17 

1.3 
- garaj,magazie,platforma 
materiale 

8.242,00 101642 (4386) BOD   23.529,98 

1.4 - birouri,remiza PSI,rezerva apa 7.590,30 101623 (4386) BOD   21.669,45 

1.5 
- fundatie,conducta 
tehnologica,drum 

6.204,00 101624 (4386) BOD   17.711,72 

1.6 
- cabina poarta,conducta 
tehnologica 

11.473,60 101815 (4386) BOD   32.755,84 

1.7 - hala depozit gara,magazie 2.774,00 101644 (4386) BOD   7.919,46 

1.8 
- cilindru metalic,siloz zahar,2 
benzi 

4.476,00 100447 (5330) BOD   12.778,48 

1.9 
- birouri,magazie,atelier 
mecanic 

10.728,00 101634 (4386) BOD   30.627,24 

1.10 - magazii FZB,anexe fabricatie 8.341,80 100442 (5330) BOD   23.814,90 

1.11 
- centrala 
termica,2remize,magazie 

4.048,00 101635 (5330) BOD   11.556,59 

1.12 - statie bioxid sulf,placa beton 1.297,00 101639 (4386) BOD   3.702,79 

1.13 - cladiire  1.000,00 100441 (5330) BOD   2.854,89 

1.14 - magazii  1.649,00 100446 (5330) BOD   4.707,71 

1.15 
- cantar bascula,4 rezervoare 
melasa 

5.615,70 100443 (6769) BOD   16.032,19 

1.16 - platforma materiale,pod rulant 5.167,00 101646 (4386) BOD   14.751,20 

1.17 - zona CF 13.085,00 101626 (4386) BOD   37.356,21 

1.18 
- 2 rampe,depozit fier,depozit 
sticla 

10.007,50 101650 (4386) BOD   28.570,29 

1.19 
- banda transp.,2 instalatii 
SILVER 

7.934,40 101647 (4386) BOD   22.651,82 

1.20 - dispensar medical 318,00 101654 (4386) BOD   907,85 

1.21 
- pavilion 
administrativ,parcare,magazie 

2.375,00 100448 (4386) BOD   6.780,36 

1.22 
- statie pompe,statie spalare 
sfecla 

452,70 100443 (6770) BOD   1.332,38 

2 
incinta teren acces statie 
epurare 

16.805,00 100435 (4386) BOD 02.1998 31.000,13 

4 statie racire apa industriala 6.794,00 100416 (4386) BOD 02.1998 14.024,88 

5 paturi namol industrial 41.488,00 102211 (4386) BOD 02.1998 20.044,30 

6 
platforma depozitare slamuri 
ind. : 

0,00 4386 BOD 08.2006 0,00 

6.2 
- nr. cad. 2263 teren cu 
constructii : 

0,00 6725 BOD 05.2008 0,00 

6.2.2 
- nr. cad. 2263 teren cu 
constructii 

27.000,00   BOD 05.2008 31.997,00 
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6.3 
- nr. cad. 2264 plat.ind.,bazine 
apa pot 

36.477,00 101641 (6726) BOD 05.2008 43.226,59 

6.4 
- nr. cad. 2265 teren cu 
constructii 

800,00 101628 (6727) BOD 05.2008 948,08 

7 ferma anexa 42.228,00 103611 (41616) BOD 08.2006 87.171,41 

8 platforma gospodarire sfecla 147.746,00 100792 (4386) BOD 02.1998 317.970,99 

9 statie epurare ape uzate 204.464,00 101656 (4386) BOD 02.1998 98.783,68 

11 
platforma tehnologica 
PREJMER gara 

1.785,80   PREJMER 02.1998 4.470,78 

13 
platforma tehnologica 
BUDILA gara 

512,00   BUDILA 02.1998 1.169,36 

14 incinta 1 MOACSA 3.502,46   MOACSA 02.1998 7.230,14 

15 incinta 2 COVASNA 3.503,47   COVASNA 02.1998 10.771,40 

16 incinta 3 TG. SECUIESC 12.451,46   TG. SECUIESC 02.1998 35.000,64 

17 incinta 4 SANZIENI 1.095,14   SANZIENI 02.1998 2.501,20 

18 incinta 5 CERNAT 129,87   CERNAT 02.1998 308,02 

19 incinta 6 BODOC 3.666,58   BODOC 02.1998 9.179,35 

20 incinta 7 BARAOLT 5.567,58   BARAOLT 02.1998 14.427,60 

21 platforma tehnologica RUPEA 9.759,00   RUPEA 12.2001 23.145,94 

30 teren CAZINOU 6.046,00 6385 BOD 01.2009 343.000,00 

31 teren arabil sat ANINOASA 9.700,00 23680 RECI ANINOASA 12.2010 20.796,00 

32 teren arabil sat ANINOASA 1.500,00 23731 RECI ANINOASA 12.2010 3.216,00 

33 teren faneata sat ANINOASA 11.100,00 23678 RECI ANINOASA 12.2010 23.797,00 

34 teren arabil sat ANINOASA 8.700,00 23420 RECI ANINOASA 12.2010 18.652,00 

35 teren pasune sat ANINOASA 10.200,00 23750 RECI ANINOASA 12.2010 21.868,00 

36 teren arabil sat ANINOASA 17.000,00 23001 RECI ANINOASA 12.2010 36.706,40 

37 teren arabil sat ANINOASA 35.000,00 23002 RECI ANINOASA 12.2010 75.572,00 

38 teren arabil sat ANINOASA 9.800,00 23003 RECI ANINOASA 12.2010 21.160,16 

39 teren arabil sat ANINOASA 31.300,00 23005 RECI ANINOASA 12.2010 67.582,96 

40 teren arabil sat ANINOASA 14.700,00 23013 RECI ANINOASA 12.2010 31.740,24 

41 teren arabil sat ANINOASA 31.300,00 23016 RECI ANINOASA 12.2010 67.582,96 

42 teren faneata sat ANINOASA 22.100,00 23049 RECI ANINOASA 12.2010 47.718,32 

43 teren arabil sat ANINOASA 40.000,00 23051 RECI ANINOASA 12.2010 86.368,00 

44 teren arabil sat ANINOASA 18.300,00 23085 RECI ANINOASA 12.2010 39.513,36 

45 teren arabil sat ANINOASA 19.900,00 23086 RECI ANINOASA 12.2010 42.968,08 

46 teren arabil sat ANINOASA 13.600,00 23087 RECI ANINOASA 12.2010 29.365,12 

47 teren arabil sat ANINOASA 30.500,00 23093 RECI ANINOASA 12.2010 65.855,60 

48 teren arabil sat ANINOASA 36.400,00 23094 RECI ANINOASA 12.2010 78.594,88 

49 teren arabil sat ANINOASA 10.300,00 23095 RECI ANINOASA 12.2010 22.239,76 

50 teren arabil sat ANINOASA 50.000,00 23099 RECI ANINOASA 12.2010 107.960,00 

51 teren arabil sat ANINOASA 51.900,00 23115 RECI ANINOASA 12.2010 112.062,48 

52 teren arabil sat ANINOASA 100.000,00 23131 RECI ANINOASA 12.2010 215.920,00 

53 teren arabil sat ANINOASA 14.000,00 23342 RECI ANINOASA 12.2010 30.234,68 

54 teren arabil sat ANINOASA 18.600,00 23178 RECI ANINOASA 12.2010 39.877,00 

55 teren pasune sat ANINOASA 89.300,00 23754 RECI ANINOASA 12.2010 191.419,00 

56 teren pasune sat ANINOASA 16.200,00 23663 RECI ANINOASA 12.2010 34.726,00 

57 teren pasune sat ANINOASA 114.400,00 23673 RECI ANINOASA 12.2010 245.222,00 

58 teren arabil sat ANINOASA 17.400,00 23662 RECI ANINOASA 12.2010 37.298,00 

59 teren arabil sat ANINOASA 2.300,00 23675 RECI ANINOASA 12.2010 4.930,00 

60 teren arabil sat ANGHELUS 31.300,00 NEINTABULAT ANINOASA 01.2011 77.296,10 

61 teren arabil sat SACIOVA 29.700,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 73.301,80 

62 teren faneata sat SACIOVA 13.500,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 33.319,00 

63 teren arabil sat SACIOVA 14.400,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 35.540,27 

64 teren pasune com. RECI 14.400,00 CF 23671 RECI RECI 01.2011 73.097,91 

65 teren arabil sat SACIOVA 8.600,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 21.225,47 
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66 teren arabil sat SACIOVA 7.500,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 18.510,56 

67 teren arabil sat SACIOVA 12.000,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 29.616,89 

68 teren arabil sat SACIOVA 3.900,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 9.625,49 

69 teren arabil sat SACIOVA 5.800,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 14.314,83 

70 teren arabil sat SACIOVA 5.000,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 12.340,37 

71 teren arabil sat SACIOVA 5.600,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 13.821,21 

72 teren pasune com. RECI 118.400,00 CF 23670 RECI RECI 01.2011 292.391,64 

73 teren pasune com. RECI 309.700,00 CF 23664 RECI RECI 01.2011 541.741,18 

74 teren arabil sat SACIOVA 22.500,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 55.531,67 

75 teren arabil sat SACIOVA 14.500,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 35.787,07 

76 teren faneata sat SACIOVA 3.500,00 NEINTABULAT SACIOVA 01.2011 8.638,26 

77 teren faneata com. RECI 9.200,00 NEINTABULAT RECI 01.2011 22.719,62 

78 teren pasune com. RECI 16.600,00 NEINTABULAT RECI 01.2011 40.994,10 

79 teren arabil com. RECI 8.500,00 CF 23665 RECI RECI 01.2011 20.990,95 

80 teren arabil com. RECI 17.500,00 CF 23668 RECI RECI 01.2011 43.216,67 

81 teren arabil com. RECI 2.500,00 CF 23674 RECI RECI 01.2011 6.173,81 

 

b. Descrierea constructiilor 

 

CLASI -
FICARE 

Descriere / Caracteristici Amplasare 

Data 
intrarii 

in 
patrim. 

Valoare contabila    

VAL. INIT. 
SUMA 

AMORTIZ. 

1.1.1.1 sectia bruta - prerafinare zahar BOD 06.1889 41.259,21 41.259,21 
1.1.1.1 sectia rafinare zahar BOD 06.1889 1.203.739,05 161.043,45 
1.5.2 magazia de zahar BOD 01.1889 21.644,75 7.081,47 
  cladire statie melasa si laborator BOD 06.1889 29.238,34 29.238,34 
1.1.1.1 hala de cazane BOD 06.1930 58.176,82 58.176,82 
1.6.1.1 bloc nr. 15 BOD 07.1928 212,47 212,47 

  laborator agricol BOD 01.1890 342,89 342,89 
1.6.4 biroul central BOD 06.1928 3.455,73 3.455,73 
  atelier mecanic BOD 06.1930 1.322,86 1.322,86 
  magazia de materiale (centrala) BOD 01.1888 374,41 374,41 
1.5.2 magazia de materiale (hirtie) BOD 06.1961 150,28 150,28 
1.5.5 magazie lubrefianti BOD 06.1955 605,20 605,20 

1.6.4 casa portarului BOD 06.1930 127,87 127,87 
1.6.4 cladire pt. club si locuinte BOD 06.1923 7.215,42 7.215,42 
  bloc nr.  6 BOD 06.1890 152,32 152,32 
1.6.1.1 bloc nr. 17 BOD 06.1949 809,33 809,33 
  bloc nr. 10 BOD 06.1904 113,02 113,02 
1.1.1.1 cabina zid CERNATU CERNATU 06.1965 113,46 113,46 

  magazia de materiale (saci si ciment) BOD 06.1954 75,94 75,94 
1.1.1.1 cabina pod bascul din zid BARAOLT BARAOLT 06.1967 120,32 120,32 
1.1.1.1 corp imbuteliere ulei BOD 03.1968 15.287,49 10.273,83 
1.5.2 sopron sticle goale BOD 08.1968 2.944,40 1.592,62 
1.1.1.1 cabina pod bascul PREJMER PREJMER 12.1968 184,58 184,58 

1.1.1.1 
cabina pod bascul BOROSNEUL 
MARE 

BOROSNEUL 
MARE 

10.1969 137,04 137,04 

1.1.1.1 cabina pod bascul BOD 11.1970 284,56 284,56 
1.1.1.1 statia pompe ape reziduale BOD 06.1970 9.908,65 6.729,27 

1.1.1.1 
cabina pod bascul 2 camere 
COVASNA 

COVASNA 06.1964 108,23 108,23 

1.1.1.1 cabina zid 2 camere BRATES BRATES 12.1964 108,23 108,23 
1.1.1.1 cabina zid 2 camere SINZIENI SINZIENI 09.1964 108,17 108,17 

 
1.1.1.1 cabina din zid cu 2 camere SERCAIA SERCAIA 01.1963 126,63 126,63 
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  ghereta pod bascul 35 to. melasa BOD 06.1956 3,03 3,03 
1.1.1.1 cabina pt.pod bascul 100 to. BOD BOD 11.1973 185,70 185,70 
  cabina bascul c.f. BOD 06.1948 35,92 35,92 
1.1.1.1 cabina pod bascul 100 to. pt. melasa BOD 01.1975 169,83 169,83 

1.1.1.1 cladire statie tratare BOD 09.1977 6.957,34 3.679,59 
1.1.1.1 cabina pod bascul MOACSA MOACSA 10.1977 1.176,81 1.176,81 
1.1.1.1 cabina pod bascul BODOC BODOC 10.1977 1.207,63 1.207,63 

1.1.1.1 cladire pod bascul TG. SECUIESC TG. SEC 10.1978 363,08 363,08 

2.9.1.3 popicarie BOD 01.1952 68,81 68,81 
  cabina zid CATA CATA 10.1960 46,44 46,44 
  casa poarta BOD 12.1992 13,99 13,99 
  cladire loto-prono BOD 06.1948 88,75 88,75 

1.1.1.1 
cladire AMC statia RUPEA pod 
bascul 30to 

RUPEA 08.1980 1.824,70 1.824,70 

1.1.1.1 hala presare borhot BOD 12.1984 31.099,03 21.230,64 
1.1.1.1 hala sectie spalare-taiere BOD 09.1987 45.158,85 20.054,92 
1.1.1.1 casa pompe sfecla BOD 09.1987 15.302,76 6.799,25 
1.1.1.1 cabina pod bascul 50 to. - BOD BOD 09.1987 1.333,89 1.333,89 
1.1.1.1 cabina pod bascul 50 to. - BOD BOD 09.1987 1.333,89 1.333,89 
1.3.1 cladire remiza PSI BOD 09.1987 9.884,47 4.604,36 
1.1.1.1 statia preparare lapte var BOD 09.1988 19.999,16 8.656,29 
1.1.1.1 cabina energetica BOD 09.1988 893,18 893,18 
1.1.1.1 camera troliu BOD 09.1988 1.869,53 805,61 

1.1.1.1 cabina de comanda BOD 09.1988 601,18 601,18 
1.1.1.1 cabina electrica 3TF3 BOD 09.1988 541,02 541,02 
1.1.1.1 camera tablou 0,44 KV BOD 12.1989 3.842,05 1.655,95 
1.1.1.1 camera celula electrica 20 KV BOD 12.1989 1.847,58 796,25 
1.1.1.1 casa pompe apa ind. si statie clorinare BOD 12.1992 730,12 730,12 
1.1.1.1 camera electropompe BOD 12.1992 119,80 119,80 
1.1.1.1 camera hidrofoare BOD 12.1992 116,34 116,34 
1.1.1.1 statie preparare SO2 (sopron) BOD 12.1992 104,43 104,43 
1.1.1.1 depozit HCl BOD 12.1992 212,92 212,92 
1.8.1 statia de decantare BOD 01.1952 414,14 414,14 
1.5.6 siloz de zahar BOD 01.1963 86.293,67 80.745,47 
1.5.7 rezervor pt. ulei capacitate 500 mc. BOD 01.1971 769,00 769,00 

1.1.11 statie pompare SPI BOD 01.1977 194,05 194,05 
1.1.11 statie pompare SPI BOD 01.1977 247,24 247,24 
1.6.1.1 cladire WC - MOACSA MOACSA 01.1977 115,87 115,87 
1.6.1.1 WC uscat - RUPEA RUPEA 12.1980 172,81 172,81 
  cabina din zid Budila BUDILA 06.1960 39,39 39,39 
1.6.5 cladire centrala termica BOD 12.1994 1.917,26 1.904,76 
1.5.3 magazie de materiale - sera BOD 08.2006 173,28 173,28 
1.2.7 Grajd bovine BOD 08.2006 967,92 967,92 
1.6.1.1 cladire locuinta gosp. anexa BOD 08.2006 111,44 111,44 
1.2.7 saivan oi BOD 08.2006 49,95 49,95 
1.2.10.1 florarie (sera) BOD 08.2006 51,48 51,48 
1.2.10.1 florarie (sera) BOD 08.2006 35,94 35,94 

1.5.3 cabina pt. oxigen BOD 06.1954 10,00 10,00 
1.1.1.1 cabina pod bascul vagoane triaj BOD 06.1953 19,00 19,00 
1.5.2 cantina BOD 06.1889 1.041,24 1.041,24 

c. Utilaje, echipament si mijloacelor de transport 
Prezentam in continuare o lista cu utilajele si echipamentele care au valoarea 

neamortizata peste 10.000 lei (acestea fiind cele mai reprezentative) : 

CLASI -
FICARE 

Descriere / Caracteristici  
– Utilaje, Echipamente, Aparatura 

Data 
intrarii in 
patrim. 

Valoare contabila    

VAL. INIT. 
SUMA 

AMORTIZ. 

1.2.5 celule siloz din beton cap. 36.000 mc. 12.2000 5.272.560,20 1.078.375,94 
2.1.16.5 cazan LOOS UL-S 22000 - 16 bar 10.2007 1.461.140,77 353.717,70 
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2.1.16.5 cazan LOOS UL-S 22000 - 16 bar 10.2007 1.461.140,77 353.717,70 
2.1.16.5 cazan LOOS UL-S 22000 - 16 bar 10.2007 1.461.140,77 357.452,70 
1.2.5 turn masini la siloz 12.2000 1.190.707,40 240.750,01 
2.1.14.6 presa borhot inox 1000 to./24 ore 10.2005 825.190,00 173.412,72 
2.1.14.4 linie automata de ambalare zahar 12.2009 714.930,00 69.229,02 
2.14.6 centrifuga produs final 12.2005 647.500,00 186.538,24 
2.14.6 centrifuga produs final 12.2005 647.500,00 186.538,24 
2.1.14.6 filtru GP 12.2005 392.000,00 129.882,48 
2.1.14.6 filtru GP 12.2005 392.000,00 129.882,48 
1.5.3 constructie statie uscare si camera com. 12.2000 302.733,90 61.517,46 
1.1.3 post trafo 12.2000 283.093,70 58.597,62 
1.3.2.1 linie CF , racord de garaj 430 m. 12.2000 233.528,20 40.088,84 
1.5.3 magazie de cereale nr. 4 12.2000 194.027,80 44.958,54 
1.1.5 drum si platforme betonate 15.473 mp. 12.2000 203.937,10 57.765,32 
1.9.3 conducta si instalatie gaz metan 12.2006 172.759,93 36.279,45 
3.3.5 sistem de supraveghere video 06.2009 125.760,00 18.266,64 
2.1.14.6 masina de taiat sfecla MAGUIN 07.2007 137.445,00 30.902,36 
1.5.3 magazie de cereale nr. 2 12.2000 132.967,50 47.663,01 
1.5.3 magazie de cereale nr. 3 12.2000 129.282,70 46.619,44 
2.2.8 sistem de reglare digitala turbina 12.2009 91.309,95 10.652,88 
1.3.1 statie primire auto 12.2000 111.197,90 33.861,11 
2.1.16.6 tablou de forta 12.2005 109.500,00 42.413,28 
2.1.16.6 tablou de forta 12.2005 109.500,00 42.413,28 
1.5.2 sopron multifunctional II 12.2000 96.089,70 30.619,40 
1.3.1 statie primire CF 12.2000 95.142,10 30.415,78 
1.5.3 magazie de cereale nr. 1 12.2000 83.350,50 23.608,85 
2.2.6.2 polarimetru automat P8000T 08.2010 60.899,70 3.552,50 
2.1.14.6 masina de taiat sfecla MAGUIN 04.2009 64.480,50 8.774,73 
1.1.5 drum acces auto 2.946,8 mp. 12.2000 75.729,80 21.450,61 
1.5.2 sopron multifunctional I 12.2000 76.613,00 26.439,85 
2.1.16.4.1 compresor aer comprimat 11.2009 51.516,00 5.701,12 
1.5.5 gospodarie combustibil 12.2000 60.752,00 20.858,35 
1.3.7 drumuri si platforme 09.1987 67.804,06 29.468,73 
1.3.2.1 linie cale ferata cu ecartament normal 09.1987 58.558,96 22.526,05 
1.5.7 rezervor apa si casa pompe 12.2000 42.633,70 8.920,87 
1.5.3 birouri si laborator 12.2000 45.552,30 12.902,74 
2.1.14.6 separator paie si sfecla usoara 02.2011 32.000,00 149,33 
1.5.3 punct analiza – laborator 12.2000 41.898,00 11.867,63 
2.1.17.1.1.1 pompa TRIPLEX cu plunger 09.2010 30.993,68 1.720,14 
1.1.1.1 atelier mechanic 12.2000 33.560,10 7.201,59 
2.1.16.4.1 compresor aer ATLASCOPCO GA 75 01.2010 29.721,00 3.467,52 
2.1.14.6 masina de decoletat sfecla 09.2010 25.956,34 726,78 
2.2.8 traductor - pH metro 11.2009 26.664,77 2.814,30 
2.2.8 traductor - pH metro 11.2009 26.664,00 2.814,30 
3.1.1 biblioteca stejar 12.2009 24.832,03 3.103,95 

 
1.1.9 • estacada banda transportoare 12.2000 27.412,80 5.814,90 
3.1.1 • tejghea si dulap bar 12.2009 20.621,76 2.577,75 
2.2.6.2 • POLAMAT de laborator 02.2011 16.100,00 134,17 
1.5.2 • sopron fix inchis 12.2000 19.266,10 4.134,29 
2.2.1.1.2 • cantar de banda 10.2009 19.400,00 4.589,66 
2.1.16.4.1 • compresor C10 12.2008 17.340,00 2.890,00 
3.1.1 • interior DERBY (partial) 12.2009 15.914,00 1.540,98 
1.3.1 • cantar pod-bascul auto 12.2000 16.790,20 3.602,92 
2.1.17.1.11 • pompa submersibila KSB AMAREX 10.2009 13.636,65 2.144,38 
1.5.6 • siloz depozitare sfecla 09.1987 29.798,88 18.388,44 
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1.3.17.2 • podet la cale ferata 12.2000 12.523,00 2.300,34 
4.6.6.1 • autoincarcator WOLLA 41-BV-3654 01.1975 150,00 150,00 
2.3.2.2.5 • tractor U 650 M 41-BV-3046 03.1983 62,17 62,17 
2.3.2.2.3 • autobasculanta BV-06-FKB 01.1980 56,00 56,00 
4.6.6.1 • autoincarcator WOLLA 41-BV-5601 03.1979 150,00 150,00 
4.1.1 • locomotiva LDH 450 CP 07.1980 288.078,08 269.381,19 
4.6.6.1 • autoincarcator WOLLA 41-BV-3658 01.1981 318,75 318,75 
4.6.2.3 • automacara 12,5 tf. TELEMAC 12.1982 2.052,60 2.052,60 
4.6.6.1 • incarcator IFRON 03.1984 543,43 543,43 
4.6.7 • electrocar GP 2 to. 10.1988 164,54 164,54 
4.6.6.1 • autoincarcator WOLLA 41-BV-3290 01.1995 6.000,00 6.000,00 
4.2.2.3 • autobasculanta 16 to. BV-02-XCM 05.1995 5.865,31 5.865,31 
4.6.6.1 • autoincarcator WOLLA 41-BV-5787 05.1996 8.250,00 8.250,00 
4.2.2.3 • autobasculanta 10 tone BV-10-FZB 12.1996 10.487,18 10.487,18 
4.2.1.1 • autoturism DACIA NOVA BV-11-FZB 12.1999 4.732,35 4.732,35 

4.2.1.1 
• autoturism DAEWOO ESPERO BV-12-

JJB 11.2003 1.500,00 1.500,00 
2.3.2.1.1 • autoturism LINCOLN NAVIGATOR 12,2006 200.000,00 125.249,85 
2.3.2.2.1 • autocamioneta cu platforma fixa IVECO 01.2007 97.315,85 59.589,64 
2.3.2.1.2 • microbuz persoane IVECO BV-09-UHG 12.2006 105.549,65 64.631,60 
2.3.6.6 • motostivuitor LINDE E2FO2 12.2006 26.976,00 16.518,48 
2.3.6.6.1 • autoincarcator WOLLA 11.2007 121.500,00 57.489,58 

2.3.2.1.1 
• autoturism NISSAN PATROL 4x4 BV-

16-YUL 08.2007 109.550,00 84.444,73 

2.3.2.1.1 
• autoturism DACIA LOGAN BV-09-

RWO 08.2007 23.600,00 12.151,91 
2.3.2.1.1 • autoturism DACIA LOGAN BV-09-RWP 08.2007 23.600,00 12.151,91 
2.3.2.1.1 • MITSUBISHI PAJERO SPORT 08.2007 88.114,74 45.371,62 
2.3.2.1.1 • DACIA LOGAN BREAK BV-11-YCP 08.2007 24.425,63 12.577,04 
2.3.2.1.1 • DACIA LOGAN BV-11-YCR 08.2007 19.082,39 9.825,72 

2.3.2.1.1 
• autoturism HYUNDAI TUCSON BV-11-

JDW 06.2008 55.238,15 20.755,71 
2.3.2.1.3 • autobuz VOLVO 09.2009 46.750,00 14.025,06 
2.3.2.2.1 • DACIA cu cabina dubla 11.2010 6.048,39 504,04 
2.3.2.1.1 • DACIA DUSTER LAUREATE 4x4 12.2010 57.885,93 2.416,74 
 •     

 
SCURTA PREZENTARE A ACTIVELOR CIRCULANTE 
 
Stocuri la data de 30.06.2012 (marfa si produse finite) 
- Melasa :   3.888.660 kg  
- zahar (marfa ) :  200 kg (ambalat 50 kg / 1 – sac) 
- zahar (marfa ) :  38.200 kg (ambalat 1 kg / 1 – pungi) 
- zahar – produs peste 
 cota 2010 – 2011 :  188.955 kg   
- zahar in custodie : 

* SC ZAHAR SA Ludus    - 41.692 kg  
* ANRSPS UT 350     - 3.645.250 kg  

 
 
 
 
 
 
I.6  ISTORIC PRIVIND EVOLUTIA INDICATORILOR FINANCI ARI 
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Evoluţia principalilor indicatori este sintetizată în tabelul următor: 
 
 
INDICATORI  
BILANTIERI 

Nr. 
crt. 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2011 

CIFRA DE AFACERI 1 49.659.362,00 63.652.359,00 86.343.416,00 57.185.414,65 53.133.724 

TOTAL VENITURI 2 51.546.249,00 66.836.931,00 92.270.835,00 69.408.904,70 73.536.649 

TOTAL CHELTUIELI 3 51.264.234,00 66.556.227,00 107.119.557,00 71.078.738,31 67.011.745 

PROFIT  BRUT 4 282.015,00 280.704,00 -14.848.722,00 -1.686.333,61 6.524.904 

IMPOZIT PE PROFIT 5 226.954,00 158.887,00 544.341,00 16.500,00 2.750.978 

PROFIT  NET 6 55.061,00 121.817,00 -15.393.063,00 -1.669.833,61 3.773.926 

SITUATIA NETA 8 10.327.804,00 11.470.228,00 -15.014.474,00 -11.547.808,35 -34.708.356 

NUMAR DE SALARIATI 9 256 247 233 222 222 

 

Structura actuală a manageriatului. 
  

În perioada reorganizării conducerea societătii va fi asigurată de către administratorul 
special LAJOS BODO. Conform art.103 alin.1 din Legea 85/2006, administratorul judiciar va 
exercita atributia de supraveghere a activitătii debitoarei si de verificare a modului de respectare 
a obligatiilor asumate prin plan. 
Structura de management a societăţii se prezintă după cum urmează: 
 
- ADMINISTRATOR SPECIAL :  LAJOS  BODO 
- DIRECTOR EXECUTIV :   URDEA IOAN GHROEGHE 
- DIRECTOR DE PRODUCTIE :  MARINESCU SERGIU 
- DIRECTOR TEHNIC :   BARLA IOAN 
- DIRECTOR ECONOMIC :   BALOS CORINA 
- SEF SERVICIU AGRICOL :  BALAN DANIEL 
 
MANAGEMENTUL SOCIETATII 
 

Managementul S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. este axat in principal pe 
problemele curente, pe termen scurt si mediu, fara a scapa din vedere obiectivele pe termen lung. 
Se poate afirma ca exista o buna cunoastere a obiectivelor de catre conducere si o aliniere a 
acestora la efortul depus, in vederea promovarii intereselor firmei. 

Conducerea întreprinderii este de părere că luarea deciziilor nu trebuie să se facă la 
întâmplare, doar pe baza rutinei, a intuiţiei de moment sau a experienţei actionarilor şi înţelege 
necesitatea conducerii pe baze ştiinţifice a activităţii de marketing. 

Luarea unei decizii se face alegand între două sau mai multe soluţii sau variante, aceste 
variante stabilindu-se în funcţie de informaţiile culese din mediul extern şi din analiza proceselor 
economice din perioadele anterioare. 

Împrejurările în care se iau hotărâri pot fi: 
• sigure, atunci când se ştie de la început care vor fi rezultatele; 
• aleatoare, când consecinţele deciziilor depind de o serie de evenimente care urmează o anumită 
lege de probabilitate; putem include aici decizii privind rezolvarea anumitor reclamaţii sau 
rezolvarea cazurilor în care una din materiile prime s-a dovedit a nu corespunde din punct de 
vedere calitativ; 
• nedeterminate, când incertitudinea este generată de faptul că efectele acţiunilor depind de 
evenimente asupra cărora nu se dispune de nici o informaţie (de exemplu, evenimente referitoare 
la legislaţia din România ); 
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• antagoniste (concurenţiale), specifice economiei de piaţă care presupun luarea deciziilor în 
funcţie de comportamentul concurenţilor; dacă aceştia vin pe piaţă cu politici agresive de pret si 
promovare ; 

FABRICA DE ZAHAR BOD vizează o instituire a unor politici flexibile de pret.  
De multe ori fundamentarea deciziei de marketing în societatea FABRICA DE ZAHAR 

BOD S.A.  a implicat o mare răspundere şi bineînţeles o asumare a unui risc. 
Deciziile de marketing in cadrul societatii se clasifică după mai multe criterii, dintre care cele 
mai importante: 
• după natura obiectivelor urmărite, deciziile sunt strategice şi tactico-operaţionale. Cele 
strategice au caracter de decizii cadru şi trasează linia de acţiune a firmei. Cele tactico-
operaţionale sunt subordonate celor fundamentale, privesc rutina zilnică şi au caracter de decizii 
derivate; 
• în funcţie de metodologia de adoptare a lor, se disting decizii repetitive (au o anumită 
frecvenţă) şi nerepetitive care au caracter de noutate; 
• după numărul decidenţilor, există decizii individuale care au un grad relativ de specializare şi 
se iau în mod curent de catre cei din conducerea nemijlocită a secţiilor şi colective care sunt mai 
complexe, au importanţă mare şi delimitează cadrul viitor de acţiune . 
In concluzie, echipa de conducere va trebui sa corespunda cerintelor noi impuse de situatia 
exceptionala in care se afla debitoarea si sa aiba in orice moment in vedere atingerii scopului 
final al planului de reorganizare prin aplicarea politicii urmaririi realizarii pasilor marunti.  
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Structura de personal şi organizarea internă 
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RESURSE UMANE 

In cadrul S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A., activitatea se desfasoara in baza 
regulamentului de ordine interioara. 
Salariatii sunt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, pe baza unui contract 
individual de munca tip, incheiat intre manager si salariati si depus la Inspectoratul Teritorial de 
Munca. 
La data deschiderii procedurii de insolventa numarul de personal efectiv al societatii era de 222 
salariati. 
Structura  personalului societatii este prezentata mai jos: 
 

TIP PROCESE DEPARTAMENT numar 

direct productiv SECTIA BRUTA - prerafinare zahar 35 

direct productiv SECTIA RAFINARE ZAHAR 30 

indirect productiv SECTIA HALA CAZANE 8 

indirect productiv SECTIA ATELIER MECANIC 28 

indirect productiv SECTIA ATELIER ELECTRIC 11 

indirect productiv SECTIA MAISTRII 4 

indirect productiv SECTIA CENTRE COLECTARE 11 

comercial - desfacere SECTIA MAGAZIE ZAHAR 8 

comercial - desfacere SECTIA DEPOZITE 5 

comercial - desfacere SECTIA TRANSPORTURI 11 

administrativ SECTIA PAZA  19 

administrativ SECTIA INTRETINERE 6 

Teas SECTIA TESA TEHNIC 14 

Teas SECTIA TESA ADMINISTRATIV 21 

Auxiliare SECTIA METROLOGIE 4 

CONDUCERE     7 

TOTAL 222 

 

I.7. PREZENTAREA PRODUSELOR / SERVICIILOR 
 

Imbunatatirea calitatii produselor oferite si alinierea specificatiilor de calitate la cerintele 
impuse de legislatia in vigoare, dar mai ales de piata reprezinta un obiectiv important al strategiei 
de functionare si dezvoltare a societatii, dar si o conditie obligatorie pentru mentinerea pe piata. 

Obiectul principal de activitate al societatii este fabricarea zaharului din sfecla de zahar. 
Pe langa acest produs principal, in urma procesului de industrializare a sfeclei de zahar, mai 
rezulta ca produs secundar - melasa si produs rezidual - borhotul.  
 Incepand cu primele luni ale anului pana la finele lunii mai, reprezentantii debitoarei din 
departamentul agricol, contacteaza producatorii agricoli din judetele Brasov, Covasna si celelalte 
judete invecinate, pentru a culege informatii cu privire la politica agricola a acestora pentru anul 
in curs. In acest sens, se poarta negocieri cu acesti producatori agricoli pentru a maximiza 
suprafetele cultivate cu sfecla de zahar si a incheia  contracte de furnizare a sfeclei de zahar 
catre Fabrica de Zahar Bod. Contractele de achizitie cuprind clauze care precizeaza pretul de 
achizitie a sfeclei de zahar (acesta este fixat la nivel de uniune europeana la valoarea de 26,29 
Eur / to fara TVA). In functie de politica fiecarui producator de zahar din sfecla, acesta poate 
negocia preturi mai mari care sa determine cultivatorii sa cultive suprafete mai mari cu sfecla de 
zahar si sa incheie contracte cu fabrica. In afara de pretul de achizitie, contractele de furnizare a 
sfeclei mai cuprind si date cu privire la suprafetele pe care cultivatorii se obliga se le 
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insamanteze si date cu privire la cantitatea de sfecla contractata. Pe langa aceste contracte 
bilaterale exista si contracte tripartite incheiate intre cultivatorii de sfecla de zahar, in calitate de 
beneficiar, furnizorii de seminte sau cei de ingrasaminte, erbicide si pesticide in calitate de 
furnizori si Fabrica de Zahar Bod in calitate de garant. Aceste contracte stabilesc cadrul juridic al 
cultivatorilor de sfecla de zahar pentru achizitia samantei si a ingrasamintelor si a altor substante 
de tratare a culturilor, modul de decontare al platilor si drepturile si obligatiile fiecarei parti din 
contract. Beneficiarii au obligatia de a plati integral contravaloarea semintelor sau a celorlalte 
substante achizitionate furnizorilor, iar garantul, in speta Fabrica de zahar Bod, garanteaza plata 
cu retinerea din  contravaloarea sfeclei pe care trebuie sa o incaseze cultivatorul. 
 Pe toata perioada de insamantare, de vegetatie a culturilor si de recoltare a sfeclei, 
transportul si receptia in bazele de receptie ale fabricii de zahar, specialistii din cadrul 
departamentului agricol al debitoarei sunt pe teren si urmaresc si monitorizeaza toate activitatile 
descrise mai sus, astfel incat exista un control antefactum al indeplinirii obligatiilor contractuale 
pe de o parte si obtinerea de informatii cu privire la starea culturilor, a calitatii si cantitatii 
productiei si incadrarea acestor indicatori in marimile previzionate.  

Fabricarea zaharului este un proces sezonier care se intinde pe o perioada cuprinsa intre 
90 si 125 de zile calendaristice. Practic, productia de zahar in cadrul fabricii de zahar, incepe 
odata cu recoltarea sfeclei de zahar. Pe masura ce sfecla este recoltata, aceasta este transportata 
din camp la bazele de receptie proprii ale fabricii cu ajutorul transportatorilor cu care debitoarea 
a incheiat contracte de prestari servicii. 
 Bazele de receptie sunt amplasate in principal in zonele de cultivare a sfeclei de zahar si 
anume : - centrul BODOC  
  - centrul TARGU SECUIESC 
  - centrul CERNAT 
  - centrul BOROSNEU 
  - centrul COVASNA 
  - centrul SANZIENI 
  - centrul MOACSA 
  - centrul OZUN 
  - centrul RUPEA 
  - direct in incinta fabricii de zahar 

Sfecla de zahar este preluata din aceste baze de debitoare - prin intermediul unor 
contracte de prestari servicii cu societati de transport  - este transportata si depozitata in incinta 
fabricii de zahar pe o platforma special amenajata, pe masura prelucrarii materiei prime.   

 
Perioada de campanie incepe in principiu la 01 octombrie. Perioada de receptie a sfeclei 

de zahar tine pana la 30 decembrie. Pentru a pregati aceasta campanie debitoarea incepe din 
ianuarie pana in aprilie incheierea contractelor cu cultivatorii de sfecla. In perioada de pregatire a 
patului germinativ pana la recoltare, debitoarea se implica cu specialistii agricoli proprii in 
monitorizarea intregului proces agricol. Procesul de monitorizare furnizeaza informatii esentiale 
privind prognoza dinamicii si acumularii de zahar din sfecla – aici se furnizeaza informatii 
privind randamentul de extractie a zaharului, precum si o estimare a cantitatilor ce se vor obtine 
la hectar.  

O etapa foarte importanta in pregatirea campaniei este activitatea de REMONT. Aceasta 
activitate se intinde pe o perioada de 6 luni, incepand din luna martie terminand la 15 septembrie 
si consta in repararea fiecarui utilaj din fluxul tehnologic pentru a-l aduce la parametrii 
functionali proiectati. Dupa perioada de reparatii urmeaza proba la rece unde se verifica intreaga 
instalatie si proba la cald unde se verifica instalatiile de abur, inclusiv cazanele de abur. 

In timpul campaniei, activitatea tehnica se desfasoara in principal in urmarirea 
desfasurarii fluxului tehnologic de procesare a sfeclei de zahar de la intrarea in fabrica pana la 
realizarea produsului finit. Totodata in aceasta perioada se asigura mentenanta utilajelor din 
fluxul tehnologic, pentru a nu se produce intreruperi in acest flux. Aceste intreruperi sunt 
generatoare de pierderi. 
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 Odata cu inceperea productiei de zahar, se demareaza si activitatea de desfacere a 
zaharului produs. Pentru comenzile ferme, zaharul se ambaleaza conform specificatiilor din 
comanda, respectiv la saci de 50 kg sau la pungi de 1 kg. Zaharul care nu are desfacere asigurata 
pe masura productiei se depoziteaza in siloz. Melasa, ca produs secundar, rezulta in urma 
procesului de transformare a sfeclei in zahar, se stocheaza in tancuri urmand a fi vanduta in trim. 
II si III a anului urmator in care a fost produsa. Produsul rezidual - borhotul, o parte din acesta 
este dat sub forma de bonificatie cultivatorilor care au incheiat contracte de achizitie de sfecla de 
zahar cu debitoarea, iar ce ramane se vinde ca atare. 
 Zaharul produs se livreaza catre clienti interni ( din Romania ) si intracomunitari. 
 In continuare prezentam sub forma tabelara informatii cu privire la preturile de achizitie a 
sfeclei de zahar, preturile de vanzare a zaharului si informatii despre indicatorii productiilor 
agricole de sfecla si indicatorii industriali privind productia de zahar, toate acestea in perioada de 
analiza. 
 

PRETURI DE ACHIZITIE A SFECLEI DE ZAHAR IN PERIOADA DE 
ANALIZA 

       

AN 2006 2007 2008 2009 2010           2011 

EUR / TO 30 29,78 26,29 26,29 26,29 36,00 

VARIATIE PRET                            
fata de 2006 99,27% 87,63% 87,63% 87,63% 120,00% 

VARIATIE PRET     
de la un an la altul 99,27% 88,28% 100,00% 100,00% 136,93% 

 
 
 

      

PRETUL MEDIU DE VANZARE AL ZAHARULUI IN PERIOADA DE  
ANALIZA 

              

AN 2006 2007 2008 2009 2010           2011 

EUR / TO 591,04 628,99 627,03 568,72 594,85 819,28 

VARIATIE PRET                            
fata de 2006 106,42% 106,09% 96,22% 100,64% 138,62% 

VARIATIE PRET                            
de la un an la altul 106,42% 99,69% 90,70% 104,59% 137,73% 

 

Nr.                             
crt. 

DENUMIRE 
PRODUS 

U
ni

ta
te

 d
e 

m
as

ur
a ANI / CAMPANIE 

MEDIA 
PER.          
DE 

ANALIZA        
(2006 - 
2010) 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ZAHAR  TOS Kg 23.764.450 16.748.463 19.316.300 20.405.210 15.749.340 19.196.753 

2 ZAHAR  
DECLASAT Kg 36.600 61.505 89.900 140.790 90.900 83.939 

3 
TOTAL 
PRODUCTIE 
ZAHAR 

Kg 23.801.050 16.809.968 19.406.200 20.546.000 15.840.240 19.280.692 

4 

Ramdament 
productie zahar / 
cantitate sfecla 
prelucrata 

% 13,27% 11,06% 12,78% 11,10% 12,72% 12,19% 
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5 MELASA Kg 6.742.006 6.460.826 5.542.524 5.412.452 4.085.058 5.648.573 

6 

Ramdament 
productie melasa / 
cantitate sfecla 
prelucrata 

% 3,76% 4,25% 3,65% 2,92% 3,28% 3,57% 

7 BORHOT Kg 61.735.074 48.336.866 56.643.335 51.179.417 41.078.461 51.794.631 

8 Randament total 
sfecla prelucrata % 17,03% 15,31% 16,43% 14,03% 16,00% 15,76% 

  INDICATORI – CAMPANIE 

  

SUPRAFATA DE 
SFECLA DE 
ZAHAR 
CULTIVATA 

Ha  5.820 5.703 4.250 4.711 5.515 5.200 

9 

CANTITATE 
SFECLA DE 
ZAHAR 
PRELUCRATA / 
CAMPANIE 

Kg 179.351.000 152.000.000 151.850.000 185.057.000 124.566.000 158.564.800 

9.1 

PRODUCTIA 
MEDIE DE 
SFECLA DE 
ZAHAR LA 
HECTAR 

Kg 
/ 

Ha 
30.816 26.653 35.729 39.282 22.587 31.013 

10 
NUMAR DE ZILE 
DE PRELUCRARE 
/ CAMPANIE 

Zile 95 102 102 91 69 92 

11 

Randamant mediu 
cantitate sfecla 
prelucrata / zi - 
campanie 

(kg
/zi) 

1.887.905 1.490.196 1.488.725 2.033.593 1.805.304 1.741.145 

12 DIGESTIA MEDIE / 
CAMPANIE % 15,959% 15,156% 16,358% 16,873% 14,896% 15,848% 

 

I.8. PIATA SOCIETATII 
 
Producţia mondială de zahăr 
 
Peste 100 de ţări produc aproape 170 milioane de tone de zahăr pe an. Din totalul producţiei, din 
trestie de zahăr se fabrică 78%, iar restul din sfeclă de zahăr.  
Cotele UE pentru anul 2009 - 2010 prevăd o producţie de 13.336.741,2 t de zahăr şi 690.440,8 t 
de izoglucoză.  
În prezent, 69% din producţia mondială de zahăr se consumă în ţările de origine, iar restul este 
tranzacţionat pe pieţele internaţionale. Preţul pe piaţa liberă este unul dintre cele mai instabile, în 
raport cu alte produse.  
 
Principalele cote UE pentru anul 2009-2011 – tone 

Belgia – 676.235 Cehia – 372.459,3 

Germania – 2.898.255,7 Spania – 498.480,2  

Franţa – 2.956.786,7 Italia – 508.379  

Olanda – 804.888 Polonia – 1.405.608,1  

România – 104.688,8 Marea Britanie – 1.056.474 
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Piaţa zahărului în UE 
Sectorul european al zahărului avea nevoie de o reformă. O producţie şi preţuri mai 

durabile reprezintă perspectiva unui viitor competitiv pentru producătorii europeni. Programul de 
restructurare a industriei zahărului din Uniunea Europeană, în perioada 2006-2009, a permis 
reducerea producţiei cu 5,8 milioane de tone. Valoarea este foarte aproape de obiectivul iniţial, 
de 6 milioane de tone. La capătul acestui proces de patru ani, cota comunitară pentru zahăr şi 
izoglucoză a coborât la 14 milioane de tone, dintre care 13,3 milioane de tone pentru zahăr.  

Producţia de zahăr a UE este astăzi concentrată în 18 state membre, faţă de 23 înainte de 
reformă, care beneficiază de condiţii agronomice favorabile. Dintre acestea, şapte state cu 
randamente maxime la zahăr asigură aproape 70% din producţie. 

Unul dintre elementele-cheie ale reformei a fost reducerea cu 36% a preţului minim 
garantat al zahărului, de la 631,9 euro/tonă în 2006/2007 la 404,4 euro/tonă în 2009/2010. De 
asemenea, au fost stabilite compensaţii pentru fermieri şi un fond de restructurare, finanţat de 
producătorii de zahăr, pentru a încuraja producătorii de zahăr necompetitivi să se retragă. 
 
 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PROPRIU-ZIS Ă A PIEŢEI DE ZAH ĂR 
 

Având în vedere prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, la 
data aderării, Statul Român va avea calitatea de contribuitor la bugetul Uniuni Europene. Una din 
resursele bugetului comunitar o constituie contribuţia asupra producţiei de zahăr şi izoglucoză. În 
consecinţă, România are obligaţia de a institui un sistem de calcul, colectare şi control asupra 
acestei contribuţii. Pentru funcţionarea corectă a politicii agricole comune, a fost necesară 
organizarea comună a pieţei în sectorul zahărului şi a izoglucozei. 

În cazul acestei organizări este introdus un sistem de cote pentru producţia de zahăr şi 
izoglucoză, care permite asigurarea de o manieră corectă şi eficientă a plăţii integrale a costurilor 
de lichidare, a surplusurilor rezultate din raportul dintre producţia comunitară şi consum, chiar de 
către producători şi respectarea obligaţiilor asumate de Comunitate, în temeiul acordurilor 
încheiate cu Organizaţia Mondială a Comerţului. Gestionarea cotelor de producţie a zahărului 
este o atribuţie determinată în Regulamentul Consiliului nr.12602001 privind organizarea 
comună a pieţei zahărului. 

În sectorul zahărului, cotele de producţie se acordă fiecărei intreprinderi pe baza 
principiului producţiei reale a acesteia, pe parcursul unei anumite perioade de referinţă. În ceea 
ce priveşte garantarea principiului răspunderii financiare, este introdus un sistem de autofinanţare 
prin contribuţiile producătorilor, realizate prin plata unor contribuţii la producţia de zahăr şi 
izoglucoză, diferenţiată pe cote. 

Această contribuţie asupra producţiei de zahăr şi izoglucoză face parte din categoria 
resurselor proprii tradiţionale ale bugetului comunitar, venituri care aparţin acestuia, deşi sunt 
colectate de statele membre. 
 
Preţuri de susţinere 

Consiliul European stabileşte pentru fiecare an de plată (1 iulie-30 iunie): 
- Preţul ţintă - se stabileşte anual pentru zahărul alb neambalat, calitate standard. Este un preţ 
teoretic ce se aplică în condiţii normale de echilibru cerere-ofertă şi competiţie liberă. Nivelul 
său a fost stabilit la 665 €/t până în 2006. 
- Preţul de intervenţie - se stabileşte anual pe baza preţului ţintă. Este preţul la care agenţiile 
naţionale de intervenţie cumpără zahărul produs în U .E. Din 1995 acesta a fost îngheţat la 631,9 
€/t pentru zahăr alb şi la 523,7 €/t zahăr brut. 
- Preţul minim - preţ la care procesatorii sunt obligaţi să cumpere sfecla de la cultivatori. Nivelul 
său este de 46,72 €/t prentru sfecla A şi 32,42 €/t pentru sfecla B. 
- Preţul de bază- se calculează în funcţie de preţul de intervenţie la zahărul alb din care se deduc 
costurile de livrare la fabrică, marja de transformare, randamentul şi încasările procesatorilor 
obţinute din vînzarea melasei. 



 38

- Preţul derivat- în fiecare an se stabileşte preţul de intervenţie derivat pentru zahărul alb pentru 
zonele deficitare, cu 16-23 €/t mai mare decât preţul de bază. 
 

Preţul de intervenţie derivat şi cel corespunzător zonelor defavorizate 
 
Un element cheie în reforma zahărului din Uniunea Europeană care a intrat în vigoare la 

1 iulie 2006 a fost stabilirea unui fond de restructurare finanţat de către producătorii de zahăr 
pentru a ajuta procesul de restructurare de care au nevoie pentru a face industria mai competitivă. 

Obiectivul a fost să se ia o cotă-parte de aproape 6 milioane to pentru a asigura echilibrul 
pe piaţă după perioada de tranziţie. În primul an de aplicare s-a renunţat la o cotă parte de 1,5 
milioane t. sub schema de restructurare. Asta înseamnă că până la începutul anului de marketing 
2006/2007, la 1 iulie 2006 cotele au fost reduse cu 1.5 milioane t. Fiecare tonă cotă la care se 
renunţa era compensată cu 730 €/t în 2007/2008, 625 €/t în 2008/2009 şi 520 €/t în 2009/2010 
cel de-al 4-lea an şi cel din urmă.  
 

Politici si decizii ale Comisiei Europene cu privire la industria zaharului in contextul 
unor situatii speciale 
 

Pentru Uniunea Europeana, exportul de zahăr peste cotă a crescut cu 500 000 de tone în 
anul de comercializare 2009 - 2010 (care s-a încheiat la 31 iulie 2010). Aceasta masura a fost 
luata temporar, si a fost în deplină conformitate cu obligaţiile internaţionale ale UE, fiind 
posibilă pe fondul condiţiilor excepţionale de pe piaţa zahărului din UE şi la nivel mondial. 
 Pentru anul de comercializare 2010 – 2011 Comisia Europeana a autorizat vanzarea peste 
cota impusa de zahar din productia anului 2010, datorita crizei de zahar la nivel european si 
mondial, care a dus la cresterea pretului acestui produs. 

În acelaşi timp, Comisia pregăteşte un regulament pentru a autoriza importul fără taxe 
vamale de pe piaţa internaţională al unei cantităţi de 400 000 de tone de zahăr, pentru a fi 
eventual utilizată în industria chimică în 2010-2011. Se planifică astfel, pe termen lung, 
aprovizionarea cu materie primă a acestui sector, consumator tradiţional al zahărului peste cotă 
din UE. 

 
Piata de zahar din Romania 
 

In Romania zaharul se produce in regim de cote de productie, adica o cantitate care nu 
poate fi depasita. Cotele nationale de productie sunt obtinute prin negocierea Tratatului de 
Aderare si, ulterior, conform restructurarii sectorului european al zaharului. Astfel, tara noastra 
produce circa 100.000 tone de zahar din sfecla de zahar (autohtona) si circa 329.000 de tone e 
zahar din zahar brut (importuri de zahar brut din trestie de zahar). Asadar, productia romaneasca 
se ridica la circa 430.000 tone de zahar rafinat, in conditiile in care consumul anual national este 
de circa 550.000- 600.000 tone de zahar alb. Diferenta dintre ce se produce in tara si consumul 
anual, adica minimum 120.000 tone, reprezinta importuri de zahar alb din Uniunea Europeana.  
 
 Consumul mediu de zahar la nivel european si national 

Comparativ cu media anuala a Uniunii Europene de 38-39 kg zahar/cap de locuitor, 
Romania are un consum mai redus, in jur de 28-29 kg zahar/ cap de locuitor. 

În negocierile de aderare la UE, s-a obţinut o cotă totală de zahăr (cota pentru zahărul din 
sfeclă, plus o cotă de procesare a zahărului din trestie), care, împreună cu ce s-a obţinut la 
izoglucoză, acoperă integral consumul intern real al României. Practic, România a obţinut de 
patru ori mai mult decât media producţiei de zahăr în perioada 1998- 2002, adică 438.800 tone 
de zahăr (87,7% din solicitarea iniţială a României de 500.000 de tone). Cota României este 
formată din cota pentru zahărul din sfeclă (109.164 t) şi cota de procesare a zahărului din trestie 
(329.636 t). Cota pentru zahărul din trestie a fost negociată pentru a proteja industria românească 
de prelucrare a zahărului, astfel încât aceasta să aibă materie primă. 
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Negocierile au fost dure, având în vedere producţia scăzută obţinută de România în anii 
de referinţă utilizaţi în perioada negocierilor şi faptul că România este ţară net importatoare de 
zahăr. România a obţinut cele mai bune rezultate la zahăr comparativ cu celelalte state net 
importatoare, de exemplu Bulgaria a obţinut 1,9% din solicitarea iniţială de 250.000 t, Polonia: 
82,5%, iar Letonia, 60,4% din solicitare iniţială. 

În Uniunea Europeană, fiecare ţară beneficiază de o cotă de zahăr, iar producătorii 
primesc subvenţii sub formă de preţ garantat pentru sfecla de zahăr produsă. Acest preţ a fost 
redus cu aproximativ 36%, în perioada 2006-2008, după ce principalii producătorii mondiali, 
printre care Brazilia, Thailanda şi Australia au cerut, în Organizaţia Mondială a Comerţului, 
reducerea subvenţiei oferite de Uniunea Europeană. Reducerea subvenţiilor era deja prefigurată 
de reforma Politicii Agricole Comune din 2003. 

In Romania, sezonalitatea vanzarilor la zahar arata ca septembrie este o perioada de varf, 
urmata de o scadere in octombrie, ca mai apoi incasarile sa se majoreze in preajma sarbatorilor 
de iarna si de Paste.  

Cresterea procentuala a pietei de profil pe 2007 a fost de cca 5% pentru ca romanii 
aproape ca i-au ajuns din urma pe europeni in ceea ce priveste consumul de zahar. In 2007, 
valoarea pietei s-a situat in jurul valorii de 353,4 de milioane de euro, in conditiile unui consum 
de 570.000 de tone, la un pret mediu de 620 de euro pe tona.  

Piata zaharului din Romania a inregistrat in anul 2010, o scadere de aproximativ 19% in 
ceea ce priveste productia, ca urmare a noilor cote de zahar fixate de UE.  

Anul trecut, consumul de zahar s-a situat in jurul valorii de 560.000 de tone, pe o piata 
evaluata la aproximativ 250.000 de euro, afacerile marilor producatori cunoscand perioade de 
cresteri considerabile pe fondul scumpirii zaharului si al cresterilor cotatiilor acestuia la bursa.  

Fabricile care produc zahar din sfecla intampina, in mod deosebit, dificultati dupa 
intrarea in UE, intrucat principala problema este reprezentata de diferentele de preturi de pe 
piata, Romania fiind singura tara din comunitate in care zaharul brut din import se 
comercializeaza la un pret mai mic decat cel al sfeclei.  

In prezent, piata interna a zaharului depinde in proportie de 75% de cel brut din import, 
folosit ca materie prima.  

Dupa intrarea in UE, Romania a pierdut circa 100.000 de tone de zahar alb, fapt care a 
dus la o crestere a volumului de importuri din alte tari membre si la diminuarea productiilor de 
zahar pe unitatile de productie autohtone. Pentru exemplificare, amintim ca un jucator important 
de pe piata zaharului (LEMARCO.SA- Atalanta UK LTD)  a pierdut, prin cota alocata dupa 
integrarea in UE, circa 50% din cantitatea de zahar pe care o producea inainte de ianuarie 2007.  
 
 Biocombustibil, alternativă la zahăr :  

Una dintre solutiile cele mai accesibile pentru salvarea afacerilor procesatorilor de zahar 
ar fi orientarea productiei catre biocombustibil, dar producatorii romani se declara destul de 
reticenti, cu privire la coerenta unei strategii in acest sens, a guvernului. Cu alte cuvinte, este 
neclar dacă se va acorda subvenţie şi pentru sfecla folosită la producţia de etanol. 
 
I.9. CONCURENTA 
 

Din cele 33 de fabrici existente in urma cu mai bine de 21 de ani, in prezent doar doua 
mai prelucreaza zahar, exclusiv din sfecla de zahar - Bod si Ludus, iar celelalte prelucreaza in 
paralel zahar din sfecla de zahar si zahar brut, sau numai din zahar brut. 

Piata interna a zaharului are o valoare de peste 250 milioane de euro / an. 
Principalii jucatori sunt : 
* Agrana - parte a grupului austriac Agrana,  
* Lemarco - companie cu capital romano-american,  
* Grupul Cristal – Diamant format din SC Zaharul Oradea SA - jud. Bihor, alaturi de SC 

Zaharul Carei SA si SC Zahar SA Arad din grupul Cristal Diamant, avand ca actionari principali 
compania germana Pfeifer&Langen si grupul francez Cristal Union,  firma controlata de grupul 
germano-francez Cristal Diamant. 
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 Pentru a intelege distributia productiei de zahar in prezent in Romania, in continuare 
facem o scurta descriere a tuturor producatorilor de zahar autohtoni, care sunt in functiune : 
- Grupul Agrana, liderul de pe piata austriaca a zaharului, a reusit intr-o perioada scurta de timp 
sa se impuna si pe piata locala, in urma unor investitii de peste 60 de milioane de euro. Astfel, 
toate unitatile de productie, din Tandarei, Roman si Buzau, au fuzionat in martie 2005.  
Compania Agrana cu cele trei fabrici din Buzau, Roman unde proceseaza sfecla de zahar si zahar 
brut si Tandarei – jud. Ialomita, unde produce amoniac ; 
- Zaharul Oradea, proceseaza zahar brut si sfecla de zahar ; 
- Fabrica din Urziceni detinuta de LEMARCO S.A., proceseaza doar zahar brut ; 
- Zaharul Corabia (Mimo Trading), din judetul Olt, companie controlata de omul de afaceri 
libanez Abdallah Mahmoud Achour proceseaza doar zahar brut ; 
- Zaharul Ludus S.A. – Ludus proceseaza doar sfecla de zahar ; 
- SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA – Bod proceseaza doar sfecla de zahar ; 
 La acestea se adauga : 
- Fabrica de zahar de la Calarasi - procesa numai zahar brut , care se afla in prezent in 
conservare. 
 

Doar o cincime din cantitatea de zahar consumata de Romania intr-un an este produsa in 
fabricile de prelucrare autohtone descrise mai sus. 

Din fabricile de prelucrare a zaharului din Romania, care mai functioneaza in prezent, 
doar una dintre ele mai are capital romanesc, aceasta fiind SC FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. 
din loc. Bod, judetul Brasov. 

Intre toti actorii din domeniul productiei de zahar din Romania au existat si exista si in 
prezent colaborari si asocieri. Spre exemplificare, prezentam in continuare cateva din 
parteneriatele de referinta in acest sector economic. 
Intre Fabrica din Calarasi si Lemarco  a fost semnat in 2007 pe o perioada de doi ani un contract 
de asociere in participatiune. Zaharul Calarasi a primit o cota de productie de la Ministerul 
Agriculturii de circa 43.000 de tone, care a fost procesata de Lemarco, iar Fabrica de zahar din 
Calarasi prin Argirom (firma din acelasi grup cu fabrica de zahar din Calarasi – acelasi patron 
Iosif Armas) se ocupa cu distributia de produse agroalimentare. 
Alt exemplu este fabrica de zahar de la Liesti, detinuta de grupul Lemarco, care a avut 
angajamente cu fabrica din Urziceni detinuta de Marr Sugar Romania, pe care in anul 2008 prin 
procedeul de concentrare economica a achizitionat-o integral. De asemenea, fabrica de zahar din 
Corabia, Zaharul Corabia (Mimo Trading), colaboreaza cu Zaharul Ludus pe probleme de 
productie. 
 In acest context s-a inscris si debitoarea (Fabrica de zahar Bod) care a avut colaborari 
comerciale si legate de productie, cu fabrica de la Oradea (Cristal – Diamant) si cu grupul 
Agrana. 
 
Repartizarea cotelor de productie de zahar si izoglucoza 
 

1. Cota de zahar alb din sfecla de zahar  : 
REPARTIZAREA cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr pentru anul comercial  
2010-2011 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr 

         

TAB. A 

Firma Cota alocata % Tone 

Zahar Oradea 27,37% 28.651,40  

Zahar Ludus 31,90% 33.391,40  
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Fabrica de Zahar Bod 17,58% 18.406,00  

Agrana Romania – 

Sucursala Roman 
23,15% 24.240,00  

Total 100,00% 104.688,80  

Publicat în Monitorul Oficial cu num ărul 671 din data de 1 octombrie 2010  

2. Repartizarea necesarului traditional de aprovizionare cu zahar brut din trestie de zahar 
din import : 

TAB.  B 

Societatea comerciala 

Cantitatea alocata de zahar alb din 
procesare zahar brut 

Cota alocata 
% Tone 

Zahar Oradea 9,550%                    
31.480     

Fabrica de Zahar Bod 0,853%                      
2.812     

Zaharul Corabia 11,018%                    
36.320     

Zaharul Liesti + Urziceni 
(LEMARCO SA) 

26,271%                    
86.600     

Agrana Romania 39,640%                  
130.668     

Zaharul Calarasi 12,668%                    
41.756     

Total 100,000%                  
329.636     

 

3. Repartizarea cotei de izoglucoza 

TAB.  C 

Societatea comerciala 
Cota de izoglucoza 

Cota alocata 
% Tone 

AMYLUM ROMANIA SA -     Tg. SECUIESC 90,45%                    
14.363      

ROQUETTE ROMANIA SA -                                      
CALAFAT 9,55%                      

1.516      

Total 100,00%                    
15.879      

 

Repartizarea necesarului traditional de aprovizionare cu zahar brut din trestie de zahar din 
import, prezentat in tabelul B si repartizarea cotei de izoglucoza prezentata in tabelul C, sunt 
cotele de productie repartizate pentru anii comerciali 2009 – 2010.  

In prezent pentru anul comercial 2010 – 2011, datorita crizei de zahar brut pe piata 
internationala, productia zaharului din aceasta materie prima nu mai este contingentata. In 
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practica insa, productiile mondiale de zahar brut sunt contractate de marii producatori din Anglia 
si Franta, nemairamanand materie prima pentru producatorii mai mici cum sunt si in Romania. 

 
 
AVANTAJELE COMPETITIVE ALE DEBITOAREI IN RAPORT CU C ONCURENTA 
 

a) materia prima folosita in obtinerea produsului finit si anume, sfecla de zahar cultivata in 
zona judetelor Brasov si Covasna are insusirile tehnologice cele mai ridicate, fata de 
sfecla cultivata in restul tarii. De aici rezulta calitatea superioara a zaharului produs la 
Bod fata de zaharul produs de concurenta ; 

b) randamentul ridicat al sfeclei de zahar privind productia la hectar. Productia de sfecla de 
zahar ce se poate obtine in judetele Brasov si Covasna este de cca 38.000 – 40.000 kg / 
ha, fata de sudul tarii de exemplu unde productia este de cca 21.000 – 22.000 kg / ha. De 
aici rezulta faptul ca pe de o parte cultivatorii de sfecla de zahar din zona Brasov – 
Covasna sunt interesati sa cultive aceasta planta, obtinand un castig net superior in 
comparatie cu ceilalti cultivatori din restul tarii, iar pe de alta parte, fabrica de zahar Bod 
are nevoie de o suprafata de hectare contractata cu cca 45 % mai mica decat concurenta 
pentru obtinerea aceleiasi cantitati de zahar ; 

c) datorita calitatii superioare a zaharului produs la Bod, debitoarea si-a castigat un bun 
renume in randul consumatorilor din zona judetului Brasov si a celor limitrofe dar si in 
celelalte judete ale tarii. Practic, zaharul produs la Bod se vinde singur. 

d) capacitatea de rafinare a zaharului produs la Bod poate prelucra in acelasi timp pe langa 
cantitatea ce se obtine din procesul de prerafinare a inca 100 to / 24 ore de zahar brut. 
Acest lucru conduce la obtinerea unei productivitati ridicate si un pret de cost mai redus 
al zaharului.  

 
DEZAVANTAJELE COMPETITIVE IN RAPORT CU CONCURENTA 

a) procesul tehnologic este unul energofag ; 
 Situatia pregatirii anului comercial 2011 – 2012 la nivel national din punct de vedere al 
analizei comparative a celor patru concurenti de pe sectorul de productie a zaharului din sfecla 
de zahar la nivel national. 

 
Din informatiile oficiale furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din 

operativa de sfecla de zahar la data de 31.05.2011, reiese ca, pana la acea data, previziunile de 
realizare a productiei de zahar conform cotelor alocate pentru fiecare producator, conform 
contractelor incheiate pentru campania din 2011, la nivel national, sunt urmatoarele : 
 

TAB.  D 

Nr.                                
crt. 

Societate 
producatoare 
de zahar din 

sfecla de 
zahar 

Suprafata cu sfecla de zahar                                                                            
- ha - cantitatea 

de sfecla 
estimata 

in vederea 
realizarii 

cotei 

%                                    
din                                            

TOTAL 

numar de 
cultivatori 

/ 
contracte contractata 

%                                    
din                                            

TOTAL 

ramasa in 
cultura, 
inclusiv 

rein- 
samantata 

%                                    
din                                            

TOTAL 

1 
- Zahar 
AGRANA 

8.393,00 45,05% 7.680,00 42,99% 293.743,00 41,39% 141 

2 - Zahar BOD 4.028,98 21,63% 4.000,10 22,39% 155.502,00 21,91% 467 

3 - Zahar Ludus 3.960,12 21,26% 3.938,12 22,04% 158.286,00 22,30% 530 

4 - Zahar Oradea 2.247,73 12,07% 2.247,73 12,58% 102.220,00 14,40% 39 

  TOTAL 18.629,83 100,00% 17.865,95 100,00% 709.751,00 100,00% 1.177 
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 Conexand tabelul A si tabelul D de mai sus, rezulta urmatoarea situatie : 

TAB.  E 

Firma 

Cota alocata (%)                                       
cf. M. O. Nr. 671 

din data de 1 
octombrie 2010 

repartizarea 
productiei 
conform 

cantitatilor de 
sfecla 

previzionate 

Diferente 

Zahar Oradea 27,37% 14,40% -12,97% 

Zahar Ludus 31,90% 22,30% -9,59% 

Fabrica de Zahar 
Bod 

17,58% 21,91% 4,33% 

Agrana Romania 23,15% 41,39% 18,23% 

Total 100,00% 100,00% 0,00% 

  

 Analizand datele din tabelul E, vedem ca liderul in sectorul productiei de zahar din 
Romania este concernul austriac AGRANA Romania, care, desi are alocata o cota de productie 
de zahar din sfecla de 23,15%, are contractata o cantitate de sfecla de zahar ce reprezinta 41,39% 
din totalul cantitatii de sfecla previzionata a se realiza in anul 2011. Pe locul doi se gaseste 
Fabrica de zahar Bod care a reusit sa contracteze o cantitate de sfecla cu 4,33% mai mult decat 
cota alocata. Acesta este un aspect foarte pozitiv din doua puncte de vedere. Daca luam in 
considerare pierderile suferite anul trecut de producatorii agricoli cultivatori de sfecla de zahar in 
urma calamitatilor la cultura de sfecla, pe de o parte si faptul ca pentru anul comercial al 
zaharului 2011 -2012 datorita crizei zaharului la nivel mondial s-ar putea suplimenta cota de 
zahar destinat comercializarii, asa cum de altfel si pentru anul comercial 2010 – 2011, debitoarea 
a beneficiat de o suplimentare de cota pentru comercializarea  zaharului peste cota, putem spune 
ca Fabrica de zahar BOD a obtinut un rezultat foarte bun, prin activitatea desfasurata si strategia 
adoptata in perioada de pregatire a campaniei din toamna anului 2012, respectiv perioada 
ianuarie – mai 2012.  
 
I.10.  FURNIZORI 
 
 Furnizorii reprezintă agenţii de la care societatea cumpără resurse de orice natură, repere 
şi părţi de produs în cadrul unor relaţii comerciale durabile. In vederea desfasurarii optime a 
activitatii, S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. a incheiat contracte cu furnizorii.  
 
- Furnizori de materie prima 
* sfecla de zahar : cultivatori   
  
 Sfecla de zahar se achizitioneaza de la cultivatori in baza unui contract comercial. In cele 
ce urmeaza prezentam cei mai importanti dintre cultivatorii de sfecla de zahar cu care debitoarea 
a incheiat contracte pentru campania 2010 : 
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DENUMIRE CULTIVATOR  CANTITATE SFECLA DE ZAHAR 
CONTRACTATA ( to ) 

Persoane Juridice : 
-   S A  SPICOM     1.555,76 
-  SC AGROLACT SRL       636,39 
-  I.N.C.D.C.S.Z. BRASOV    2.370,42 
-  SC L&D LUCA IND SRL       746,50 
-  SC TG PRODAG SRL    3.884,56 
-  Asociatai Cultivatorilor de sfecla Zahar  4.188,80 
-  INT. IND. BOROS ROBERT      415,51   
-  SC ZEA MAIS SRL       829,70 
-  SC M&P AGRO SRL    3.519,42 
-  PF PLUGOR MIHALY    1.329,12 
-  SA AGROPRIV  CODLEA      928,95  
-  AGROINVEST COVASNA   1.702,80 
-  SC MILK PROD SRL       979,74 
-  GHIMBASANA  SA    2.771,43 
-  SA SPICUL GHIMBAV       498,66 
-  POIANA SOC. AGR. HALCHIU   1.484,14 
-  SA HELTIA HALCHIU    2.223,00 
-  SC TOMIDAN AGRO       888,98 
- AGROMEC HARMAN    1.142,42 
- AGRO-ZOO TRUETSCH SRL   3.164,63 
- SC AGROLAND SRL    1.047,71 
- SC BIOFARM SRL     3.267,16 
- SC PRODUCTIE AGRICOM SRL   1.315,44 
  
Persoane fizice : 
-  CSISZER BELA     1.974,47  
-  FAZAKAS JANOS     1.733,55 
-  DERZSI ZOLTAN        472,70 
-  RAKOSI ANDRAS                   498,43 
-  RAKOSI ZOLTAN        629,02 
-  DRAGUSIN ARDELEAN       986,95 
-  JOZSA GEZA        480,50 
-  AZOITEI MARIAN       533,30 
-  COJANU MARIA        587,58 
-  LUKACS LASZLO                   627,70 
- BUZSI ZOLTAN        824,36 
- CSISZAR IMRE     1.384,60 
 
 Pentru anul 2012, campania de contractare pentru furnizarea sfeclei de zahar, s-a incheiat 
la data de 31.05.2012. O situatie intocmita la aceasta data privind suprafetele contractate si 
cantitatea contractata pentru anul 2011 este prezentata in continuare : 
 
NR. DENUMIRE   SUPRAFATA CULTUVATA CANTITATE  
CRT. JUDET   CU SFECLA DE ZAHAR  SFECLA DE  

CONTRACTATA AN 2011  ZAHAR  
( HECTARE )    CONTRACTATA(t) 

===================================================================== 
1. BRASOV    2.993     113.734 
2. COVASNA    2.597       98.686 
3. HARGHITA        10            380 
 TOTAL    4.041              212.800 
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Din tabelul de mai sus reiese faptul ca productia medie de sfecla de zahar la hectar, 

contractata pentru campania anului 2012 este de  38.48 Kg / ha. 
  
* cox :  este o alta materie prima care intra in procesul de fabricare a zaharului. 
 Furnizorul pentru aceasta materie prima este SC D.O. ACORD SRL 
* piatra de var :  este o alta materie prima care intra in procesul de fabricare a zaharului. 
 Furnizorii pentru aceasta materie prima sunt :  SC STAR MULTITRADE SRL, SC 
BAUMIT SRL  
* transport sfecla – reprezinta un serviciu extern pe care debitoarea il contracteaza in campanie 
pentru transportul sfeclei de zahar din camp la bazele de receptie si pana in incinta fabricii. 
 Prezentam in continuare cativa din cei mai importanti furnizori de acest serviciu : 
 SC EUROCONSTRUCT, SC MEZEI TRANS, SC DUOCAZ, SC KDN NOVY TRANS, SC 
BALOGH INTERNATIONAL, SC TRIO IMPEX. SC BBB TRANS, SC COSIM TRANS, SC 
DAR MAN TRANS. 
 
- furnizori de utilitati 
* gaz :    SC GDF SUEZ SA – debitoarea este client captiv  
* energie electrica :  SC ELECTRICA SA 
* apa :    SC COMPANIA APA SA 
* gunoi :   SC COMPREST SA  
- REMONT (materiale de reparatii, lucrari de intretinere si reparatii – flux tehnologic)  
DIVA SRL – automatizari turbine 
ELECTROSERVICE SRL – reparatii mecanice turbine 
ROM AZUR IMPEX SRL – tratamente termice la piesele de schimb 
PRECOT – service compresoare de aer si instalatii hidraulice 
RECOBOL – aprovizionare cu materiale 
B.A.D.I. – aprovizionare cu materiale 
B.A.D.S. – aprovizionare cu materiale 
RAMOSS – aprovizionare cu materiale  
GASKET 2000 – aprovizionare cu materiale 
TEHNOPREST – aprovizionare cu materiale 
NEFERMETAL – aprovizionare cu materiale 
AUTO DIOC DAN – aprovizionare cu materiale 
SEA TRADING – aprovizionare cu materiale 
CHEM – AQUA SRL – substante chimice tratare cazane, service mentenanta cazane 
NUTRIKEMFEED – antiincrunstanti pentru evaporatie 
EPINVEST SRL – unelte si scule 
BAT SRL – piese auto 
ROMCARBON SRL – ambalaje (saci) 
TOLEDO SRL – materiale ambalat (folie stretch) 
ECOPACK GHIMBAV – materiale ambalat (cartoane, paleti) 
IMPRIM SRL – birotica, formulare, tipizate 
SEA SRL – materiale electrice 
 
 
I.11.   CLIENTII 
- in tara 
 Clientii interni sunt clasificati in trei mari categorii, practic dupa fiecare tip de produs 
vandut de debitoare : 
- Clienti interni pentru zahar tos : 

* ANABELLA – RAMNICU VALCEA –  retail-er si producator de conserve de 
legume  si fructe 

 * AGRIROM – ARAD - distribuitor 
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 * BIOSPOR - ORADEA  - distribuitor 
 * CONSICOM – REGHIN - distribuitor 
 * COSAL – PLOIESTI - distribuitor 
 * COM LADY GEO – BRAILA - distribuitor 
 * DERBY TRANS – ALBA IULIA - distribuitor 
 * ELIO – VALENII DE MUNTE - distribuitor 
 * ILM COM – MIERCUREA CIUC – distribuitor 
 * IZVOARELE – MEDIAS - distribuitor 
 * ILDY COMEXIM – BUCURESTI - distribuitor 
 * LAURUS – TARGU SECUIESC – ambalator zahar in plicuri specializate 
 * LUCA – BRASOV – retail-er 
 * LORENA PROD COM -  FOCSANI - distribuitor 
 * PROSOFT - BRASOV - distribuitor 
 * PAUL COM MEDIAS - distribuitor 
 * PION IMPEX – MEDIAS – producator patiserie 
 * PATENT – BRASOV - producator patiserie 
 * RIOVIRG – FAGARAS - distribuitor 
 * SUCCES NIC PROD – RUNCU - distribuitor 
 * SEARCH CHEMICALS – CONSTANTA - distribuitor 
 * SAMOS – BRASOV - distribuitor 
 * VITTARAL – BACAU - distribuitor 
- Principalii clienti exterrni pentru zahar tos : 
 AGRANA - BULGARIA, DIDO – DG BULGARIA, RIDGEWOOD – UNGARIA, 
MARALIXX – UNGARIA, TAX INTERLOGISTIC – UNGARIA. 
 
- Principalii clienti pentru melasa sunt :  
 PRINCIPAL COMPANY SRL, AGRICAT PREST SERV SRL, BIOTERRA SRL, 
AGRANA TRADING, MEGA PRODUCTION SRL, EUROAVIPO GRUP SA, OTZ 
LIGISTIC, NIC PROD TRANS SRL, AGRANA BULGARIA, GLOBAL INTER SRL, SILO 
PORT SRL. 
 
- Principalii clienti pentru borhot sunt : 

TG PRODAG SRL, HELTIA HALCHIU SRL, IMPORT-EXPORT FLUSS SRL, AGRO 
ZOO TRUETSCH SRL, AGROMEC SA, AGRICO-M SRL, TOMIDAN AGRO SRL, 
I.N.C.S.Z. CARTOF BRASOV, TIMATE SRL, AGRO TOTAL CONSTRUCT SRL, ZABET 
IMPEX SRL, VLAD AGRO ZAHAR SRL. 

 
Intre S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. si clientii persoane juridice se incheie 

contracte de livrare.  
 
I.12.   DESFACEREA PRODUSELOR 

 
În contractele de distribuţie sunt stipulate clauzele de transport al mărfurilor, sumele şi 

modalităţile de plată, precum şi alte detalii ale desfăşurării relaţiilor producător – beneficiar.  
 
 
I.13.   PROMOVARE SI PUBLICITATE 
 
 Debitoarea a incheiat de-a lungul timpului contracte de promovare a marcii si de 
publicitate cu trustul REALITATEA TV, statia locala Brasov si TRUSTUL NOVA PRESS – 
BRASOV, iar cu presa scrisa a incheiat contracte de publicitate cu Ziarul ADEVARUL – 
HOLDING . 
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I.14.   PASIVUL SOCIETATII 
 
 În urma depunerii cererilor de înscriere la masa credală la dosarul cauzei, administratorul 
judiciar a procedat la verificarea declaratiilor de creante formulate împotriva societătii debitoare. 
Ca si consecintă a acestui demers, a fost întocmit tabelul preliminar de creante, cuprinzând 
creantele declarate împotriva societătii debitoare, astfel cum acestea au fost admise de către 
administratorul judiciar. 
 Cuantumul pasivului defalcat pe categoriile de creante înscrise în tabelul preliminar de 
creante este: 
 
A. Creante garantate cf. Art. 123 pct. 2 din Lg. 85/2006 …………………..= 33.079.317 lei; 
B. Creante izvorate din raporturi de munca conform 
 art. 123 alin 2 din Lg. 85/2006………………………………………=       39.621 lei 
C. Creante bugetare, cf. art. 123, pct. 4 din Lg. 85/2006……………….= 72.623.193 lei 
E. Creante chirografare cf. art. 123 pct. 7 din Lg. 85/2006……………..= 13.437.698 lei 
 
Totalul pasivului astfel cum acesta figurează înscris în tabelul definitiv de creante este de 
119.179.698 lei. 
 
I.15.   ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE 
 
 Pentru analiza situaţiei economico-financiare a societăţii au fost efectuate cercetări pe 
mai multe planuri: 
- analiza poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil; 
- analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere; 
Perioada de timp luată ca referinţă pentru această analiză este reprezentată de ultimii cinci ani de 
activitate înaintea deschiderii procedurii, în vederea obţinerii unei imagini complete asupra 
evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitoarei respectiv pentru a întelege situatia actuală si 
a perspectivelor.  
 Pentru efectuarea analizei au fost studiate o serie de documente de sinteză contabilă, 
pornind de la premisa că acestea reflectă o imagine corectă, clară şi fidelă a activităţii 
economice. Informaţiile s-au preluat de la compartimentul financiar–contabil al debitoarei şi 
constau în acte de înfiinţare ale societăţii (statut, contract de societate, acte adiţionale etc), 
balanţe de verificare şi situații financiare anuale. 
 
I.15.1.    Analiza patrimoniului societăţii debitoare 
 
 Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă analiza de ansamblu a situatiei 
patrimoniale în cadrul căreia vom pune în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în 
cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin 
situaţiile financiare. 
 
 
Analiza activului si pasivului patrimonial 
 

DENUMIRE INDICATORI 2006 2007 2008 2009 2010 

DATE  BILANTIERE 

ACTIVE FIXE NECORPORALE 7.343 6.501 1.341 1.341 0 

ACTIVE FIXE CORPORALE NETE 36.247.271 42.510.446 39.227.294 38.764.207 26.661.509 

TOTAL ACTIVE FIXE NETE 36.254.614 42.516.946 39.228.635 38.765.549 26.661.509 

ACTIVE CIRCULANTE  -  din care : 47.179.469 57.328.936 56.388.261 27.821.961 42.972.701 

STOCURI 14.932.010 12.821.780 14.149.001 7.003.275 9.385.405 
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CREANTE 24.901.761 38.582.201 30.895.023 12.782.812 26.702.570 

DISPONIBILITATI BANESTI 850.364 19.618 151.549 19.342 108.785 

ALTE ACTIVE CIRCULANTE  6.495.333 5.905.337 11.192.689 8.016.532 6.775.941 

CHELTUIELI IN AVANS 970.290 153.507 12.136.489 26.997.112 28.070.925 

TOTAL ACTIV NET 84.404.372 99.999.389 107.753.385 93.584.622 97.705.136 

CAPITALURI PROPRII 11.149.946 10.306.790 11.470.228 -15.014.474 -26.397.648 

 
IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG 0 266.555 107.909 37.155 0 

IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT 0 2.891.039 2.925.595 2.855.306 3.000.000 

IMPRUMUTURI  TOTALE 0 3.157.594 3.033.504 2.892.462 3.000.000 

CAPITAL PERMANENT 11.149.946 10.573.344 11.578.137 -14.977.319 -26.397.648 

DATORII CURENTE 52.440.117 77.654.342 85.999.283 104.302.762 119.698.912 

ALTE DATORII TERMEN LUNG 20.814.309 8.880.664 7.250.369 1.403.872 1.403.872 

TOTAL DATORII TERMEN LUNG 20.814.309 9.147.218 7.358.278 1.441.027 1.403.872 

CAPITALUL TOTAL AL SOCIETATII 63.590.063 88.227.686 97.577.421 89.325.444 93.301.264 

TOTAL DATORII 73.254.426 86.801.560 93.357.562 105.743.789 121.102.784 

TOTAL PASIV 84.404.372 99.999.389 107.753.385 93.584.622 97.705.136 

                

  Infastructura activului, mijloacele fixe in perioada de analiza si-au pastrat procentul de cca 40% 
- 42% din total activ, pana in 2010, cand ponderea acestora a ajuns la 27,29%, in urma casarii 
unor utilaje uzate fizic si moral si nefolosite. In schimb, activele circulante au scazut ca pondere 
de la 55,9% in 2006 la 29,73% in 2009, crescand in 2010 la 43,98% datorita cresterii ponderii 
creantelor neancasate la 62,14% din total active, fata de 45,95% cat reprezentau in 2009. 
Cheltuielile in avans au crescut de la 1,15% in 2006 la 28,85% in 2009. Schimbarile de structura 
s-au rasfrant in scaderea lichiditatii debitoarei, iar ca exemplu aratam ca stocurile aveau 
procentul de 31,65% in total active circulante in 2006 iar in 2010 acest procent a ajuns la 
21,84%, deasemenea creantele dupa o crestere in 2007 cu 54,94% fata de 2006 si in 2008 cu 
24,07% fata de 2006, au inregistrat o scadere in 2009 cu 48,67% fata de 2006. La fel, creantele 
in structura activelor circulante au scazut de la 52,78% in 2006 la 45,95% in 2009, dar au crescut 
in 2010 la 62,14% datorita cresterii soldului la clienti cu 14,2 mil lei.           
Activele fixe au avut o crestere in perioada de analiza raportat la anul de baza 2006 dupa cum 
urmeaza : 17,27% in 2007, 8,20% in 2008 si 6,93% in 2009. Cresterea s-a datorat urmatoarelor 
achizitii : 

TERENURI 

DATA DENUMIRE VALOARE 
12.2010 teren arabil sat ANINOASA / suprafata : 84,55 Hectare 1.820.946 
01.2009 teren CAZINOU / suprafata : 0,60 Hectare 343.000 

05.2008 teren cu constructii plat.ind.,bazine apa potabila / suprafata 6,43 Ha 76.172 

  TOTAL 2.240.118 
   

UTILAJE 

DATA DENUMIRE VALOARE 
12.2009 linie automata de ambalare zahar 714.930 
12.2009 sistem de reglare digitala turbina 91.310 
12.2009 tejghea si dulap bar 20.622 
12.2009 biblioteca stejar 24.832 
12.2009 interior DERBY (partial) 15.914 
12.2009 masa ovala 7.724 

 
12.2008 debitmetru electromecanic 8.689 
12.2008 sursa neintreruptibila 10.007 
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12.2008 transmitator de presiune 4.213 
12.2008 sincronoscop cu nivel de tensiune 2.701 
12.2008 compresor C10 17.340 
  TOTAL 918.281 
   

MIJLOACE DE TRANSPORT 

DATA DENUMIRE VALOARE  
11.2007 autoincarcator WOLLA 121.500 
08.2007 autoturism NISSAN PATROL 4x4 BV-16-YUL 109.550 
08.2007 autoturism DACIA LOGAN BV-09-RWO 23.600 
08.2007 autoturism DACIA LOGAN BV-09-RWP 23.600 
08.2007 MITSUBISHI PAJERO SPORT 88.115 
08.2007 DACIA LOGAN BREAK BV-11-YCP 24.426 
08.2007 DACIA LOGAN BV-11-YCR 19.082 
01.2007 autocamioneta cu platforma fixa IVECO 97.316 
06.2008 autoturism HYUNDAI TUCSON 55.238 
09.2009 autobuz VOLVO 46.750 
12.2010 DACIA DUSTER LAUREATE 4x4 57.886 
11.2010 DACIA cu cabina dubla 6.048 
  TOTAL 673.111 

 

 Activele circulante au avut o scadere valorica de la 47.179.469 lei in 2006 la 27.821.961 
lei in 2009, in principal datorita reducerii stocurilor cu 53,10% , a creantelor cu 48,67% si a 
disponibilitatilor banesti cu 97,73%. In anul 2010, activele circulante au ajuns la 42.972.701 lei 
in principal cresterii cu 14,2 mil lei a soldului clientilor. Per total cresterea inregistrata de activul 
debitoarei se datoreaza in principal cresterii soldului cheltuielilor in avans si a clientilor 
neancasati.  
 Pasivul debitoarei este compus in 2006 din 13,21% - capitaluri proprii si 86,79% - 
datorii. In perioada analizata ponderea capitalurilor scade continuu ajungand in 2009 si 2010 ca 
pasivul societatii sa fie integral acoperit din datorii. In structura datoriilor, in 2006, ponderea 
datoriilor curente era de 62,13%, iar a datoriilor pe termen lung de 24,66%. Pana la finele 
perioadei analizate, aceasta proportie s-a schimbat in favoarea datoriilor curente care au ajuns sa 
acopere si chiar sa depaseasca (cu 11,45% in 2009 si cu 22,51%), pasivul societatii. Capitalurile 
proprii fata de anul de referinta 2006, au avut o scadere continua (cu exceptia anului 2008 cand a 
inregistrat o crestere usoara de 2,87%), pana la valori negative (-15.014.474 lei in 2009 si -
26.397.648 lei in 2010), datorita pierderilor inregistrate din exploatare si mai ales trecerii pe 
costuri in anul 2009 a diferentei neanregistrate in contabilitate din anii 2007 si 2008 a taxei de 
restructurare si a productiei de doar 15,7 mii to de zahar obtinuta in 2010 fata de o medie de 19,2 
mii to obtinuta in toata perioada de analiza (2006 – 2010).  Valoric, datoriile (cele pe termen 
scurt + cele pe termen lung) au crescut fata de perioada de referinta 2006, cu 18,48% in 2007, cu 
27,66% in 2008, cu 44,35% in 2009 si cu 65,32% in 2010. Cea mai mare scadere au avut-o 
datoriile pe termen lung, care s-au diminuat cu 93,26% pana in 2010, in principal prin 
diminuarea soldului contului 455 ”Imprumuturi catre asociati”. Cea mai mare crestere au 
inregistrat-o datoriile pe termen scurt care au crescut fata de 2006 cu 48,08% in 2007, cu 64% in 
2008, cu 98,9% in 2009 si cu 128,26%, in principal cresterii soldului contului furnizori de platit 
cu cca 57,2 mil lei si inregistrarii in contabilitate a taxei de restructurare.  
 
Analiza contului de profit si pierdere 

DENUMIRE INDICATORI 2006 2007 2008 2009 2010 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI 

CIFRA DE AFACERI 39.993.874 49.658.113 63.652.359 86.343.416 55.196.769 
VENITURI DIN ACTIV DE 
EXPLOATARE 58.125.037 51.546.021 66.803.387 92.255.114 63.929.610 
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VENITURI FINANCIARE 491.824 228 59.880 15.721 6.751.918 

TOTAL VENITURI 58.616.861 51.546.249 66.863.268 92.270.835 70.681.528 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 57.854.273 50.844.145 66.063.322 106.211.430 81.194.104 

CHELTUIELI FINANCIARE 500.758 420.089 519.242 908.127 394.778 

CHELTUIELI CU DOBANDA 3.998 54.397 400.267 529.655 374.997 

TOTAL CHELTUIELI 58.355.031 51.264.234 66.582.563 107.119.557 81.588.882 

PROFIT  BRUT 261.830 282.015 280.704 -14.848.722 -10.907.354 

IMPOZIT PE PROFIT 214.108 226.954 158.887 544.341 475.820 

PROFIT  NET 47.722 55.061 121.817 -15.393.063 -11.383.174 

CHELTUIELI  FIXE 13.184.604 10.648.881 10.809.077 40.861.864 30.118.660 

CHELTUIELI VARIABILE 45.170.427 40.615.352 55.773.487 66.257.693 51.470.221 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 270.764 701.876 740.066 -13.956.317 -17.264.495 

REZULTAT FINANCIAR -8.934 -419.861 -459.362 -892.406 6.357.141 

VENITURI DIN VANZAREA 
MARFURILOR 

8.867.220 14.937.148 19.957.503 27.422.676 19.430.111 

CHELTUIELI PRIVIND 
MARFURILE 9.925.494 14.070.591 20.214.961 23.734.395 20.900.166 

VENITURI DIN PRODUCTIA 
VANDUTA 

31.127.249 34.722.214 43.694.856 58.920.740 36.148.985 

VENITURI DIN PRODUCTIA 
STOCATA 

11.667.730 -2.886.087 351.109 3.482.895 3.363.008 

IMPOZITE SI TAXE 80.963 678.001 1.636.878 10.967.934 1.657.664 
CH. CU PERSONALUL SI 
PROT.SOC. 2.892.679 4.349.810 5.361.221 3.193.535 6.068.015 

ALTE VENITURI DIN 
EXPLOATARE  

6.462.838 4.772.745 2.799.919 2.428.803 4.987.505 

CH. CU AMORTIZARI SI 
PROVIZIOANE PT. 
EXPLOATARE 

2.025.230 1.464.458 98.033 18.278.258 1.968.261 

ALTE CHELT. DE 
EXPLOATARE 8.308.574 2.436.244 1.958.803 6.672.625 15.673.496 

CHELT. CU MATERIILE PRIME 
SI MATERIALELE 29.023.230 22.271.147 28.763.555 35.410.233 23.846.359 

ALTE CHELT. MATERIALE 431.649 232.692 460.509 802.648 542.248 

CHELT. CU ENERGIA SI APA 595.448 672.384 1.623.586 1.938.845 1.935.993 

CHELT. PRIV. PRESTATIILE 
EXTERNE 4.571.007 4.668.817 5.945.775 5.212.956 8.601.902 

 

 Cifra de afaceri a debitoarei a fost in anul 2006 in suma de 39.993.874 lei. Fata de aceasta 
valoare in perioada de analiza cifra de afaceri a crescut in mod constant an de an cu 24,26% in 
2007, cu 59,16% in 2008, cu 115,89% in 2009 si cu doar 38,01% in 2010. Nivelul cifrei de 
afaceri a fost influentata incepand din 2007 de veniturile din vanzarea marfurilor care au crescut 
cu 68,45% in 2007, 125,07% in 2008, cu 209,26% in 2009 si cu 119,12% in 2010. Veniturile din 
vanzarea marfurilor s-au obtinut in baza contractului pe care debitoarea il are cu ANRSPS – 
Unitatea Teritoriala 350, prin care aceasta ii furnizeaza in perioada de vara anumite cantitati de 
zahar din rezerva de stat cu obligatia ca debitoarea sa completeze rezerva cu aceeasi cantitate in 
toamna aceluiasi an, cand incepe productia urmatoarei campanii. Pentru a urmari practic valoarea 
zaharului vandut din productie proprie, se analizeaza veniturile din productia vanduta. Si aceasta 
a inregistrat cresteri fata de perioada de referinta (anul 2006), dupa cum urmeaza : 11,55% in 
2007, 40,37% in 2008, 89,29% in 2009 si doar 16,13% in 2010.   
 Nivelul ridicat al cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri, este o constanta a 
intregii perioade de analiza. In anul 2006 au rezultatul din exploatare a fost pozitiv, insa acesta a 
fost practic anulat de impozitul pe profit calculat datorita nivelului riciat al cheltuielilor 
nedeductibile. Daca in anii 2007 si 2008 rezultatul din exploatare a crescut fata de 2006 cu 
159,22% si respectiv cu 173,33%, acesta a fost anulat de pierderile financiare (datorate in  2007 
cheltuielilor cu fiderentele nefavorabile de curs valutar, iar in 2008, pe langa aceste cheltuieli     
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s-au mai adaugat aproximativ  in acelasi procent, cheltuieli cu dobanzile. Pe langa aceste 
influente nefavorabile, rezultatul brut a fost afectat de calculul impozitului pe profit care datorita 
cheltuielilor nedeductibile inregistrate si in acesti doi ani, a condus la btinerea unui rezultat net 
mic. In toata perioada analizata in anul 2008 a fost inregistrat nivelul cel mai mare al profitului 
net si anume suma de 121.817 lei.       
 Rezultatul din exploatare negativ inregistrat in 2009 ( -13.956.317 lei ) se datoreaza 
inregistrarii in contabilitate a taxei de restructurare pentru anul 2009 dar si diferentele 
neanregistrate ale taxei in anii 2007 si 2008, la un nivel de 11.091.638,64 lei. La aceasta 
influenta negativa s-a mai adaugat inregistrarea in plus fata de suma aferenta anului 2009, a 
amortizarii mijloacelor fixe care nu a fost trecuta pe costuri in anii 2006, 2007 si 2008, cca 
10.000.000 lei. Rezultatul net al anului 2009 a fost in mare masura afectat pe langa rezultatul 
obtinut din exploatare, de rezultatul financiar ( -892.406 lei , din care cheltuieli cu dobanda de -
529.655 lei ).  Rezultatul net al anului 2010 este influentat negativ de scaderea valorii productiei 
vandute in acest an cu cca 22 mil lei fata de 2009, cresterii costurilor cu salariile cu aproape 
100% fata de 2009, trecerii pe costuri a valorii contabile in urma casarii unor utilaje si realizarea 
unei marje comerciale negative de cca -1,5 mil lei si in mod pozitiv de vanzarea in valoare de 
6.533.129 lei de certificate de emisie noxe. 
 In structura cheltuielilor totale, cheltuielile fixe au avut in 2006 o pondere de 22,59%, 
acestea crescand in procentaj pana in 2009 la o pondere de 38,15% si mentinandu-se pentru 2010 
la aproximativ acelasi procent (36,92%). Faptul se datoreaza inregistrarii pe costuri in 2009 a 
cheltuielilor cu amortizarea si a taxei de restructurare explicate mai sus.  
 In structura cheltuielilor de exploatare variabile, ponderile ridicate sunt cu cheltuielile 
privind  
- cheltuielile cu materia prima si alte materiale ( in principal sfecla de zahar, seminte, 
ingrasaminte, iebicide, cox, piatra de var) cu ponderi cuprinse intre 73,4% in 2006 si care scade 
pana la 54,61% in 2009. Aceasta scadere se datoreaza faptului ca ponderea cheltuielilor variabile 
in total cheltuieli a scazut de la 77,41% in 2006 la 61,85% in 2009 ; 
 In sume absolute variatia cheltuielilor cu materia prima a fost influentata in proportie de 
peste 77%  de pretul si cantitatile achizitionate de sfecla de zahar.   
    AN 2011 / LEI 

SFECLA 27.000.000 77,83% 
COX 1.892.001 5,45% 
PIATRA DE VAR 700.500 2,02% 
CONSUMABILE 259.889 0,75% 
ALTE MATERIALE AUXILIARE 0 0,00% 
PIESE DE SCHIMB, SDV-URI 87.500 0,25% 
SACI, PUNGI, ETC., AMBALAJE 270.170 0,78% 
MOTORINA, BENZINA 432.269 1,25% 
SEMINTE 2.705.000 7,80% 
INGRASAMINTE 1.342.998 3,87% 
REZERVA DE STAT   0,00% 
TOTAL 34.690.327 100,00% 

 

- prestatiile externe, cu procente cuprinse intre 11,56% in 2006 si 8% in 2009 (prestatiile externe 
privesc in proportie de peste 95% costul cu transportul sfeclei de zahar de la cultivatori in incinta 
fabricii de zahar) . In anul 2010 aceste cheltuieli au crescut la 17,94% din total cheltuieli de 
exploatare datorita cresterii fata de 2009 a cheltuielilor cu reparatiile REMONT (de fapt in anul 
2009 nu au fost receptionate anumite lucrari de remont si care in 2010 au fost receptionate), 
cheltuieli cu protocolul si publicitatea majorate cu 341.920 lei si a costurilor cu vanzarea 
certificatelor de noxe (comisionul firmei de intermediere a tranzactiei de vanzare certificate) in 
suma de 1.629.920 lei ;  
- cheltuielile cu personalul si asimilatele au avut in 206 un procent de 7,32 % din total cheltuieli 
de exploatare variabile. Anii 2007 si 2008 au inregistrat cresteri importante cu salariile si 
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asimilatele, 50,37% in 2007 fata de 2006 si 85,34% in 2008 fata de 2006, ajungand la cca 13% 
ca procent in total cheltuieli de exploatare variabile.  In anul 2009 cheltuielile cu salariile si 
asimilatele au scazut fata de anii 2007 si 2008, inregistrand o crestere cu doar 10,4% fata de 
2006. In anul 2010 cheltuielile cu personalul au crescut datorita negocierilor intre patronat si 
sindicat in urma carora au fost majorate salariile conform legislatiei in vigoare ; 
- cheltuielile cu energia electrica au crescut incepand din 2008 pana in 2010 fata de perioada 
2006 – 2007, pe de o parte datorita faptului ca nu au functionat turbinele cu abur pentru a 
produce curent electric in perioada 2008- 2009 si a fost nevoie sa se cumpere curent din sistemul 
national in proportie de 100%, fata de anii 2006 si 2007 cand productia interna de energie 
electrica acoperea un procent de 70 % din consumul de curent al debitoarei, pe de alta parte 
cresterii pretului la gaze si a cresterii consumului tehnologic si o cauza cu o influenta mai mica a 
fost prelungirea campaniei din 2009 pana in 25.01.2010, care a dus la cresterea consumului de 
energie electrica si gaze ; 
 Nivelul vanzarilor de active din patrimoniul debitoarei, in perioada analizata (14,36% in 
2006, 4,79% in 2007, 2,97% in 2008, 6,28% in 2009 si __ in 2010) si implicatiile rezultate, au 
influentat in mod diferit rezultatul net al exercitiilor financiare. Astfel in anul 2006, s-a 
inregistrat o diferenta negativa intre veniturile si cheltuielile cu vanzarea mijloacelor fixe in 
suma de -1.845.735,7 lei, in 2007   s-a inregistrat o diferenta pozitiva in suma de +2.336.501,04 
lei, in 2008 o diferenta pozitiva de +841.116,6 lei, in 2009 odiferenta negativa de -4.243.822,0  
 
I.                    Analiza intreprinderii      

1)      Analiza echilibrului economico-financiar       

a)      Situatia neta         

SN=Total Activ-Total Datorii         

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

SN 10.179.655,9 10.153.282,3 -666.260,7 -42.011.586,2 -54.468.573,1 

TA 83.434.082,3 99.845.882,0 95.616.896,0 66.587.509,4 69.634.210,5 

TD 73.254.426,4 89.692.599,6 96.283.156,7 108.599.095,6 124.102.783,5 

Situatia neta in perioada de analiza inregistreaza valori in scadere, plecand de la 10.179.655,9 lei 
in 2006 si ajungand la -42.011.586,2 lei in 2009 si la -54.468.573,1 lei in 2010 si se datoreaza 
devansarii cu aceste sume a activelor totale de catre total datorii. Activul total a scazut in 
principal scaderii soldului la active imobilizate cu 9,5 mil lei di 2006 pana in 2010 si a stocului la 
produse finite cu cca 7,9 mil lei, in timp ce datoriile totale au crescut cu 32,5 mil lei. In structuta 
datoriile pe termen lung au scazut cu 93,26 % in timp ce datoriile din exploatare pe termen scurt 
au crescut cu 128,26%. Activele imobilizate au scazut datorita casarii de utilaje scoase din uz in 
valoare de cca 9 mil lei. 
 

b)      Fondul de rulment financiar net       

FRF=     Capitaluri permanente         -       Active imobilizate     

(exclusiv amortizari si provizioane)            (valoare neta) 
  
 
 

  

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

FRF -25.104.668,0 -31.943.602,2 -27.650.497,8 -53.742.867,2 -53.059.156,9 

CPM 11.149.945,5 10.573.344,2 11.578.137,4 -14.977.318,6 -26.397.647,8 

AI 36.254.613,5 42.516.946,4 39.228.635,2 38.765.548,6 26.661.509,1 

Fondul de rulment financiar net in perioada de analiza inregistreaza valori in scadere, plecand de 
la   -25.104.668 lei in 2006 si ajungand la -53.742.867,2 lei in 2009. In anul 2010 FRF a scazut mai 
putin, doar cu 683.710,3 lei. Aceasta se datoreaza pe de o parte finantarii unor active imobilizate 
(constructii, achizitii echipamente si utilaje) folosind surse pe termen scurt, iar pe de alta parte 
cresterii soldului contului 231 - investitii in curs unde au fost inregistrate lucrari de constructii, 
REMONT si nereceptionate. 

c) fondul de rulment propriu         
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FRP= Capitaluri proprii – Active imobilizate nete       

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

FRP -25.104.668,0 -32.210.156,8 -27.758.407,2 -53.780.022,4 -53.059.156,9 

CPR 11.149.945,5 10.306.789,6 11.470.228,0 -15.014.473,8 -26.397.647,8 

AI 36.254.613,5 42.516.946,4 39.228.635,2 38.765.548,6 26.661.509,1 

Fondul de rulment financiar propriu reprezinta capacitatea societatii de a finanta active 
imobilizate din surse permanente proprii. Acest lucru nu s-a intamplat in cazul debitoarei, 
activele imobilizate finantandu-se din surse pe termen scurt. 

d) fondul de rulment imprumutat (strain)       

FRS= FRF – FRP           

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

FRS 0,00 266.554,6 107.909,4 37.155,2 0,0 

FRF -25.104.668,0 -31.943.602,2 -27.650.497,8 -53.742.867,2 -53.059.156,9 

FRP -25.104.668,0 -32.210.156,8 -27.758.407,2 -53.780.022,4 -53.059.156,9 

Similar, valorile inregistrate de fondul de rulment imprumutat releva faptul ca activele 
imobilizate sunt puternic subfinantate din surse permanente, inclusiv prin apelarea la credite de 
investitii pe termen lung. Doar intr-un caz singular achizitia de mijloace de transport a fost 
finantata printr-un contract de leasing pe termen mediu. 

            

e)      Nevoia de fond de rulment       

NFR=     Active circulante    –        Datorii din exploatare     

       (forme materializate)       (exclusiv credite de trezorerie)     

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

NFR -5.140.723,1 -23.082.556,2 -20.551.677,8 -52.358.337,2 -51.764.069,8 

AC 47.299.394,3 57.462.825,0 68.373.200,5 54.799.731,6 70.934.842,1 

DE 52.440.117,4 80.545.381,2 88.924.878,4 107.158.068,8 122.698.911,9 

Analizand acest indicator vedem ca activele circulante sunt integral finantate de datoriile de 
expploatare. Faptul ca datoriile din exploatare exced in perioada analizata, cu mult activele 
circulante ( -52.358.337,2 lei la data de 31.12.2009 si -51.764.069,8 lei la 31.12.2010), explica 
faptul ca sursele pe termen scurt au fost folosite pentru finantarea activelor imobilizate. 

            

f) Trezoreria neta         

TN=FRF-NFR           

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

TN -19.963.944,9 -8.861.046,0 -7.098.820,0 -1.384.530,0 -1.295.087,1 

FRF -25.104.668,0 -31.943.602,2 -27.650.497,8 -53.742.867,2 -53.059.156,9 

NFR -5.140.723,1 -23.082.556,2 -20.551.677,8 -52.358.337,2 -51.764.069,8 

CRED TREZ 0,0 2.891.039,2 2.925.594,9 2.855.306,3 3.000.000,0 

IMPR.ASOC 20.814.309,0 8.880.663,8 7.250.368,9 1.403.871,7 1.403.871,7 

DISPONIBILITATI 850.364,1 19.617,9 151.549,0 19.341,6 108.784,6 

TOTAL ALTE 
SURSE 

-19.963.944,9 -8.861.046,0 -7.098.820,0 -1.384.530,0 -1.295.087,1 
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Valoarea negativa a trezoreriei nete reflecta dezechilibrul financiar al debitoarei chiar daca in 
perioada analizata se constata o reducere a minusului de trezorerie de la -19.963.944,9 lei la data 
de 31.12.2006, la -1.295.087,1 lei la data de 31.12.2010. Acumularea in perioada analizata de 
active imobilizate pe seama cresterii obligatiilor neplatite si apelarea la credite pe termen scurt a 
mentinut dezechilibrul financiar la care s-a adaugat acumularea de pierderi din activitatea 
curenta. 

           

2)      Analiza rezultatelor         

a)      Marja comerciala         

MC = Venituri din vanzarea marfurilor – Cheltuieli privind marfurile 

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

MC -1.058.273,2 866.557,7 -257.458,0 3.688.281,0 -1.470.055,4 

VM 8.867.220,3 14.937.148,2 19.957.503,2 27.422.676,3 19.430.111,0 

ChM 9.925.493,5 14.070.590,5 20.214.961,2 23.734.395,3 20.900.166,4 

Cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor in perioada 2006 - 2009 cu peste 300%, a dus la 
imbunatatirea marjei comerciale de la -1.058.273,2 lei in 2006, la 3.688.281 lei in 2009. In 
schimb, in anul 2010, veniturile din vanzarea de marfa (zahar din rezerva ANRS, care se 
reantregeste cu zaharul din campania urmatoare) au scazut la 70,85% din veniturile anului 2009. 
La aceasta s-a adaugat vanzarea sub pretul de achizitie, debitoarea inregistrand pierdere din 
aceasta operatiune de -1.470.055,4 lei. 

 
b)      Productia exercitiului         

PE = Productia vanduta +/- Productia stocata + Productia imobilizata   

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

PE 42.794.978,6 31.836.127,7 44.045.965,0 62.403.634,8 39.511.993,6 

PV 31.127.249,0 34.722.214,4 43.694.856,0 58.920.740,1 36.148.985,4 

PS 11.667.729,6 -2.886.086,7 351.109,0 3.482.894,7 3.363.008,2 

PI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cresterea productiei vandute din 2006 pana in 2009 cu 189,29% si scaderea productiei stocate tot 
in aceeasi perioada cu 29,85% a condus la o crestere a productiei exercitiului cu 145,82 %, ceea 
demonstreaza dezvoltarea activitatii de productie a zaharului. In anul 2010 s-au contractat si 
semanat cu sfecla de zahar 5515 ha si au ramas in cultura 4517 ha, fiind calamitate 998 ha. Din 
cele 4517 ha ramase in cultura, au mai fost calamitate cca 505 ha cu 30% din productie. Astfel 
productia exercitiului 2010 a fost cu 36,68% mai mica decat cea a anului 2009. 

           

c)      Valoarea adaugata         

VA = MC + Productia exercitiului – Consumuri de la terti     

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

VA 7.115.371,9 4.857.644,1 6.995.082,2 22.727.232,5 3.115.436,7 

MC -1.058.273,2 866.557,7 -257.458,0 3.688.281,0 -1.470.055,4 

PE 42.794.978,6 31.836.127,7 44.045.965,0 62.403.634,8 39.511.993,6 

C.TE 34.621.333,5 27.845.041,2 36.793.424,8 43.364.683,3 34.926.501,5 

Valoarea adaugata este influentata de valoarea marjei comerciale in acest caz intr-o proportie 
scazuta, dar variatia ei explicata mai sus, in sens pozitiv pe perioada 2006 - 2009 a condus pe 
langa cresterea superioara (145,82%) a productiei exercitiului fata de cresterea valorii consumului 
de la terti (125,25%), la cresterea valorii adaugate cu 319,41% din 2006 pana in 2009. Pentru anul 
2010, VA a inregistrat o scadere cu 86,29% fata de 2009, cu toate ca consumurile de la terti au 
scazut cu 19,46%. Scaderea se datoreaza scaderii productiei de zahar si pierderii inregistrata din 
vanzarea zaharului achizitionat ca marfa sub pretul de achizitie. 
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d)      Excedentul brut din exploatare       

EBE = VA + Subventii din – Impozite – Cheltuieli cu personalul si     

                   exploatare       si taxe                protectia sociala     

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

EBE 4.141.729,6 -170.167,2 -3.017,6 8.565.763,8 -4.610.242,3 

VA 7.115.371,9 4.857.644,1 6.995.082,2 22.727.232,5 3.115.436,7 

SE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IMP+T 80.963,1 678.001,4 1.636.878,3 10.967.933,7 1.657.664,1 

CH.PPS 2.892.679,16 4.349.809,99 5.361.221,43 3.193.534,95 6.068.015,00 

Excedentul brut din exploatare a inregistrat valori pozitive in 2006 si 2009, dar negative in 2007 si 
2008 deoarece in cei doi ani au crescut costurile cu salariile si asimilate (in 2007 cu 150,37% fata 
de 2006 si in 2008 cu 185,34% fata de 2006). rezultattul brut din exploatare in 2009 a inregistrat o 
crestere cu 206,82% fata de 2006 datorita cresterii valorii adaugate, dar afectat in mare masura 
prin introducerea taxei de restructurare pe costuri. EBE in 2010 a inregistrat o valoare negativa de 
-4.610.242,3 lei si datoreaza faptului ca valoarea adaugata a fost doar la nivelul de 86,29% din 
valoarea anului 2009 si datorita cresterii salariilor si costurilor datorate acestora cu 90% fata de 
2009. Cresterea costurilor cu personalul se datoreaza faptului ca in anul 2010, in urma 
negocierilor intre patronat si sindicat s-a ajuns ca salariile in plata sa fie majorate prin act 
aditional la contractul de munca, conform legislatiei la nivel national. 

            

e)      Rezultatul exploatarii         

RE=EBE + Venituri din + Alte venituri - Cheltuieli cu amortizari – Alte cheltuieli   

               provizioane    din exploatare         si provizioane        de exploatare   

         Pentru exploatare                           pentru exploatare     

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RE 270.763,7 701.876,4 740.066,0 -13.956.316,5 -17.264.494,6 

EBE 4.141.729,6 -170.167,2 -3.017,6 8.565.763,8 -4.610.242,3 

VPE           

AVE 6.462.837,9 4.772.745,2 2.799.919,3 2.428.802,6 4.987.505,0 

CAMP 2.025.230,2 1.464.457,9 98.033,0 18.278.258,3 1.968.260,9 

ACE 8.308.573,6 2.436.243,8 1.958.802,8 6.672.624,7 15.673.496,4 

Rezultatul exploatarii in cazul de fata este influentat in 2006 de diferenta negativa intre ”alte 
venituri de exploatare” si ”alte cheltuieli de exploatare (-1.845.735,7 lei). In schimb, in 2007 
diferenta pozitiva a celor doi indicatori de mai sus (2.336.501,4 lei) a dus la obtinerea unui RE 
pozitiv (701.876,4 lei), iar in 2008 aceeasi diferenta pozitiva (841.116,6 lei), coroborata cu 
amortizari inregistrate partial ( mai putin cu cca 1.366.424,8 lei), a condus de asemenea la 
obtinerea unui RE pozitiv (740.066 lei). In 2009 diferenta negativa intre ”alte venituri de 
exploatare” si ”alte cheltuieli de exploatare (-4.243.822 lei) si constituirea de provizioane de 
depreciere pentru creante neincasate mai vechi de 180 zile in suma de 15.479.980 lei, a condus la 
un RE negativ (-13.956.316,5 lei). In anul 2010, inregistrarea unui EBE negativ in suma de -
4.610.242,3 lei la care se adauga cheltuieli nedeductibile in suma de 12.741.507 lei au condus la 
un rezultat din exploatare negativ in suma de -17.264.494,6 lei. 

f)        Rezultatul curent         

RC = RE + Venituri financiare – Cheltuieli financiare     

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RC 261.829,9 282.014,9 280.704,4 -14.848.722,2 -10.907.353,7 

RE 270.763,7 701.876,4 740.066,0 -13.956.316,5 -17.264.494,6 

VF 491.823,7 227,5 59.880,2 15.721,2 6.751.918,4 

CF 500.757,5 420.089,0 519.241,7 908.126,8 394.777,5 
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Rezultatul curent este in mare masura expresia rezultatului exploatarii. Aici vorbim de anii 2007, 
2008 si 2009, cand rezultatul financiar negativ a condus la diminuarea RC fata de RE. In mod 
exceptional in anul 2010 debitoarea a incasat suma de 6.751.918,4 lei din vanzarea pe bursa a 
certificatelor de emisie de noxe pe care le-a avut in proprietate. 

            

g)      Rezultatul net         

RN = RC + Rezultatul exceptional – impozit pe profit     

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RN 47.721,9 55.060,9 121.817,4 -15.393.063,2 -11.383.173,7 

RC 261.829,9 282.014,9 280.704,4 -14.848.722,2 -10.907.353,7 

REX           

IMP.PR 214.108,0 226.954,0 158.887,0 544.341,0 475.820,0 

Elementul cel mai important in analiza rezultatului net este valoarea impozitului pe profit 
raportat la valoarea profitului aferent anilor 2006, 2007 si 2008, dar mai ales la pierderea anilor 
2009 si 2010, cand aceasta valoare din punct de vedere contabil nu se justifica, insa din punct de 
vedere fiscal, debitoarea a inregistrat profit. Acest lucru se explica datorita faptului ca au fost 
angajate si efectuate cheltuieli nedeductibile.  

            

 
h)      Capacitatea de autofinantare       

 metoda deductibila (din EBE)         

CAF=EBE+/- venit./chelt. +/- venit./chelt. +/- alte venit./chelt. – impozit 

                    financiare          exceptionale         din exploatare     pe profit   

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

CAF 2.072.952,1 1.519.518,7 219.850,4 2.885.195,1 -9.414.912,7 

EBE 4.141.729,6 -170.167,2 -3.017,6 8.565.763,8 -4.610.242,3 

VF – CF -8.933,8 -419.861,5 -459.361,6 -892.405,7 6.357.140,9 

VEX - CHEX           

AVE - ACHE -1.845.735,67 2.336.501,44 841.116,56 -4.243.822,03 
-

10.685.991,32 

IMP.PR 214.108,00 226.954,00 158.887,00 544.341,00 475.820,00 

Capacitatea de autofinantare trebuie raportata la valoarea activelor imobilizate ale debitoarei 
care au o valoare de cca 13,5 ori mai mare decat aceasta si au un grad mare de uzura fizica si 
morala. In anul 2010 valoarea CAF scade sub zero (-9.414.912,7 lei). De aici reiese faptul ca 
debitoarea va avea nevoie in viitor de credite de investitii pe termen scurt si/sau de o infuzie de 
capital pentru dezvoltare si modernizare tehnologica. 

  
 
 

        

3)      Analiza lichiditatii si solvabilitatii       

            

a)      Lichiditatea globala   %         

Lg = Active circulante / Datorii curente       
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  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

Lg 91,82% 71,37% 77,06% 51,16% 57,90% 

AC 48.149.758,4 57.482.442,8 68.524.749,5 54.819.073,3 71.043.626,7 

DC 52.440.117,4 80.545.381,2 88.924.878,4 107.158.068,8 122.698.911,9 

O valoare buna pentru acest indicator, trebuie sa inregistreze valori de peste 100%. In cazul nostru 
se observa o degradare constanta a indicatorului incepand din 2006, , pornind de la 91,82% si 
ajungand la 51,16% in 2009. Pentru 2010 indicatorul inregistreaza o mica ameliorare ajungand la 
57,90%. 

            

b)      Lichiditatea imediata         

Li = Trezorerie / Datorii pe termen scurt       

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

Li 63,34% 55,45% 61,15% 44,62% 50,25% 

T 33.217.748,3 44.660.662,9 54.375.748,8 47.815.798,7 61.658.221,3 

DC 52.440.117,4 80.545.381,2 88.924.878,4 107.158.068,8 122.698.911,9 

STOCURI 14.932.010,16 12.821.779,97 14.149.000,66 7.003.274,60 9.385.405,42 

Prin eliminarea stocurilor din calcului Lichiditatii globale, obtinem lichiditatea imediata. Datorita 
valorilor mari ale stocurilor debitoarei (si acestea in continua scadere in perioada analizata), 
rezulta o lichiditate imediata inferioara, inregistrand 63,34% in 2006 si ajungand la 44,62% in 
2009, respectiv 50,25% in 2010. 

           

 
c)      Solvabilitatea patrimoniala       

Sp = Capitaluri proprii / Total pasiv •100 %       

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

Sp 13,21% 10,31% 10,64% -16,04% -27,02% 

CP 11.149.945,5 10.306.789,6 11.470.228,0 -15.014.473,8 -26.397.647,8 

TP 84.404.372,0 99.999.389,2 107.753.384,7 93.584.621,8 97.705.135,8 

  Sp reprezinta gradul in care debitoarea poate face fata obligatiilor de plata pe termen lung. Se 
aprecieaza ca acest indicator este cu atat mai bun cu cat acesta se apropie de 100%, dar nu mai 
putin de 30 %. In cazul nostru valorile mici ale Sp pentru perioada 2006 - 2008, redau faptul ca 
debitoarea nu are surse de finantare proprii pe termen lung, acestea fiind inlocuite pentru 
finantarea activelor cu surse pe termen scurt, iar acestea la randul lor fiind constituite in 
majoritate de datorii curente de exploatare. In anii 2009 si 2010 Sp inregistreaza valori negative 
deoarece si capitalurile proprii ale debitoarei sunt negative, ceea ce denota o inrautatire a 
situatiei. 

            

d)      Rata solvabilitatii generale       

RSg = Total Activ / Datorii Curente       

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RSg 160,95% 124,15% 121,17% 87,33% 79,63% 

 TA 84.404.372,0 99.999.389,2 107.753.384,7 93.584.621,8 97.705.135,8 

DC 52.440.117,4 80.545.381,2 88.924.878,4 107.158.068,8 122.698.911,9 
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RSg a inregistrat in anul 2006 valoarea de 160,95% (deci supraunitara asa cum trebuie sa fie in 
general valoarea acestui indicator), ccea ce demonstreaza ca la acea data debitoarea putea face 
fata obligatiilor financiare. In anul 2007 si 2008, acest indicator scade usor la 124,15% si respectiv 
121,17, deci o valoare inca buna, insa din 2009 scade devenind subunitara, destul de mult la 
87,33% si 79,63% in 2010. Valoarea in scadere a acestui indicator din 2009 explica greutatea 
crescanda a debitoarei de a face fata obligatiilor financiare. 

            

4)      Analiza rentabilitatii si potentialului de crestere     

            

a)      Rentabilitatea economica         

RE = EBE / Total activ •100   %     

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RE 4,91% 0,00% 0,00% 9,15% 0,00% 

EBE 4.141.729,6 -170.167,2 -3.017,6 8.565.763,8 -4.610.242,3 

TA 84.404.372,0 99.999.389,2 107.753.384,7 93.584.621,8 97.705.135,8 

Masoara performanta activului societatii. Valorile foarte mici ale Re inregistrate de debitoare in 
perioada analizata (4,91 % in 2006,  9,15% in 2009), scot in evidenta faptul ca activul debitoarei, 
atat cel imobilizat cat si cel circulant au o performanta foarte scazuta. Pentru anii 2007, 2008 si 
2010, avand in vedere ca EBE este negativ, nici nu poate fi vorba de o analiza pe acest indicator. 

            

 
b)      Rentabilitatea financiara         

RF = Rezultatul curent / Capitaluri proprii •100   %   

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RF 2,35% 2,74% 2,45% 0,00% 0,00% 

RC 261.829,9 282.014,9 280.704,4 -14.848.722,2 -10.907.353,7 

CP 11.149.945,5 10.306.789,6 11.470.228,0 -15.014.473,8 -26.397.647,8 

Masoara capacitatea surselor proprii pe termen lung de a obtine profit. Desi valorile capitalurilor 
proprii par mari in perioada 2006 - 2008, raportate la total surse de finantare, acestea reprezinta 
doar procente cuprinse intre 10 - 13 %. De aici slaba posibilitate a debitoarei de a finanta active 
performante capabile sa genereze rezultate economice pozitive. Situatia s-a degradat si mai mult 
incepand cu anul 2009 cand pierderile inregistrate au afectat sursele proprii, capitalurile proprii si 
rezultatul curent inregistrand valori negative.  

            

5)      Ratele de rentabilitate         

            

Ratele de rentabilitate comerciala       

            

1. Rata marjei comerciale - se utilizeaza de intreprinderile cu activitate comerciala 

Rmc = MC / Vanzari de marfuri         

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

Rmc -11,93% 5,80% -1,29% 13,45% -7,57% 

MC -1.058.273,2 866.557,7 -257.458,0 3.688.281,0 -1.470.055,4 

VM 8.867.220,3 14.937.148,2 19.957.503,2 27.422.676,3 19.430.111,0 
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Valorile marjei comerciale inregistrate in perioada de analiza releva faptul ca debitoarea a vandut 
marfa in anul 2006, 2008 si 2010 sub costul de achizitie, iar in anul 2007 la o rentabilitate foarte 
mica (5,8%). In anul 2009 rentabilitatea creste la 13,45%, dar insuficient pentru a genera profit 
net.  

            

2. Rata marjei brute de exploatare – indica aptitudinea activitatii de exploatare de a degaja 
profit. 

Rmb = EBE / CA          

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

Rmb 10,36% 0,00% 0,00% 9,92% 0,00% 

EBE 4.141.729,6 -170.167,2 -3.017,6 8.565.763,8 -4.610.242,3 

CA 39.993.873,9 49.658.112,6 63.652.359,2 86.343.416,4 55.196.768,9 

Valorile Rmb inregistrate in perioada de analiza au valori putin supraunitare in anii 2006 si 2009, 
valori nule in anii 2007, 2008 si 2010. Rezulta slaba capacitate a debitoarei de a genera profit din 
exploatare. 

 

3. Rata marjei nete – exprima capacitatea intreprinderii de a realiza profit si a face fata 
concurentei. 

Rmn = RN / CA           

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

Rmn 0,12% 0,11% 0,19% 0,00% 0,00% 

RN 47.721,9 55.060,9 121.817,4 -15.393.063,2 -11.383.173,7 

CA 39.993.873,9 49.658.112,6 63.652.359,2 86.343.416,4 55.196.768,9 

Impozitul pe profit calculat raportat la cifra de afaceri si la profitul brut, conduc la valori aproape 
nule a Rmn in perioada 2006 - 2008 si la valori nule in perioada 2009 - 2010, datorita valorii 
negative inregistrate de indicatorul Rezultatul net. 

6.       Rata marjei brute de autofinantare – masoara surplusul de resurse de care dispune 
intreprinderea 

Rmba = CAF / CA         

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

Rmba 5,18% 3,06% 0,35% 3,34% -17,06% 

CAF 2.072.952,1 1.519.518,7 219.850,4 2.885.195,1 -9.414.912,7 

CA 39.993.873,9 49.658.112,6 63.652.359,2 86.343.416,4 55.196.768,9 

Avand in vedere valorile mici ale CAF, Rmba inregistreaza in perioada analizata valori mici, deci 
surplusul de resurse nu poate ajuta activitatea de exploatare. Pentru 2010 nu poate fi vorba de 
nici un surplus, CAF inregistrand o valoare negativa (-9.414.912,7 lei). 

7)        Gradul de indatorare         

G.I.  = TOTAL DATORII / TOTAL ACTIV     

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

G.I. 86,79% 89,69% 89,36% 116,04% 127,02% 

TD 73.254.426,4 89.692.599,6 96.283.156,7 108.599.095,6 124.102.783,5 

TA 84.404.372,0 99.999.389,2 107.753.384,7 93.584.621,8 97.705.135,8 
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Gradul de indatorare este un indicator de risc si a inregistrat valori ridicate in perioada 2006 - 
2008 ( cca 86,8%), ceea ce releva gradul ridicat in care activele sunt grevate de datorii, insa in 
anul 2009 si 2010, datoriile depasesc activul total al debitoarei, pe fondul inregistrarii de pierdere 
din exploatare.  

            
8)     Rata autonomiei financiare         = Capital propriu/Capital permanent   

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RAF 100,00% 97,48% 99,07% 100,25% 100,00% 

CPR 11.149.945,5 10.306.789,6 11.470.228,0 -15.014.473,8 -26.397.647,8 

CPM 11.149.945,5 10.573.344,2 11.578.137,4 -14.977.318,6 -26.397.647,8 

Raportul foarte bun al CPR fata de CPM inregistrat in perioada 2006 - 2008 nu a fost de natura sa 
influenteze in mod pozitiv finantarea activului, deoarece capitalurile proprii in total surse de 
finatare au o pondere foarte mica, diferenta constituindu-se din datorii curente. 

            

9)   Rata de finanţare a stocurilor     = Fond de rulment/Stocuri = (Capital   

                                          permanent - Active imobilizate)/  Stocuri   

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RFS -168,13% -249,14% -195,42% -767,40% -75053,60% 

FR -25.104.668,0 -31.943.602,2 -27.650.497,8 -53.742.867,2 -53.059.156,9 

STOCURI 14.932.010,2 12.821.780,0 14.149.000,7 7.003.274,6 70.695,0 

Valorile negative ale FR inregistrate pe toata perioada de analiza demonstreaza ca debitoarea nu 
are surplus din surse permanente de finantare a stocurilor, acestea fiind finantate integral din 
surse pe termen scurt (datorii curente). 

10)     Rata capitalului propriu faţă de   = Capital propriu/Active imobilizate   

     activele imobilizate         

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RCPR 30,75% 24,24% 29,24% -38,73% -99,01% 

CPR 11.149.945,5 10.306.789,6 11.470.228,0 -15.014.473,8 -26.397.647,8 

AI 36.254.613,5 42.516.946,4 39.228.635,2 38.765.548,6 26.661.509,1 

Pentru anii 2006, 2007 si 2008, capitalurile proprii au reusit sa finanteze in proportie de cca 30% 
activele imobilizate, dar incepand din 2009 acest lucru nu a mai putut fi posibil datorita 
inregistrarii de pierderi. 

           

11)     Rotaţia activelor circulante       = Cifra de afaceri/Active circulante   

     (Viteza de rotaţie în zile                 = 360/Rotaţia activelor circulante)   

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

VRAC 433,4 416,7 387,6 228,6 463,4 

RAC 0,83 0,86 0,93 1,58 0,78 

CA 39.993.873,9 49.658.112,6 63.652.359,2 86.343.416,4 55.196.768,9 

AC 48.149.758,4 57.482.442,8 68.524.749,5 54.819.073,3 71.043.626,7 
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Datorita specificului activitatii de productie a sezonalitatii acesteia si a politicii interne 
comerciale a debitoarei de a vinde in general peste 90% din productie aproape concomitent cu 
fabricarea zaharului , valorile vitezei de rotatie a activelor circulante inregistrate in perioada de 
analiza reflecta fidel aceasta stare de fapt. In anul 2010 durata de rotatie activului circulant 
creste la 463,4 zile, datorita scaderii cu 36,1% a cifrei de afaceri in 2010 fata de 2009 si cresterii 
activului circulant cu 29,6% tot in acceasi perioada. 

            

12)     Rotaţia activului total            = Cifra de afaceri/Active totale   

     (Viteza de rotaţie în zile             = 360/Rotaţia activului total)   

            

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

VRAT 759,8 725,0 609,4 390,2 637,2 

RAT 0,47 0,50 0,59 0,92 0,56 

CA 39.993.873,9 49.658.112,6 63.652.359,2 86.343.416,4 55.196.768,9 

TA 84.404.372,0 99.999.389,2 107.753.384,7 93.584.621,8 97.705.135,8 

Cresterea cifrei de afaceri de laan la an in perioada analizata, pe fondul conservarii activelor, a 
condus la imbunatatirea vitezei de rotatie a acestora (s-a diminuat de la 759,8 zile in 2006 la 
390,2 zile in 2009). In anul 2010 durata de rotatie activuluui total creste la 637,2 zile, datorita 
scaderii cu 36,1% a cifrei de afaceri in 2010 fata de 2009 si cresterii activului total cu 4,4% tot in 
acceasi perioada.  

 
           

13)     Durata medie de recuperare a creantelor     = Cifra de afaceri/Media creanţelor totale 

     (Viteza de rotaţie în zile         = 360/Durata medie de recuperare a creantelor) 

      

  
 
 
 

  

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

DMRC 180,3 238,6 114,4 46,6 165,7 

VRC 2,00 1,51 3,15 7,73 2,17 

CA 39.993.873,9 49.658.112,6 63.652.359,2 86.343.416,4 55.196.768,9 

MCT 20.028.127,5 32.918.740,8 20.233.461,2 11.172.519,0 25.404.813,4 

DMRC a scazut incepand din 2006 (180,3 zile) pana in 2009 (46,6 zile). Acesta este un factor 
pozitiv pe de o parte, dar din punct de vedere al rentabilitatii activitatii de desfacere debitoarea 
a avut de suferit in sensul ca a vandut zahar la un pret mai scazut pentru plata pe loc, fata de 
posibilitatea de a vinde zaharul la un pret mai mare cu plata la termen. Pentru anul 2010 viteza 
de rotatie scade, crescand perioada medie de incasare a creantelor la 165,7 zile, fapt ce a 
generat constituirea de provizioane in suma de cca 5,9 mil lei pentru clienti neancasati  si cca 9,3 
mil lei pentru debitorii diversi.  

           

14)     Rata rentabilităţii resurselor consumate 
    = Profit net/Cheltuieli 
totale 

  

           

  31-Dec-2006 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 

RRRC 0,08% 0,11% 0,18% -14,37% -13,95% 

Prf.N 47.721,9 55.060,9 121.817,4 -15.393.063,2 -11.383.173,7 

CH.T 58.355.030,6 51.264.233,7 66.582.563,3 107.119.557,1 81.588.881,7 

Rentabilitatea resurselor conumate este foarte mica in perioada 2006 - 2008 si negativa pentru 
2009 si 2010 cand se inregistreaza pierdere. 
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Analiza financiar contabila a societatii in perioada 31.12.2006 ÷ 31.12.2010, denota 
starea de insolventa a societatii: gradul de indatorare extrem de ridicat, solvabilitatea atrimoniala 
foarte scazuta, indicatori de activitate (de gestiune) cu dinamica nefavorabila. Pe baza acestei 
analize conducerea societatii s-a adresat instantei de judecata pentru deschiderea procedurii 
generale de insolventa, in conditiile prevazute de art. 32, alin. 1 din Legea 85/2006. 
 
I.16.  Strategia de reorganizare 
 
I.16.1.  Durata de implementare a planului 
 
 Conform art. 95 alin. 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va întinde 
pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii 85 din 2006. 

NOTA : Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat 
potrivit art. 101 alin. 5), daca conditiile in care a fost propus nu mai corespund ipotezelor de 
calcul si previziune sau au fost identificate alte modalitati de stingere a creantelor sau surse de 
finantare. Modificarile propuse vor fi prezentate creditorilor, cu respectarea conditiilor de vot si 
de confirmare prevazute de lege. 
 
I.16.2. Mecanismul reorganizării 
 Mecanismul reorganizării are la bază elementele generatoare de surplus de numerar care 
să fie destinat achitării pasivului asumat prin plan: 
- excedentul rezultat din continuarea derulării activităţii curente; 
- excedent rezultat din valorificarea prin vânzare a unor active; 
 În ceea ce priveşte activitatea curentă societatea a întreprins măsuri care vizează 
restructurarea şi rentabilizarea activităţii, astfel încât aceasta să genereze un surplus destinat 
acoperirii pasivului. Detalii cu privire la măsurile întreprinse şi modul de realizare a acestui 
deziderat sunt prezentate în secţiunile următoare. 
 
 În ceea ce priveşte cea de-a doua sursă din cadrul mecanismului reorganizării, activele ce 
vor fi scoase la vanzare sunt prezentate in tabelul urmator : 
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 Sumele încasate din valorificarea acestor active vor fi direcţionate înspre îndestularea 
creditorilor în favoarea cărora există garanţii înregistrate asupra acestora conform planului de mai 
sus si se regasesc in programul de plati a creantelor si in fluxul de numerar incheiate pentru perioada 
de reorganizare. Se face precizarea ca o parte din active vor fi instrainate conditionat de inchirierea 
lor in regim de comodat debitoarei, pe periooada aplicarii planului de reorganizare plus inca doi ani 
dupa aceia. 
 
 
I.16.3. Măsurile de reorganizare  
 
I.16.3.1. Măsuri privitoare la eficientizarea activităţii curente 
 Societatea a demarat deja măsuri de reorganizare a activităţii. Apreciem acest proces ca fiind 
unul continuu, o parte din măsuri fiind implementate anterior deschiderii procedurii insolvenţei 
continuate apoi după deschidere, iar unele măsuri sunt implementate în perioada curentă sau în 
viitorul apropiat. Prezentăm în continuare doar un rezumat al acestor măsuri : 
• Masuri interne restructurare, comercial, marketing, management, financiar contabilitate, etc. 
respectiv: 
• elaborarea unei strategii financiare prin realizarea unor bugete anuale si multianuale, atat pentru 
perioada de implementare a planului de reorganizare, dar si dupa aceasta perioada. De asemenea 
elaborarea unor previziuni privind cash-floul debitoarei in aceleasi perioade descrise mai sus. 
• intocmirea executiei bugetare lunar pentru a putea monitoriza in timp real activitatea economica si 
luarea masurilor necesare la momentul oportun; 
 

- Masuri interne de gestiune a  afacerii : 
- Reducerea costurilor operaţionale : reducerea costurilor materiale, salariale si cu prestatiile 

externe, reducerea costurilor cu combustibilul si cu deplasarile ; 
- Schimbarea politicii comerciale prin atragerea unor clienti care sa aduca un plus de 

rentabilitate a preturilor de vanzare a zaharului 

- In urma aprobarii planului de reorganizare se va intocmi si aproba la nivelul conducerii 
debitoarei un plan intern de masuri si actiuni cu termene precise, precum si persoanele care le 
vor  ducere la indeplinire.  Acest plan de masuri va deveni sarcina de lucru  pentru fiecare 
salariat al debitoarei.  

 
I.16.3.2. Necesarul investiţional al societăţii şi sursele de finanţare a acestuia 
 

Pana la data elaborarii prezentului plan de reorganizare conducerea debitoarei nu are 
elaborata o strategie privind dezvoltarea de alte activitati sau de a aduce alte imbunatatiri activitatii 
prezente, astfel ca nu au fost prinse in previziunile bugetare pentru perioada de aplicare a planului 
nici un fel de achizitii  si nici sursele acestora.  
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I.16.4. Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului de   
 reorganizare 
 
BUGETUL ESTE INTOCMIT IN MONEDA NATIONALA A ROMANIEI (LEU) ;  
CURS FOLOSIT 1 EUR = 4,32 LEI 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA 
CELOR TREI ANI DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZA RE 

DENUMIRE  INDICATOR AN I AN II AN III 

VENITURI       

 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA 55.995.101 56.555.052 57.749.932 
     * venituri din vanzari zahar 54.206.848 54.748.916 55.898.644 
     * venituri din vanzari melasa 1.788.253 1.806.135 1.851.288 
 - ALTE VENITURI 6.700.056 3.428.536 948.316 
     * venituri din chirii 197.856 197.856 197.856 
     * venituri din vanzarea de active in perioada de 
reorganizare 

6.502.200 3.230.680 750.460 

TOTAL VENITURI 62.695.157 59.983.588 58.698.248 

CHELTUIELI       

CHELTUIELI MATERIALE din care : 24.846.941 26.141.129 26.654.612 
 - sfecla de zahar – cultivatori 21.725.377 22.847.247 23.241.324 
 - piatra var 837.650 883.890 910.407 
 - cocs 1.074.278 1.133.581 1.167.588 
 - saci 234.068 246.989 254.398 
 - combustibil 780.513 823.599 864.779 
 - alte cheltuieli materiale 195.056 205.824 216.115 
CHELTUIELI REMONT 2.052.845 2.155.902 2.242.138 
CHELTUIELI UTILITATI din care : 6.484.060 6.906.573 7.251.902 
 - energie electrica 2.177.594 2.319.584 2.435.563 
 - gaz 4.278.653 4.557.642 4.785.524 
 - apa 23.131 24.408 25.628 
 - lemne 4.681 4.940 5.187 
CHELTUIELI SALARIALE si ASIMILATE  din care : 5.019.839 5.431.181 5.631.519 
 - salarii 3.604.289 3.898.039 4.053.960 
 - contributii si asigurari 1.026.750 1.110.430 1.154.847 
 - tichete de masa 388.800 422.712 422.712 
TAXA PRODUCTIE  - APIA 954.167 1.001.875 1.041.950 
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care : 5.435.783 5.669.416 5.795.290 
 - chirii 14.329 14.616 14.908 
 - alte chelt. Intretinere si reparatii 216.810 221.146 225.569 
 - asigurari bunuri si cladiri 17.928 18.287 18.652 
 - servicii transport 2.327.624 2.455.643 2.504.756 
 - alte servicii executate de terti 2.305.570 2.391.476 2.451.791 
 - mediu 449.080 458.062 467.223 
 - alte cheltuieli de expoatare 104.442 110.186 112.390 
CHELTUIELI ALTE TAXE SI IMPOZITE 324.094 337.057 340.428 
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MIJLOACELOR 
FIXE 

3.933.469 3.933.469 3.933.469 
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DENUMIRE  INDICATOR AN I AN II AN III 

CHELTUIELI FINANCIARE din care : 501.000 501.000 501.000 
 - dobanzi bancare 456.000 456.000 456.000 
 - comisioane bancare 45.000 45.000 45.000 
CHELTUIELI EXCEPTIONALE 3.388.197 0 0 

TOTAL CHELTUIELI 52.940.395 52.077.603 53.392.308 

PROFIT BRUT 9.754.761 7.905.984 5.305.940 

PLATA IMPOZIT PE PROFIT 1.560.762 1.264.957 848.950 

PROFIT  NET 8.194.000 6.641.027 4.456.989 

 
 
 

Prezumţiile avute în vedere la construcţia bugetului de venituri şi cheltuieli sunt următoarele: 
 
Vânzări 
 Realizarea cifrei de afaceri asa cum este previzionata pentru fiecare an alperioadei de 
reorganizare, se va baza pe dezvoltarea activitatii comerciale de transpunere in practica a noii 
strategii si de extindere a numarului de clienti la nivel national.  
 
Comentarii privind elementele de venit : 
- cifra de afaceri se compune din valorificarea productiei de zahar si a melasei ca prosus secundar obtinute in 
procesul de fabricatie.  
 Fundamentarea veniturilor obtinute din valorificarea zaharului are la baza in primul rand previziunile 
campaniei 2011, care in parte contoine si date certe. Suprafata de pe care se recolteaza in prezent sfecla 
contractata este de 3.794 ha. Productia medie la hectar realizata in medie avand in vedere cca 40% din 
suprafata este de 33-34 to la hetcar. Digestia sfeclei este in medie 17 – 18%. In aceste ciecumstante pentru 
primele 20 de zile de campanie randamentul de producere al zaharului este de 15-15,5%. Prin urmare, daca se 
mentin acesti parametri si cantitatea contractata de sfecla fa fi receptionata in depozitele fabricii pentru a fi 
prelucrata, productia de zahar din campania 2011 fa atinge nivelul cotei si anume 18.406 to de zahar. Anul 
2011 a fost un an special in care cultivatorii au privit cu scepticism colaborarea cu debitoarea, fapt demonstrat 
de numarul insemnat care au ales sa semneze cu alti producatori de zahar pentru contractarea productiei de 
sfecla. In momentul de fata au inceput sa se faca plati catre cultivatori pentru cantitatea de sfecla contractata 
pentru anul 2011. Daca se ve mentine acest proces si cultivatorii vor recapata incredere in colaborarea cu 
debitoarea, mai ales ca pretul de achizitie al sfeclei pentru anul 2011 a fost unul de exceptie, respectiv 36 
EUR / to fata de 26 EUR / to fata de 2010, exista premise foarte optimiste ca pentru campania 2012 si cele 
care vor urma, debitoarea sa reuseasca sa contracteze un numar de hectatre cu cel putin 20% - 30% mai mare 
decat in anul 2011. In aceste conditii pentru campaniile viitoare se pot contracta pana la 5.000 – 5.500 ha de 
sfecla, asa cum au fost contrractate cu mai bine de doi ani in urma.Toate aceste aspecte au fost luate in 
considerare in analia previziunilor de venituri pentru perioada de reorganizare si fundamentarea realizarii 
cotei pentru anii uumatori. Un alt aspect in demensionarea veniturilor a fost pretul de vanzare al zaharului. 
Pentru inceputul de campanie 2011, pretul de vanzare la poarta fabricii a fost pentru primele 15 zile de 3,225 
lei / kg fara TVA. Dupa aceea pretul a avut o scadere la 3,1 lei / kg fara TVA si in ultimile zile ( 20 
octombrie) ajungand la 2,9 lei / kg fara TVA. Pretul mediu avut in vedere in previzionarea veniturilor  pentru 
primul an de reorganizare a fost de 2,945 lei / kg fara TVA pentru zaharul vrac ( saci la 50 kg ). Pentru anul 
doi de reorganizare s-a mars cu un pret mai mare cu 1% tata de primul an, iar pentru anul trei pretul de 
vanzare a fost indexat cu un procent de 2%. Alaturi de veniturile din vanzarea zaharului, au fost previzionate 
si veniturile obtinute din vanzarea melasei. Aceasta a fost previzionata la un pret de 80 EUR / to pentru 
primul an, iar valoarea in lei a fost indexata cu aceleasi procente descrise mai sus, pentru anii urmatori.  
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- pe langa veniturile din exploatare ( din activitatea de baza ) , au fost previzionate venituri din 
vanzarea unor active ale debitoarei in perioada de reorganizare. Nivelul acestora si perioada lor de 
inregistrare coincide cu planul de vanzare a acestor active prezentat intr-un capitol separat anterior. 
 
Comentarii privind elementele de cost : 
 In cuprinsul bugetului cheltuielile au fost impartite pe categorii :  
- cheltuieli materiale . Acestea cuprind cheltuielile cu materia prima (sfecla de zahar). Nivelul 
costului de achizitie a fost stabilit la 36 EUR / to pentru intreaga perioada de reorganizare. Pe langa 
materia prima, au fost inregistrate cheltuieli cu alte materiale necesare in procesul de fabricatie al 
zaharului cu ar fi cocsul, piatra de var, alte cheltuieli materiale si cheltuielile cu ambalajele. Nivelul 
acestora a fost corela cu costurile istorice si cu nivelul productiei prognozate. Pentru anii doi si trei 
aceste costuri au fost indexate cu procente cuprinse intre 3 – 5 % ; 
- cheltuieli REMONT . Acestea reprezinta cheltuielile efectuate de debitoare in perioada dintre 
campanii in care se fac revizii, reparatii curente si capitale service-uri la toate echipamentele, 
utilajele, aparatele, instalatiile ce compun procesul de productie al zaharului si celelalte procese 
adiacente. Acesta perioada se intinde de gula din luna februarie pana in luna august al anului 
calendaristic, cand fabrica trebuie sa fie pregatita din toate punctele de vedere pentru inceperea 
campaniei. Nivelul acestor cheltuieli au fost dimensionate avand in vedere ce s-a realizat in 
REMONT-ul precedent, nivelul cheltuielilor care se fac in fiecare an si o previziune al nivelului 
reparatiilor curente si capitale pentru perioada de reorganizare.  
- cheltuielile cu utilitatile au fost dimensionate conform consumurilor specifice si nivelului 
productiei prognozate, bazate si pe consumurile anilor precedenti. Preturile de cost ale unitatilor de 
energie consumate au fost previzionate la nivelul anului 2011. Pentru anii doi si trei de reorganizare 
au fost indexate preturile de cost cu procente cuprinse intre 4 – 5 % ; 
- cheltuielile salariale au fost previzionate conform contractului colectiv de munca negociat pentru 
anul 2011 si indexat cu un procent de 5% pentru urmatorii doi ani ; 
- taxa de productie APIA calculata la nivelul productiei previzionata pentru perioada de reorganizare 
; 
- Alte cheltuieli de exploatare. La randul lor acestea se impart in mai multe subcategorii : cheltuieli 
cu chiriile plati pentru spatiile inchiriate, cheltuieli de intretinere si reparatii curente administrative 
(exclusiv cele de REMONT), asigurarile de cladiri, serviciile de transport (in principal a sfeclei de 
zahar catre platformele fabricii), servicii executate de terti (consultanta fiscala, juridica, mentenenta 
IT, etc.), taxa de mediu, si alte cheltuieli de exploatare, curatenie, birotica si alte cheltuieli 
neprevazute previzionate la un procent de cca 0,005% din cheltuielile de exploatare ;  
- cheltuielile cu taxele si impozitele sunt previzionate pentru impozitele locale la cladiri, terenuri, 
parc auto, in principal si la alte taxe catre diverse institutii publice ce apar in procesul de activitate 
curenta ; 
- cheltuielile cu amortizarea a tinut cont de nivelul ramas de amortizat al mijloacelor fixe pentru 
perioada de reorganizare ; 
- cheltuielile financiare sunt compuse din cheltuielile cu dobanzile (dobanda calculata la linia de 
credit de la LEUMI BANK SUC. BRASOV – calculata la nivelul maxim de utilizare) si 
comisioanele bancare ; 
- tot ca si element de cost au fost introduse cheltuielile exceptionale care tin de valoarea ramasa 
neamortizata pentru activele scoase la vanzare . 
 
- calculul impozitului pe profit a avut in vedere un procent de 16% aplicat la brofitul brut. Facem 
precizarea ca desi debitoarea inregistreaza pierde contabila, in acelasi timp are profit fiscal. 
 
- sumele inregistrate ca si profit net in anii din perioada de rorganizare vor fi folosite in intregime la 
plata creantelor inscrise in tabelul definitiv, conform programului de plati ce va fi descris     intr-un 
capitol urmator.  
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I.16.5. Previziuni privind fluxul de încasări şi plăţi pe perioada planului de reorganizare 
 

FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA CELOR TREI ANI DE  
APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE 

FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN I AN II AN III 

NUMERAR DISPONIBIL - SOLD LA INCEPUTUL 
PERIOADEI 

120.000     

INCASARI       
 - INCASARI DIN ACTIVITATEA DE BAZA 69.433.925 70.128.264 71.609.916 
     * incasari din vanzari zahar 67.216.492 67.888.656 69.314.318 
     * incasari din vanzari melasa 2.217.433 2.239.607 2.295.598 
 - ALTE INCASARI 0 0 0 
     * incasari din chirii 245.341 245.341 245.341 
     * incasari din vanzarea de active in perioada de 
reorganizare 

8.062.728 4.006.043 930.570 

TOTAL INCASARI  77.741.994 74.379.649 72.785.828 
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE       
FURNIZORI MATERIE PRIMA din care : 25.596.116 26.931.661 27.473.801 
 - sfecla de zahar – cultivatori 21.725.377 22.847.247 23.241.324 
 - piatra var 1.038.685 1.096.024 1.128.905 
 - cocs 1.332.104 1.405.640 1.447.809 
 - saci 290.244 306.266 315.454 
 - combustibil 967.836 1.021.263 1.072.326 
 - alte cheltuieli materiale 241.870 255.222 267.983 
FURNIZORI (MATERIALE + SERVICII)  REMONT 2.545.528 2.673.318 2.780.251 
FURNIZORI UTILITATI din care : 8.039.111 8.562.966 8.991.114 
 - energie electrica 2.700.217 2.876.284 3.020.098 
 - gaz 5.305.530 5.651.476 5.934.050 
 - apa 28.683 30.266 31.779 
 - lemne 4.681 4.940 5.187 
PLATI SALARII si ASIMILATE  din care : 5.019.839 5.431.181 5.631.519 
 - salarii 3.604.289 3.898.039 4.053.960 
 - contributii si asigurari 1.026.750 1.110.430 1.154.847 
 - tichete de masa 388.800 422.712 422.712 
TAXA PRODUCTIE  - APIA 954.167 1.001.875 1.041.950 
ALTE PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE din 
care : 

6.632.592 6.920.141 7.074.026 

 - chirii 17.768 18.124 18.486 
 - alte chelt. Intretinere si reparatii 268.844 274.221 279.706 
 - asigurari bunuri si cladiri 22.231 22.676 23.129 
 - servicii transport 2.886.254 3.044.998 3.105.898 
 - alte servicii executate de terti 2.858.906 2.965.430 3.040.220 
 - mediu 449.080 458.062 467.223 
 - alte cheltuieli de expoatare 129.508 136.631 139.364 
PLATI ALTE TAXE SI IMPOZITE 324.094 337.057 340.428 

TOTAL PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 49.111.446 51.858.199 53.333.089 

FLUXUL DE NUMERAR ESTE INTOCMIT IN MONEDA NATIONALA A ROMANIEI (LEU) ;  
CURS FOLOSIT 1 EUR = 4,32 LEI 
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PLATI ACTIVITATEA FINANCIARA din care : 501.000 501.000 501.000 

 - dobanzi bancare 456.000 456.000 456.000 
 - comisioane bancare 45.000 45.000 45.000 
        

 

FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA CELOR TREI ANI DE  
APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE 

FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN I AN II AN III 

PLATA TVA 11.004.511 9.356.961 10.438.963 
PLATA IMPOZIT PE PROFIT 1.560.762 1.264.957 848.950 

ALTE PLATI        

Datorii restante in perioada de la deshiderea procedurii 
de insolventa pana la data depunerii planului de 
reorganizare 

4.917.347     

PLATI CATRE CREDITORI CONFORM 
PROGRAMULUI DE PLATI DIN TABELUL DEFINITIV 
INSCRIS IN PLANUL DE REORGANIZARE  

10.722.275 11.357.810 7.457.032 

Creante garantate cf.art. 123 pct. 1 din Lg. 85 / 2006 
(asimilata art. 5, al.2 din Leg. 82 / 1992 

9.200.701 9.043.472 0 

Creante garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85 / 2006 1.109.027 1.552.638 4.791.080 

Creante izvorate din raporturi de munca conf. Art. 123 
alin. 2 31.697 0 0 

Creante bugetare cf. art. 123, pct. 4 din Leg. 85 / 2006 380.850 761.701 2.665.952 

Creante chirografare cf. art. 123, pct.7  din Leg. 85 / 
2006 

0 0 0 

TOTAL PLATI 77.817.341 74.338.928 72.579.034 

TREZORERIA NETA 44.653 40.720 206.794 

TREZORERIA NETA CUMULATA 44.653 85.373 292.167 

 

Modul de construcţie a fluxului de încasări şi plăţi  
 
-  Ipoteze de intocmire a fluxului de incasari si plati 

 Fluxul de incasari si plati este construit dupa metoda directa 
 Fluxul de incasari si plati este corelat cu bugetul de venituri si cheltuieli ; 
 Sumele inscrise in buget, atat veniturile cat si cheltuielile au fost considerate efectiv incasate 

si respectiv efectiv platite ; 
 Cote de TVA folosita a fost de 24% , aplicata atat ca TVA colectat pentru veniturile incasate, 

cat si ca TVA deductibila aplicata la cheltuielile purtatoare de TVA si efectiv platite; 
  
 
 
 
Comentarii privind elementele de incasari : 
 
- sursele de incasari sunt doua. Una si cea mai importanta este incasarea veniturilor preconizate a se 
realiza din vanzarea zaharuluisi a melasei, impreuna cu TVA-ul aferent. Cea de-a doua sursa este cea 
din vanzarea unor mijloace fixe conform planului de vanzari a unor active prezentat. Alte incasari 
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mici sunt din inchirierea unor spatii detinute de debitoare inclusiv blocurile de locuinte, care vor fi 
scoase in ultimul an la vanzare.  
 
Comentarii privind elementele de plati : 
 Toate platile de exploatare sunt plati curente aferente desfasurarii activitatii pe perioada de 
reorganizare. 
- În ceea ce priveşte plăţile către furnizorii de marfă si materii prime le-am planificat conform 
contractelor comerciale incheiate cu acestia; 
- Plăţile aferente contractelor de închiriere şi utilităţilor implicite au fost considerate la plată în 
aceeaşi lună în care se înregistrează cheltuiala. 
- Pentru costurile generale am considerat că plăţile se vor realiza în aceeaşi lună în care se 
înregistrează costurile aferente. Pentru cheltuielile purtătoare de TVA am adăugat cota 
corespunzătoare. 
- În ceea ce priveşte plăţile de TVA către bugetul statului acestea sunt determinate ţinând cont de 
TVA-ul la vânzări şi TVA-ul la achiziţii şi cheltuieli, de principiul de compensare a TVA-ului de 
recuperate din perioadele anterioare cu TVA-ul de plată din perioadele curente ; 
- plata dobanzilor la linia de credit contractata de la EXIMBANK SUC. BRASOV se va face lunar si 
a fost prevazuta la capitolul plati din activitatea financiara, alaturi de comisioanele bancare si ele 
fiind planificate a se palti la datele scadente in extrasele de banca ; 
 Intr-un capitol distinct ”ALTE PLATI”, au fost inscrise in fluxul de numerar din primul an de 
reorganizare, plata datoriilor curente inregistrate de societate si neplatide de la data intrarii in 
insolventa si pana la data depunerii planului de reorganizare, in suma de 4.917.347 lei. Aceasta suma 
se compune din datorii la buget in suma de cca 1.100.000 lei diferenta sunt datorii catre cultivatori, 
furnizorii de materiale folosite in procesul de productie, furnizorii de utilitati si alti furnizori de 
servicii. 
- fata de suma de 4.917.347 lei inscrisa la plata in primul an de reorganizare, mai exista inscrise in 
contabilitatea debitoarei la data intocmirii prezentului plan, impoxite, taxe si contributii stabilite 
suplimentar de plata prin decizia de impunere a A.N.A.F. nr. 14 din 28.06.2011. Avand in vedere ca 
aceste sume fac obiectul unor contestatii in curs de solutionare la nivelul A.N.A.F. nu au fost inscrise 
in fluxul de numerar la plati curente, nivelul acestora nefiind unul cert. In acest scop in perioada de 
reorganizare din sumele ramase disponibile se va constitui un fond de rezerva in suma de 250.000 
lei, care  va avea ca destinatie plata unor datorii neprevazute.  
-tot in cadrul  acestui capitol distinct este plata catre creditorii inscrisi in tabelul definitiv si este 
corelat cu programul de plati prezentat intr-un capitol urmator din cadrul acestul plan; 
- fluxul de numerar releva plata integrala a sumelor inscrise in programul de plati a creantelor pentru 
perioada de trei ani de implementare a planului de reorganizare. 
 
Concluzii cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxul de încasări şi plăţi 

 
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxul de încasări şi plăţi au fost construite pe baze 

raţionale pornind de la rezultatele societăţii din perioada de observaţie şi din măsurile luate sau 
preconizate a fi luate în perioada imediat următoare. 
 Estimările generale ale pieţei zaharului, atat la nivel national cat si la nivel international sunt 
că aceasta va cunoaşte o crestere constanta in perioada urmatorilor ani. Rămâne însă incert ritmul de 
creştere si politica UE in ceea ce priveste comercializarea zaharului procesat din sfecla la nivel 
european si influentele la nivel global tinand cont de acordurile la care uniunea europeana este 
partenera..  

Limitări Interne 
În vederea limitării pierderilor, societatea a adoptat o politica prudenta cu privire la nivelul 

salariului mediu pe angajat, ceea ce este posibil să afecteze gradul de motivare al personalului. Pe de 
altă parte, nici alternativele nu mai sunt atât de “la îndemână” pentru personalul angajat, totuşi riscul 
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de pierdere a personalului de calitate sau de lipsă de motivaţie a acestora persistă, motiv pentru care 
conducerea societăţii trebuie să acorde o atenţie deosebită faţă de acest aspect al activităţii sale. 

Costuri operaţionale 
Acestea au fost estimate pornind de la nivelul actual al necesităţilor firmei.  
Consideraţii cu privire la soldul final al disponibilităţilor băneşti 

- construcţia bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a fluxului de încasări şi plăţi a pornit de la 
estimări privind evoluţia viitoare a societăţii, după care au fost aşezate distribuirile de efectuat către 
creditori în funcţie de disponibilul rezultat; 
- de asemenea, sa ţinut cont de principiul continuităţii activităţii astfel încât nu s-a utilizat integral 
disponibilul de numerar al societăţii din anumite perioade dacă ciclicitatea vânzărilor şi 
aprovizionărilor arăta că în perioada următoare societatea va avea un deficit de numerar care trebuie 
finanţat din surplusul realizat anterior; 
 
Notă: în cazul în care în urma unor modificări ale legislaţiei sau ca urmare a apariţiei unor 
evenimente cu caracter excepţional în raport cu activitatea curentă cu implicaţii de natură fiscală, 
eventualele debite suplimentare astfel apărute vor fi achitate de societate în ultimul trimestru al 
planului de reorganizare. 

 
I.17. Distribuiri 
 
I.17.1. Tratamentul creanţelor 
 

Aşa cum prevede Legea 85 / 2006, planul va indica “perspectivele de redresare” ale 
debitoarei, “măsurile concordante” propuse în acest sens, “tratamentul creanţelor” şi “măsurile 
adecvate” pentru aplicarea planului. 
La acest capitol vom insista asupra “tratamentului creanţelor” în cadrul procedurii reorganizării 
debitoarei SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA. 

În conformitate cu acest articol, planul de reorganizare va menţiona categoriile de creanţe 
care nu sunt defavorizate, tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate, ce despăgubiri urmează a 
fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea ce ar fi primită prin 
distribuire în caz de faliment. 

În acest sens, menţionăm categoriile de creanţă propuse spre votarea planului în conformitate 
cu art. 100 alin 3 din Legea nr. 85/2006 : 
 

A Creante garantate cf.art. 121 pct. 2 din Lg. 85 / 2 006  

A.1. A.N.R.S.P.S. – U.T 350 Popesti Leordeni 
A.2. D.G.F.P.. Brasov 
A.3. AECTRA AGROCHEMICALS SRL 
A.4. BANK LEUMI ROMANIA SA 
A.5. SYNGENTA AGRO SRL 
A.6. OCHI FLORIN NICOLAE 
A.7. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 

B Creante izvorate din raporturi de munca conf. Art. 123 alin. 2 

B.1. Salarii restante una luna pentru 18 salariati 
B.2. Anda Simona BRAIA 

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

C.1. A.P.I.A. 
C.2. D.G.F.P. Brasov 
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C.3. PRIMARIA COMUNEI BOD 
C.4. C.N.V.M. BUCURESTI 
C.5. ADMIN. NAT. APELE ROMANE 

D Creante chirografare stabilite conform art. 96 alin . (1)  

D1 Asociatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar 

D2 BAUMIT ROMANIA COM SRL  

E  Celelalte creante chirografare  

 
  Având în vedere procedurile specifice de votare a planului de reorganizare, toate proiecţiile 
financiare au fost construite pornind de la premisa ca prima lună a planului de reorganizare este 01 a 
lunii urmatoare confirmarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic .  Astfel, în cele ce 
urmează termenul de anul I (II sau III) înseamnă perioada cuprinsa intre prima luna dupa 
confirmarea planului de organizare  pana la cea de a 12 luna . Programul de distribuiri va demara în 
primul trimestru al anului I al perioadei de reorganizare, urmând ca distribuirile să fie trimestriale. 
 
I.17.2.  Categoriile de creanţă care nu sunt defavorizate prin plan 
 

În această categorie se includ : 
 

A Creante garantate cf.art. 123 pct. 2 din Lg. 85 / 2 006 

 
 In cadrul categoriei A sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori : 
 

DENUMIRE  CREDITOR 

procent din 
creanta 
admisa 

Creanta 
admisa din 

tabel definitiv 
In categorie 

A.N.R.S.P.S. – U.T 350 Popesti Leordeni 55,15% 18.244.173 
A.N.A.F. Bucuresti, Str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 1,64% 543.100 
AECTRA AGROCHEMICALS SRL 6,44% 2.131.009 
BANK LEUMI ROMANIA SA 6,10% 2.016.637 
SYNGENTA AGRO SRL 0,53% 172.952 
OCHI FLORIN NICOLAE 24,90% 8.239.166 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 5,24% 1.732.280 
  T o t a  l : 100,00 % 33.079.317 

 
Motivele pentru care aceaste categorii de datorii nu sunt defavorizate sunt detaliate în cele ce 

urmează.: 
 
 Fata de creditorul A.N.R.S.P.S. – U.T 350 Popesti Leordeni, debitoarea are o datorie ce s-a 
nascut in urma neachitarii obligatiilor ce au decurs din derularea unui contract comercial. Acest 
contract comercial este supus unei legi speciale (leg. 82 din 1992) si indeplinirea obligatiilro ce 
decurg din el trebuie facuta cu celeritate. In acelasi timp creditorul are constituite asupra debitorului 
garantii reale constind in ipoteci de rang I asupra unui numar de 30 imobile. Din sumele rezultate ca 
excedent de numerar din fluxul de incasari si plati si tinand cont de prevederile legii 85 din 2006 
privind prioritatea de distribuire a sumelor catre achitarea creantelor, acest creditor va fi indestulat 
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cu un procent de 100% din valoarea creantei acestuia inscrisa in tabelul definitiv, in primii doi ani de 
aplicare a planului de reorganizare.  
 
 Ceilalti creditori au fost inscrisi in cadrul acestei categorii la nivelul valorii evaluate a 
garantiilor constituite in favoarea lor, constand din ipoteci de rang I si gajuri. Din sumele rezultate ca 
excedent de numerar din fluxul de incasari si plati si tinand cont de prevederile legii 85 din 2006 
privind prioritatea de distribuire a sumelor catre achitarea creantelor, acesti creditori vor fi 
indestulati cu un procent de 100% din valoarea creantei acestora inscrisa in tabelul definitiv, mai 
putin creditorul Ochi Florin Nicolae care va fi indestulat cu un procent de 9,11%, insa acesta se 
inscrie in prevederile art. 96, alin. 2) din Leg. 85 din 2006. 
 
 Programul de plati prevede plata integrala a creantelor detinute de aceasta  categorie de 
creditori. Planul de reorganizare nu a operat nici o reducere a cuantumului creantelor (cu exceptia 
cazurilor cand creditorii consimt acest lucru) sau accesoriilor si nici o restrângere a garantiilor pentru 
ca aceaste creante să fie considerate defavorizate. 
 
I.17.2.  Categoriile de creanţe defavorizate prin plan si tratamentul acestora 
 

Având în vedere faptul că derularea activitătii societătii debitoare în conformitate cu planul 
de reorganizare propus nu va permite generarea unui flux de lichidităti care să poată acoperi toate 
creantele înscrise la masa credală, vor fi  categorii de creante defavorizate.   

 
În această situatie se includ urmatoarele categorii : 

 
B Creante izvorate din raporturi de munca conf. Art. 123 alin. 2 

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

 
D Creante chirografare  stabilite conform art. 96 ali n .1 

 
E Celelalte creante chirografare cf. art. 123, pct.7  din Leg. 85 / 2006 

 
 In cadrul categoriei B sunt inscrisi in tabelul definitiv creditorii : 
 

DENUMIRE  CREDITOR 

procent din 
creanta 
admisa 

Creanta 
admisa din 

tabel definitiv 
% 

Salarii restante ` pentru 18 salariati 76,70 30.391 
Anda Simona BRAIA 23,30 9.230 
Total : 100,00 39.621 

 
 In limita sumelor ramase disponibile din fluxul de numerar, dupa achitarea celorlalti creditori 
anteriori, prin programul de plati s-a tinut cont ca  sumele ce compun creantele detinute de salariati 
sa fie achitate cu prioritate chiar din primul an. Avand in vedere constrangerile bugetare si legale nu 
au fost distribuite integral sumele catre salariati. Acestia vor primi 80% din creanta inscrisa in 
tabelul definitiv de creante.    
 
 In cadrul categoriei C sunt inscrisi in tabelul definitiv creditorii : 
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DENUMIRE  CREDITOR 

procent din 
creanta 
admisa 

Creanta 
admisa din 

tabel definitiv 
% 

A.P.I.A. 52,49 38.126.102 
D.G.F.P.   Brasov 46,29 33.619.718 
PRIMARIA COMUNEI BOD 1,18 864.157 
C.N.V.M. BUCURESTI 0,03 10.502 
ADMIN. NAT. APELE ROMANE 0,01 2.714 
T  O  T  A  L :  100,00 72.623.193 

 
 In urma distribuirilor anterioare catre categoriile de creditori superioare, din excedentul de 
numerar rezultat din fluxul de incasari si plati, creditorii inscrisi in aceasta categorie vor primi 
maximul ce se poate distribui , avand in vedere retinerea pentru unitate a unor sume extrem de mici 
si constituirea fondului de rezerva pentru datorii neprevazute. Creditorii inscrisi in aceasta categorie 
vor primi conform calcului matematic o suma globala de 3.914.723 lei, ceea ce reprezinta un procent 
de 5,39% din totalul creantelor inscrise in tabelul definitiv. 
 
 
 In cadrul categoriei D sunt inscrisi in tabelul definitiv creditorii : 
 

DENUMIRE  CREDITOR 

procent 
din 

creanta 
admisa 

Creanta 
admisa din 

tabel definitiv 
% 

ASOCIATIA CULTIVATORILOR DE SFECLA DE ZAHAR  93,61 % 1.948.342 
BAUMIT ROMANIA COM SRL 6,39 % 132.957 
  T  o t  a  l   :  100,00 2.081.299 

 
In urma distribuirilor anterioare catre categoriile de creditori superioare, din excedentul de numerar 
rezultat din fluxul de incasari si plati, nemai ramanand disponibil de distribuit, creditorii inscrisi in 
aceasta categorie  vor primi 0,00% din totalul creantelor inscrise in tabelul definitiv. 
 In cadrul categoriei E sunt inscrisi in tabelul definitiv creditorii : 
 

DENUMIRE  CREDITOR 

procent din 
creanta 
admisa 

Creanta 
admisa din 

tabel 
definitive In categorie 

FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD SA 8,91 1.012.134 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 21,40 2.430.446 
ZAHARULSA – LUDUS 2,03 230.225 
TRIO-IMPEX SRL 0,42 47.677 
ZAHARUL ORADEA SA 0,12 13.782 
PANITI IMPEX SRL 0,11 12.938 
PLASTRELA SRL 0,85 96.540 
EUROMOBILA DASEFO SRL 0,08 9.405 
K.D.N. NOVY TRANS SRL 0,39 44.588 
SYNROK IMPEX SRL 0,33 38.210 
TERMOSISTEM SRL 16,19 1.838.555 
NITECH SRL 0,61 70.066 
METALCOMP INTERNATIONAL SRL 0,18 20.167 
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TECH-CON INDUSTRY SRL 0,09 10.785 
COMPANIA APA BRASOV SA 0,00 227 
DO ACORD SRL 5,92 672.144 
LENO OIL SRL 0,23 26.082 
SC ELECTRO-SERVICE RB SRL 0,95 108.275 
SC MEZEI TRANS SRL 2,35 267.203 
ITALPACK SRL – ITALIA 0,55 63.106 
B.A.D.S. BRASOV SRL 0,79 90.141 
BALOGH INTERNATIONAL SRL 0,38 43.975 
EUROCONSTRUCT SRL 0,76 86.506 
LA NOR IMP-EX SRL 0,08 9.411 
IMPARATUL ROMANILOR SRL 0,03 3.500 
PRECOT SRL 0,28 32.001 
GOLDEN STAR CONSULTING SRL 3,73 423.500 
GASKET 2000 SRL 0,06 7.565 
ROSILVLAD SRL 0,75 85.918 
BBB - TRANS SRL 0,03 31.783 
PFA DOMBI SANDOR ISTVAN 0,02 2.396 
ROMTELECOM SA 0,02 2.372 
RC-CF TRANS SRL 0,05 6.518 
CHI-TECH SRL 22,32 2.534.830 
NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL 0,52 58.532 
SAACKE BUCHAREST SRL 0,84 95.030 
UNID ROMEXIM SRL 0,80 91.241 
ROMAZUR IMPEX SRL 0,06 7.321 
DUOCAZ SRL 0,13 14.215 
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BV 0,02 2.301 
AECTRA AGROCHEMICALS SRL 6,29 714.657 
T  o  t  a  l   :  100,00 11.356.268 

 
 In urma distribuirilor anterioare catre categoriile de creditori superioare, din excedentul de 
numerar rezultat din fluxul de incasari si plati, nemai ramanand disponibil de distribuit, creditorii 
inscrisi in aceasta categorie nu vor primi nici o suma din totalul creantelor inscrise in tabelul 
definitiv. 
 Distribuirea sumelor din programul de plati in cadrul planului de reorganizare a tinut cont de 
prevederile art. 96 alin. 2), art. 100 si art. 101 din Leg. 85 din 2006.  
 
19. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului 

În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, urmează 
ca activele societăţii debitoare să fie valorificate. Valoarea de lichidare a patrimoniului societăţii 
debitoare cu rezulta din rapoartele de evaluare intocmite de evaluator si din previziunile valorificarii 
activelor circulante, este în sumă de  23.759.969 lei , conform tabelului centralizator al evaluarii 
intregului patrimoniu prezentat intr-un capitol anterior. 
 Prin urmare, o suma de mai sus reprezinta maximul ce s-ar obtine in urma valorificarii 
activului debitoarei, daca societatea ar intra in lichidare prin deschiderea procedurii de faliment. 
Suma de mai sus acopera in proportie de doar  23,53 %  din totalul obligatiilor debitoarei inscrise in 
tabelul definitiv. 

Din această sumă, nici una din categoriile de creante nu ar primi 100% din valoarea creantei 
inscrisa in tabelul definitiv, iar trei din categorii nu ar primi nimic.  

Prin comparatie cu aceasta situatie, varianta aprobarii unui plan de reorganizare ar aduce un 
grad de acoperire a totalului creantelor inscrise in tabelul definitiv de 31,04%, iar pe grupe de 
categorii, indestularea cu un procent de 100% din valoarea creantelor inscrise in tabelul definitiv a 
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grupelor de creante garantate (A si B), un procent de 80% acoperire a creantelor in cazul salariatilor  
un procent de 5,39 % din valoarea creantelor in cazul categoriei bugetarilor , si  0.00% categoria 
creantelor creditorilor indispensabili ,   precum si categoria celorlalte creante chirografare .  
 Planul urmărește un tratament corect şi echitabil pentru toate categoriile de creditori, conform 
respectând condițiile prevazute la art. 101. din Legea 85/2006 

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

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

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang 
inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 
100 alin.(3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. 
Menţionăm faptul că la previziunea sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza 

falimentului, in cadrul cheltuielilor legate de conservarea, administrarea patrimoniului debitoarei, 
expunerea pe piaţă a bunurilor ce urmează a fi valorificate şi cele legate de retribuţia persoanelor 
angrenate în procedura insolvenţei, factorul timp de valorificare a patrimoniului poate in mod 
covarsitor sa diminueze valoarea distribuirilor ce urmează a fi efectuate în aceasta ipoteza.  

Cu toate acestea, opinia noastră este că o lichidare a patrimoniului societătii debitoare in 
termenii prezentati (adica cei mai optimisti) este doar ipotetică, reusita unei astfel de proceduri 
generând costuri de cel putin 15 % din valoarea bunurilor valorificate, costuri ce urmează să 
diminueze corelativ valoarea sumelor distribuite creditorilor în ipoteza falimentului.  

 
I.20. Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului 

În conformitate cu art.102 alin.1 din Legea 85/2006 când sentinţa care confirmă un plan intră 
în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile 
creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. Astfel, 
în cazul pronuntării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectării 
obligatiilor asumate prin planul de reorganizare, creantele creditorilor se consideră a fi stinse integral 
iar debitoarea este descărcată de obligatiile sale fată de acestia. 
 
I.21. Plata retribuţiei administratorului judiciar 

Retributia administratorului judiciar,  a fost stabilită în cadrul Adunării Creditorilor din data 
de 09.05.2011 astfel: 
-  pentru perioada de observatie 3.000 lei / luna fara TVA ; 
- pentru perioada de aplicare a planului de reorganizare onorariul va de 5.000 lei /luna fara TVA, la 
care se adauga un onorariu de succes de 1% din valoarea creantelor stinse. 

Plata acesteia se va suporta din patrimoniul debitoarei, fiind prevăzută la plată în cuprinsul 
bugetului de venituri si cheltuieli si a fluxului de numerar previzionat pe perioada reorganizării. 
 
I.22. Controlul aplicării planului 

În condiţiile Secţiunii a 6 din Legea 85/2006, aplicarea planului de către societatea debitoare 
este supravegheată de 3 autorităţi independente, care colaborează pentru punerea în practică a 
prevederilor din cuprinsul acestuia. Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea 
căruia se derulează întreaga procedură. Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii desfăşurate în 
perioada de reorganizare. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin 
plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, 
întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate 
modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de 
aplicare a planului. 

În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu 
latura palpabilă a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii 
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proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi obligaţia 
legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a 
planului votat de creditori.  

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

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

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a 
derulării acestuia, de către factorii menţionaţi mai sus, constituie o garanţie solidă a realizarii 
obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa 
comercială. 
 
 

S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. 
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                                                                              Anexa 1
 

G R A F I C 
de esalonare a rambursarii datoriilor restante    pe perioada  de aplicare a planului (36 luni) 

 

DENUMIRE CREDITOR 

Creanta 
totala ce 

urmeaza a 
se achita 

Din care 

Anul I  Anu l II Anul III  

A. Creante garantate cf. art 123  pct 2 din lg 85/2006 

A.N.R.S.P.S. – U.T 350  18.244.173 6.200.000 6.000.000 6.044.173 

D.G.F.P.  Brasov 543.100 150.000 150.000 243.100 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 2.131.009 700.000 700.000 731.009 

BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 0 0 2.016.637 

SYNGENTA AGRO SRL 172.952 60.000 60.000 52.952 

OCHI FLORIN NICOLAE 750.547 250.000 250.000 250.547 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 1.732.280 600.000 600.000 532.280 

Total creante garantate 25.590.698 
7.960.000 7.760.000 9.870.698 

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

Salarii restante ` pentru 18 salariati 24.313 24.313 0 0 

Anda Simona BRAIA 7.384 7.384 0 0 

Total : 31.697 31.697 0 0 

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

A.P.I.A. 2.055.170 300.000 850.000 905.170 

D.G.F.P.   Brasov 1,812.250 250.000 750.000 812.250 

PRIMARIA COMUNEI BOD 46.580 6.000 20.000 20.580 

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

ADMIN. NAT. APELE ROMANE 153 153 0 0 

T  O  T  A  L :  3.914.723 556.723 1.620.000 1.738.000 

D. Creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din lg 85/2006 

ASOCIATIA CULTIVATORILOR DE 
SFECLA DE ZAHAR  

0 
0 

0 
0 

BAUMIT ROMANIA COM SRL 0 0 0 0 

  T  o t  a  l   :  0 0 0 0 

E. Celelalte creante chirografare 

FFEE ELECTRICA FURNIZARE 
TRANSILVANIA SUD SA 

0 0 0 
0 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 0 0 0 0 

ZAHARULSA – LUDUS 0 0 0 0 

TRIO-IMPEX SRL 0 0 0 0 

ZAHARUL ORADEA SA 0 0 0 0 

PANITI IMPEX SRL 0 0 0 0 

PLASTRELA SRL 0 0 0 0 

EUROMOBILA DASEFO SRL 0 0 0 0 

K.D.N. NOVY TRANS SRL 0 0 0 0 

SYNROK IMPEX SRL 0 0 0 0 

TERMOSISTEM SRL 0 0 0 0 

NITECH SRL 0 0 0 0 
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METALCOMP INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 

TECH-CON INDUSTRY SRL 0 0 0 0 

COMPANIA APA BRASOV SA 0 0 0 0 

DO ACORD SRL 0 0 0 0 

LENO OIL SRL 0 0 0 0 

SC ELECTRO-SERVICE RB SRL 0 0 0 0 

SC MEZEI TRANS SRL 0 0 0 0 

ITALPACK SRL – ITALIA 0 0 0 0 

B.A.D.S. BRASOV SRL 0 0 0 0 

BALOGH INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 

EUROCONSTRUCT SRL 0 0 0 0 

LA NOR IMP-EX SRL 0 0 0 0 

IMPARATUL ROMANILOR SRL 0 0 0 0 

PRECOT SRL 0 0 0 0 

GOLDEN STAR CONSULTING SRL 0 0 0 0 

GASKET 2000 SRL 0 0 0 0 

ROSILVLAD SRL 0 0 0 0 

BBB - TRANS SRL 0 0 0 0 

PFA DOMBI SANDOR ISTVAN 0 0 0 0 

ROMTELECOM SA 0 0 0 0 

RC-CF TRANS SRL 0 0 0 0 

CHI-TECH SRL 0 0 0 0 

NCH ROMANIA PRODUSE DE 
INTRETINERE SRL 

0 0 0 
0 

SAACKE BUCHAREST SRL 0 0 0 0 

UNID ROMEXIM SRL 0 0 0 0 

ROMAZUR IMPEX SRL 0 0 0 0 

DUOCAZ SRL 0 0 0 0 

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI 
PODURI BV 

0 0 0 
0 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 0 0 0 0 

T  o  t  a  l   :  0 0 0 0 

Total  general  : 29.537.117 8.548.420 9.380.000 11.608.698 
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Anexa 1 A 
 
 
 

G R A F I C  
de esalonare a rambursarii datoriilor restante pe perioada  primului an de aplicare a planului  

 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante 
totale 

ANUL I 

Din care 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

A. Creante garantate cf. art 123 pct 2 din lg 85/2006 

A.N.R.S.P.S. – U.T 350  6.200.000 
5.000.000 200.000 200.000 800.000 

D.G.F.P.  Brasov 150.000 
50.000 25.000 25.000 50.000 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 700.000 
250.000 100.000 100.000 250.000 

BANK LEUMI ROMANIA SA 0 
0 0 0 0 

SYNGENTA AGRO SRL 60.000 
20.000 10.000 10.000 20.000 

OCHI FLORIN NICOLAE 250.000 
100.000 25.000 25.000 100.000 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 600.000 
200.000 100.000 100.000 200.000 

Total creante garantate 

7.960.000 

5.620.000 460.000 460.000 1.420,000 

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

Salarii restante ` pentru 18 salariati 24.313 24.313 0,00 0,00 0,00 

Anda Simona BRAIA 7.384 7.384 0,00 0,00 0,00 

Total : 31.697 31.697 0,00 0,00 0,00 

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

A.P.I.A. 300.000 
100.000 50.000 50.000 100.000 

D.G.F.P.   Brasov 250.000 
100,000 25.000 25.000 100.000 

PRIMARIA COMUNEI BOD 6.000 
2.000 1.000 1.000 2.000 

C.N.V.M. BUCURESTI 570 
570 0,00 0,00 0,00 

ADMIN. NAT. APELE ROMANE 153 
153 0,00 0,00 0,00 

T  O  T  A  L :  556.723 
202.723 76.000 76.000 202.000 

D. Creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din lg 85/2006 

ASOCIATIA CULTIVATORILOR DE 
SFECLA DE ZAHAR  

0 0 0 0 0  

BAUMIT ROMANIA COM SRL 0 0 0 0 0  

  T  o t  a  l   :  0 0 0 0 0  

E. Celelalte creante chirografare  

FFEE ELECTRICA FURNIZARE 
TRANSILVANIA SUD SA 

0 0 0 0 0 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 0 0 0 0 0 

ZAHARULSA – LUDUS 0 0 0 0 0 

TRIO-IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

ZAHARUL ORADEA SA 0 0 0 0 0 

PANITI IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

PLASTRELA SRL 0 0 0 0 0 

EUROMOBILA DASEFO SRL 0 0 0 0 0 

K.D.N. NOVY TRANS SRL 0 0 0 0 0 

SYNROK IMPEX SRL 0 0 0 0 0 
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TERMOSISTEM SRL 0 0 0 0 0 

NITECH SRL 0 0 0 0 0 

METALCOMP INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 0 

TECH-CON INDUSTRY SRL 0 0 0 0 0 

COMPANIA APA BRASOV SA 0 0 0 0 0 

DO ACORD SRL 0 0 0 0 0 

LENO OIL SRL 0 0 0 0 0 

SC ELECTRO-SERVICE RB SRL 0 0 0 0 0 

SC MEZEI TRANS SRL 0 0 0 0 0 

ITALPACK SRL – ITALIA 0 0 0 0 0 

B.A.D.S. BRASOV SRL 0 0 0 0 0 

BALOGH INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 0 

EUROCONSTRUCT SRL 0 0 0 0 0 

LA NOR IMP-EX SRL 0 0 0 0 0 

IMPARATUL ROMANILOR SRL 0 0 0 0 0 

PRECOT SRL 0 0 0 0 0 

GOLDEN STAR CONSULTING SRL 0 0 0 0 0 

GASKET 2000 SRL 0 0 0 0 0 

ROSILVLAD SRL 0 0 0 0 0 

BBB - TRANS SRL 0 0 0 0 0 

PFA DOMBI SANDOR ISTVAN 0 0 0 0 0 

ROMTELECOM SA 0 0 0 0 0 

RC-CF TRANS SRL 0 0 0 0 0 

CHI-TECH SRL 0 0 0 0 0 

NCH ROMANIA PRODUSE DE 
INTRETINERE SRL 

0 0 0 0 0 

SAACKE BUCHAREST SRL 0 0 0 0 0 

UNID ROMEXIM SRL 0 0 0 0 0 

ROMAZUR IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

DUOCAZ SRL      

DIRECTIA REGIONALA DE 
DRUMURI SI PODURI BV 

0 0 0 0 0 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 0 0 0 0 0 

T  o  t  a  l   :  0 0 0 0 0 

Total general : 8.548.420 5.854.420 536.000 536.000 1.622.000 
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Anexa 1 B 

 
 
 

G R A F I C  
de esalonare a rambursarii datoriilor restante pe perioada  celui de al doilea an de aplicare a planului  

 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante 
totale 

ANUL II 

Din care 

TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 

A. Creante garantate cf. art 123 pct 2 din lg 85/2006 

A.N.R.S.P.S. – U.T 350  6.000.000 
2.500.000 500.000 500.000 2.500.000 

D.G.F.P.  Brasov 150.000 
75.000 0 0 75.000 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 700.000 
250.000 100.000 100.000 250.000 

BANK LEUMI ROMANIA SA 0 
0 0 0 0 

SYNGENTA AGRO SRL 60.000 
30.000 0 0 30.000 

OCHI FLORIN NICOLAE 250.000 
125.000 0 0 125.000 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 600.000 
200.000 100.000 100.000 200.000 

Total creante garantate 

7.760.000 

3.180.000 700.000 700.000 3.180.000 

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

Salarii restante ` pentru 18 salariati 0 0 0 0 0 

Anda Simona BRAIA 0 0 0 0 0 

Total : 0 0 0 0 0 

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

A.P.I.A. 850.000 
425.000 

0 0 
425.000 

D.G.F.P.   Brasov 750.000 
375.000 

0 0 
375.000 

PRIMARIA COMUNEI BOD 20.000 
10.000 0 0 10.000 

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

ADMIN. NAT. APELE ROMANE 0 0 0 0 0 

T  O  T  A  L :  1.620.000 810.000 0 0 810.000 

D. Creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din lg 85/2006 

ASOCIATIA CULTIVATORILOR DE 
SFECLA DE ZAHAR  

0 0 0 0 0 

BAUMIT ROMANIA COM SRL 0 0 0 0 0 

  T  o t  a  l   :  0 0 0 0 0 

E. Celelalte creante chirografare  

FFEE ELECTRICA FURNIZARE 
TRANSILVANIA SUD SA 

0 0 0 0 0 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 0 0 0 0 0 

ZAHARULSA – LUDUS 0 0 0 0 0 

TRIO-IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

ZAHARUL ORADEA SA 0 0 0 0 0 

PANITI IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

PLASTRELA SRL 0 0 0 0 0 

EUROMOBILA DASEFO SRL 0 0 0 0 0 

K.D.N. NOVY TRANS SRL 0 0 0 0 0 
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SYNROK IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

TERMOSISTEM SRL 0 0 0 0 0 

NITECH SRL 0 0 0 0 0 

METALCOMP INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 0 

TECH-CON INDUSTRY SRL 0 0 0 0 0 

COMPANIA APA BRASOV SA 0 0 0 0 0 

DO ACORD SRL 0 0 0 0 0 

LENO OIL SRL 0 0 0 0 0 

SC ELECTRO-SERVICE RB SRL 0 0 0 0 0 

SC MEZEI TRANS SRL 0 0 0 0 0 

ITALPACK SRL – ITALIA 0 0 0 0 0 

B.A.D.S. BRASOV SRL 0 0 0 0 0 

BALOGH INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 0 

EUROCONSTRUCT SRL 0 0 0 0 0 

LA NOR IMP-EX SRL 0 0 0 0 0 

IMPARATUL ROMANILOR SRL 0 0 0 0 0 

PRECOT SRL 0 0 0 0 0 

GOLDEN STAR CONSULTING SRL 0 0 0 0 0 

GASKET 2000 SRL 0 0 0 0 0 

ROSILVLAD SRL 0 0 0 0 0 

BBB - TRANS SRL 0 0 0 0 0 

PFA DOMBI SANDOR ISTVAN 0 0 0 0 0 

ROMTELECOM SA 0 0 0 0 0 

RC-CF TRANS SRL 0 0 0 0 0 

CHI-TECH SRL 0 0 0 0 0 

NCH ROMANIA PRODUSE DE 
INTRETINERE SRL 

0 0 0 0 0 

SAACKE BUCHAREST SRL 0 0 0 0 0 

UNID ROMEXIM SRL 0 0 0 0 0 

ROMAZUR IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

DUOCAZ SRL      

DIRECTIA REGIONALA DE 
DRUMURI SI PODURI BV 

0 0 0 0 0 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 0 0 0 0 0 

T  o  t  a  l   :  0 0 0 0 0 

Total general : 9.380.000 3.990.000 700.000 700.000 3.990.000 
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Anexa 1 C 
 
 
 

G R A F I C  
de esalonare a rambursarii datoriilor restante pe perioada  celui de al  trilea an de aplicare a planului  

 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante 
totale 

ANUL III 

Din care 

TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 

A. Creante garantate cf. art 123 pct 2 din lg 85/2006 

A.N.R.S.P.S. – U.T 350  6.044.173 
2.500.000 500.000 500.000 2.544.173 

D.G.F.P.  Brasov 243.100 
120.000 0 0 123.100 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 731.009 
300.000 100.000 100.00 231.009 

BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 
0 0 0 2.016.637 

SYNGENTA AGRO SRL 52.952 
25.000 0 0 27.952 

OCHI FLORIN NICOLAE 250.547 
125.000 0 0 125.547 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 532.280 
250.000 0 0 282.280 

Total creante garantate 

9.870.698 

3.320.000 600.000 600.000 5.350.698 

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

Salarii restante ` pentru 18 salariati 0 0 0 0 0 

Anda Simona BRAIA 0 0 0 0 0 

Total : 0 0 0 0 0 
C. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 

A.P.I.A. 905.170 
450.000 0 0 455.170 

D.G.F.P.   Brasov 812.250 
400.000 0 0 412.250 

PRIMARIA COMUNEI BOD 20.580 
20.580 0 0 0 

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

ADMIN. NAT. APELE ROMANE 0 0 0 0 0 

T  O  T  A  L :  1.738.000 
870.580 0 0 867.420 

D. Creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din lg 85/2006 

ASOCIATIA CULTIVATORILOR DE 
SFECLA DE ZAHAR  

0 0 0 0 0 

BAUMIT ROMANIA COM SRL 0 0 0 0 0 

  T  o t  a  l   :  0 0 0 0 0 

E. Celelalte creante chirografare  

FFEE ELECTRICA FURNIZARE 
TRANSILVANIA SUD SA 

0 0 0 0 0 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 0 0 0 0 0 

ZAHARULSA – LUDUS 0 0 0 0 0 

TRIO-IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

ZAHARUL ORADEA SA 0 0 0 0 0 

PANITI IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

PLASTRELA SRL 0 0 0 0 0 

EUROMOBILA DASEFO SRL 0 0 0 0 0 

K.D.N. NOVY TRANS SRL 0 0 0 0 0 

SYNROK IMPEX SRL 0 0 0 0 0 
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TERMOSISTEM SRL 0 0 0 0 0 

NITECH SRL 0 0 0 0 0 

METALCOMP INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 0 

TECH-CON INDUSTRY SRL 0 0 0 0 0 

COMPANIA APA BRASOV SA 0 0 0 0 0 

DO ACORD SRL 0 0 0 0 0 

LENO OIL SRL 0 0 0 0 0 

SC ELECTRO-SERVICE RB SRL 0 0 0 0 0 

SC MEZEI TRANS SRL 0 0 0 0 0 

ITALPACK SRL – ITALIA 0 0 0 0 0 

B.A.D.S. BRASOV SRL 0 0 0 0 0 

BALOGH INTERNATIONAL SRL 0 0 0 0 0 

EUROCONSTRUCT SRL 0 0 0 0 0 

LA NOR IMP-EX SRL 0 0 0 0 0 

IMPARATUL ROMANILOR SRL 0 0 0 0 0 

PRECOT SRL 0 0 0 0 0 

GOLDEN STAR CONSULTING SRL 0 0 0 0 0 

GASKET 2000 SRL 0 0 0 0 0 

ROSILVLAD SRL 0 0 0 0 0 

BBB - TRANS SRL 0 0 0 0 0 

PFA DOMBI SANDOR ISTVAN 0 0 0 0 0 

ROMTELECOM SA 0 0 0 0 0 

RC-CF TRANS SRL 0 0 0 0 0 

CHI-TECH SRL 0 0 0 0 0 

NCH ROMANIA PRODUSE DE 
INTRETINERE SRL 

0 0 0 0 0 

SAACKE BUCHAREST SRL 0 0 0 0 0 

UNID ROMEXIM SRL 0 0 0 0 0 

ROMAZUR IMPEX SRL 0 0 0 0 0 

DUOCAZ SRL 0     

DIRECTIA REGIONALA DE 
DRUMURI SI PODURI BV 

0 0 0 0 0 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 0 0 0 0 0 

T  o  t  a  l   :  0 0 0 0 0 

Total general : 11.608.698 4.190.580 600.000 600.000 6.218.118 

 

 


