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PLAN DE REORGANIZARE 

SC  ORGANE DE ASAMBLARE  S.A. 
MODIFICAT 

  
 
1.1. Preambul 
 

Societatea ORGANE  DE  ASAMBLARE  S.A. se regăseşte în perioada de 
reorganizare judiciară încă din 15.11.2017 , administratorul judiciar CENTU SPRL 
fiind cel care a depus la dosarul cauzei nr. 3751/62/2015 planul de reorganizare a 
activităţii societăţii ORGANE  DE  ASAMBLARE  S.A , acesta fiind confirmat de către 
judecătorul sindic prin sentinţa nr. 1345 din data de 15.11.2017. 
 

Totodată,  la data de 10.04.2020, administratorul judiciar CENTU SPRL a 
depus la dosarul cauzei nr. 3751/62/2015 planul de reorganizare modificat al 
societăţii ORGANE  DE  ASAMBLARE  S.A., acesta fiind confirmat de către 
judecătorul sindic prin sentinţa nr. 905/19.06.2019, modificare prin care  a fost  
introdus in obiectul de activitate al societatii debitoare  a doua noi coduri CAEN 
respectiv: 

 codul CAEN 3600 care se refera la “activitati de colectare, tratare si 
distributie a apei in scopuri menajere si industriale, captarea de ape din 
rauri, lacuri si puturi, colectarea apei de ploaie, distributia apei prin 
conducte” si 

 codul CAEN 3700 care se refera la” activitatea de exploatare a sistemelor 
de canalizare sau a unitatilor care colecteaza sau evacueaza apele 
uzate”,precum si autorizarea acestora. 

Aceasta operatiune a implicat modificarea Actului Constitutiv al societatii 
debitoare, in sensul completarii obiectului de activitate cu cele doua coduri CAEN 
anterior mentionate. 

De asemenea, la data de 26.10.2020, administratorul judiciar CENTU SPRL a 
depus la dosarul cauzei nr. 3751/62/2015 planul de reorganizare modificat si 
prelungit pana la 4 ani al societăţii ORGANE  DE  ASAMBLARE  S.A., acesta fiind 
confirmat de către judecătorul sindic prin sentinţa nr. 933 din 02.12.2020. 

Ulterior, la data de 26.11.2021, administratorul judiciar CENTU SPRL a depus 
la dosarul cauzei nr. 3751/62/2015 planul de reorganizare modificat si prelungit 
pana la 5 ani al societăţii ORGANE  DE  ASAMBLARE  S.A, acesta fiind confirmat de 
către judecătorul sindic prin sentinţa nr. 57 din 02.02.2022. 
 In  prezent societatea ORGANE  DE  ASAMBLARE  S.A. se află în  trimestrul 
20 al programului de plati al planului de reorganizare  , iar creanta rămasă de achitat  
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apartinand unui singur creditor  dupa platile efectuate in trim. 1-20 , conform  
tabelului  definitiv rectificat intocmit  in baza dispozitiilor art. 49 alin (4) din Legea 
85/2014 este de 7.520.203,80 lei.  
 In vederea închiderii cu succes a procedurii de reorganizare autorul  prezentei 
modificări de plan,  a identificat o strategie de stingere a pasivului rămas de achitat 
conform măsurilor ce vor fi prezentate în cele ce urmează. 
 
 
Cadrul legal 
 Reglementarea legala care permite modificarea planului de reorganizare este 
art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolventei  si de insolventa , conform careia “ modificarea planului de reorganizare , 
inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare , 
fara a se putea depasi  o durata totala  maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea 
initiala . Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune 
un plan , indifferent daca au propus sau nu planul . Votarea modificarii de catre adunarea 
creditorilor se va face cu creantele ramase in sold la data votului in aceleasi conditii ca si la 
votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de 
judecatorul sindic “.  

Art. 133 alin.5 lit.C : transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii 
debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori 
ulterior confirmării planului; 
 Art. 133 alin.5 lit.E : lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii 
debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau darea în plată a acestora către 
creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului. 
Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu 
condiţia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a 
creanţei lor. 
 
Astfel, se identifică următoarele: 
 

Prima condiţie, cu privire la respectarea condiţiilor de vot şi de confirmare, 
prevede adoptarea de către creditorii societăţii a unei hotărâri privind aprobarea 
propunerii, cu respectarea prevederilor art. 138 din legea 85/2014. 

De asemenea, trebuie luate în considerare şi prevederile art. 49 alin. 2 lit c din 
Legea 85/2014, potrivit cărora: „Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin 1 
împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii; (...) c) 
ulterior confirmării pianului de reorganizare şi până ia deschiderea procedurii de faliment, 
potrivit cuantumului cuprins în programul de plăţi, modificat în urma stingerii creanţelor 
achitate în plan." 
 In contextul reglementarilor legale de mai sus, se arata faptul ca, in prezent, la 
masa credala figureaza un singur creditor, respectiv TRANSILVANIA 
INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY SA care detine creanta in valoare de   
7.520.203,80 lei.                                                     
 

Prin planul de reorganizare se prevede stingerea creantei de la masa credala 
prin darea in plata a tuturor activelor imobiliare ramase in averea debitoarei. 
Creditoarea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY SA si-a 
manifestat in mod expres si prealabil in sensul aplicarii acestei modalitati de stingere 
a obligatiei de plata a debitoarei. 
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Faţă de cea de-a doua condiţie, privind aprobarea modificării de către 
adunarea generală a acţionarilor, arătăm că aceasta nu se aplică în situaţia de faţă, în 
condiţiile în care propunerea de modificare este întocmită de către  administratorul 
judiciar. 
 

Potrivit prevederilor art. 132 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, au calitatea de 
a depune un plan de reorganizare  administratorul judiciar ,în termen de 30 de zile de la 
publicarea tabelului definitiv , iar potrivit prevederilor art. 139 alin.(5) din Legea nr. 
85/2014 modificarea planului de reorganizare, poate fi propusă de către oricare dintre cei care 
au vocaţia de a propunre un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. 
 
 Situaţia companiei la data propunerii modificării planului de reorganizare  
 
Prezentare general a debitorului  
 

1 DENUMIREA S.C . ORGANE DE ASAMBLARE S.A.  
2 SEDIU SOCIAL  Brasov , Str. Zizinului nr 113, jud. Brasov 
3 FORMA JURIDICĂ ŞI DATA 

ÎNFIINŢĂRII 
Societate pe actiuni, înfiinţată în 1991 înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Braşov sub nr. J08/17/1991, având Cod Unic de Înregistrare 
1112290 şi atribut fiscal RO. 
Durata: nelimitata 

4 STRUCTURA 
ACTIONARIATULUI 

La data deschiderii procedurii insolvenţei conform statutului şi a 
înregistrărilor societăţii de registru independent DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. Bucureşti, acţionariatul avea urmatoarea structura :  
SIF TRANSILVANIA S.A. - cu sediul in Braşov strada Nicolae Iorga nr. 
2, inregistrata la ORC  de pe langa Tribunalul Brasov  sub nr. J 
08/3306/1992, CUI 3047687, actionar detinand un numar de 129.845.110 
actiuni, reprezentand 95,6966% din din capitalul social; 
STATUL ROMÂN prin AVAS – cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. 
Cap.aviator Alexandru Stefanescu nr. 50 , actionar detinand un numar 
de 2.889.320 actiuni, reprezentand 2,1294 % din din capitalul social ; 
Alţi acţionari persoane fizice deţinând un număr de 2.157.700 acţiuni, 
reprezentând 1,5902 % din capitalul social; 
Alţi acţionari persoane juridice deţinând un număr de 791.950 acţiuni, 
reprezentând 0,5837 % din capitalul social 

5 CONDUCEREA 
SOCIETĂŢII 

Potrivit raportului furnizare informaţii  emis de ORC Braşov, la data 
deschiderii procedurii instituite de legea insolvenţei conducerea era 
asigurată de un consiliu de administrare format din: 
Paşcanu Ioan – preşedinte,  
Pinţea Gheorghe Adrian- membru ; 
Richea Daniela Valentina - membru ; 
Funcţia de director  a fost deţinută de Branişte Vasile-Horia. Dl. 
Branişte Vasile-Horia detine in pezent functia de administrator special.  

6 OBIECTUL PRINCIPAL DE 
ACTIVITATE 

Potrivit statutului societăţii la data deschiderii procedurii instituite de 
legea insolvenţei, activitatea preponderenţă a societăţii, o constituie „ 
fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de 
nituri şi şaibe” – cod  CAEN 2594; 

7 CAPITALUL SOCIAL La data deschiderii procedurii insolvenţei situaţia capitalului social se 
prezenta astfel: 
Capital social subscris vărsat : 13.568.408 lei; 
Număr actiuni: 135.684.080 de acţiuni comune, nominative, indivizibile, 
de valori egale şi dematerializate 
Valoarea nominală a unei actiuni:   0,10 lei. 
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Scurt istoric al societăţii : 
 Societatea a luat fiinţă în anul 1920, sub patronajul industriaşului Dumitru 
Voinea  având denumirea de INTREPRINDERILE METALURGICE DUMITRU 
VOINEA, Societate Anonimă Română. După naţionalizarea din 1948, denumirea 
acesteia se schimbă în UZINELE BRAINER BELA. În anul 1952, se scindează în 
UZINA NR. 2 şi INTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ DE ŞURUBURI. În anul 1963 
aceasta intră sub subordonarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşinse şi i 
se schimbă denumirea în FABRICA DE ŞURUBURI, iar în 1979 în 
INTREPRINDEREA MECANICĂ DE ŞURUBURI. 
 Societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov a luat fiinţă în baza 
Hotărârii Guvernamentale nr. 1213 din 20 noiembrie 1990 prin preluarea 
patrimoniului de la fosta ÎNTREPRINDERE MECANICĂ Braşov. 
 În anul 1997, în baza Legii nr. 77/1995, Societatea ORGANE DE ASAMBLARE 
S.A. Braşov se transformă în societate cu capital privat prin procedura standard de 
privatizare a societăţlor comerciale mijlocii prin vânzarea de către F.P.S. Asociaţiei 
P.A.S. a unui număr de 345.785 acţiuni conform contactului nr. 949 / 27.06.1997. 
 În anul 2003, Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului a redevenit 
acţionar al societăţii ca urmare a rezilierii Contractului nr. 949/1997 datorită neplăţii 
la termen de către Asociaţia P.A.S. Organe de Asamblare a două rate consecutive. În 
acest fel, acţiunile deţinute de Asociaţia P.A.S. au intrat în proprietatea Autorităţii de 
Valorificare a Activelor Statului. 

Majorările succesive de capital din perioada 2003 ÷ 2009 efectuate de S.I.F. 
Transilvania a determinat ca această societate de investiţii financiare să devină 
acţionar majoritar cu poziţie de control. 
 În anul 2016, datorită situaţiei financiare deosebit de precare, Consiliul de 
Administraţie al societăţii a fost obligat să solicite declanşarea procedurii insolvenţei, 
în conformitate cu Legea 85/2014. La data de 3 august 2016, Tribunalul Braşov a 
admis declanşarea procedurii insolvenţei. 
 
Activitatea desfasurata : 
 SOCIETATEA ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov are ca activitate de 
bază producerea şi comercializarea organelor de asamblare (şuruburi, piuliţe, 
prezoane, nituri etc.) prevăzută în Codul CAEN Rev. 2 în vigoare începând cu 
01.01.2008 la poziţia 2594, iar, ca activităţi secundare, proiectarea organe de 
asamblare şi producerea de S.D.V.-uri. 
 La înfiinţare, societatea avea  ca activităţi principale repararea vagoanelor şi a 
locomotivelor, fabricarea cherestelei şi, spre sfârşitul anului 1920, fabricarea de 
şuruburi pentru lemn şi şuruburi uzuale.  
 După naţionalizarea din 1948, activitatea de reparat vagoane şi locomotive 
încetează şi se dezvoltă producţia de organe de asamblare. Gama de produse 
fabricate este lărgită şi se construiesc noi ateliere şi hale de producţie.  
 În data de 11.09.2016 activitatea de producţe s-a redus considerabil, ca urmare 
a deschiderii procedurii generale a insolvenţei. Până la această dată, gama 
sortimentală pe care S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov o producea era de 
aproximativ 4.500 tipodimensiuni, şuruburi de la M 4 la M 30 în lungimi cuprinse 
între 6 ÷ 250 mm., şi piuliţe de la M 4 la M 36 cu filet metric şi inch, cu paşi normali şi 
fini, şuruburi autofiletante, nituri, bolţuri şi semifabricate, la toate grupele de 
caracteristici mecanice, în conformitate cu standarde naţionale, internaţionale şi după 
desenul clientului.  
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 Produsele erau destinate producătorilor din industrie (prin montaj direct sau, 
indirect prin subansamble livrate), reabilitării şi construcţiei de cale ferată (România, 
Austria, etc.), construcţie industrială şi pieţi de bricolaj. 
 
Certificate si autorizatii obtinute : 
 Societatea  ORGANE DE ASAMBLARE S.A. este înregistrată la Oficiul de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci cu marca nr. R33634, iar la Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle din Geneva cu marca nr. 740420. 
 Deţine, de asmenea, următoarele certificări şi autorizaţii: 
 Autorizaţie de Furnizor Feroviar Seria AF Nr. 6309 eliberată de AFER 
Bucureşti;  

Laborator de încercări autorizat AFER Bucureşti conform autorizaţie seria AL 
Nr. 358/2010-R2; 
 Certificat de Omologare Tehnică Feroviară seria OT nr. 175/2015 pentru 
şuruburi de cale ferată eliberat de AFER Bucureşti ;  
 Certificat de Omologare Tehnică Feroviară seria OT nr. 176/2015 pentru 
piuliţe pentru şuruburi de cale ferată eliberat de AFER Bucureşti;  
 Certificat de Omologare Tehnică Feroviară seria OT nr. 224/2015 pentru 
şuruburi şi piuliţe de înaltă rezistenţă pentru asamblări pretensionate de structuri 
metalice eliberat de AFER Bucureşti 
 Certificat de conformitate a controlului de producţie în fabrică nr. 1840-CPR-
98/214/EC/0367-11 pentru asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate 
pentru structuri metalice conform SR EN 14399-1:2006 eliberat de AEROQ S.A. 
Bucuresti. 
 Certificat de conformitate a controlului de producţie în fabrică nr. 1840-CPR-
98/214/EC/0573-15 pentru asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri 
metalice conform SR EN 15048-1:2007 eliberat de AEROQ S.A. Bucuresti 
 Autorizaţia de Mediu nr. 184/04.08.2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Braşov; 
 Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 113/29.08.2016 emisă de Sistemul de 
Gosdpodărire a Apelor Braşov; 
 Acord de Preluare nr. 999/2015 pentru evacuarea apelor uzate reziduale şi 
pluviale în reţeaua de canalizare a municipiului Braşov emis de Compania Apa  
Braşov. 
  La data întocmirii prezentei propuneri de modificare a planului de 
reorganizare, conducerea activităţii debitoarei este realizată de administratorul 
special dl.  Braniste Horia desemnat prin   Hotararea nr. 1 din data de 20.09.2016 a 
Adunarii  Generale Ordinare a Acţionarilor  Organe de Asamblare S.A.  
 

 Structura acţionarilor şi a capitalului social 
 
 Capitalul social subscris integral vărsat al  SC ORGANE DE ASAMBLARE  
S.A.  este în sumă de 13.568.408   lei şi este divizat în 135.684.080 acţiuni , iar valoarea 
unei acţiuni este de  0,10 lei,   potrivit informatiilor existente la ORC Brasov. 
 
Structura acţionariatului este următoarea: 
 Conform statutului şi a înregistrărilor societăţii de registru independent 
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti, acţionariatul are  urmatoarea structura :  
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 TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE SA - cu sediul in Braşov strada 
Nicolae Iorga nr. 2, inregistrata la ORC  de pe langa Tribunalul Brasov  sub nr. 
J 08/3306/1992, CUI 3047687, actionar detinand un numar de 129.845.110 
actiuni, reprezentand 95,6966% din din capitalul social; 

 STATUL ROMÂN prin AVAS – cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. 
Cap.aviator Alexandru Stefanescu nr. 50 , actionar detinand un numar de 
2.889.320 actiuni, reprezentand 2,1294 % din din capitalul social ; 

 Alţi acţionari persoane fizice deţinând un număr de 2.157.700 acţiuni, 
reprezentând 1,5902 % din capitalul social; 

 Alţi acţionari persoane juridice deţinând un număr de 791.950 acţiuni, 
reprezentând 0,5837 % din capitalul social. 

Situaţia actuală a companiei.  
 
 Situatia comparativa privind contul de profit si pierdere  in perioada 
01.01.2020 – 31.08.2022  se  prezinta astfel :  
 
Analiza contului de rezultate:  
 

Denumire indicator 31.12.2020 31.12.2021 31.08.2022 

Cifra de afaceri 226.592 349.120 173.196 
Venituri din productie 226.292 349.120 173.196 

Venituri din vanzarea marfurilor 
 

300 
0 0 

Venituri din subventii de exploatare   9.139 0 
Alte venituri din exploatare  960.850 1.142.405 629.732 
Venituri productie in curs executie (D)  190.356 2.500 
Venituri din ajustari provizioane   0  

Total venituri 1.187.442 1.310.308 800.428 
Cheltuieli privind stocurile  13.575 10.103 5.650 
Chelt. cu utilitatile 45.167 27.827 63.689 
Cheltuieli privind marfurile 27 22.998 0 
Chelt. cu pers., asig. si prot.sociala 429.783 386.530 253.425 
Cheltuieli cu amort. imobilizarilor  924.561 826.295 371.580 
Ajustari privind activele circulante -626 -142.328 0 
Alte cheltuieli din exploatare 925.559 1.445.864 665.429 
Cheltuieli cu impozite si taxe   143.026 
Chelt. cu despagubiri si active cedate   721.681 
Ajustari provizioane  -8.474 6.879 0 
Cheltuieli financiare   11.195 

Total cheltuieli 2.329.572 2.584.168 2.225.675 
Rezultatul brut  -1.142.130 -1.273.860 -1.425.247 

Impozit  10.889 89.246 8.004 

Rezultat net -1.153.019 -1.361.106 -1.433.251 
 
  Analiza se refera la perioada 01.01.2020 – 31.08.2022, aferenta perioadei in care 
debitoarea se afla in procedura de reorganizare judiciara.  
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   Din situatia prezentata, rezulta ca societatea debitoare a desfasurat activitate, 
rezultatele inregistrate  in ceeace priveste cifra de afaceri si rezultatul net , sunt  
aproximativ egale in intreaga perioada.  
 Valoarea amortizării inclusa  în costurile exercitiilor financiare din perioada 
analizata are o pondere mare  ( 31% din totalul cheltuielilor )  astfel explicandu-se si 
rezultatul net, respectiv pierdere. 
  
Analiza patrimoniului: 
 
Denumire indicator 31.12.2020 31.12.2021 31.08.2022 

Imobilizari necorporale 0 0 0 
Imobilizari corporale  7.363.433 5.684.735 4.614.024 
Imobilizari financiare  2.000 0 0 

Total active imobilizate  7.365.433 5.684.735 4.614.024 
Stocuri     0 0 0 
Creante                             196.249 265.471 256.057 
Investitii pe termen scurt 0 0 0 
Disponibilitati banesti 313.918 71.154 56.514 

Total active  circulante 575.889 336.625 312.571 

Cheltuieli in avans 0 0 67.616 

Total active : 7.941.322 6.021.360 4.994.211 

Total Datorii: 8.222.415 8.003.787 7.465.310 

provizioane 33.974 40.853 63.404 

Venituri in avans 345.108 0 18 

Activ net  -660.175 -2.023.280 -2.534.521 
  
 Activele Imobilizate – conform documentelor prezentate de reprezentanţii 
debitoarei activele imobilizate la data de 31.08.2022 se prezintă astfel: 
 
Imobilizări necorporale : 
 cont 208 –  alte imobilizari necorporal in valoare de 56.161 lei (complet 

amortizate) 
Imobilizări corporale: formate din: 
 Cont  2111 – Terenuri   - in valoare de 1.698.365 lei; 
 Cont  2112 – Amenajari de terenuri   - in valoare de   328.370 lei  (cu amortizare 

calculata in valoare de 313.039 lei); 
 Cont 2121 – Cladiri – in valoare  de 5.178.940 lei (cu amortizare calculata in 

valoare de 3.882.072 lei); 
 Cont 2122 – Constructii speciale  - in valoare  de 1.376.774 lei (cu amortizare 

calculata in valoare de 1.107.396 lei); 
 Cont 2131 – Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) – in 

valoare  de 5.531.507 lei (cu amortizare calculata in valoare de 5.544.610 lei); 
 Cont 2132 – Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – in valoare  de 

248.977  lei ( complet amortizate ); 
 Cont 2133 –  Mijloace de transport  - in valoare  de 114.319 lei  (complet 

amortizate ); 
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 Cont 214 –  Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor 
umane si materiale si alte active  - in valoare  de 1.336 lei (complet amortizate ); 

 
ACTIVUL CIRCULANT 
Activele Circulante – conform documentelor prezentate la data de 31.08.2022 activele 
circulamte  se prezintă astfel: 

 Stocuri – in valoare neta de  0 lei si reprezinta valoarea cumulata din soldurile 
debitorare al conturilor aferenete stocurilor , pentru care insa sau estimat 
ajustari pentru deprecieri  

Nr cont Denumire cont 
31.08.2022 

Debit Credit 
302 Materiale consumabile 272.903  
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 498.038  
346 Produse reziduale 1.213  
381 Ambalaje 10.975  
392 Ajustari pentru deprecierea materialelor   770.941 
394 Ajustari pentru deprecierea produselor  1.213 
398 Ajustari pentru deprecierea ambalajelor  10.975 
TOTAL: 783.129 783.129 
sold 0 

 
 Creante clienti – in valoare neta de lei reprezinta valorile de incasat de la 

clientii companiei inregistrate in soldul debitor al conturilor 411, 413, 418, 461 
si 471 minus valoarea provizioanelor constituite pentru depreciere: 

 

Nr cont Denumire cont 
31.08.2022 

Debit Credit 
411 Clienti 383.317  
4111 Clienti 302.152  
4118 Clienti incerti sau in litigiu 81.165  
4428 Taxa valoare adaugata neexigibila  950 
471 Cheltuieli inregistrate in avans 67.616  
491 Provizion deprecierte  126.310 
TOTAL: 450.933 127.260 
Sold  323.673 

 
Disponibilitati banesti: in valoare neta de 56.515 lei si reprezinta valoarea cumulata din 
soldurile debitorare al urmatoarelor conturi: 
 

Nr cont Denumire cont 
31.08.2022 

Debit Credit 
512 Conturi curente la banci 50.327  
5121 Conturi la banci in lei 50.327  
5124 Conturi la banci in valuta 0  
531 Casa 6.188  
5311 Casa in lei 6.188  
5314 Casa in valuta 0  
TOTAL: 56.515 0 
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Rezumatul planului de reorganizare initial  
In baza atributiunilor ce-i revin, administratorul judiciar a intocmit tabelul 

definitiv de creante , totalul obligatiilor inscrise fiind de 12.360.151,91 lei.  
Impotriva tabelului preliminar a formulat contestatie creditorul 

TERMOCONFORT SA instanta dispunand inscrierea provizorie a creantei sale pana 
la administrarea probei cu expertiza contabila. In urma solutionarii definitive a 
contestatiei s-a dispus inscrierea acestui creditor cu o creanta in suma de 221.507,35 
lei. 

La data de 22.10.2018 a fost intocmit tabelul definitiv rectificat luandu-se in 
considerare platile efectuate de societatea in primele trei trimestre din plan, valoarea 
creantelor ramase de plata fiind de 10.728.173,41 lei. Ulterior, la data de 17.09.2020 a 
fost intocmit tabelul definitiv rectificat cu sumele achitate in primele XI trimestre din 
plan, valoarea creantelor ramase de plata fiind de 7.655.857,63 lei. 
      Dupa deschiderea procedurii insolventei, examinand situatia economica a 
debitoarei, administratorul judiciar a luat la cunostiinta atat de situatia patrimoniala   
cat si de obligatiile debitoarei, fiind astfel in masura sa propuna un plan de 
reorganizare.   

În temeiul art. 132 alin.(1) lit.b) din Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenţei,  planul de reorganizare a fost propus de administratorul judiciar în 
conformitate cu capacitățile reale de redresare ale societății.  

Planul de reorganizare a prevazut plata integrala a creantelor prevazute in 
tabelul definitiv. Creantele creditorilor SIF TRANSILVANIA, MECANICA CODLEA, 
FEPER SA, SEMBRAZ SA si ITC au fost defavorizate in procent de 3% pentru a putea 
participa la procedura de vot avand in vedere prevederile art. 138 pct.5 din lege. 
        Prin planul de reorganizare, s-a prevazut ca principala sursa de finantare a 
platii,   vanzarea de active ( terenuri, constructii si bunuri mobile de natura 
mijloacelor de transport ) care nu mai sunt necesare activitatii economice ale 
debitoarei. In aplicarea acestui deziderat al planului de reorganizare, prin hotararile 
adunarilor creditorilor din datele de 25.05.2018 si 07.12.2018 s-au suplimentat activele 
mobile si imobile care urmeaza a fi valorificate in vederea asigurarile finantarii 
planului de reorganizare. 
    Prin programul de plati al planului de reorganizare s-a prevazut ca plata 
creantelor sa se faca in termen de trei ani de la data confirmarii acestuia.   

Planul de reorganizare a fost aprobat de  creditori in adunarea din 07.09.2017 
si a fost confirmat de judecatorul sindic prin sentinta civila nr. 1345/sind  din data de 
15.11.2017.  
  Pana la aceasta data au fost achitate in trimestrele 1-15 integral  creantele  
prevazute in programul de plati care au indeplinit  conditiile legale pentru plata . De 
asemenea, s-au achitat cu anticipatie catre creditorii garantati PATRIA BANK si 
FEPER SA sumele incasate din valorificarea activelor garantate in favoarea acestor 
creditori., avand in vederea prevederile art. 133  alin ( 5) ltera F. 
  Din analiza  modului  de îndeplinire a prevederilor programului de plăţi al 
planului de reorganizare,  sumele rămase de plată sunt în cuantum de 7.554.730,63 
lei  astfel cum rezulta din tabelul definitiv rectificat  conform prevederilor art. 49 alin 
4 din Legea 85/2014 .  
 Potrivit programului de plati,  al planului de reorganizare modificat aprobat 
de creditori si confirmat de judecatorul sindic  la data de 15.11.2017,  achitarea 
datoriilor in contul creantelor inscrise in tabelul definitiv s-a prevazut a se face 
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trimestrial incepand cu trimestrul II.  Situatia obligatiilor prevazute a fi stinse potrivit 
programului de plati comparativ cu platile efectuate, se prezinta astfel : 
 

 
Creditori 

Trimestrul 17-18-19 (scadenta 
15.08.2022) 

Trimestru 20 
(scadenta 

15.11.2022)  

TOTAL 

Suma 
prevazuta 

Suma 
achitata 

Diferente achitat in avans  

Direcţia Fiscală Braşov    2.400 2.400 0 1.529 3.929 
Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Brasov                                         

1.400 1.400 0 666 2.066 

SC Marsipo Prod SRL  
280 

 
280 

 
0 

 
144 

 
424 

SC Antera Steel SRL                     2.400 2.400 0 1.316 3.716 

SC Hermi Construct SRL             
200 

 
200 

 
0 

 
105 

 
305 

SPRL Iordache, Antemir 
si Asociatii   

 
520 

 
520 

 
0 

 
270 

 
790 

SC Compania Apa SA                      3.800 3.800 0 2.012,60 5.812,60 
SC El-Co SA                                              300 300 0 182 482 
SC Engie Romania SA                       500 500 0 312 812 

SC Enami Impex SRL                        
 

200 
 

200 
 

0 
 

22 
 

222 
SC Metagalax SRL                               200 200 0 148 348 
SC Aba Audit SRL                                 300 300 0 141 341 

SC Tehno Distcom SRL                     
 

600 
 

600 
 

0 
 

338 
 

938 

SC Convert SRL                               
 

200 
 

200 
 

0 
 

153 
 

353 
SC Rina-Simtex – 
Organismul De 
Certificare                            

150 150 0 68 218 

SC Electrica Furnizare SA           
3.000 

 
3.000 

 
0 

 
1.845,23 

 
4.845,23 

Total general  6.280 6.280 0 9.251,83 15.531,83 

 Debitoarea si-a indeplinit integral obiectivele propuse prin planul de 
reorganizare, a desfasurat activitate, rezultatul reprezinta inca pierdere, insa in 
descrestere,    valoarea  activului net este deasemenea  in descrestere  .  
            Au fost achitate integral obligatiile asumate prin programul de plati aferente 
trimestrelor 1-20 ale planului de reorganizare, atat  plata creantelor din tabelul 
definitiv, cat si obligatiile curente nascute dupa deschiderea procedurii generale a 
insolventei exigibile pana la acest moment. 
 
Necesitatea modificării planului de reorganizare 
 Analizând strategia de reorganizare prezentată de către administratorul 
judiciar Cenţu SPRL în planul de reorganizare iniţial confirmat, se poate constata  o 
masă credală conform programului de plăţi ce face parte integrantă din acesta, în 
cuantum de 11.736.922 lei, sursele de finanţare pentru plata creanţelor anterioare şi 
curente aveau următoarea structură: 
-  incasari  din activitatea curenta ; 
- recuperările de creanţe;  
- valorificările de active, care reprezinta principala sursa de finantare.  
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   Planul de reorganizare astfel cum acesta a fost propus de către administratorul 
judiciar Cenţu SPRL a fost confirmat de judecătorul sindic, fiind confirmate inclusiv 
cele trei propuneri de modificare a acestuia, societatea debitoare la acest moment se 
regăseşte la finalul perioadei pentru care acesta a fost conceput, iar şansele ca acesta 
să fie dus la îndeplinire şi societatea sa fie reintegrată în circuitul economic necesita o 
modificare a acestuia. 
 
 De asemenea, vânzarea întregului patrimoniu al societăţii  ORGANE DE 
ASAMBLARE S.A. în cadrul procedurii de faliment ar duce la înstrăinarea acestui 
patrimoniu la o valoare inferioară valorii sale reale, în condiţiile în care această 
procedură este caracterizată de celeritate, imprimând urgenţă tuturor actelor 
săvârşite în cadrul ei.  In aceste condiţii, valorificarea de patrimoniu, deşi se face la 
cele mai bune preţuri obtenabile, în cadrul procedurii de faliment nu poate atinge de 
cele mai multe ori valoarea reală. Pe de altă parte asupra acestor valorificări, 
falimentul îşi pune în mod inevitabil amprenta, atrăgând o anumită categorie de 
cumpărători a căror expectanţă de diminuare a preţului este foarte mare şi a căror 
ofertă este de obicei mult sub cea a pieţei. 
 Votarea prezentei modificări a planului de reorganizare şi continuarea 
procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele 
de ordin monetar, comercial sau social a singurului creditor ramas la masa credala, 
creditor care subsumeaza creantele ce au fost detinute de creditorii Transilvania 
Investment Alliance SA, FEPER SA, SEMBRAZ SA, International Trade&Logistic 
Center SA si Mecania Codlea SA, precum şi interesele Societăţii care îşi continuă 
activitatea, cu toate consecinţele economice aferente. 
 
 In vederea închiderii cu succes a procedurii de reorganizare autorul  prezentei 
modificări de plan, respectiv  administratorul judiciar CENTU S.P.R.L . a identificat o 
strategie de stingere a pasivului rămas de achitat conform măsurilor prezentate în 
capitolul  masuri adecvate pentru punerea in aplicare a modificarii de plan al prezentei 
propuneri de modificare a planului de reorganizare, si inchiderea  cu succes a 
perioadei de reorganizare şi reintegrarea debitoarei în circuitul economic. 
 

Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a modificării de plan 
 
 Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi 
întreprinse de către societatea ORGANE DE ASAMBLARE  S.A., în vederea 
implementării planului în scopul distribuirilor către creditorii săi, în cuantumul 
indicat în programul de plaţi. 
 Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 133 alin (5) L 85/2014 şi se 
referă la restructurarea operaţională, financiară şi corporativă a debitorului. în cazul 
societăţii ORGANE DE  ASAMBLARE S.A., măsurile au scopul de a asigura 
acoperirea  integrala a pasivului şi continuitatea activităţii societăţii in afara 
procedurii insolventei.  
   Dispozitiile articolului 133 din Legea 85/2014 mentioneaza ca planul de 
reorganizare judiciara va indica posibilitatile de redresare ale debitorului in 
insolventa in raport cu o serie de factori considerati de lege ca fiind esentiali. 
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Modificarea planului de reorganizare va avea in vedere urmatoarele prevederi :  

Art. 133 alin.5 lit.C : transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii 
debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori 
ulterior confirmării planului; 
 Art. 133 alin.5 lit.E : lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii 
debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau darea în plată a acestora către 
creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului. 
Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar 
cu condiţia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate 
de stingere a creanţei lor. 
  
 Prin adresa nr.11/190/03.10.2022,  unicul creditor ramas la masa credala, 
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY SA, a transmis acordul 
sau scris expres si prealabil privind stingerea creantei sale prin dare in plata.                                                      
 
Aspecte legale care stau la baza modificarii planului de reorganizare  
 
       Reglementarea legala care permite modificarea planului de reorganizare este 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei  si de insolventa , 
conform careia “ modificarea planului de reorganizare , inclusiv prelungirea acestuia se 
poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare , fara a se putea depasi  o durata 
totala  maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala . Modificarea poate fi 
propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan , indifferent daca au 
propus sau nu planul . Votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu 
creantele ramase in sold la data votului in aceleasi conditii ca si la votarea planului de 
reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de judecatorul sindic “. ( art. 
139 alin. 5 din Legea 85/2014). 
 Prin prisma acestor prevederi legale se ofera sansa debitorului ca in ipoteza 
aparitiei unor imprejurari noi , precum si cand se constata ca masurile prevazute in 
Planul de reorganizare nu permit obtinerea rezultatelor scontate , exista posibilitatea 
legala pentru modificarea Planului , in conformitate cu prevederile art. 139  alin. 5 
din lege.  
 
Autorul modificarii planului  
 
          Conceperea modificarii planului de reorganizare a Societatii Organe de 
Asamblare S.A.  este o consecinta a initiativei administratorului judiciar al societatii , 
in scopul de a prezenta partilor implicate in procedura ( actionari, creditori, judecator 
sindic etc) o stare de drept – economica , sociala si financiara – actualizata  a societatii 
aflata in procedura de reorganizare.  
     Intocmirea modificarii planului de reorganizare este asigurata de 
administratorul judiciar, acesta fiind autor si la intocmirea planului de reorganizare 
initial . In acest demers, administratorul judiciar a beneficiat de sprijinul persoanelor 
care asigura managementul societatii.  
    La baza intocmirii planului au stat informatiile furnizate de catre 
managementul societatii, documentele contabile si registrele de evidenta interna ale 
societatii. 
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Evaluarea activului societatii anterior modificarii planului de reorganizare 
    La solicitarea actionarului/creditorului majoritar S.I.F. TRANSILVANIA, in 
scopul determinarii activului societatii in prezent, s-a procedat la reevaluarea 
patrimoniul detinut de societate in urma valorificarilor efectuate in cursul procedurii 
reorganizarii. Evaluarea activului a fost realizata de catre evaluatorul SEV 
ADVISORY SERVICES SRL, membru ANEVAR, angajat cu acordul comitetului 
creditorilor. 
    In scopul atingerii obiectivului propus s-a luat in considerare prevederile 
Standardelor Internationale de Evaluare ,- IVS 2022 ( respectiv SEV 2022) activitatea 
de evaluare fiind adaptata la specificul activelor din componenta patrimoniului si ala 
cativitatii SC ORGANE DE ASAMBLARE SA, avand in vedere caracteristicile 
speciale ale societatii in prezent ( situatia juridica, active functionale). 
    Raportul de evaluare a fost intocmit la data de 02.09.2022 iar data de referinta 
a acestuia a fost 23.08.2022. Evaluarea a fost realizata pe baza urmatoarelor 
informatii: lista mijloacelor fixe la 31.07.2022, alte informatii furnizate de  
compartimentele contabilitate si juridic.  
 Valoarea de piata si valoarea de lichidare a activului debitoarei ( inclusiv 
creantele ajustate) , se prezinta dupa cum urmeaza:  
 

Denumire Valoare 
contabila 

Valoare  
de piata  

Valoare  
de lichidare 

      Active circulante :    
- Lichiditati  434.997 434.997 434.997 
- Creante  325.997 162.667 122.000 

Din care client incerti 169.330   
- Stocuri  0 0 0 

Total active circulante 760.994 597.664 556.997 
Active imobilizate :    

- Imobilizari financiare  2.000 2.000 2.000 
- Terenuri si constructii 5.129.333 10.985.847 7.690.093 
- Instalatii speciale 

aferente constructiilor  324.685 30.216 
 

22.600 
Total propr. imobiliare  5.456.018 11.850.506 8.889.600 
- Echipamente si alte 

mijl.fixe  
2.300.150 2.600.000  1.950.000 

Total active imobilizate  7.756.168 15.048.503 11.287.600 
Total activ  8.517.162 15.646.167 11.844.597 

  
 
   In ipoteza deschiderii procedurii falimentului fata de SC ORGANE DE 
ASAMBLARE SA valoarea maxima ce ar putea fi obtinuta in cazul lichidarii 
patrimoniului ar fi de 7.690.000 lei.   
 Avand in vedere ca se estimeaza cheltuieli generate de procedura falimentului 
de aproximativ 12 % din valoarea de lichidare (onorariu lichidator, cota UNPIR,  cost 
arhivare depozitare documente, paza , contabilitate etc) , respectiv cca 1.425.000 lei, 
valoarea pe care creditorii acesteia o vor putea obtine in urma lichidarii 
patrimoniului  este de aproximativ 6.265.000 lei, valoare ce ar fi posibil sa acopere in 
proportie de cca.80% creanta inscrisa in tabelul creditorilor. Cu toate acestea, trebuie 
avuta in vedere conduita potentialilor ofertanti in cadrul procedurii falimentului 
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care, de cele mai multe ori, nu oferteaza bunurile la preturile initiale de strigare, 
existand posibilitatea ca acestea sa fie valorificate la preturi mult reduse de cele 
initiale si intr-o perioada de timp foarte mare. 
   
Pasivul societatii : 
 
 Pasivul reprezinta totalitatea datoriilor societatii, precum si sursele de 
provenienta a capitalurilor proprii si imprumutate.  
 Potrivit prevederilor Legii 85/2014, pentru creantele nascute anterior 
deschiderii procedurii insolventei, creditorii societatii trebuie sa formulize cerere de 
inscriere la masa credala in termenul stabilit de judecatorul sindic prin sentinta de 
deschidere a procedurii insolventei.  Art. 114 alin (1) din Legea 85/2014 sanctioneaza 
creditorii care nu respecta aceasta obligatie legala, ei fiind decazuti din dreptul de a fi 
inscrisi in tabelul creditorilor si de a dobandi calitatea de de creditor indraptatit sa 
participle la procedura. Astfel Legea recunoaste numai datoriile societatii inscrise in 
tabelul definitive de creante .  
 
 Tabelul definitiv al creantelor rectificat ca urmare a platilor efectuate de 
societate in cele 20 trimestre ale planului: 
 

Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR 
CREANŢĂ 

ACTUALIZATA 
PROCENT 

DIN TOTAL 
PROCENT DIN 

GRUPĂ 
ALTE 

DETALII 

I Creanţe cu cauză de preferinţă conform art. 159 alin. 1 pct. 3 din legea 85/2014 

1 

TRANSILVANIA 
INVESTMENTS ALLIANCE 
EQUITY SA                                                       
str. Nicolae Iorga nr.2, biroul 
403, Brasov 

5.530.000 73,53 100,00 
 

Total creanţe cu clauză de preferinţă 5.530.000,00 73,53 100,00   

II Creante chirografare conform art. 161 pct.8 din legea 85/2014 

2 

TRANSILVANIA 
INVESTMENTS ALLIANCE 
EQUITY SA                                                       
str. Nicolae Iorga nr.2, biroul 
403, Brasov 

1.990.203,80 26,47 81,25   

Total creanţe chirografare  1.990.203,80 26,47 100,00   
TOTAL GENERAL 7.520.203,80       

 
  Tabelul definitiv cuprinde  toate creantele asupra averii debitorului la data 
deschiderii procedurii , acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au 
formulat contestatii in conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 85/2014, 
precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor .  In acest tabel se arata 
suma solicitata , suma admisa si rangul de prioritate a creantei. De asemenea, potrivit 
art. 49 alin.4 din legea 85/2014, administratorul judiciar a intocmit la data de 
14.09.2022 tabelul actualizat cu sumele stinse in cadrul procedurii. 
  Tabelul definitiv rectificat a fost intocmit la data de 14.09.2022 si publicat in 
Buletinul procedurilor de Insolventa nr. 13585 data de 26.09.2022. 
 Totalurile pe grupe de creante se prezinta dupa cum urmeaza : 
 

Categorii de creanta conform Tabel Definitiv  Suma acceptata  
Total creante cu cauza de preferinta cf. art.159 alin.1 pct. 3  5.530.000 
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Total creante chirografare  cf. ar. 161 pct.9 1.990.203,80 
Total general :  7.520.203,80 

 
    Tabelul definitiv este intocmit in conformitate cu dispozitiile Legii 85/2014, 
creantele creditorilor fiind admise in categoriile de creante care le corespund dupa 
cum urmeaza (art. 5 alin(1) punctele 14,15  si 22 din lege ) : 

 Creantele care beneficiaza de o cauza de preferinta , sunt acele creante care sunt 
insotite de un privilegiu si/sau un drept de ipoteca si/sau de drepturei 
assimilate ipotecii, potrivit art.2347 din codul civil, si/sau gaj asupra bunurilor 
din averea debitoarei; 

 Creditorii chirografari , sunt creditorii debitorului care nu au constituite garantii 
fata de patrimoniul debitorului si care nu au  privilegii insotite de drepturi de 
retentie , ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedurii . 

 
Strategia de Reorganizare  
 
Aspecte economice 
  In plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite 
comerciantului aflat în dificultate financiară, să se redreseze şi să-şi continue 
activitatea comercială. 
 Din acest punct de vedere, reorganizarea ORGANE DE ASAMBLARE SA, 
inseamna trasarea realista a unor obiective ce trebuie atinse in orizontul de timp 
planificat, in interiorul planului de reorganizare, realizarea surplusului necesar 
pentru acoperirea, conform programului de plata a creantelor, a pasivului debitoarei.  
 Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea societăţii în 
circuitul comercial cu consecinţa participării acesteia în mod activ la viaţa economică 
şi contribuţia acesteia la performanţele economiei naţionale în ansamblul ei. 
 Per a contrario, deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii va 
determina dizolvarea societăţii, şanse mai reduse de valorificare a bunurilor societăţii 
având în vedere că acestea s-ar vinde ca simple active şi nu ca active funcţionale, iar 
în contextul actual al pieţei imobiliare interesul unor potenţiali investitori pentru 
achizitionarea  unor astfel de imobile ( mai ales cladiri ) de asemenea marimi,  ar fi 
redus. 
 
Avantajele reorganizării 
 
Avantaje faţă de procedura falimentului 
 
 Procesul de reorganizare comportă următoarele avantaje: 
 Continuând activitatea economica 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 economice, măreşte considerabil şansele 
de atragere a unor investitori pentru ca activele societăţii să fie vândute  ca 
subansamble în stare de funcţionare (ca afacere); 
 Societatea are costuri fixe (utilităţi, salarii, pază, asigurări bunuri din 
patrimoniu, impozite, taxe locale etc.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi 
amortizate decât prin continuarea activităţii. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit 
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al falimentului societăţii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor 
vândute, conform art. 159 si 161 din Legea nr. 85/2014 (ca şi cheltuieli de conservare 
şi administrare), împietând asupra valorii obţinute din vânzare, şi diminuând în mod 
direct gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor. 
  
Avantaje pentru principalele categorii de creditori 
 
 În ceea ce priveşte creditorul garantat implemetarea prezentului plan de 
reorganizare prezintă beneficii în ceea ce priveşte gradul de recuperare a creanţelor 
deţinute de către aceştia. 
 Aşa cum se va putea observa şi din secţiunile ulterioare, procentul de 
acoperire al acestor creanţe, astfel cum acesta este propus a fi realizat prin Programul 
de plăţi este de 100 % din valoarea  înscrisa în tabelul definitiv. 
 În ipoteza intrării Societăţii în faliment, valoarea creanţelor creditorilor 
garantaţi ar putea fi acoperită integral dacă s-ar obţine în urma valorificării un preţ 
egal cu valoarea de lichidare a bunurilor, fapt putin probabil a se realiza, având în 
vedere faptul ca valoarea de piaţă a activelor a fost stabilita luand in considerare o 
societate functionala, iar in cazul intrarii in faliment societatea s-ar dizolva si nu ar 
mai desfasura activitate economica. Astfel, chiar daca s-ar primi o oferta in bloc 
pentru toate activele societatii, valoarea ar fi mult sub valoarea de piata deoarece 
cumparatorul chiar daca ar opta pentru desfasurarea aceluiasi tip de activitate ar tine 
cont de faptul ca intre data efectuarii achizitiei si data reinceperii productiei ar trece 
un timp destul de mare in care ar trebui sa obtina autorizarile, certificarile, 
omologarile, etc pentru desfasurarea activitatii pe acelasi amplasament. 
 Reorganizarea, prezinta avantaje si fata de creditorul chirografar,  prin faptul 
ca pastreaza relatiile cu principalii parteneri  si va colabora cu altii noi. De asemenea 
reorganizarea va genera mentinerea contractelor cu furnizorii de utilitati.  
Falimentul, conduce la pierderea unui client important , la reducerea veniturilor .  
     Prezentul plan de reorganizare  prevede distribuirea integrala, la nivelul 
creantelor detinute si  aceastei categorii de creditori, astfel că implementarea acestuia 
va genera avantaje prin posibilitatea acestora de a avea, atât pe durata planului de 
reorganizare, cât şi ulterior un  partener comercial, pentru care societatea reprezintă 
o sursă importantă de venituri, sursă care ar dispărea în cazul falimentului societăţii. 
 Nu in ultimul rand, este important de precizat ca, pana la acest moment, 
societatea si-a respectat intocmai angajamentele asumate prin planul de reorganizare 
confirmat, atat in ceea ce priveste creantele prevazute a se plati prin programul de 
plati, cat si in ceea ce priveste creantele curente ( salarii, impozite si contributii 
datorate bugetului central si local, furnizori), ceea ce demonstreaza angajamentul sau 
pentru finalizarea cu suscces a reorganizarii. 
 
Durata perioadei de reorganizare 
       Perioada de executare a planului de reorganizare initial este de 36 luni de la 
data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. 
 
 Potrivit prevederilor art. 139 alin 5 din Legea nr. 85/2014 în cazul în care pe 
parcursul executării planului de reorganizare, vor apărea elemente noi cu privire la 
strategia de reorganizare,  oricand se va putea  efectuata  modificarea, inclusiv 
prelungirea acestuia fara insa a se  depasi o durata totala maxima de 5 ani de la 
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confirmarea initiala, cu îndeplinirea condiţiilor legale de vot, luand in considerare si 
prevederile legale exceptionale ale legii nr.55/2020. 
 Prezentul plan va fi considerat ca fiind executat la data stingerii ultimei 
creante inscrise in programul de plati, inclusiv onorariul administratorului judiciar. 
 In oricare dintre variantele prevazute mai sus, poate fi cerut judecatorului 
sindic, de catre partea interesata, sa constate plata tuturor creantelor de la masa 
credala si inchiderea procedurii chiar inainte de implinirea oricaruia dintre termenele 
alternative previzionate mai sus. 
 
Modificarea  planului  
 In conformitate cu art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, modificarea planului 
de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare. 
Modificarea planului poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a 
propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul.  Votarea modificarii de 
catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului in 
aceleasi conditii ca si votarea planului de reorganizare .  
 Planul modificat va intra in vigoare la data confirmarii lui de catre judecatorul 
sindic. Prin prezenta modificare propusa creditorilor nu se doreste extinderea 
perioadei de reorganizare ci o alternativa viabila in ceea ce priveste stingerea 
creantelor ramase la masa credala. 
 
Conducerea  si controlul societăţii pe perioada de reorganizare 
 În urma confirmării planului, societatea debitoare îşi va conduce activitatea 
prin administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, cu 
menţiunea că plăţile şi încheierea contractelor se vor face doar cu acordul 
administratorului judiciar, iar vânzarea activelor patrimoniale ale societăţii propuse 
prin plan va fi efectuată de către administratorul judiciar. 
 De asemenea, acesta verifica indeplinirea fara intarziere a schimbarilor de 
structura prevazute in plan si efectuarea distribuirilor in conformitate cu graficul de 
plati stabilit. 
 Totodata, unicul creditor ramas, va primi spre analiza, in sedintele 
trimestriale, raportul administratorului judiciar, care se va referi si la masurile 
concordante cu prevederile planului de reorganizare, precum si eventuale abateri de 
la masurile stabilite prin plan. 
 Administratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial creditorului ramas la 
masa credala, un raport asupra situatiei financiare a averii debitorului, care se aproba 
si apoi se inregistreaza la grefa tribunalului. 
 Daca debitorul nu se conformeaza planului, sau desfasurarea activitatii aduce 
pierderi averii sale, administratorul judiciar sau creditorul ramas la masa credala, 
precum si administratorul special pot solicita, oricand, judecatorului sindic, sa 
aprobe intrarea in faliment, in conditiile art. 145 si urmatoarele din Legea nr. 
85/2014. 

 
Descarcarea de raspundere a debitoarei  

Potrivit art. 181 alin.2 din Legea nr.85/20014, privind procedura insolventei, la 
data confirmarii planului de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre 
valoarea obligatiilor, pe care le avea înainte de confirmarea planului si cea prevazuta 
în plan, pe parcursul procedurii reorganizarii judiciare. In cazul trecerii la faliment, 
dispozitiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile  
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Descarcarea de raspundere a debitorului şi membrilor organelor de conducere 
nu va opera decat în momentul inchiderii procedurii de insolventa deschisa 
impotriva debitoarei, in condiţiile în care nu se va constata, pe parcursul derularii 
procedurii, ca sunt incidente în cauza prevederile art. 169 si urmatoarele din Legea 
nr. 85/2014, privind antrenarea raspunderii juridice a membrilor organelor de 
conducere sau a altor persoane. 
 
Categorii de creanţe, tratamentul creanţelor şi programul de  plată al creanţelor 
 
Categorii de creanţe defavorizate  

In conformitate cu art. 5 pct. 16 din Legea 85/2014,  categoria de creante 
defavorizate de plan este considerata  a fi  categoria de creante pentru care planul de 
reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru creantele 
categoriei respective: 

 „o reducere a cuantumului creantei la care creditorul este indreptatit potrivit 
legii „  

 reducere a garantiilor ori reesalonarea platilor in defavoarea creditorului, fara 
acordul expres al acestuia; 

  Raportat la prevederile de mai sus,  categoriile de creante defavorizate sunt : 
- Creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta; 
- Creantele bugetare ; 
- Creantele chirografare ; 

 
  Potrivit prevederilor art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014, creditorii, care direct 
sau indirect, controleaza, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul, 
pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub conditia ca programul de plati sa 
nu le ofere nici o suma, sau sa le ofere mai putin decat ar primi in cazul falimentului, si ca 
orice astfel de plati sa le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creantelor subordonate 
prevazute la art. 161.pct. 10 alin. a “ 
   

Avand in vedere ca la masa credala se mai regaseste un singur creditor, 
respectiv TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY SA care inglobeaza 
creantele creditorilor Transilvania Investment Alliance SA, FEPER SA, SEMBRAZ 
SA, International Trade&Logistic Center SA si Mecania Codlea SA, nu ne regasim in 
situatia prevazuta de art. 139 lit.E din lege, respectiv existenta unor creante 
defavorizate. 
 
Categorii distincte de creanţe 
Având în vedere prevederile art. 138 alin 3 din Legea nr. 85/2014 categoriile distincte 
de creanţe care urmează a vota separat prezentul plan de reorganizare sunt: 

- Categoria creanţelor care beneficiaza de drepturi de preferinta; 
- Categoria  creanţelor  chirografare 

 
Plata creanţelor deţinute împotriva averii debitoarei : 
   Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 din Legea nr 85/2014, planul de 
reorganizare trebuie să cuprinda în mod obligatoriu programul de plată a creanţelor. 
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 53 din Legea nr. 85/2014,  programul de 
plată al creanţelor este graficul de achitare a acestora si include:  cuantumul sumelor 
pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor,  dar nu mai mult decat sumele 
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datorate conform tabelului definitiv de creante si termenele la care debitorul 
urmeaza sa plateasca aceste sume. Raportat la valoarea de lichidare a activelor 
societăţii si la solicitarea expresa si prealabila a creditorului TRANSILVANIA 
INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY SA acesta  îşi asumă stingerea integrala a  atat 
a partii  sale de creanta garantata cat a partii chirografare înscrise în tabelul definitiv 
rectificat in cuantum 7.520.203,80 lei, prin darea in plata a tuturor activelor imobiliare 
ramase in patrimoniul societatii la valoarea de lichidare de 7.690.093 lei stabilita prin 
raportul de evaluare, dupa cum urmeaza: 
 

Nr. Inventar Număr topografic Suprafață 
(mp) 

Tip teren 
(construit sau 
neconstruit) 

Cota actuală 
Valoare de 
lichidare 

31.08.2022 
T8559/1 8559/1 107 construit cota 1/1 4.687 
T8559/12 8559/12 446 construit cota 1/1 72.927 

T8559/13 8559/13 49 construit cota 1/1 8.012 
T8559/14 8559/14 36 construit cota 1/1 5.886 
T8559/17 8559/17 1340 construit cota 1/1 219.106 
T8559/18 8559/18 67 construit cota 1/1 10.955 
T8559/30 8559/30 75 construit cota 1/1 3.286 

T8559/36 8559/36 54 construit 

OASA SA (cota 
1/2) și 

Romradiatorare 
SA (cota 1/2) 2.366 

T8559/37/2 
top. 8559/37/2, cad. 

110170 
38,27 construit 

OASA SA (cota 
1/2) și 

Romradiatorare 
SA (cota 1/2) 1.677 

T8559/41 8559/41 2210 construit cota 1/1 361.362 
T8559/42 8559/42 2665 construit cota 1/1 435.760 
T8559/43 8559/43 442 construit cota 1/1 72.272 

T8559/44/lot 2/2/lot1 
top. 

8559/44/lot2/2/lot1, 
cad. 163476 

567 construit cota 1/1 
25.064 

T8559/45 8559/45 10,5 construit cota 1/1 460 
T8559/46 8559/46 71,5 construit cota 1/1 3.133 
T8559/47 8559/47 24 construit cota 1/1 1.051 
T8559/49 8559/49 147,7 construit cota 1/1 6.470 

T8559/51/U2 
top. 8559/51, cad. 

101716 
1568 construit cota 1/1 

256.387 
T8559/52 8559/52 37,5 construit cota 1/1 1.643 
T8559/53 8559/53 460 construit cota 1/1 75.216 
T8559/54 8559/54 84 construit cota 1/1 13.735 

T8559/67/2 
top. 8559/67/2, cad. 

110492 
23,90 construit 

OASA SA (cota 
3/10) și 

Romradiatorare 
SA (cota 7/10) 1.047 

T8559/71/lot 2 top. 8559/71/lot 2, cad. 
168998 

1317 construit cota 1/1 
215.345 

Subtotal teren construit   11.840,37     
 

T8559/76/22/1/01/A 
top. 

8559/76/22/1/01/A, 
cad. 131391 

235 neconstruit cota 1/1 
38.425 

T8559/76/22/1/01/G 
top. 

8559/76/22/1/01/G, 
cad. 131397 

569 neconstruit cota 1/1 
12.531 



20 
 

Nr. Inventar Număr topografic 
Suprafață 

(mp) 

Tip teren 
(construit sau 
neconstruit) 

Cota actuală 
Valoare de 
lichidare 

31.08.2022 

T8559/76/22/1/01/Ja /lot 
1 /1/1 

top. 
8559/76/22/1/01/Ja 

/lot 1 /1/1, cad. 152343 
1556,49 neconstruit 

OASA SA (cota de 
8450/10000), 

Interbabis SRL 
(cota de 1/1000), 
Interbabis SRL 

(cota de 
766/10000), 

Lipsticks Alltech 
SRL (cota de 

633/10000), MDA 
Construct  SRL 

(cota de 
141/10000) 74.451 

T8559/76/22/1/01/Ja /lot 
2/1/1/1/1 

top. 
8559/76/22/1/01/Ja 
/lot 2/1/1/1/1, cad. 

152344 

527,9456 neconstruit 

OASA SA (cota de 
8288/10000), SC 
Interbabis SRL 

(cota de 1/1000), 
Metrom Trading 

SA (cota de 
25/1000), 

Interbabis SRL 
(cota de 

725/10000), 
Lipsticks Alltech 

SRL (cota de 
595/10000), MDA 

Construct SRL 
(cota de 

132/10000) 24.075 

T8559/76/22/1/01/Jd/lot
2 

top. 
8559/76/22/1/01/Jd/l

ot2, cad. 159821 
60 neconstruit cota 1/1 

0 

T8559/76/22/1/01/Je/lot
3/2/1 

top. 
8559/76/22/1/01/Je/l

ot3/2/1, cad. 163466 
406 neconstruit cota 1/1 

17.786 

T8559/76/22/1/01/Je/lot
4/2 

top. 
8559/76/22/1/01/Je/l

ot4/2, cad. 163601 
324 neconstruit cota 1/1 

6.675 

T8559/76/22/1/01/Je/lot
5 

top. 
8559/76/22/1/01/Je/l

ot5, cad. 153773 
999 neconstruit cota 1/1 

163.349 

T8559/76/22/1/01/Jf/1 
top. 

8559/76/22/1/01/Jf/1, 
cad. 135702 

979,5584 neconstruit 

OASA SA (cota de 
9566/10000), 

Lipsticks Alltech 
SRL (cota de 
434/10000) 57.523 

T8559/76/22/1/01/Jm/lot
1 

top. 
8559/76/22/1/01/Jm 

/lot1, cad. 155320 
618 neconstruit cota 1/1 

101.051 

T8559/76/22/1/01/Jn/lot 
2/2/3 

top. 
8559/76/22/1/01/Jn/l
ot 2/2/3, cad. 164115 

3232 neconstruit cota 1/1 
528.471 

T8559/76/22/1/01/Jn/lot 
2/5/lot1 

top. 
8559/76/22/1/01/Jn/l
ot 2/5/lot1, cad. 164643 

200 neconstruit cota 1/1 
18.992 

T8559/76/22/1/01/Jn/lot 
2/5/lot2 

top. 
8559/76/22/1/01/Jn/l

ot 2/5/lot 2, cad. 
164644 

960 neconstruit cota 1/1 

93.595 

T8559/76/22/1/01/Jn/lot 
2/6 

top. 
8559/76/22/1/01/Jn/l

ot 2/6, cad. 158152 
2469 neconstruit cota 1/1 

403.711 



21 
 

Nr. Inventar Număr topografic 
Suprafață 

(mp) 

Tip teren 
(construit sau 
neconstruit) 

Cota actuală 
Valoare de 
lichidare 

31.08.2022 

T8559/76/22/13 
top. 8559/76/22/13, 

cad. 103643 
107,19 construit cota 1/1 

4.696 

T8559/76/22/14/1 
top. 8559/76/22/14/1, 

cad. 103640 1210,401 neconstruit 

OASA SA (cota de 
90/100) și Dynavit 
Impex SRL (cota 

de 10/100) 53.024 

T8559/76/22/6/1 
top. 8559/76/22/6/1, 

cad. 130119 200 neconstruit cota 1/1 8.761 

T8559/76/22/6/2 top. 8559/76/22/6/2, 
nr. cad. 130120 

561 neconstruit cota 1/1 
24.581 

Subtotal teren liber   15.214,59     
 

Total general terenuri   27.054,95     
3.429.542 

 

 
 

Nr.crt Nr.inv. Denumire Nr. cad. 
Valoare de lichidare 

 

31.08.2021 

1 1100060 hala caramida - nipluri Top 8559/41 
610.594 

2 1100113 hala caramida tratament termic vechi Top 8559/42 
743.749 

3 1100120 cladire statie de pompe Top 8559/13 7.648 

4 1100130 cladire statie reglare gaze Top 8559/49 3.758 

5 1100290 grup social s3 + centrala telefonica Top 8559/43 269.114 

6 1100460 cladire statie de pompe - apa racire Top 8559/46 
9.545 

7 1100470 cladire poarta 1 Top 8559/54 49.636 

8 1100500 cladire statia de conexiuni Top 8559/1 11.257 

9 1100521 hala galvanizare noua Top 8559/71 482.746 

10 '1100580/U2 hala tratament termic nou Top 8559/51 953.771 

11 1100590 cladire laboratoare uzinale Top 8559/53 859.449 

12 2200170 depozit de lubrifianti Top 8559/12 5.813 

13 2202320 instalatie electrica de forta (post trafo) Top 8559/52 
1.148 

Total cladiri 4.008.229 

 

Nr.inv. Denumire 
Valoare de lichidare 

 

31.08.2022 

2200010 estacada la depozit laminate 2.346 

2200370 put de mare adincime 1.749 

2200480 cond.apa ind. pt. incendiu uzina 26 

2200510 hidranti pt. incendiu 383 

2201040 retea canalizare menajera 974 

2201050 canalizare pluviala 1.979 

2201100 platforma depozit laminate 515 

2201160 retea alimentare cu apa 0 

2201190 inst.hidrotehnica interioare 45 
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2201240 inst.electrica de forta 1.457 

2201280 inst.el.de forta  pt4 36 

2201360 platf.circulatie din beton 703 

2201380 inst.el. forta 37 

2201450 inst.gaz metan in retele ex. 26 

2201540 retea apa recirculata 0 

2201740 retea apa industriala 507 

2201810 inst.iluminat exterior uzina 4.080 

2201870 estacada metalica pt pod 5t. 3.655 

2201880 estacada metalica pt pod 5t. 3.141 

2201990 drumuri si platforme circulat 7.328 

2202000 imprejmuire gard prefabricate 940 

2202020 estacada pt pod monogrinda 5t 6.433 

2202030 estacada pt pod monogrinda 5t 6.433 

2202100 racord canalizare 2.402 

2202110 drumuri acces 3.869 

2202290 instalatie de apa recirc. 0 

2202310 drum uzinal la hala tratament 3.841 

2202330 instal.el.de forta-lab.incer. 243 

2202340 inst.de gaz metan 20.002 

2202360 inst.electrica de forta 0 

2202370 statie de neutralizare 73.309 

2202390 instal.hidrotehnice 0 

2202410 instal.hidrotehnica 0 

2202440 drumuri uzinale 11.247 

2202530 turn de racire a apei 983 

2202540 turn de racire a apei tr 600 21.249 

MF000158 platforma acces 10.413 

Total constructii speciale 190.349 

Nr. Inventar Denumire amenajari de teren Valoare de lichidare 

1100664 depozit deseuri 0 

1100665 depozit de span 0 

2201220 imprejmuire uzina din beton 873 

2202572 gard imprejmuitor poarta 11.318 

Total amenajări la terenuri 12.191 

 
TOTAL GENERAL: 7.690.093 lei 
 
Plata remuneraţiei administratorului judiciar 
 Potrivit prevederilor art. 140 alin 6 din Legea nr. 85/2014 programul de plăţi 
trebuie să precizeze şi cum va fi asigurată plata administratorului judiciar. 
 Prin prezentul  plan  sunt prevăzute  următoarele  plăţi  cu  titlu  de  onorariu  
al administratorului judiciar  CENTU  SPRL:  Un onorariu fix lunar de 5.000 RON + 
TVA şi un onorariu procentual în cuantum de 2% (exclusiv TVA) din valoarea de 
lichidare a activelor imobiliare ce fac obiectul darii in plata precum si din sumele ce 
se vor obtine din valorificarea bunurilor mobile. In cuantumul onorariului precizat 
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este inclus si aportul administratorului judiciar la intocmirea atat a Planului de 
reorganizare initial , cat si a  modificarilor de plan.  
 Plata remuneraţiei administratorului judiciar urmează a se efectua conform 
prevederilor art. 102 alin 6 din Legea nr. 85/2014, pe baza facturilor fiscale emise de 
către acesta. 
 
Valorificarea unor active  
 In paralel cu concretizarea operatiunii de dare in plata, intrucat inchiderea 
procedurii reorganizarii judiciare nu este posibila fara achitarea creantelor curente, 
este necesara valorificarea bunurilor mobile ale societatii. In acest sens, bunurile 
mobile ramase in averea societatii debitoare constand in utilaje ce nu mai sunt 
necesare realizarii obiectului sau de activitate vor face obiectul operatiunilor de 
scoatere din functiune si casare, avand in vedere gradul lor de uzura fizica si morala, 
urmand ca materialele refolosibile rezultate sa fie valorificate catre o societate de 
profil specializata.  

Face exceptie de la aceasta masura asumata, utilajul PRESA AUTOMATA DE 
FORJAT - AMP 30, nr. inv. 3400657 ce se doreste a fi valorificat prin licitatie publica 
sau negociere directa cu un cumparator identificat, la valoarea de piata de 1.000.000 
lei+TVA.  
    Valoarea totala a creantelor curente ce trebuie achitate de debitoare la data 
redactarii prezentei modificarii este de 525.000 lei. 
 
Concluzii 
 Principala modalitate de realizare a scopului acestui plan – acoperirea 
pasivului societăţii, este reorganizarea debitorului, menţinerea societăţii. 
 Astfel, este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea 
85/2014, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin 
reorganizare, inclusiv restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile 
eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura 
falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 
 
 În temeiul art. 132 alin.(1) lit.b) din Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenţei, prezentul plan de reorganizare este propus de administratorul judiciatr 
în conformitate cu capacităţile reale de redresare a societăţii.  
 Planul prevede ca metodă de reorganizare restructurarea si continuarea 
activităţii in vederea maximizarii veniturilor din incasarea creantelor comerciale de la 
partenerii sai si respecta prevederile art. 132 alin.(3) din Legea 85/2014 potrivit caruia 
“Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, 
fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante 
de reorganizare”. 
 
 Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară al SC 
ORGANE DE ASAMBLARE SA  sunt cele prevăzute de art. 133 alin.(5) din Legea 
85/2014 privind procedura insolvenţei. 
 
 Valoarea creanţelor propuse pentru a fi stinse de către debitoare în urma 
aprobării modificarii planului de reorganizare este de 7.520.203,80 lei, reprezentând 100 
% din totalul datoriilor cu drept de vot înscrise la masa credala, la care se vor adăuga 
creanţele curente din perioada de reorganizare. Creanta in suma de 7.520.203,80 lei se 




