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DEFINIȚII
Ori de câte ori vor fi folosite în prezentul plan de reorganizare, cu excepţia cazului în care
sunt definite altfel, sau cu excepţia cazului în care contextul necesită altă interpretare, termenii
definiţi în continuare vor avea aceleaşi înţelesuri, după cum urmează:
SOCIETATEA FA&HA IMPORT EXPORT SRL (“Debitoarea”, “Debitorul”
,Societatea”, “Compania”) – societatea aflată în procedura de insolvenţă cu sediul cu sediul social
în localitatea cu sediul în Câmpu Cetății, str. Principală, nr.116, județul Mureș, având CUI RO
10328898 și număr de înregistrare în registrul comerțului J26/522/2000 cont IBAN RO 61 BTRL
RONC RT 04 92766901 deschis la Banca Transilvania, Jud. Mureş, reprezentată prin administrator
special Kakucs Albert;
Administrator judiciar – Mureș Insolvency SPRL, cu sediu profesional în Tîrgu Mureș,
str. G-ral Gheorghe Avramescu, nr. 4, ap. 11, județul Mureș e-mail: smdamures@gmail.com, nr. de
înregistrare în Registrul formelor de organizare din evidenţa UNPIR: RFO - II 0252, CIF: RO
13577109, prin asociat coordonator, ec. Todor-Soó Ignație;
Administrator Special – dl. Kakucs Albert, reprezentantul desemnat de Adunarea Generală
a Asociațoilor societăţii FA&HA Import Export SRL din data de 04.01.2019;
Perioada de observaţie - se înţelege perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii
insolvenţei şi data confirmării Planului de Reorganizare;
Legea Insolvenței nr. 85/2014 („Legea”) - Lege privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență;
Tabelul definitiv de creanțe - se înțelege tabelul care cuprinde toate creanțele asupra averii
debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar și împotriva cărora nu s-au
formulat contestații, precum și creanțele admise în urma soluționării contestațiilor sau cele admise
provizoriu de către judecătorul-sindic;
Creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței - creditorul care a formulat și
căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanței sale pe tabelele de
creanțe contra debitorului întocmite în procedură și care are dreptul de a participa și de a vota în
adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare, de a participa la distribuțiile de
fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la
desfășurarea procedurii;
Creanţe salariale - creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi asimilate între
debitor şi angajaţii acestuia;
Creanțe bugetare - creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri
bugetare, precum și accesoriile acestora. Își păstrează această natură și creanțele bugetare care nu
sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deținute, pentru partea
de creanță neacoperită;
Creanţe chirografare - sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu
beneficiază de o cauză de preferinţă. Sunt creditori chirografari şi creditorii care beneficiază de
cauze de preferinţă, ale căror creanţe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a
ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unei creanţe nu determină transformarea acesteia în
creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă;
Planul de reorganizare sau planul - prezentul plan, care indică perspectivele de redresare
în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și
cu cererea pieței față de oferta debitorului, incluzând și programul de plata a creanțelor;
Programul de plată a creanțelor - se înțelege graficul de achitare a acestora menționat în
planul de reorganizare care include:
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•
cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai
mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul creditorilor
beneficiari ai unei cauze de preferință sumele vor putea include și dobânzile;
•
termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;
Categoria de creanțe defavorizate - este considerată a fi categoria de creanțe pentru care
planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru creanțele
categoriei respective (art.5, pct.16 lit. a) si b) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă:
a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este
îndreptățit potrivit prezentei legi;
b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres
al acestuia;
Creante nedefavorizate – creante ce se vor achita în termen de 30 de zile de la confirmarea
planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă.
1. Preambul
1.1 Justificare
Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare îl
constituie dispozițiile art. 132 alin.1 lit. a din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenței şi de insolvenţă.
Legea consacră problematicii reorganizării Secțiunea a VI-a (Reorganizarea). Prin prisma
acestor prevederi legale se oferă șansa debitorului față de care s-a deschis procedura prevăzută de
lege să-și continue viața comercială, reorganizându-și activitatea pe baza unui plan de reorganizare
care, conform art. 133 alin.1 din Legea 85/2014 (1): „va indica perspectivele de redresare în raport
cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu
cererea pieței față de oferta debitorului și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică,
(_)”.
Menționăm faptul că societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile legii
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de la înființarea acesteia
până în prezent.
Nici societatea și niciun membru al organelor sale de conducere nu au fost condamnați
definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile expres prevăzute de art. 132 alin. 4 al legii privind
procedura insolvenței.
Prin urmare, condițiile legale prevăzute de legea privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite. Aceste
aspecte au fost prezentate judecătorului sindic și prin intermediul declarațiilor prevăzute la art. 67
alin. 1 pct. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
depuse la dosarul cauzei prin care debitoarea a solicitat deschiderea procedurii insolvenței.
Posibilitatea reorganizării a fost analizată de către administratorul judiciar desemnat în
Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței Societății, întocmit
potrivit art.58 alin.(1) lit.b) și art.97 alin.(2) din Legea nr.85/2014 și depus la dosarul cauzei.
1.2 Ințierea Procedurii
Prin încheierea nr.190/C/11.12.2018, în temeiul art.71 din Legea nr.85/2014 s-a dispus
deschiderea procedurii generale de insolvență față de debitorul FA&HA Import Export SRL, în
urma admiterii de către judecătorul-sindic a cererii introductive înaintată de debitor, prin
administratorul statutar Rudolf Fahrenberger.
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Având în vedere că debitorul şi-a manifestat intenţia de a-şi reorganiza activitatea pe baza
unui plan, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei cu păstrarea
dreptului de administrare, iar societatea Mureş Insolvency SPRL a fost desemnată administrator
judiciar provizoriu cu atribuţii de supraveghere a activităţii debitoarei.
1.3 Aspecte Prealabile
La data de 11.12.2018 Tribunalul Specializat Mureş a admis cererea formulată de către
debitoare şi a dispus, prin Încheierea nr. 190/C/11.12.2018, pronunţată în şedinţa camerei de
consiliu, deschiderea procedurii insolvenţei, în dosarul nr. 483/1371/2018, administrator judiciar
provizoriu fiind numit Mureş Insolvency SPRL.
Adunarea creditorilor din data de 11.02.2019 confirmă Mureş Insolvency SPRL, procesul
verbal al adunării creditorilor nr. 946/11.02.2019 a fost publicat în BPI nr. 2.973/12.02.2019.
1.4 Autorul Planului
În temeiul prevederilor art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, un plan de reorganizare va putea fi propus de către debitor,
cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la publicarea
tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării intenției de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1)
lit. g), dacă procedura a fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut de art. 74, în cazul în care
procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori.
Debitoarea a depus la dosarul cauzei și o declarație privind intenția de a-și reorganiza
activitatea în conformitate cu prevederile art. 67 lit. h din Legea nr. 85/2014.
Conceperea și întocmirea planului de reorganizare al debitoarei FA&HA Import Export SRL
a fost asigurată de către administratorul special al societății debitoare, cu consultanța juridică și
economică proprie, cât și primită din partea administratorului judiciar Mureș Insolvency SPRL.
Destinatarii acestui Plan de reorganizare sunt judecătorul sindic și creditorii înscriși în tabelul
definitiv de creanțe.
Această alegere a fost considerată cea mai viabilă de către reprezentanții debitoarei, având
în vedere faptul că, administratorul special cunoaște cel mai bine realitățile existente pe planul
intern și extern al acesteia, având conturată o imagine profesională asupra situației actuale și asupra
obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării.
Pe durata de implementare a planului de reorganizare, activitatea societății debitoare va fi
supravegheată de către administratorul judiciar al debitoarei, iar conducerea activității curente a
societății va fi asigurată de către administratorul special.
1.5. Condițiile preliminare pentru depunerea Planului
Condițiile preliminare pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, prevăzute expres
de art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 au fost îndeplinite după cum urmează:
- Societatea FA&HA Import Export SRL nu a făcut obiectul procedurii instituite prin
prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, și nici
ale Legii nr. 64/1995, anterior deschiderii procedurii insolvenței în dosarul nr. 483/1371/2018 al
Tribunalului Specializat Mureş. Nici societatea și niciun membru al organelor de conducere ale
acesteia nu au fost condamnate definitiv pentru niciuna din infracțiunile prevăzute de art. 132 alin. 4
din Legea nr. 85/2014.
- în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1.634/25.01.2019 a fost publicat Raportul
administratorului judiciar provizoriu întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind
cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitoarei.
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Prezentul Plan de Reorganizare a activităţii debitoarei FA&HA Import Export SRL va fi
depus în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe.
Administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 2.861/11.02.2019 tabelul preliminar al
creanţelor, iar ulterior a fost depus la instanţă tabelul definitiv de creanţe asupra averii debitorului
care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12.151 din 18.06.2019.
Planul de reorganizare pe care îl supunem atenţiei creditorilor societăţii şi instanţei,
cuprinde perspectivele de redresare ale societăţii în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii
acesteia, indică mijloacele financiare disponibile şi evoluţia cererii pe piaţă faţă de oferta societăţii.
Modalităţile de acoperire a pasivului societăţii, dar şi sursele de finanţare sunt indicate în cadrul
planului. Elementele obligatorii prevăzute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, precum durata de implementare a planului, programul de plată a
creanţelor şi indicarea categoriilor de creanţe defavorizate, a tratamentului acestora şi a prezentării
sumelor ce vor fi distribuite în ipoteza falimentului sunt cuprinse în secţiunile planului.
Prezentul plan de reorganizare propune achitarea sumelor înscrise în tabelul definitiv de
creanţe într-un cuantum mai mare decât ar fi fost achitat în caz de faliment, pentru anumite categorii
de creanţe fiind prevăzute distribuiri superioare acestei valori, categorii în care intră creanţele
chirografare.
În consecință, prezentul plan de reorganizare întrunește toate condițiile prevăzute de Legea
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, motiv pentru care îl supunem atenției
creditorilor și judecătorului-sindic în vederea votării și confirmării acestuia.
1.6. Durata planului
În ceea ce privește durata de implementare și derulare a planului de reorganizare, în vederea
acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societății, planul este elaborat pe durata maximă
prevăzută de art. 133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă și anume - trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul-sindic.
În condițiile în care nu se va reuși acoperirea pasivului în termen de 3 ani, în temeiul art. 139
alin. (5), ne rezervăm dreptul de a propune prelungirea acestuia cu încă 12 luni.
Art. 139, alin (5) prevede următoarele: Modificarea planului de reorganizare, inclusiv
prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea
depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială.
Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan,
indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va
face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de
reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul sindic.
Expirarea perioadei inițiale de 36 de luni, precum și a eventualei prelungiri ulterioare fără a
atinge obiectivele planului, va însemna că Planul de reorganizare nu a reușit cu consecința
deschiderii procedurii falimentului debitoarei.
Pe durata planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. 5 lit.a din Legea
nr. 85/2014, se propune exercitarea în întregime a dreptului de administrare a societății de către
administratorul special cu supravegherea activității acestuia de către administratorul judiciar în
condițiile legii.
1.7. Scopul Planului
Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, proclamat fără echivoc în art. 2, și anume
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acoperirea în cât mai mare măsură a pasivului debitoarei aflate în insolvență și în același timp
reechilibrarea economico - financiară a acesteia, astfel ca la sfârșitul perioadei de reorganizare
societatea să fie viabilă și să poată opera independent pe piață.
De asemenea, unul din scopurile propunerii prezentului plan este asigurarea – pentru
creditorii societăţii - a unui nivel al recuperării creanţelor superior celui de care aceştia ar avea parte
în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.
Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia legii, este reorganizarea
debitorului, şi menţinerea societăţii pe piaţă, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg
din aceasta. Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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.
Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări
structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de
activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii 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 exploatare a societăţii profitabilă, din rezultatele căreia să fie suportate cheltuielile
procedurii reorganizării, asigurându-se astfel creditorilor un grad mai mare de acoperire a
creanţelor.
Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2015 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, trebuie să satisfacă scopul reorganizării şi anume menţinerea debitoarei
în viaţa comercială şi socială, cu efectul menţinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă.
Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la
realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, este mult mai probabil ca o afacere funcţională să
producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.
Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății debitoare prin
reorganizarea activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic
caracterizat printr-o acută criză de lichidități și scăderea semnificativă a cererii.
În acest context economic, încercarea de acoperire a pasivului Societății prin lichidarea
bunurilor din patrimoniul acesteia în procedura falimentului va necesita un interval de valorificare
destul de ridicat generat de specificul bunurilor existente în patrimoniul Societății și de specificul
cererii pentru acestea, interval în care toate cheltuielile privind administrarea și conservarea acestor
bunuri vor fi acoperite din fondurile obținute în urma vânzării activelor. În aceste împrejurări,
sumele obținute din valorificarea activelor vor fi insuficiente pentru acoperirea într-o manieră
satisfăcătoare a creanțelor existente împotriva Societății.
În acest sens, dorim să învederăm și faptul că lichidarea elementelor de natura imobilizărilor
corporale, în condiții de lichidare, va avea ca și consecință scăderea valorii recuperate ca urmare a
vânzării, prin raportare la valoarea de piață a activelor respective. De altfel, această diferență între
valoarea de piață a activelor și valoarea de lichidare a acestora rezultă și din evaluarea întocmită în
dosarul de insolvență a Societății, unde evaluatorul autorizat a arătat că aceste bunuri, într-o
procedură de faliment, nu s-ar putea vinde decât la aproximativ 68,93 % din valoarea de piață. Prin
urmare, prin prezentul plan se propune păstrarea activității societății sub supravegherea
administratorului judiciar și valorificarea unora din bunurile acesteia într-un cadru organizat și
controlat, urmând ca toate cheltuielile aferente procedurii vânzării activelor să fie suportate din
sumele obținute de către Societate în urma desfășurării activității curente. Intră la aceste cheltuieli,
cele efectuate cu paza bunurilor debitoarei, cu conservarea și administrarea acestora, achitarea
taxelor locale și a retribuției fixe a administratorului judiciar, etc.
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În ceea ce privește retribuția de succes a administratorului judiciar și taxa de 2% datorată
către U.N.P.I.R., pe măsură ce acestea vor fi datorate, vor fi achitate la momentul nașterii lor, fie
din lichiditățile obținute din valorificarea activelor, fie din lichiditățile curente ale societății, în
funcție de disponibilitățile existente la momentul nașterii obligației de plată, însă scopul final este
de a acoperi și aceste sume tot din activitatea curentă a societății, astfel încât dacă au fost inițial
reținute din lichiditățile obținute din vânzarea activelor grevate de sarcini, sumele respective să fie
ulterior reîntregite în favoarea creditorului garantat, respectiv din lichiditățile generate de activitatea
curentă a societății.
Din estimările actuale, în situația în care societatea își va continua activitatea pe durata
prevăzută în planul de reorganizare și va atinge indicatorii prevăzuți în plan în ceea ce privește
activitatea curentă cel puțin la nivelul prevăzut, aceste datorii vor putea fi acoperite din activitatea
curentă.
În ceea ce priveşte variantele de reorganizare a activităţii societăţii debitoare avute în vedere
în prezentul plan, menţionăm faptul că se prevede o combinaţie a metodelor prevăzute de legea
privind procedura insolvenţei şi anume restructurarea şi continuarea activităţii societăţii
concomitent cu lichidarea parțială a activelor aflate în patrimoniul acesteia.
Prezentul plan are ca scop fundamental reorganizarea judiciară a Societății FA&HA Import
Export SRL, societate aflată în stare de insolvență. Planul de reorganizare judiciară a fost întocmit
cu scopul de a determina măsurile și acțiunile necesare pentru a elimina starea de insolvență și a
asigura redresarea economico - financiară a societății FA&HA Import Export SRL.
Planul analizează perspectivele de redresare a activității societății în intervalul legal, în
raport cu posibilitățile și specificul, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței fată de
oferta debitorului. Pentru aceasta, planul prezintă aspectele relevante privind organizarea și
funcționarea societății debitoare, patrimoniul acesteia și resursele de care dispune.
Planul prevede ca metodă de reorganizare:
- continuarea activităţii curente a Societăţii în vederea generării unui excedent din care să fie
suportate cheltuielile procedurii;
- valorificarea unora din bunurile acesteia, în condiţii de maximizare a valorii obţinute prin
vânzare, asigurându-se astfel acoperirea într-o măsură cât mai adecvată a pasivului debitoarei.
Continuarea activităţii curente se va efectua sub supravegherea administratorului judiciar,
care prin intermediul rapoartelor periodice va informa într-un mod operativ creditorii despre
evoluţia societăţii care vor putea lua măsuri în timp real pentru ameliorarea unor eventuale abateri
de la plan.
Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară al Societăţii sunt cele
prevăzute de art. 133 alin. 5 lit. A, B, F.
A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii sale,
inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de
către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii;
B. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de
provenienţă a acestora, finanţările aprobate prin plan urmând să beneficieze de prioritate la restituire
potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2;
F. lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului.
Ajustarea masei credale, în scopul echilibrării situaţiei patrimoniale a debitoarei, se va
efectua astfel încât să poată fi acoperite o parte cât mai mare din datoriile societăţii, într-un grad mai
ridicat decât în cazul falimentului.
Reiterăm scopul principal al planului şi anume menţinerea activităţii curente în vederea
generării de lichidităţi necesare achitării creanţelor către creditori, în paralel cu valorificarea cât mai
eficientă a unor bunuri din patrimoniul societăţii.
10

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea
lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă
activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.
În vederea alegerii măsurilor optime, au fost analizate următoarele aspecte:
- Situaţia actuală a Societăţii în momentul depunerii planului;
- Conjunctura economică în care îşi desfăşoară activitatea;
- Resursele pe care Societatea le poate genera în intervalul de implementare a planului.
Cu privire la acest aspect, subliniem faptul că activitatea societăţii nu poate fi continuată
decât cu implicarea unor însemnate resurse financiare, datorită consecinţelor negative pe care
deschiderea procedurii insolvenţei, le-a avut asupra acesteia. Ne referim în principal la
imposibilitatea de finanţare a societăţii prin intermediul creditului furnizor, una dintre cele mai
importante surse de finanţare a activelor circulante ale societăţii. Ulterior deschiderii procedurii
insolvenţei faţă de societatea debitoare, aproape toţi partenerii comerciali ai acesteia au încetat
acordarea creditului comercial, activitatea societăţii derulându-se prin achitarea contravalorii
stocurilor şi serviciilor achiziţionate în avans sau la livrare.
Aceste fapte determină în continuare un efort financiar suplimentar din partea societăţii în
vederea asigurării finanţării lucrărilor de construcții, efort financiar care nu este resimţit de
concurenţii direcţi ai societăţii. Consecinţa lipsei creditului comercial al societăţii este dificultatea
în aprovizionarea societăţii cu impact direct în scăderea capacităţii societăţii sub nivelul pragului de
rentabilitate. De asemenea, societatea este constrânsă în permanent să identifice surse de finanţare
suplimentare a necesarului de fond de rulment, care este mai ridicat faţă de situaţia anterioară
deschiderii procedurii de insolvenţă datorită lipsei de încredere a partenerilor comerciali, a lipsei
finanţării prin credit comercial.
Reuşita unui plan de reorganizare al societăţii depinde în mod direct de eliminarea acestui
inconvenient (al lipsei creditului furnizor), permiţând în acest sens societăţii să desfăşoare
activitatea în condiţii normale.
Pentru contracararea inconvenientelor prezentate anterior în perioada de observaţie
debitoarea a întreprins următoarele măsuri:
- schimbarea codului CAEN al obiectul principal de activitate în 4332 Lucrări de tâmplărie
şi dulgherie.
- alte activităţi sau operaţiuni producătoare de venituri în condiţii de profitabilitate.
Pornind de la scopul principal al planului de reorganizare, acoperirea pasivului debitoarei în
insolvenţă, corelat cu principiul maximizării averii debitoarei, debitorul a conturat o strategie de
valorificare a activelor care să corespundă atât intereselor celor care sunt în mod direct implicaţi în
procedură (creditorii societăţii şi salariaţii acesteia), cât şi mediul de afaceri din sectorul privat.
Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe mai
multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal plata
pasivului Societăţii FA&HA Import Export SRL în condiţiile legii.
În ceea ce priveşte măsurile de reorganizare a activităţii societăţii debitoare, avute în vedere
în prezentul plan, acestea prevăd restructurarea şi continuarea activităţii societăţii, sumele obţinute
urmând a fi distribuite, conform programului de plăţi, creditorilor îndreptăţiţi. Planul de
reorganizare judiciară a fost întocmit cu scopul de a determina măsurile şi acţiunile necesare pentru
a elimina starea de insolvenţă şi a asigura redresarea economico – financiară a Societăţii.
În continuare, planul cuprinde analiza diagnostic a societății. Se analizează rezultatele
economico – financiare ale societății în perioada 2015 - 2017, se subliniază cauzele care au condus
la starea de insolvență și se prezintă obligațiile pe care aceasta le-a acumulat. Analiza diagnostic
constituie baza pentru elaborarea măsurilor de reorganizare.
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1.8. Cauzele care au determinat starea de insolvenţă
Pentru a putea fundamenta această reorganizare, trebuie în primul rând identificate cauzele
care au dus la starea de insolvenţă a societăţii. Starea de insolvenţă a apărut ca efect al convergenţei
mai multor factori, principalele cauze care au generat starea de insolvenţă a societăţii fiind:
- se poate observa faptul că debitorul a manifestat o evoluție constant negativă pe întreaga
perioadă analizată exceptând anul 2015, nivelul veniturilor obținute nereușind să susțină nivelul
cheltuielilor totale;
- deteriorarea continuă a indicatoriilor: rata de de stabilitate financiară (datorii/capitaluri
proprii), rata de îndatorare globală şi rata autonomiei financiare globale;
- diminuarea continuă a fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate;
- utilizarea ineficientă a resurselor societăţii în perioada analizată, indicată de faptul că,
totalul veniturilor înregistrate de societate sunt devansate de totalul cheltuielilor generate de
desfăşurarea activităţii;
- disponibilitățile bănești din sold sunt mici comparativ cu nivelul datoriilor acumulate,
indicând clar lipsa de lichidităţi pentru plata datoriilor acumulate. Volumul scăzut al
disponibilităţilor băneşti a condus implicit la posibilităţi reduse de a face faţă datoriilor scadente,
neachitarea acestora conducând la dificultăți de ordin financiar, agravând astfel situația financiară a
societății debitoare.
Pe lângă cauzele enumerate mai sus, principala cauză a ajungerii în starea de insolvență este
constituită de pierderea litigiului cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva în legătura cu terenurile
concesionat.
În cadrul licitației publice din data de 28 iulie 1999 organizată de Ministerul Finanțelor
Publice Mureș, circumscripția Fiscală Sovata, societatea cumpără un imobil Fabrica de lăzi,
copertină cu platformă betonată, situat în localitatea Câmpu Cetății, jud. Mureș ce aparținea fostei
societății - IFET SOVATA.
La data de 6 septembrie 1999 s-a încheiat un Contract de Concesiune cu Primăria comunei
Chiheru de Jos pentru o suprafață de 30.064 mp (3 hectare) teren extravilan aflat în localitatea
Câmpu Cetății, comuna Eremitu, teren care figurează în C.F. nr. 169 al satului Chiheru de Sus,
proprietar fiind înscris Statul Român, teren pe care se află și imobilul cumpărat de debitor.
Contractul de concesionată are o durată de 49 de ani.
La data de 8 februarie 2000 s-a încheiat încă un Contract de Concesiune cu Primăria
comunei Chiheru de Jos, pentru o suprafață de 25.777 mp ( 2,57 hectare de teren extravilan situat
în localitatea Câmpu Cetății) ce figurează în CF. nr. 169 al satului Chiheru de Sus. Și acest contract
a fost încheiat pe o durată de 49 de ani.
În data de 11 septembrie 2000 tot prin licitație publică se mai cumpără un imobil situat în
localitate Câmpu Cetății imobil înscris tot în aceeași CF nr.169. Licitația a fost organizată de
M.F.P. Mureș, Circumscripția Fiscală Sovata, denumirea imobilului fiind remiză locomotivă.
Tot în anul 2000 dl. ing. Covrig Ilie reprezentantul legal al Ocolului Silvic Sovata aduce la
cunoștință societății, că terenul unde se află imobilele împreună cu terenurile concesionate se află în
administrația Ocolul Silvic Sovata solicitând eliberarea terenurilor.
În cadrul licitației publice din data de 8 mai 2001 societatea a achiziționat imobilul Complex de cazare, fostul sediul al IFET Sovata, sectorul Câmpu Cetății.
În anul 2003 prin reconstituire asupra dreptului de proprietate, Primăria Chiheru de Jos
primește Titlu de Proprietate (asupra terenurilor concesionate de societate) pe baza căruia s-a
efectuat intabularea în CF 169/II a dreptului de proprietate.
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În anul 2004 societatea solicită de la Primăria Chiheru de Jos autorizație de construire (a
fost eliberată Autorizația nr.2/08.09.2004) pentru construirea unei Atelier de fasonat lemn pentru
construcții. În anul 2015 aceasta Autorizație a fost anulată de Tribunalul Mureș la solicitarea
Prefectului.
Între timp Regia Națională a Pădurilor Romsilva contestă drepturile comunei Chiheru de Jos
și în anul 2006 după câștigarea prin instanță se va anula Titlul de Proprietate, Contractele de
Concesionare au fost declarate nule, din CF.169/II se va radia dreptul de proprietate al Primăriei
Chiheru de Jos și se va trece ca administrator RNPRMureș.
Regia Națională a Pădurilor Romsilva la rândul său a stabilit unilateral pentru 11 hectare de
teren un preț imens de mare pentru chirie neținând cont că din cele 5,57 ha teren concesionat,
societatea nu a folosit niciodată mai mult decât 2,30 ha restul a fost folosit de Ocolul Silvic Sovata.
În anul 2012 se va elibera un nou Titlu de Proprietate pentru comuna Chiheru de Jos pentru
terenurile de mai sus adică în total 12,30 ha, pe baza căruia Primăria dezmembrează CF nr. 169/II și
a intabulat dreptul de proprietate.
În anul 2017 Regia Națională a Pădurilor Romsilva a câștigat procesul cu firma FA&HA
Import Export SRL în care s-a solicitat o chirie pe o suprafață de 7,56 ha de teren în sumă de
525.252 de lei pentru perioada de 01.01.2008 - 09.05.2011 plus cheltuieli de judecată.
1.9 Rezumatul strategiei reorganizării
În temeiul art. 132 alin (3) planul de reorganizare prevede o combinație a metodelor
prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă și
anume restructurarea și continuarea activității societății concomitent cu lichidarea unor active aflate
în patrimoniul acesteia din care o parte sunt excedentare activității societății.
Obiectivul principal al planului îl constituie menținerea activității firmei și achitarea în cea
mai mare măsură posibilă a tuturor creanțelor. Debitoarea deține resursele materiale, umane, tehnice
necesare și beneficiază de cererea de pe piața specifică, premise reale de revenire și revigorare a
activității.
Planul prevede rambursarea datoriilor cuprinse în Tabelul definitiv la categoria creanțe
salariale, creanțe bugetare, creanțe chirografare urmând sa fie acoperit în proporție de 32,41 %,
conform programului de plată a creanțelor prezentat în cadrul planului de reorganizare.
Planul stabilește același tratament pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii distincte.
Creanțele deținute de categoriile defavorizate/parțial defavorizate sunt supuse unui tratament corect
și echitabil prin plan, așa cum este prevăzut de art.139, lit. D, din Legea 85/2014.
Planul de reorganizare are la bază, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale
societății, cumularea următoarelor măsuri: restructurarea și continuarea activității debitorului
combinat cu lichidarea parțială a activelor debitorului. Pentru realizarea planului de reorganizare
propus, se are în vedere menținerea managementului și a unei părți din personalul actual al firmei,
dat fiind experiența și înalta calificare în domeniu a acestora, sprijinul acordat și credibilitatea
acestora în rândul furnizorilor, clienților și a altor colaboratori. Pe parcursul reorganizării debitorul
va fi condus de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.

2. Prezentarea generală a societății FA&HA Import Export SRL
2.1 Înfiinţarea Societăţii. Date de identificare şi statutul juridic al societăţii
Denumirea societății: FA&HA Import Export SRL;
Forma de organizare: societate cu răspundere limitată
Sediul social: Câmpu Cetății, str. Principală, nr.116, județul Mureș
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Nr. de înregistrare la O.R.C: J26/522/2000;
Cod de Identificare Fiscală: RO 10328898;
Obiect principal de activitate: Tăierea și rindeluirea lemnului

2.2

Obiectul de activitate și structura acționariatului

Firma a fost înființată în anul 1998 având denumirea SC PISTI FA & HA IMPORT
EXPORT S.R.L. cu sediul în localitatea Hunedoara str. Streiului nr.3, bl .51, sc. A, ap.8, jud.
Hunedoara.
Obiectul principal de activitate era industria de prelucrare a lemnului.
Capitalul social era deținut de cei 2 asociați: Fahrenberger Rudolf 50 % și Harreither
Waltraud 50 %, ambii cetățeni austrieci.
În anul 2000 s-a înființat un punct de lucru în localitatea Câmpu Cetății în imobilul
cumpărat. Activitatea desfășurată la acest punct de lucru s-a realizat cu ajutorul unei instalații de
debitare a bușteanului.
Prin actul adițional din data de 28 septembrie 2000 societatea mută sediul, în localitatea
Chiheru de Sus, comuna Eremitu, iar activitatea principală va fi tăierea și rindeluirea lemnului.
Tot în anul 2000 asociatul HARREITHER WALTRAUD a cesionează acțiunile deținute în
favoarea asociatului FAHRENBERGER RUDOLF, acesta devenind asociat unic în societate.
Prin actul adițional din data de 15 ianuarie 2003 societatea schimbă denumirea și sediul
devenind astfel S.C. FA & HA IMPORT EXPORT S.R.L, cu sediul Câmpu Cetății, str. Principală
nr. 116 jud. Mureș.

2.3 Organizarea şi funcţionarea societăţii
2.3.1 Structura de management
Asociatul unic are drepturile și îndatoririle care revin, potrivit legii, adunării generale ca
organ de conducere și decizie în politica economică și comercială a societății.
Administrator al societatii este asociatul unic FAHRENBERGER RUDOLF, cetățean
austriac, născut la data de 21.10.1948, în Waidhofen/Y, Austria, domiciliat în Haselgraben 55, A3341, Ybbsitz, Austria, identificat cu C.I., nr. 10764214, eliberată de autoritățile austriece, la data
de 08.03.2012, fiind valabilă până la data de 07.03.2022. În această calitate, el îndeplinește acele
operații care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinirea a obiectului societății, având obligațiile și
răspunderile prevazute de lege. Administratorul societății are puteri depline și nelimitate în
raporturile cu persoanele fizice, juridice, autoritatile publice, administrative și juridice. Mandatul
administratorului este din data de 27.09.2000. Administratorul este reeligibili, indiferent de numărul
de mandate îndeplinite.
Asociatul unic poate transmite dreptul de reprezentare a societății și altor persoane. El poate
decide și numirea unui alt administrator pe lângă sau în locul propriei persoane. Indemnizarea
administratorilor se va face în condițiile legii, în cuantumul stabilit de adunarea generală și pentru
prestarea acelor activități considerate necesare bunei desfășurări a activității.
Asociatul unic exercită, personal sau prin persoana împuternicită în acest scop, controlul
asupra activității economico-comerciale a societății și modului de gestionare a patrimoniului ei,
dispunând măsurile care se impun. El poate numi cenzori retribuiți pentru îndeplinirea controlului.
Atât profitul, câ și pierderile se distribuie proporțional cu numărul de părți sociale detinute
de cel în cauză.
Personalul necesar pentru activitatea societății se va angaja de asociatul unic în calitate de
administrator, sau de către persoana împuternicită de acesta în acest scop, cu respectarea legislației
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muncii, salarizării și protecției sociale. Asociatul unic poate efectua prestații periodice în natură în
interesul societății, în sensul prevederilor art.33 din Legea nr.31\1990, în condițiile stabilite de
adunarea generală a asociațiilor.
Echipa managerială este alcătuită din profesionişti în domeniul prelucrării lemnului și a
construcțiilor care, pe lângă pregătirea teoretică, dispun şi de o experienţă practică importantă.
Sistemul de management practicat de conducerea firmei este un sistem prin obiective,
management în care întregul aparat de conducere, de la managementul strategic la cel operaţional
este subordonat sistemului de obiective.
Managementul strategic în urma analizei şi aprobării de către AGA a sistemului de
obiective, pe termen mediu şi lung emite instrucţiuni managementului operaţional, coroborate cu
funcţiunile firmei, iar acesta elaborează programele de acţiune şi bugetele de venituri şi cheltuieli,
pentru fiecare obiectiv în parte.
2.5.2 Principalii clienţi și furnizori
Aprovizionare cu materiale consumabile se realizează pe bază de comenzi, neavând
semnate contracte cu acești furnizori.
Debitoarea avea încheiate contracte cu următorii furnizori.
Contract prestări servicii de contabilitate încheiat cu societatea Contafex SRL pentru suma
de 450 lei/lună.
Contracte încheiate cu clienți - contracte în care Societatea debitoare are calitatea de
prestator (furnizor).
Debitoarea are semnate contracte cu societatea Building Invest SRL Ernei. În rest prestarea
serviciului/ producția se desfășoară pe baza de comandă sau contract semnat punctual pentru
fiecare lucrare.
3. Situația juridică a activelor deținute de Societate
3.1
Situația activelor grevate de sarcini
Activele Debitoarei sunt libere de sarcini. Detalierea acestora este incluxă în Anexa nr. 4 a.
3.2

Evaluarea activelor Societăţii

În scopul de a determina valoarea activelor debitorului, administratorul judiciar a dispus
efectuarea unei evaluări în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014. Raportul de evaluare a fost
înregistrat la instanţă, iar anunţul privind rapoartele de evaluare a apărut în BPI nr.
12.168/18.06.2019. În data de 11.07.2019 a fost înregistrat la instanţă o notă de documentare a
raportului de evaluare, iar anunţul privind această notă a apărut în BPI nr. 13.788/11.07.2019.
Evaluarea a fost efectuată de către societatea EVALMED EXPERT S.R.L.
Pentru estimarea valorilor enunţate mai sus au fost luate în considerare două situaţii:
3.2.1. În ipoteza continuării activităţii s-a estimat valoarea de piaţă a activelor din
patrimoniul Societăţii FA&HA Import Export SRL, folosind una sau două abordări dintre cele trei
indicate în Standardul Internaţional de Practica în Evaluare GN 1 – Evaluarea proprietăţii imobiliare
şi GN 3 - Evaluarea bunurilor mobile precum şi din Standardele de evaluare GEV 630 Evaluarea
bunurilor imobile şi GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor,
instalaţiilor și stocurilor.
În cazul imobilelor bazele raportului de evaluare sunt: valoarea de piață pentru cea mai
bună utilizare, tipurile de valoare fiind stabilite în baza prevederilor Standardelor de evaluare a
bunurilor ANEVAR ediția 2018, și anume: SEV 100 – Cadrul general; SEV 101 – Termenii de
referință a evaluării; SEV 103 – Raportare; SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare.
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Metode de evaluare utilizate: Abordarea prin costuri – costul de înlocuire net (costuri
segregate) - pentru clădiri.
Având în vedere pe de o parte faptul că obiectul evaluării o constituie doar clădirile (fără
terenul de incintă) iar în lipsa informațiilor de piață cu privire la vânzarea / închirierea unor
proprietăți similare din zona de amplasare a proprietății, abordarea prin piață și prin venit nu au
aplicabilitate.
În cazul mijloacelor de transport bazele raportului de evaluare sunt: valoarea de piață
pentru utilizarea existentă, tipurile de valoare fiind stabilite în baza prevederilor Standardelor de
evaluare a bunurilor ANEVAR ediția 2018, și anume: SEV 100 – Cadrul general; SEV
103
–
Raportare; SEV 220 – Mașini, echipamente și instalații (SEV 220) și GEV 620 – Evaluarea
bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor, instalațiilor și stocurilor.
Metode de evaluare utilizate: Abordarea prin piață.
Având în vedere natura bunurilor mobile evaluate abordarea prin cost nu este adecvată, iar
abordarea prin venit nu are aplicabilitate, astfel de autovehicule nefiind în mod curent închiriate.
În cazul mijloacelor fixe de naura utilajelor bazele raportului de evaluare sunt: valoarea
de piață pentru utilizarea existentă, tipurile de valoare fiind stabilite în baza prevederilor
Standardelor de evaluare a bunurilor ANEVAR ediția 2018, și anume: SEV 100 – Cadrul general;
SEV 103 – Raportare; SEV 220 – Mașini, echipamente și instalații (SEV 220) și GEV 620 –
Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor, instalațiilor și stocurilor.
Metode de evaluare utilizate: În funcție de natura bunurilor evaluate și de informațiile de
piață disponibile, evaluarea s-a realizat prin una sau ambele dintre abordările prin cost și prin piață
Astfel de bunuri mobile nu se oferă în mod curent la închiriere, iar fluxurile financiare
generate de exploatare nu se datorează doar utilajelor, ca urmare abordarea prin venit nu are
relevanță.
Valoarea de piață este definită în standardul SEV 100, art. 29, astfel: „Valoarea de piață este
suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un
cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing
adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”
Conform SEV 100 – Cadru general, pct.35: ” Valoarea de piață este prețul estimat de
tranzacționare a unui activ, fără a include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile
cumpărătorului generate de cumpărare și fără a se face o ajustare pentru orice taxe plătibile de
oricare parte, ca efect direct al tranzacției”.
3.2.2. În ipoteza încetării activităţii s-a estimat valoarea de lichidare a activelor din
patrimoniul Societăţii FA&HA Import Export SRL, pornind de la valoarea de piaţă a activelor din
patrimoniu.
Având în vedere că scopul evaluării a fost estimarea valorii de piață pentru eventuala pornire
a licitației de vânzare a bunurilor în cadrul procedurii de insolvență (reorganizare), în caz de
vânzare forțată, valorile optenabile pot fi semnificativ mai mici, în acest caz fiind vorba de valoarea
de lichidare (valoarea de piață în condiții de vânzare forțată), care este definită în standardele
Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, în speță în SEV 100 – Cadru general pct. 80
astfel:
„Valoarea de lichidare reprezintă suma care s-ar realiza prin vânzarea unui activ sau grup de
active în mod individual (element cu element). Valoarea de lichidare trebuie să ia în considerare
costurile necesare aducerii activelor în starea de vandabilitate, precum și costurile generate de
cedarea lor.”
Având în vedere că circumstanța evaluării este în insolvență (în procedură de reorganizare –
realizată pe o perioadă determinată) premisa valorii de lichidare aplicabilă este „vânzarea forțată”,
care în standardul SEV 100 – Cadru general, pct. 170 este definit astfel:
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„Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este
constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată și
cumpărătorii ar putea să nu realizeze analizele proprii necesare. Prețul care ar putea fi obținut în
aceste situații va depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului și de motivele pentru
care nu poate să dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta
consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă.
Prețul optenabil într-o vânzare forțată nu poate fi estimat în mod realist, cu excepția cazului când se
cunosc natura și motivul constrângerilor asupra vânzătorului. Prețul pe care un vânzător îl va
accepta în cadrul unei vânzări forțate va reflecta mai degrabă situația lui specială decât pe cea a
vânzătorului ipotetic hotărât din definiția valorii de piață. O „vânzare forțată” reprezintă o descriere
a situației în care are loc schimbul și nu un tip al valorii distinct.”
În urma aplicării abordărilor de evaluare şi ţinând seama de prevederile prezentului plan,
opinia evaluatorului referitoare la VALOAREA DE LICHIDARE şi VALOAREA DE PIAŢĂ a
tuturor activelor aflate în proprietatea societăţii debitoare Societăţii FA&HA Import Export SRL
este de:
• VALOARE DE PIAȚĂ = 1.290.790 LEI respectiv 271.505 EUR.
• VALOARE DE LICHIDARE = 889.780 respectiv 187.157 EUR.
Rata de schimb folosită este de 1 EURO = 4,7542 RON
Valoarea de lichidare reprezintă 68,93 % din valoarea de piaţă, aşa cum este ea prezentată în
raportul de evaluare.
Având în vedere că evaluarea activelor a fost efectuată de evaluator pe baza balanţei de
verificare de la deschiderea procedurii, iar în perioada de observaţie societatea a continuat
activitatea, conturile de active circulante care au suferit modificări au fost actualizate pe baza
balanţei şi bilanţului întocmit la data de 31.05.2019. Situaţia detaliată a activului este prezentată în
anexa nr. 4
4. Analiza situației economico-financiare în perioada decembrie 2015 – decembrie 2017
Perioada de timp luată ca referinţă pentru realizarea diagnosticului economico - financiar
este reprezentată de ultimii 3 ani de activitate pe baza indicatorilor de bilanţ perioadă anterioară
deschiderii procedurii şi îşi propune să surprindă principalele aspecte ale afacerii societății FA&HA
Import Export SRL din punct de vedere economico-financiar şi să interpreteze evoluţia acestora.
4.1 Analiza patrimoniului în perioada 31 decembrie 2015 – 31 decembrie 2017
În analiza situaţiei patrimoniului s-a pornit de la situaţiile financiare elaborate în
conformitate cu reglementările contabile, valabile pe perioada
pe perioada 31.12.2015 – 31.12.2017, întocmite în conformitate cu:
- Legea Contabilităţii 82/1991 cu modificările ulterioare;
- ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
Pentru a determina cauzele intrării în insolvenţă a debitoarei, s-a avut în vedere evoluția
istorică pornind de la evidenţele contabile ale debitoarei pe cei trei ani anteriori deschiderii
procedurii de insolvenţa, fără a exclude cercetarea împrejurărilor care au făcut posibilă derularea
unor evenimente de natură să contribuie, în mod direct sau indirect, în forme şi cu intensităţi
diferite, la apariţia stării de insolvenţă.
În vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolvenţă (insuficienţa fondurilor
băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile) s-a efectuat cercetări pe mai multe planuri:
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- analiza situaţiei patrimoniale pe baza datelor cuprinse în bilanţul contabil;
- analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere;
- analiza structurală a bilanţului cu ajutorul ratelor:
- analiza ratelor de structură ale activului bilanţier;
- analiza ratelor de structură ale pasivului bilanţier;
- analiza lichidităţii:
- lichiditatea generală,
- lichiditatea redusă,
- analiza echilibrului financiar:
- fondul de rulment,
- nevoia/necesarul de fond de rulment,
- trezoreria netă.
4.2. Analiza de ansamblu a situaţiei patrimoniale
Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă analiza de ansamblu a situaţiei
patrimoniale în cadrul căreia vom pune în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în
cadrul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin
situaţiile financiare. În prima fază vom începe cu analiza activului net contabil, având în vedere
faptul că gradul de investire al capitalului şi puterea sa economică sunt definite de activul societăţii.
Prin urmare, activul net contabil dă indicii asupra solvabilităţii globale a întreprinderii şi asupra
dimensiunilor capitalurilor proprii ale entităţii:
- Lei -

Denumire

31.12.2015

Total active

31.12.2016

31.12.2017

1.995.910

1.685.498

1.565.644

1.852.706

1.811.885

1.764.706

143.204

-126.387

-199.062

Total datorii
Activ net contabil

Elementele de natura activelor au o evoluție descrescătoare în perioada analizată. Paralel cu
evoluţia elementelor de activ s-a modificat şi cuantumul datoriilor societăţii, determinând
modificarea activului net contabil (Activ net contabil = Activ total – Datorii totale). Datoriile
înregistrează un trend descrescător în intervalul 2015 – 2017, dar au scăzut într-un ritm mai mic
decât activele, ceea ce a determinat reducerea activul net contabil de la 143.204 lei în data de
31.12.2015 la -199.062 lei în data de 31.12.2017.
Evoluția activului contabil în ultimele trei exerciţii financiare anterioare deschiderii
procedurii insolvenței este prezentată mai jos, atât structural, ca evoluţie a activelor circulante şi a
activelor imobilizate, cât şi pe principale elemente componente.
- Lei -

Indicatori
Total activ, din care:
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale

31-dec-2015
1.995.910
1.181.259
0
1.180.102

31-dec-2016
1.685.498
1.089.154
0
1.087.997

31-dec-2017
1.565.644
1.142.335
0
1.141.178
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Imobilizări financiare
2. Active circulante, din care:
Stocuri
Creanțe
Investiții financiare pe termen scurt
Bancă, casă, alte valori
3. Conturi de regularizare si asimilate

1.157
808.625
502.654
282.401
0
23.570
6.026

1.157
589.690
417.624
161.439
0
10.627
6.654

1.157
422.368
235.767
171.533
0
15.068
941

Este cunoscut faptul că activele reprezintă o sursă controlată de întreprindere, ca rezultat al
unor evenimente trecute de la care se aşteaptă beneficii economice viitoare. În funcţie de natura lor,
se împart în active imobilizate, active circulante şi conturi de regularizare.
În perioada analizată, activul societăţii a avut un trend descrescător, fiind în sumă totală de
1.995.910 lei la data de 31.12.2015, de 1.685.498 lei la data de 31.12.2016 și de 1.565.644 lei la
31.12.2017. Din componența activului fac parte:
Imobilizările reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei
societăţi, acestea constituie baza materială şi financiară necesară desfăşurării activităţii, fiind
formate din imobilizări necorporale, corporale şi financiare.
Imobilizările necorporale
Imobilizările necorporale, au valoarea zero pe întreaga perioadă de analiză.
Imobilizările corporale, sunt formate din bunuri mobile şi imobile corporale, achiziţionate
de la terţi sau produse în societate. Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi sunt
deţinute pe o perioadă mai mare de un an.
În cazul debitoarei analizate activele imobilizate se compun din imobilizări corporale de
tipul construcțiilor, mijloacelor de transport, echipamente tehnologice, mobilier, aparatură birotică
aflate la dispoziția societății la valoarea rămasă.
Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie.
Cheltuielile ulterioare (modernizări, retehnologizări) aferente imobilizărilor corporale deja
recunoscute ca active, cresc valoarea acestora numai dacă au ca efect majorarea parametrilor tehnici
iniţiali şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate
iniţial. Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin
reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
Amortizarea cheltuielilor ulterioare care au fost incluse în costul iniţial al imobilizărilor se
efectuează liniar, începând cu luna următoare recepţionării lucrărilor de îmbunătăţire, pe durata de
utilizare rămasă a respectivei imobilizări, cu excepţia lucrărilor de îmbunătăţire menite să
prelungească durata de utilizare.
În perioada analizată imobilizările corporale au un trend oscilant. La data de 31.12.2015,
valoarea neamortizată a activelor imobilizate corporale este de 1.180.102 lei, la data de 31.12.2016
acestea scad la 1.087.997 lei, la data de 31.12.2017 cresc la valoarea de 1.141.178 lei.
Imobilizările financiare au valoarea de 1.157 lei pe întreaga perioadă analizată.
Activele circulante reprezintă a două componentă importantă în structura activului bilanţier
iar prin natura lor pot însemna calea cea mai scurtă spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt.
Activele circulante sunt elemente patrimoniale care se utilizează pe o perioadă scurtă în
activitatea societăţii şi în general participă la un singur circuit economic, modificându-şi în
permanenţă forma.
Activele circulante, prin natura lor, pot însemna modalitatea spre obţinerea unor lichidităţi
pe termen scurt.
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Din analiza evoluţiei valorii activelor circulante se poate constata faptul că acestea au avut
un trend descrescător în perioada analizată. Valoarea acestora la data de 31.12.2015 este în sumă
de 808.625 lei, la data de 31.12.2016 acestea scad la 589.690 lei, iar la 31.12.2017 la 422.368 lei.
Activele circulante ale societăţii debitoare sunt constituite în ordinea inversă a lichidității
din: stocurile, creanțele, casa banca și alte valori.
Ponderea cea mai mare din cadrul activelor circulante o dețin stocurile și au un trend
descrescător pe perioada analizată. La data de 31.12.2015, valoarea acestora este de 502.654 lei,
la de 31.12.2016 de 417.624 lei, la data de 31.12.2017 soldul acestora ajung la 235.767 lei.
O altă componentă a activelor circulante o dețin creanțele. Acestea au o evoluție oscilantă
pe perioada analizată. La data de 31.12.2015, soldul acestora este de 282.401 lei la data de
31.12.2016 se reduc la 161.439 lei, iar la data de 31.12.2017 ajung la 171.533 lei.
Banca, casa şi alte valori, o altă componentă a activelor circulante, în perioada analizată,
înregistrează un trend oscilant. La data de 31.12.2015, acestea au o valoare
de 23.570 lei, scad la data de 31.12.2016 la suma de 10.627 lei, la 31.12.2017 soldul
disponibilităților bănești este 15.068 lei.
Disponibilităţile băneşti reprezintă o componentă importantă a activelor circulante, cu
ajutorul cărora se efectuează multiple operaţii economice legate de mişcarea capitalului cum sunt:
încasările, plăţile, transferurile de mijloace băneşti între agenţii economici, relaţii cu bugetul de stat,
cu bugetul de asigurări sociale, etc.
Pe întreaga perioadă analizată ponderea disponibilităţilor este redusă.
Conturile de regularizare și asimilate sunt formate din cheltuieli înregistrate în avans. În
perioada analizată au trend oscilant fiind în sumă de 6.026lei la 31.12.2015, în sumă de 6.654 lei
la 31.12.2016, la 31.12.2017 sunt în sumă de 941 lei.
Pasivul bilanţului reflectă din punct de vedere financiar sursele de provenienţă ale
capitalurilor proprii şi împrumutate.
S-a supus analizei în baza bilanţurilor evoluţia pasivului societăţii, pentru perioada
31.12.2015 -31.12.2017 și au rezultat următoarele:
- Lei –

Indicatori
Total pasiv, din care:
1. Capitaluri proprii
din care: - capitalul social
-prime de capital
- rezerve din care:
- rezerve din reevaluare
- rezerve
- rezultatul reportat
- rezultatul exercițiului
- repartizarea profitului
2. Datorii curente
3. Datorii pe termen lung
4. Conturi de regularizare si asimilate

31-dec-2015
1.995.910
143.204
3.000

31-dec-2016
1.685.498
-126.387
3.000

31-dec-2017
1.565.644
-199.062
3.000

6.156

6.156

6.156
-85.272
219.320

6.156
122.086
-257.629

120.979
114.823
6.156
-135.543
-187.498

1.107.766
744.940
0

494.041
1.317.844
0

374.105
1.390.601
0

Pasivul societăţi debitoare se compune din:
- capitaluri proprii, respectiv: capital social, rezerve legale, rezerve din reevaluare, alte
rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat.
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- datorii totale, respectiv: datorii sau obligaţii financiare pe termen mai mare de un an
(împrumuturi şi datorii asimilate, etc.) şi datorii pe termen scurt (furnizori, clienţi creditori, obligaţii
salariale şi faţă de buget etc.)
Capitalurile proprii:
În ceea ce priveşte evoluţia capitalurilor proprii, acestea înregistrează o evoluţie
descrescătoare pe parcursul perioadei analizate.
La data de 31.12.2015, acestea înregistrează valoarea de 143.204 lei,
valoarea este de -126.387 lei, iar de 31.12.2017 acestea scad la -199.062 lei.

la 31.12.2016

Capitalul social
Valoarea capitalului social al debitoarei este în sumă de 3.000 lei la data de 31.12.2015,
sumă care se menţine pe întreaga perioadă analizată.
Rezervele societăţii sunt alcătuite din: rezervele legale, rezerve din reevaluare şi alte
rezerve.
La data de 31.12.2015, acestea înregistrează valoarea de 6.156 lei, la 31.12.2016 sunt în
valoare de 6.1456 lei, la 31.12.2017 în sumă de 120.979 lei.
Rezerve legale
Potrivit OMFP nr.128/16.02.2005 şi nr.144/15.02.2005, privind unele reglementări
aplicabile agenţilor economici, cu completările şi modificările ulterioare, constituirea rezervelor
legale reprezintă sumele calculate prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil
anual, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile, altele
decât cele din anularea unor provizioane sau a unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere şi
se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce rezervele legale vor atinge a
cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat potrivit prevederilor Legii nr.31/1990.
Rezultatul reportat este negativ în perioada analizată excepție făcând anul 2016, fiind de 85.272lei la 31.12.2015, de 122.086 lei la data de 31.12.2016 și de -135.543 lei la 31.12.2017.
Rezultatul exerciţiului
Rezultatul exercițiului are o evoluție negativă în ultimii 2 ani din perioada analizată,
societatea debitoare înregistrând profit de 219.320 lei în anul 2015, și pierdere de 257.629 lei în
anul 2016 și de 187.498 lei în anul 2017.
Capitalurile permanente sunt formate din capitalurile proprii la care se adaugă datoriile pe
termen mediu şi lung.
Datoriile pe termen mediu şi lung ale societăţii la 31.12.2015 sunt în sumă de 744.940
lei, la data 31.12.2016 acestea sunt în sumă de 1.317.844 lei, iar la data de 31.12.2017 acestea
cresc la 1.390.601 lei. Datoriile pe termen lung sunt formate din credite acordate de asociați
societății.
Datoriile curente ale societăţii la 31.12.2015 sunt în sumă de 1.107.766 lei, la data
31.12.2016 acestea sunt în sumă de 494.041 lei, iar la data de 31.12.2017 acestea scad la 374.105
lei.
Conturile de regularizare și asimilate au valoarea zero pe întreaga perioadă analizată.
4.3. Analiza indicatorilor economico-financiari în bază de Cont de profit şi pierdere:
Performanța financiară a unei întreprinderi este măsurată cel mai adesea prin intermediul
profiturilor şi a elementelor acestora pe care firma le obţine pe baza resurselor existente.
Informaţiile privind performanţa unei întreprinderi sunt utile în primul rând evaluării variaţiei
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potenţiale a resurselor economice controlabile în viitor de către aceasta, precum şi a previzionării
capacităţii firmei de a genera fluxuri de trezorerie şi nu în ultimul rând aprecierii modului în care
aceasta şi-a utilizat resursele. Contul de profit şi pierdere este un document de sinteză contabilă prin
care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei întreprinderi. Cu
ajutorul lui se explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând
desprinderea unor concluzii legate de nivelul de performanţă economică ale activităţii desfăşurata
de debitoare.
Punctul de pornire în realizarea unei analize financiare pe baza contului de profit şi pierdere
îl reprezintă profitul, iar prin acesta profitabilitatea întreprinderii. Profitabilitatea este de o
importanţă similară lichidităţii, deoarece aceasta reprezintă premisa continuităţii activităţii.
Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o
imagine cât mai fidelă şi complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea definii cât mai
precis cauzele şi împrejurările care au determinat apariţia stării de insolvenţă a acesteia.
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit și pierdere este prezentată în tabelul de mai
jos:
-Lei –
Indicatori
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
din care : - Producția vândută
Venituri din vânzarea mărfurilor
Reduceri comerciale acordate
Venituri aferente costului producției
în curs de execuție
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
din care: - cheltuieli cu mărfurile
cheltuieli materiale
cheltuieli externe
reduceri comerciale primite
cheltuieli cu personalul
cheltuieli amortizările
ajustări active circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare- profit (pierdere)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar- profit ( pierdere)
Venituri excepționale
Cheltuieli excepționale
Rezultatul excepțional - profit (pierdere)
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut - profit (pierdere)
Impozit pe profit/venit
Rezultatul net al exercițiului - profit
(pierdere)

31-dec-2015
2.079.015
2.225.101
2.078.634
3.863
-3.482

31-dec-2016
1.331.662
1.457.856
1.331.662
0
0

31-dec-2017
693.442
704.242
687.328
8.437
-2.323

63.754
82.332
1.992.462
0
1.397.612
24.892
0
252.584
24.405
0
292.969
232.639
834
14.153
-13.319

41.737
84.457
1.691.093
0
979.624
26.772
0
323.483
100.988
0
260.226
-233.237
1.533
25.945
-24.412

-58.150
68.950
876.299
21.140
451.177
21.780
0
169.558
100.827
0
111.817
-172.057
1.715
10.152
-8.437

2.225.935
2.006.615
219.320
0

1.459.389
1.717.038
-257.649
0

0
705.957
886.451
-180.494
7.004

219.320

-257.649

-187.498

Facem în continuare o analiză a cifrei de afaceri, prin prisma categoriilor de venituri pe care
le încorporează sau pe care le conţine:
Cifra de afaceri este compusă, din: venituri din producţia vândută şi din venituri din
vânzarea mărfurilor.
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Cifra de afaceri, fiind un indicator de volum, evidenţiază dimensiunea volumului de afaceri
realizate de o societate comercială în relaţiile sale cu diferiţi parteneri de afaceri. Aceasta reflectă
atât mărimea laturii comerciale a unei firme (prin mărimea şi numărul partenerilor către care
efectuează vânzări), cât şi volumul activităţii desfăşurate (prin mărimea vânzărilor efectuate către
partenerii săi).
Cifra de afaceri netă, ca indicator al dimensiunii afacerii, cuprinde sumele rezultate din
vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după
deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată precum şi a altor taxe legate direct
de cifra de afaceri.
În ceea ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri pe perioada analizată, subliniem faptul că
aceasta înregistrează, pe parcursul perioadei analizate, o evoluție descrescătoare. În anul 2015 cifra
de afaceri înregistrată de societate era de 2.079.015 lei, în anul 2016 scade la 1.331.662 lei, iar în
anul 2017 aceasta ajunge la 693.442 lei.
Activitatea din exploatare
Prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de profit şi pierdere,
indiferent de specificul activităţii entităţii economice analizată.
În analiză se iau în considerare veniturile din exploatarea activităţii şi în contrapartidă,
cheltuielile materiale şi cele privind utilităţile, cheltuielile privind personalul (inclusiv taxele
aferente), cheltuielile privind prestaţiile externe, cheltuielile privind taxele şi impozitele datorate,
alte cheltuieli de exploatare.
Veniturile din exploatare sunt formate în principal din, venituri din producția vândută,
venituri din vânzarea mărfurilor și alte venituri din exploatare.
Veniturile din exploatare în perioada analizată au un trend descrescător, în anul 2015 sunt
în sumă de 2.225.101 lei, în anul 2016 acestea sunt în sumă de 1.457.856 lei, iar în anul 2017
acesta ajung la suma de 704.242 lei.
Alte venituri din exploatare o altă componentă a veniturilor de exploatare are un trend
oscilant, fiind în sumă de 82.332 lei în anul 2015, în sumă de 84.457 lei în anul 2016 și în sumă de
68.950 lei în anul 2017.
Cheltuielile de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt considerate ca fiind operaţiile care apar în legătură cu
desfăşurarea activităţii principale care se identifică cu obiectul de activitate al unei întreprinderi,
operaţiuni care sunt considerate curente sau obişnuite. La modul general, în categoria cheltuielilor
de exploatare sunt înregistrate:
- cheltuielile privind stocurile;
- cheltuielile cu servicii executate de terţi;
- cheltuielile cu personalul;
- cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
- alte cheltuieli de exploatare.
Cheltuielile sunt definite drept diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor care
se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea
acestora către acţionari.
Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii datoriilor sau a
reducerii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea mijloacelor fixe).
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Cheltuielile din activitatea de exploatare înregistrate de debitoarea, conform situaţiilor
financiare întocmite pentru exercițiile financiare 2015-2017, au un trend descrescător și se prezintă
astfel: la data de 31.12.2015, sunt în sumă totală de 1.992.462 lei, la data de 31.12.2016 nivelul
cheltuielilor din exploatare sunt în sumă de 1.691.093 lei, iar la 31.12.2017 ajung la suma de
876.299 lei.
Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor de exploatare este deținută de cheltuielile
materiale urmat de cheltuielile cu personalul, alte cheltuieli de exploatare cheltuielile cu
amortizarea și cheltuielile cu mărfurile.
În ceea ce priveşte analiza rezultatului activităţii de exploatare, se poate observa evoluția
oscilantă a acestuia. Astfel, se observă că în anul 2015 rezultatul din exploatare este în sumă de
232.639 lei, în anul 2016 în sumă de -233.237 lei și de -172.057 lei în anul 2017.
În ceea ce privește activitatea financiară a entității, aceasta se compune din valoarea
veniturilor din diferențe de curs valutar, venituri din dobânzi, și din cheltuielile formate din
cheltuieli din diferențele de curs valutar.
În ceea ce priveşte activitatea financiară, în perioada analizată societatea a înregistrat
pierdere pe întreaga perioadă de analiză. Valoarea pierderii este de -13.319 lei în anul 2015, de
-24.412 lei în anul 2016 și în sumă de -8.437 lei în anul 2017.
Pe parcursul perioadei analizate, societatea nu a înregistrat evenimente cu caracter
extraordinar, în consecinţă valoarea acestui indicator este 0.
Rezultatul net al exercițiului este profit de 219.320 lei în anul 2015 și are o evoluție
negativă pe ultimii 2 ani din perioadă analizată fiind de -257.649 lei în anul 2016 și de – 187.498
lei în anul 2017.
4.4. Analiza indicatorilor economico - financiari în baza balanței de verificare întocmită la
data de 30.11.2018:
În cele ce urmează ne propunem prezentarea situației patrimoniale a societății debitoare
analizate, la data intrării în procedura de insolvență, pe baza situațiilor financiare furnizate de către
acesta.
În baza balanței de verificare la data de 30.11.2018 am elaborat bilanțul prescurtat (anexa
nr.1) din care rezultă următoarele:
Activul total al societății este în sumă de 1.120.747 lei, din care:
Active imobilizate în valoare de 1.010.938 lei la valoarea rămasă se compun din:
imobilizări necorporale în valoare de 0 lei, imobilizări corporale în valoare de 1.010.938 lei din care
terenuri 0 lei, construcții 609.483 lei, echipamente tehnologice, mașini utilaje, mijloace de
transport 180. 118,57lei, mobilier 8.969,43 lei, imobilizări corporale în curs 212.413,41 lei.
Activele circulante sunt în sumă totală de 108.569 lei din care: stocuri în sumă de 64.361
lei; clienții și conturi asimilate în sumă de 21.403 lei; alte creanțe în valoare de 22.897 lei;
conturi la bănci în sumă de -100 lei; casa în lei în sumă de 8 lei;
Cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 1.240 lei.
Pasivul total al societății debitoare este în sumă de 1.120.747 lei, și se compune din:
capitaluri proprii în sumă de -1.284.305 lei cu următoarea structură: capital social în sumă de
3.000 lei, rezerve din reevaluări în sumă de 114.823 lei, rezerve legale de 6.155 lei, rezultatul
reportat de – 323.041 lei, rezultatul exercițiului de -1.085.242 lei; datorii credite bancare în sumă
de 41.537 lei, (furnizori, obligații salariale și față de buget, datorii față de acționari, etc), în sumă
de 2.363.515 lei: din care datorii către furnizori 12.115 lei, datorii către creditori diverși în sumă de
2.351.400,00 lei.
Veniturile realizate în primele unsprezece luni din anul 2018 sunt în valoare de 481.226 lei,
cheltuielile aferente în sumă totală de 1.562.467,00 lei, rezultatul net al exercițiului fiind pierdere
în valoare de 1.085.242,00 lei.
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Analizând informațiile furnizate de balanța de verificare întocmită de societatea debitoare
pentru data de 30.11.2018, din punctul de vedere al contului de profit şi pierdere rezultatul net al
perioadei este pierdere în sumă de 1.085.242 lei.
Pierderea pe primele 11 luni se datorează în principal înregistrării pe costuri a Deciziei
civile nr. 2.230 din 31.05.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție Secția Civilă.
Tot din situația prezentată se poate desprinde că valoarea capitalurilor proprii este negativă
fiind în sumă de -1.284.305 lei, în condițiile în care datoriile totale ale societății sunt în sumă de
2.405.052 lei, nefiind acoperite de valoarea activului care este în sumă de 1.120.747 lei.
4.5. Analiza structurală a bilanțului cu ajutorul ratelor:
În vederea analizării gradului de degradare financiară a activităţii, ca expresie a faptului că
societatea nu poate să-şi acopere din activele lichide datoriile exigibile, pasivul pe termen scurt
fiind superior activului pe termen scurt, s-a apelat, în paragrafele următoare, la analiza structurală a
activelor şi pasivelor pe termen scurt (pentru a evidenţia ponderea disponibilităţilor băneşti şi a
datoriilor pe termen scurt), analiza lichidităţii şi solvabilităţii societăţii (pentru a evidenţia dacă
elementele de activ sunt suficiente pentru acoperirea datoriilor societăţii), analiza vitezei de rotaţie a
creanţelor şi datoriilor pe termen scurt (pentru a urmări ce relaţie există între durata de încasare şi
de plată a datoriilor), analiza echilibrului financiar (pentru a urmării dacă regulile echilibrului
financiar sunt respectate – mijloacele economice permanente să fie acoperite din resurse
permanente, iar mijloacele financiare temporare să fie acoperite din resurse temporare), etc.
4.6. Analiza activului bilanţier cu ajutorul ratelor de structură:
Pornind de la analiza de ansamblu a situaţiei patrimoniale, pentru o analiză mai detaliată a
structurii activului, vom recurge la analiza acestuia pe baza ratelor de structură, care vizează
următoarele aspecte:
- stabilirea şi evaluarea raporturilor dintre diferite elemente patrimoniale;
- evidenţierea principalelor mutaţii calitative în situaţia mijloacelor şi a surselor generate de
schimbările interne şi de interacţiunea cu mediul economico-social;
- aprecierea stării patrimoniale şi financiare;
- fundamentarea politicii şi strategiei firmei.
Aceste rate se determină fie ca ponderi ale grupelor de activ în totalul activului bilanţier, fie
ca ponderi ale diferitelor elemente în cadrul fiecărei grupe şi se structurează în:
•

Rata generală a imobilizărilor care se descompune în:
- Rata imobilizărilor necorporale
- Rata imobilizărilor corporale
- Rata imobilizărilor financiare

•

Rata generală a activelor circulante detaliată pe trei nivele şi anume:
- Rata stocurilor
- Rata creanţelor
- Rata trezoreriei

•

Rata cheltuielilor în avans
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Denumire indicator

Rata generală a imobilizărilor
- Rata imobilizărilor necorporale
- Rata imobilizărilor corporale
- Rata imobilizărilor financiare
Rata generală a activelor circulante
Rata stocurilor
Rata creanțelor
Rata investițiilor financiare
Rata trezoreriei
Rata cheltuielilor în avans

31-dec-2015

59,18
0,00
59,13
0,06
40,51
25,18
14,15
0,00
1,18
0,30

31-dec-2016

64,62
0,00
64,55
0,07
34,99
24,78
9,58
0,00
0,63
0,39

31-dec-2017

72,96
0,00
72,89
0,07
26,98
15,06
10,96
0,00
0,96
0,06

Rata activelor imobilizate reflectă ponderea elementelor patrimoniale aflate permanent în
patrimoniu şi măsoară gradul de investire a capitalului. Această rată înregistrează o evoluție
crescătoare în perioada 2015-2017.
Rata activelor circulante pune în evidenţă dimensiunea propriu-zisă a afacerii derulate de
întreprindere în decursul exerciţiului financiar. Această rată diferă de la o ramură la alta şi de la un
sector la altul. Evoluţia acestei rate este una descrescătoare în perioada 2015-2017.
Rata trezoreriei este influenţată de raportul dintre durata medie de încasare a creanţelor şi
durata medie de achitare a obligaţiilor. Literatura de specialitate apreciază faptul că intervalul de
siguranţă al ratei trezoreriei în totalul activelor circulante este de 3% - 6%. Putem observa astfel, că
pe întreaga perioadă analizată rata trezoreriei este inferioară intervalului de siguranță. Totuşi,
analiza ratei trezoreriei trebuie făcută cu unele rezerve deoarece informaţiile furnizate de acest
indicator sunt extrem de fragile, necesitând o interpretare nuanţată de la un caz la altul. Însăşi
mărimea (nivelul) disponibilităţilor poate avea o dublă semnificaţie. Astfel, o valoare ridicată a
disponibilităţilor poate reflecta o situaţie favorabilă în termeni de echilibru financiar, dar poate fi
semnul deţinerii unor resurse ineficient utilizate, al unor resurse neproductive. De asemenea,
disponibilităţile pot înregistra variaţii de mare amplitudine în intervale de timp foarte scurte: în
câteva zile încasările pot să crească foarte mult datorită unor intrări importante de fonduri sau,
dimpotrivă, pot să scadă ca urmare a unor plăţi mari concentrate pe un termen scurt (salarii,
investiţii). În consecinţă, analiza ratei trezoreriei la un moment dat, poate să fie nesemnificativă
pentru analiza financiară a entităţii. Pentru relevanţa analizei, trebuie urmărită evoluţia acestei rate
pe un interval mai îndelungat de timp.
Analiza ratelor de rotație

Denumire indicator
Cifra de afaceri/Activ total
Cifra de afaceri/Active imobilizate
Cifra de afaceri/Active circulante

31.12.2015
1,04
1,76
2,75

31.12.2016
0,79
1,22
2,47

31.12.2017
0,44
0,61
1,67

1. Rotaţia activului (Cifra de afaceri/Activ total)
Acest indicator reflectă situaţia generală a gestionării tuturor bunurilor reale aflate în
patrimoniului firmei şi se apreciază pe baza vitezei de rotaţie, calculată ca număr de rotaţii sau ca
durata în zile a unei rotaţii.
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Viteza de rotaţie apreciată ca număr de rotaţii se calculează ca raport dintre cifra de afaceri
şi activul total. Se consideră că valoarea de referinţă acceptabilă este de doua rotaţii, deasupra
acestui nivel considerându-se o gestionare eficientă a activelor.
Pe perioada analizata, se observă că indicatorul înregistrează valori descrescătoare. Dar pe
întreaga perioadă analizată se poate trage concluzia unei gestionări ineficiente a activelor, acest
indicator este sub limita minimă considerată acceptabilă.
Viteza de rotație a activului total, apreciată ca durata în zile a unui număr de rotații se
calculează ca raport între activul total şi cifra de afaceri, înmulţit cu 365 de zile. Se consideră că
gestiunea activului total este bună dacă aceasta se realizează sub 180 zile.
- Lei –

GESTIUNEA FINANCIARĂ A
ACTIVULUI TOTAL
Total activ
Cifra de afaceri
Număr de zile

31.12.2015
1.995.910,00
2.079.015,00
350,41

31.12.2016
31.12.2017
1.685.498,00 1.565.644,00
1.331.662,00
693.442,00
461,98
824,09

În această situație se observă că rotația activului este nesatisfăcătoare. Se poate observa că
numărul de zile este crescătoare în perioada de analizată, dar mult peste limita de 180 de zile. Acest
lucru se datorează scăderii cifrei de afaceri într-un rit mult mai mare decât scăderea activelor.
Exprimarea în număr de zile, reflectă faptul ca acest indicator înregistrează valori peste
nivelul considerat satisfăcător, deci gestionarea activului total este nesatisfăcătoare.
2. Rotaţia activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate): numărul de rotații este
descrescătoare în perioada analizată ca urmare a scăderii activelor imobilizate într-un ritm inferior
scăderii cifrei de afaceri în perioada analizată.
3. Rotaţia activelor circulante (Cifra de afaceri/Active circulante): numărul de rotaţii are o
evoluţie descrescătoare pe întreaga perioada analizata ca urmare a evoluţiei activelor circulante.
Analiza ratelor de structură ale pasivului bilanţier: rata solvabilităţii patrimoniale şi rata
de îndatorare globală;
Pentru analiza ratelor de structura ale pasivului bilanţier sunt redate mai jos informaţiile
necesare pentru rata solvabilităţii patrimoniale şi rata de îndatorare globală.
Solvabilitatea patrimonială exprimă gradul în care fiecare societate asigură cu capital
propriu acoperirea datoriilor pe termen scurt, mediu şi lung.
Scăderea valorii acestui indicator semnifică scăderea capacităţii de autofinanţare.
Solvabilitatea poate fi apreciată pozitiv dacă coeficientul este peste 0,5 (limita considerată
minimă este 0,3).
- Lei –

Denumire indicator/An
31.12.2015
Capital propriu
143.204,00
Total pasiv
1.995.910,00
Solvabilitatea
patrimonială
Capital
0,07
propriu/ Total pasiv

31.12.2016
31.12.2017
-126.387,00 -199.062,00
1.685.498,00 1.565.644,00
-0,07
-0,13

Din analiza indicatorului se poate constata că valoarea indicatorului este sub valoarea
considerată minimă.
Rata îndatorării globale măsoară ponderea datoriilor totale ale societăţii în total pasiv.
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Se calculează prin raportarea datoriilor totale faţă de terţi (indiferent de natura lor) la total
pasiv. Aceasta rata arata cât din total pasiv reprezintă datoriile totale, diferenţa care rămâne
reprezentând partea de capitaluri proprii ale entităţii, fiind complementara ratei de solvabilitate
patrimonială, ceea ce presupune ca o valoare recomandabilă ar fi de maxim 2/3, deci nu mai mare
de 0,66. Astfel: o creştere a ratei de îndatorare globale afectează rata autonomiei financiare globale
în sensul descreşterii acesteia şi invers, o descreştere a ratei de îndatorare globală implică o creştere
a solvabilităţii patrimoniale.
- Lei –

Denumire indicator/An
31-dec-2015
Datorii totale
1.852.706,00
Total pasiv
1.995.910,00
Gradul de îndatorare total datorii/ Total
0,93
pasiv

31-dec-2016
31-dec-2017
1.811.885,00 1.764.706,00
1.685.498,00 1.565.644,00
1,07
1,13

În perioada analizată gradul de îndatorare are un trend crescător și mult peste limita maxim
admisibilă pe întreaga perioadă de analiză.
- analiza lichidităţii - acest indicator se poate calcula în două moduri:
- lichiditatea generală,
- lichiditatea redusă.
Lichiditatea patrimonială sau generală = active circulante/pasive circulante;
Lichiditatea redusă = disponibilităţi +debitori/Pasive curente.
- Lei –

Denumire indicator/An
active circulante
pasive circulante
Lichiditatea patrimoniala
Creanțe
Disponibilități
Total creanțe +disponibilități
Pasive circulante
Lichiditatea imediata

31-dec-2015
808.625,00
1.107.766,00
0,73
282.401,00
23.570,00
305.971,00
1.107.766,00
0,28

31-dec-2016
589.690,00
494.041,00
1,19
161.439,00
10.627,00
172.066,00
494.041,00

31-dec-2017
422.368,00
374.105,00
1,13
171.533,00
15.068,00
186.601,00
374.105,00

0,35

0,50

Lichiditatea patrimonială sau generală - acest raport indică capacitatea firmei de a satisface
angajamentul pe termen scurt. În general acest indicator este favorabil când raportul este mai mare
decât 1. Cu cât coeficientul este mai ridicat cu atât lichiditatea patrimonială este mai mare. Când
acest coeficient este peste 1 agentul economic are o activitate bună, deoarece activele circulante
depăşesc datoriile pe termen scurt, situație existentă în ultimii doi ani de analiză. În primul an de
analiză coeficientul este subunitar societatea se află într-o situație nesatisfăcătoare, întrucât aceasta
a imobilizat o parte din fondurile provenite din creanţele pe termen scurt în finanţarea activelor fixe.
Lipsa de lichiditate se reflectă prin plăţi restante faţă de furnizori, bugetul consolidat al
statului şi bugetele locale.
Lichiditatea redusă reflectă capacitatea agentului economic de a-și acoperi imediat datoriile.
Acest indicator este influenţat de calitatea debitorilor şi este favorabil când raportul este peste 0,6.
Rata lichidităţii reduse şi capacitate de plată, reflectă capacitatea firmei de a achita datoriile
exigibile imediat, pe baza disponibilităţilor băneşti şi a creanţelor.
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În cazul de față indicatorul lichidității reduse este sub limita considerată favorabilă pe
întreaga perioadă de analiză.
Calculul si analiza echilibrului financiar
- fondul de rulment,
- nevoia/necesarul de fond de rulment,
- trezoreria netă.
Într-o determinare financiară, echilibrul financiar exprimă egalitatea dintre sursele financiare
şi mijloacele economice necesare desfăşurării activităţii de exploatare şi comerciale pe termen lung
şi pe termen scurt, fiind condiţia de bază pentru derularea unei activităţi profitabile şi pentru
maximizarea valorii întreprinderii şi a averii acţionarilor.
- Lei –

Denumire indicator/An
Fond de rulment FR
Nevoia de fond de rulment NRF
Trezoreria netă TN

31-dec-2015
-293.115,00
-316.685,00
23.570,00

31-dec-2016
102.303,00
91.676,00
10.627,00

31-dec-2017
49.204,00
34.136,00
15.068,00

(FR) Fondul de rulment reprezintă diferența între capitalurile permanente și activele
imobilizate, sau diferența între activele circulante și datoriile pe termen scurt.
Abordată prin prisma părții de sus a bilanțului FR arată surplusul ce rezultă în urma
finanțării mijloacelor de producție necesare activității din capitalurile proprii și cele împrumutate pe
termen lung. Acest surplus este destinat să acopere într-o anumită proporție nevoia de fond de
rulment (NFR).
Abordată prin prisma părții de jos a bilanțului FR furnizează un element important de
apreciere a condițiilor de echilibru financiar.
În cazul de față, fondul de rulment este pozitiv în ultimii 2 ani din perioada de analizată. Un
fond de rulment pozitiv se apreciază ca fiind marja de securitate financiară a societății, adică
surplusul de surse permanente, degajate de ciclul de finanțare a investițiilor care poate fi utilizat
pentru finanțarea alocării ciclice ( stocuri +creanțe). Valoarea pozitivă a fondului de rulment
reflectă capacitatea de finanțare a activelor circulante din capitalul permanent.
În anul 2015, fondul de rulment este negativ. Acest lucru se întâmpla ca urmare a faptului că
activele imobilizate sunt net superioare capitalurilor permanente, ceea ce ne indică o stare de
dezechilibru financiar, respectiv faptul că debitoarea și-a finanțat activele imobilizate din pasive
curente. În acest caz agentul economic are nevoie de pasive curente nu numai pentru finanțarea
activelor circulante ci și a activelor imobilizate.
(NFR) Necesarul de fond de rulment reprezintă diferența între elemente de activ (stocuri
+creanțe +active de regularizare) și datoriile pe termen scurt (exclusiv creditele bancare pe termen
scurt)+ pasive de regularizare. Acest indicator arată mărimea capitalurilor de care trebuie să dispună
entitatea pentru a finanța stocurile și decalajele temporare dintre plata cumpărărilor (furnizorilor) și
încasarea vânzărilor (clienților).
În anii 2016 și 2017 valoarea NFR este pozitiv, ceea ce semnifică un surplus de nevoi
temporare în raport cu sursele temporare posibile de mobilizat. Această situație poate fi considerată
ca fiind normală dacă este rezultatul dezvoltării activității economice concretizată prin creșterea
cifrei de afaceri, care determină creșterea nevoii de finanțate. Însă în cazul debitoarei cifra de
afaceri are un trend descrescător.
În anul 2015 valoarea NFR este negativă, ceea ce semnifică un surplus de sursele temporare
în raport cu nevoile corespunzătoare de capitaluri circulante.
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(TN) Trezoreria netă este analiza echilibrului financiar curent, când se compară o mărime
relativ constantă (fondul de rulment) cu o mărime fluctuantă (necesarul de fond de rulment). În
cazul de față în anii 2016 și 2017, trezoreria pozitivă (TN) s-a obținut prin înregistrarea unui FR mai
mare decât NFR ce conduce la un echilibru financiar, concretizat în disponibilităţi băneşti în conturi
şi casă, cu toate că trezoreria este redusă pe întreaga perioadă.
Ecuația financiară a bilanțului, rezultat al abordării financiare, evidențiază faptul că
echilibrul financiar al societății, respectiv relația de egalitate valorică stabilită între utilizarea sau
alocarea resurselor și originea lor (resursele ca atare), este legată de deciziile managementului
societății pe termen scurt și mediu (ce vizează gestiunea stocurilor, politica de credit comercial față
de clienți, relațiile cu furnizorii, etc), cât și pe termen lung (investițiile și mijloacele de finanțare
durabile).
Metodele de analiza a riscului de faliment prezentate anterior permit exclusiv evaluarea
performanțelor anterioare ale agentului economic, informațiile referitoare la evoluția ulterioară a
acestuia fiind relativ reduse. De aceea s-a făcut simțita nevoia de a se obține date precise referitoare
la evoluția viitoare a riscului de faliment al agentului economic analizat.
Această nevoie s-a concretizat în elaborarea unei metode de predicție a riscului de faliment
numită metoda scorurilor, care a cunoscut o importantă dezvoltare datorită utilizării unor metode
statistice de analiză a situației financiare, pornind de la un ansamblu de rate, metodă în cadrul
căreia am analizat indicatorii bilanțieri ai debitoarei utilizând Modelul Altman.
Modelul „Z” de predicție a falimentului firmelor a apărut în S.U.A. în anul 1968 fiind
dezvoltat ulterior, în anul 1977, de profesorul Altman. Cu ajutorul acestui model Altman a reușit să
prevadă aproximativ 75 % din falimentele unor firme cu aproximativ doi ani înainte de producerea
acestora1.
Coeficienții variabilelor selectate au fost stabiliți în urma analizei stării economice și
financiare a unui eșantion de 66 de firme, dintre care 33 de companii cu probleme financiare,
respectiv 33 de întreprinderi sănătoase, fiecărei întreprinderi falimentare corespunzându-i (ca
dimensiune, ramură, etc.) o firmă sănătoasă.
Ecuația originală a scorului „Z” este următoarea2:
Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5
Modelul „Z”, dezvoltat ulterior, se prezintă astfel:
Z = 1,2X1 +1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5
Indicatorii financiari3 utilizați sunt următorii:
•

X1 =

Capital Circulant
Active totale , este o măsură a flexibilității financiare, cu cât este mai

mare, cu atât capitalul este mai bine folosit . În mod obișnuit, dacă o firmă prezintă pierderi
consistente, va avea fondul de rulment descrescător față de activele totale.
•

X2 =

Pr ofit reinvestit
Active totale

, reprezintă rata autofinanțării activelor totale. Profitul reinvestit

reprezintă suma totală a profiturilor reinvestite pe durata întreagă a vieții firmei. Astfel, vârsta
firmei este implicit luată în considerare în această rată. De exemplu o firmă tânără va avea o valoare
scăzută la această rată, deoarece nu a avut timp să cumuleze profituri. S-ar putea argumenta că
firmele tinere sunt dezavantajate de această metodă, pentru că probabilitatea ca ele să fie clasificate
Bătrâncea, Maria şi Bătrâncea, L.M., Analiza financiară a întreprinderii, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, p. 255;
Altman, Edward I., op. Cit. P.186;
3 Altman, Edward I., op. Cit. P.186-187;
1
2
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ca falimentare este mai mare decât a firmelor mai în vârstă. Însă Altman consideră că acest lucru se
adeverește în practică, incidența falimentelor fiind mult mai mare în primii cinci ani ai funcționării
firmelor.

X3 =

•

Profitul înaintede plata dobânzilorşi a impozitelor
Activetotale

,

unde Profitul înainte de plata dobânzilor și a impozitelor = rezultatul brut al exercițiului +
cheltuielile cu dobânzile bancare.
Această rată reprezintă măsura rentabilității resurselor avansate. Este considerată
corespunzătoare studiilor privind eșecurile firmelor pentru că, într-un final, existența firmei se
bazează pe capacitatea activelor de a produce câștig.

X4 =

Valoarea de piaţi a capitalului
Împrumutur i pe termen mediu şi lung

, exprimă măsura în care datoriile firmei sunt acoperite de

valoarea de piață a capitalului social. Arată cât poate scădea valoarea activelor firmei fără ca
datoriile să depășească valoarea reală a activelor și firma să devină insolvabilă.
•

X5 =

Cifrade afaceri
Activetotale

, indică măsura în care activele contribuie la obținerea veniturilor,

adică intensitatea utilizării activelor. Această rată este foarte importantă deoarece, utilizată
individual, este cea mai puțin semnificativă. Însă, datorită relației sale unice cu celelalte variabile
din model, aceasta se află pe locul al doilea în ceea ce privește contribuția sa la capacitatea globală
de discriminare a modelului.
Firmele studiate au fost analizate și clasificate după valoarea scorului Z, ierarhizarea lor
făcându-se astfel:
Z > 2,99 - situație favorabilă, firma nu este amenințată de faliment;
1,8 > Z > 2,99- firma are dificultăți financiare, dar își poate redresa activitatea în măsura în
care adoptă o strategie corespunzătoare;
Z<1,8 - falimentul firmei este iminent.
Indicatori

2015

2016

2017

0,41

0,35

0,27

0,07

-0,08

-0,21

0,12

-0,14

-0,11

0,19

-0,10

-0,14

1,04

0,79

0,44

Total

1,82

0,83

0,25

Punctajul Z

2,12

0,58

0,03

În urma efectuării analizei situației economico - financiare a debitoarei (pe perioada 20152017) potrivit metodelor prezentate mai sus, suntem în măsură să stabilim următoarele concluzii:
- pe toată perioada analizată, activitatea debitoarei s-a desfășurat cu pierdere excepție făcând
anul 2015;
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Conform modelului Z în primul an din perioada analizată valoarea indicatorului arată o
situație favorabilă, firma nu este amenințată de faliment. În anii 2016 și 2017 valoarea indicatorului
este mult sub 1,8 ceea ce indică că falimentul firmei este iminent.

5.
Necesitatea reorganizarii
5.1. Aspecte economice
În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite Societatii aflate
într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să-şi reia activitatea comercială.
În acest sens, reorganizarea reprezintă un ansamblu de operaţii care urmăresc tratarea şi remedierea
stării financiare dezechilibrate a debitorului, în vederea salvării afacerii şi a redresării activităţii
acestuia. În cazul deschiderii procedurii falimentului, societatea se va dizolva prin hotărârea
judecătorului sindic, aceasta fiind radiată obligatoriu din evidenţele Registrului Comerţului, precum
şi din evidenţele altor instituţii, la închiderea procedurii.
Planul de reorganizare va prevedea menţinerea activităţii curente a societăţii pentru a se
asigura surplusul necesar pentru acoperirea parţială, în perioada stabilită de lege, a pasivului
societăţii. Potrivit legii insolvenţei, un plan de reorganizare nu trebuie să consiste în mod necesar în
păstrarea întreprinderii în integralitatea ei, acesta, putând prevedea şi o lichidare în parte sau totală
a activelor.
Reorganizarea Societăţii FA&HA Import Export SRL înseamnă din punct de vedere
economic, cel puţin pe durata reorganizării:
- menţinerea unui contribuabil la bugetul local şi de stat;
- păstrarea de locuri de muncă;
- rulaj prin bănci;
- continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiţionali, atât cei din străinătate, cât şi
din ţară în interes economic reciproc;
- relaționare mai departe cu clienții, generarea de lichiditați prin încasarea aecstora.
Din punct de vedere conceptual, reorganizarea societăţii FA&HA Import Export SRL
înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, sub
aspectul menţinerii produselor/serviciilor existente, a creşterii competitivităţii pe piaţă, a scăderii
cheltuielilor de producţie şi a creșteri gradului de utilizare a activelor. Planul de reorganizare
constituie o strategie realistă de redresare, bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de
management, marketing, organizatorice şi structurale toate menite să transforme societatea din una
aflată în dificultate într-un competitor viabil, generator de plus valoare şi beneficii.
5.2 Aspecte sociale
Reorganizarea Societăţii îşi manifestă efectele sociale prin păstrarea unor locuri de muncă
de către salariaţii existenţi în cadrul societăţii. În măsura în care societatea îşi va acoperi parţial
creanţele conform prezentului plan, aceasta îşi va putea continua activitatea comercială (nefiind
obligatorie radierea acesteia din Registrul Comerţului în urma lichidării parţiale a activelor
imobilizate), o parte din angajaţii acesteia având un loc de muncă asigurat.
Totodată, în situaţia în care activitatea Societăţii se va relansa, aceasta va putea impune noi
angajări, aspect care va avea impact şi asupra pieţei muncii. Societatea s-a axat încă de la înfiinţare
pe o politică de dezvoltare permanentă a activităţii sale, dezvoltare ce a implicat în mod obligatoriu
crearea de noi locuri de muncă. Prezentul plan de reorganizare este gândit în sensul
menţinerii/creșterii numărului de salariaţi existenţi, care au un rol important în procesul de
producţie, întrucât societatea urmăreşte ca - în urma continuării activităţii sale - să obţină cash flow
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pozitiv care să fie destinat plăţii cheltuielilor acumulate în procedură şi acoperirea în propărție cât
mai mare a pasivului.
Prin raportarea la procedura reorganizării judiciare, procedura falimentului societăţii ar avea
consecinţe nefavorabile pentru salariaţii actuali ai societăţii. Ipoteza falimentului ar presupune
încetarea activităţii curente şi desfăşurarea operaţiunilor specifice lichidării patrimoniului, aceștia
urmând să-şi piardă actualele locuri de muncă. Prin raportare la acest aspect, procedura
reorganizării societăţii este de preferat din punct de vedere social derulării unei proceduri de
faliment.
5.3 Avantajele reorganizării
5.3.1. Premisele reorganizării societăţii FA&HA Import Export SRL
Principalele premise de la care pleacă reorganizarea societăţii FA&HA Import Export SRL
sunt următoarele:
- baza materială de care dispune societatea îi permite acesteia să-și desfăsoare activitatea;
- continuitatea activității societătii pe perioada de observație;
- existența unui management cu experiență și atașat față de valorile companiei;
- experienţa acumulată în decurs de 18 de ani, calitatea lucrărilor prestate şi resursele umane
cu un înalt grad de calificare sunt argumente care justifică încrederea managementului societăţii în
implementarea cu succes a programului de reorganizare;
- capacitatea acesteia de a menţine a activitate generatoare de lichidităţi;
- existenţa unor contracte pentru lucrări şi negocieri avansate pentru alte contracte sau
asocieri;
- conservarea tuturor bunurilor deţinute în proprietate, astfel încât acestea se pot valorifica
şi în prezent - în condiţii de maximizare a valorii obţinute prin vânzare.
- adoptarea ca urmare a deschiderii procedurii insolventei fată de societate a unor măsuri de
redresare a situației financiare și atingerea unor obiective strategice despre care vom face vorbire în
prezentul plan de reorganizare.
Reorganizarea Societăţii FA&HA Import Export SRL înseamnă menținerea în activitatea
economică a acesteia, iar efectele benefice sunt:
- menținerea unui contribuabil la bugetul local și de stat și achitarea arieratelor;
- păstrarea de locuri de muncă;
- continuarea colaborării comerciale cu clienții și furnizorii tradiționali, în interes economic
reciproc;
- demararea procedurii de reorganizare a societății și valorificarea unor oportunități de
afaceri, va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite
efectuarea de distribuiri către creditori.
În urma analizei efectuate se poate concluziona că Societatea FA&HA Import Export SRL
este o societate bine poziționată în piață, cu potențial de dezvoltare, beneficiind de o gamă variată
de servicii pe care le poate oferi clienților, menite să asigure consolidarea poziției deținute în piața
dar și creșterea cotei de piață.
Perspectivele de redresare se referă la capacitatea debitoarei de a se transforma dintr-o
societate aflată în insolvență, într-o companie solvabilă și echilibrată. Această schimbare este
posibilă prin îmbinarea unui program susținut de management cu o serie de măsuri specifice legii
insolvenței.
Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de
debitoare, în vederea implementării planului în scopul redresării debitoarei şi a distribuirilor către
creditorii săi, în cuantumul indicat în cuprinsul planului.
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Obiectivul principal al prezentului plan de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2014
proclamată fără echivoc în art. 2 a legii, şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă întro măsură mai mare decât în cazul falimentului societăţii debitoare în condiţiile respectării
tratamentului corect şi echitabil al creanţelor.
Reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la
realizarea creanţelor lor. Acesta pentru că, în concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o
afacere funcţională să producă resursele necesare acoperii pasivului decât lichidarea averii
debitoarei aflate în faliment.
Strategia pentru reorganizarea societății debitoare este de continuare a activității curente, cu
derularea proiectelor în curs și semnarea de noi contracte în vederea creșterii veniturilor realizate,
inclusiv prin participarea la diverse licitații, de pe poziția de contractant și subcontractant.
Compania are potențial de contractare întrucât și-a propus prin planul de reorganizare
menținerea/reangajarea salariaților specializați pe serviciile ofertate și are o vastă experiență în
domeniul pe care activează.
Considerăm că, deși societatea FA&HA Import Export SRL se confruntă cu o situație
economică dificilă, aceasta poate fi supusă unei reorganizări cu șanse de reușită, prin aplicarea
măsurilor prezentate mai sus, precum și a altor măsuri care vor fi necesare pe parcursul desfășurării
planului de reorganizare a activității societății.
Demararea procedurii de reorganizare a Societăţii şi continuarea activităţii comerciale a
acesteia, precum şi valorificarea unora din activele acesteia, va crea posibilitatea de generare a unor
fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. De
asemenea, activitatea Societăţii restructurată ca și afacere în derulare, cum se prezintă aceasta în
ipoteza implementării planului, prezintă o atractivitate mult mai ridicată și pentru potenţialii
investitori.
Per a contrario, vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al Societăţii în cadrul
procedurii falimentului ar minimiza şansele de recuperare a creanţelor pentru creditorii acesteia şi ar
duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare cu mult inferioară valorii sale reale.
Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării, sunt măsuri menite prin finalitatea
lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantaţi, cât şi ale celorlalţi
creditori, precum şi interesele debitoarei, al cărei obiect principal de activitate – se va menţine.
5.3.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului
Deși reglementă prin aceași act normativ, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvenșă, între cele două proceduri faliment vs reorganizare există o
deosebire fundamentală, și anume cea privind finalitatea lor. Astfel, procedura de faliment a
debitorului debutează prin dizolvarea acestuia, limitându-i-se astfel capacitatea juridică doar la
îndeplinirea actelor necesare lichidării patrimoniului, la finalul acestor operațiuni societatea
debitoare fiind radiată din evidențele ORC, încetâdu-și astfel existența, dispărând astfel un agent
economic și un contribuabil de pe piață.
Spre deosebire de procedura de faliment, procedura de reorganizare presupune păstrarea în
ființă a societății, la finalul procedurii acesta continuându-și activitatea în condiții normale de
existență, cu pasivul acoperit în cadrul procedurii, ca orice societate normală, viabilă.
Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi continuarea activitatii de producţie va
crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare, fenomen ce va permite
efectuarea de distribuiri către creditori, imediat ce se vor efectua primele încasări din procedură.
Vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al Societăţii FA&HA Import Export
SRL, în cazul falimentului ar minimiza şansele de recuperare a creanţelor pentru creditorii acesteia
34

şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară valorii sale reale, precum şi
pierderea unui client şi a unui furnizor important.
Planul de reorganizare vizează achitarea într-un procent mai mare a creditorilor societăţii
deoarece, în urma punerii în aplicare a acestui plan de reorganizare, astfel cum a fost previzionat în
fluxurile de numerar, parte integrantă a prezentului Plan, pretenţiile creditorilor sunt rambursate
într-un grad mai mare comparativ cu falimentul.
Cuantumul creanţelor recuperate de creditori depinde de valoarea la care sunt vândute
bunurile societăţii, precum şi de durata procedurii de faliment, durată care este determinantă în ce
priveşte dimensiunea cheltuielilor generale cu procedura, ce se acumulează şi care astfel, afectează
negativ gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor.
Continuând activitatea, creşte considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăţi
“active”, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi nefuncţionale (patrimoniu care,
nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării). Societatea poate să
valorifice activele scoase la vânzare în mod treptat în funcţie de cerinţele pieţei şi într-o perioadă în
care nu s-ar resimţi atât de acut efectele crizei economice.
De asemenea, continuarea activităţii 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 falimentului;
La un simplu calcul efectuat, s-a constatat că societatea FA&HA Import Export SRL are
costuri fixe (chirie, utilităţi, salarii pază, asigurări de bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale
etc.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin reluarea şi desfăşurarea activităţii
de bază precum şi din valorificări ale bunurilor dispensabile activităţilor pe care societatea urmează
a le desfăşura.
În cazul aplicării falimentului, toate aceste cheltuieli ar urma să fie plătite prioritar din
valoarea bunurilor vândute, conform art. 159 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 (ca şi cheltuieli de
conservare şi administrare), impietând asupra valorii obţinute din vânzare, şi diminuând în mod
direct gradul de acoperire a creanţelor creditorilor, fenomen evitat sau diminuat prin procesul de
reorganizare.
Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, ţinând cont de
necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei Societăţi care a avut un bun renume timp de
peste18 ani pe piaţa de profil local şi care a avut rezultate concretizate în obţinerea unor importante
cifre de afaceri şi profituri, fiind un important contribuabil la buget.
Deschiderea procedurii insolvenței unei societății conduce la o situație duală în ceea ce
privește relația debitor-creditori, creditorii urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva
averii debitorului uneori cu orice preț - inclusiv acela a radierii debitorului, iar debitorul urmărește
menţinerea întreprinderii în viaţa comercială.
Pe de altă parte, debitoarea și creditorii pot urmării aceași scop, și anume, plata datoriilor și
menținerea partenerului în circuitul comercial.
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/converg, debitorul continuându-si 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 proporţie superioară decât ceea ce s-ar realiza în
ipoteza falimentului. Ordonarea unui complex de măsuri menite să asigure redresarea societății,
reprezintă o necesitate evidentă care permite participanților la procedură să aibă o reprezentare
adecvată a țintei și a mijloacelor prin care se propune atingerea acesteia. De aceea deși este o
procedură concursuală care se desfășoară în prezența intereselor aparent divergente ale debitoarei și
ale creditorilor, procedura propunerii unui plan de reorganizare care, în condițiile legii, urmează a fi
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acceptat şi confirmat, implică deopotrivă creditorii și debitorul și conciliază interesele contrare ale
acestora în vederea atingerii unui scop comun: acoperirea pasivului într-o măsură cât mai mare și
continuarea activității comerciale.
Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri,
arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plăţii pasivului, dar că în
procedura reorganizării, lichidităţilor obţinute din vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarei
care nu sunt necesare reuşitei planului li se adaugă, lichidităţile care provin din realizarea obiectului
de activitate, concomitent cu conservarea patrimoniului, astfel încât, chiar în eventualitatea eşuării
planului de reorganizare valoarea activelor rămâne aceeaşi.
Rezultă deci că prin reorganizare se ating exigenţele şi a unui alt principiu important al
insolvenţei şi anume maximizarea averii debitorului. Având în vedere că în principiu, valoarea unei
întreprinderi nu este dată de activele acesteia ci mai ales de capacitatea ei de a produce profit,
rezultă cu claritate că menţinerea în stare de funcţionare a întreprinderii este mai productivă decât
lichidarea ei.
Societatea are potenţial şi deţine baza materială necesară pentru ca, o dată cu depăşirea
blocajului, să poată să reia şi să-şi desfăşoare activitatea, menţinând şi creând totodată un număr
însemnat de locuri de muncă.
În partea introductivă a prezentului document, menţionam că procedura de reorganizare nu
se rezumă la a proteja doar interesele creditorilor. Fiind o procedură complexă, ea înseamnă mai
mult decât interesul creditorilor de a-şi recupera creanţele şi acela de a avea un debitor solvabil,
înglobând şi interesul salariaţilor de a avea un loc de muncă, al furnizorilor şi clienţilor de a
întreţine relaţii de colaborare stabile şi chiar al statului de a dispune de un contribuabil.
Prezentul plan de reorganizare urmăreşte să asigure plata într-un grad cât mai mare a
creanţelor cuprinse în tabelul de creanţe, acesta prevăzând acoperirea integrală a creanţelor
salariale și a celor bugetare, iar în favoarea creditorilor chirografari acesta prevede acoperirea într-o
proporție de % din creanţe, adică 742.884,00 lei.

5.3.3. Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societăţii în
caz de faliment
Raportându-ne, în estimarea valorii de lichidare a activului societății FA&HA Import Export
SRL la valoarea de evaluare a patrimoniului societății debitoare, se poate desprinde concluzia că
implementarea cu succes a planului de reorganizare a societății debitoare va asigura acoperirea
creanțelor creditorilor într-o măsură mult mai ridicată decât în cazul unei proceduri de faliment.
În evaluarea realizată de către evaluatorul angajat Evalmed Expert SRL s-a urmărit
determinarea atât a valorii de piaţă a activelor societăţii debitoare cât şi a valorii de lichidare a
patrimoniului acestuia. Potrivit datelor din raport, se poate constata că, valoarea de piaţă estimată
este net superioară valorii de lichidare a patrimoniului. În acest sens menţionăm faptul că valoarea
de piaţă „este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un
cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o
activitate de marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză,
prudent şi fără constrângere”.
Valorificarea activelor societăţii debitoare într-o procedură de faliment se realizează în
condiţii speciale care nu permit obţinerea în schimbul activelor societăţii debitoare a valorii de piaţă
a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obţine în procedura de lichidare a
activelor societăţii debitoare se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar putea fi
primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăţi, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a
fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiţia valorii de piaţă”.
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Conform GN 6 – Evaluarea Întreprinderii 5.7.1.1., „În lichidări, valoarea multor active
necorporale (de exemplu fondul comercial, imobilizări necorporale) tinde spre zero, iar valoarea
tuturor activelor corporale reflectă circumstanţele lichidării. Şi cheltuielile asociate cu lichidarea
(comisioane pentru vânzări, onorarii, impozite şi taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile
administrative pe timpul încetării activităţii şi pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate şi
deduse din valoarea estimată a întreprinderii.”
Conform SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general) prevede că: “Termenul “vânzare
forțată" se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să vândă și în consecință,
nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații
va depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului și de motivele pentru care nu poate să
dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta consecințele asupra
vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă. Prețul obtenabil într-o
vânzare forțată nu poate fi estimat în mod realist, cu excepţia cazului când se cunosc natura și
motivul constrângerilor asupra vânzătorului. Prețul pe care un vânzator îl va accepta în cadrul unei
vânzări forțate va reflecta mai degrabă situația lui specială decât pe cea a vânzătorului ipotetic
hotărât din definiția valorii de piață. Prețul obtenabil într-o vânzare forțată are numai întâmplător o
legătură cu valoarea de piață sau cu orice alte tipuri ale valorii definite în acest standard.”
Valoarea de piaţă a activului societăţii debitoare, stabilită la data de 05.04.2019, de către
evaluatorul independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare este prezentată în
Anexa nr. 4 a.
Valoarea de piaţă a tuturor activelor este de 1.312.322,00 lei, iar valoarea de lichidare este
de 911.312,00 lei şi este prezentată în Anexa nr. 4.
Având în vedere că evaluarea activelor a fost efectuată de evaluator pe baza balanţei de
verificare de la deschiderea procedurii, iar în perioada de observaţie societatea a continuat
activitatea, conturile de active circulante care au suferit modificări au fost actualizate pe baza
balanţei şi bilanţului întocmit la data de 31.05.2019.
Se poate desprinde concluzia că în ipoteza deschiderii procedurii falimentului faţă de
Societate valoarea care s-ar obţine în urma lichidării patrimoniului este de 911.312,00 lei.
Subliniem faptul că, această valoare poate fi obținută în urma realizării unor eforturi materiale și
financiare.
Potrivit calculelor efectuate, totalul distribuirilor ce urmează a se efectua prin programul de
plăţi propus prin prezentul plan este în cuantum de 635.981,81,00 lei, cu mult superior valorii
distribuirilor ce s-ar putea realiza în ipoteza falimentului care ar fi de 556.174,53 lei.
Astfel, valoarea de lichidare a activului Societăţii FA&HA Import Export SRL la data de
31.05.2019, este de 911.312,00 lei. Bunurile deţinute în proprietate de către societatea debitoare
sunt libere de sarcini.
Trebuie avut în vedere că valoarea de lichidare (911.312,00 lei) înainte de a fi distribuită, se
diminuează în urma acoperirii unor elemente prevăzute de Lege, cu valoarea datoriile acumulate în
perioada de observaţie până la data de 31.05.2019 în cuantum de 113.937,56 lei ce s-ar adăuga
creanţelor înscrise în tabel (art. 161 pct 4), cu cheltuielile de procedură (art. 161 pct. 1, art. 159 pct.
1) care au fost estimate la 241.199,91 lei (taxă UNPIR şi onorariu lichidator judiciar) precum şi cu
cheltuielile procedurale de conservarea imobilelor, impozite şi taxe locale şi cheltuieli de personal.
Diferența rămasă de distribuit creditorilor înscriși la masa credală actuală, în cazul falimentului ar
gravita în jurul sumei de 556.174,53 lei. Față de această sumă, totalul distribuirilor prevăzute a se
efectua prin programul de plăți propus prin prezentul plan către creditorii înscriși în tabelul de
creanță este în cuantum de 635.981,81 lei. Deci suma prevăzută a fi distribuită în contul creanțelor
prin planul de reorganizare este mai mare cu aproximativ 15 % - în suma absolută de 79.807,279
lei - decât în cazul falimentului.
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La determinarea sumelor ce urmează a fi distribuite creditorilor în ipoteza falimentului
trebuie avut în vedere, pe lângă cuantificarea creanțelor ce vor constitui obiectul înscrierii în tabelul
suplimentar de creanțe și faptul că derularea procedurii de lichidare a patrimoniului Societății va
genera – astfel cum arătam - cheltuieli de procedură, efectuate cu conservarea patrimoniului
Debitoarei, organizarea și efectuarea lichidării patrimoniului, retribuția lichidatorului judiciar,
impozite datorate bugetului statului ce vor diminua corespunzător contravaloarea distribuirilor ce
vor fi efectuate creditorilor.
Valoarea acestor cheltuieli de procedură este estimată prin plan la 241.112,08 lei și se
compune din:
a) remunerația lichidatorului judiciar, în funcție de aprobarea creditorilor – aceasta a fost
estimată la nivelul remunerației administratorului judiciar;
b) contribuția datorată UNPIR în conformitate cu art. 39 din Legea nr. 85/2014 (2% din
sumele recuperate în cadrul proceduri de insolvență, inclusiv din fondurile obținute din vânzarea
bunurilor din averea debitorului).
Raportat la cele arătate mai sus privitoare la cheltuielile de lichidare și datoriile din perioada
de observație, algoritmul în funcție de care se calculează valoarea estimativă care ar fi primită de
creditori în caz de faliment trebuie să țină seama de faptul că distribuirea sumelor se face potrivit
art. 159 și 161 din Legea nr.85/2014, având în vedere următoarele priorități:
1. Art. 159 alin. (1) și 161 pct. 1. suportarea cheltuielilor de procedură, care – astfel cum
arătam – sunt în cuantum de 241.199,91 lei. După scăderea acestor cheltuieli de procedură din
totalul activelor evaluate la suma de 911.312,00 lei, rămâne de distribuit la următorul rang, suma de
670.112,09 lei.
2. Art. 161 pct. 3. distribuiri în favoarea creanțelor salariale – 5.809,00 lei, suma rămasă de
distribuit în favoarea creanțelor de rang inferior este de 664.303,09 lei;
3. Art. 161 pct. 4. distribuiri în favoarea creanțelor născute în procedură – perioada de
observație – 113.937,56 lei, suma rămasă de distribuit la rang inferior este de 550.365,53 lei;
4. Art. 161 pct. 5. distribuiri în favoarea creanțelor bugetare –18.317,00 lei, suma rămasă de
distribuit la rangul inferior este de 532.048,53 lei.
5. Art. 161 pct. 9. distribuiri către alți creditori chirografari – 532.048,53 lei;
Sintetizând, se poate observa că în caz de faliment, creanțele chirografare înscrise în tabelul
definitiv nu vor fi acoperite decât în proporție de 23,21 %.
În cazul reorganizării, prin prezentul plan se propune distribuirea către creditorii înscriși la
masa credală sume superioare celor care s-ar distribui acestor creditori în caz de faliment, astfel:
- creanțe salariale (Art. 138 alin. (3) lit. b) – sunt îndestulați în integralitate;
- creanțele bugetare (Art. 138 alin. (3) lit. c) – sunt îndestulați în integralitate;
- creanțele creditorilor indispensabili (Art. 138 alin. (3) lit. d) nu sunt prevăzute în plan;
- celelalte creanțe chirografare (Art. 138 alin. (3) lit. e) – sunt prevăzute în favoarea acestora
distribuiri în procent de 27,45 %, procent superior față de cel realizabil în faliment;
De asemenea, prin reorganizarea societății se achită și datoriile acumulate în perioada de
observație.
Aici, trebuie avut în vedere faptul că, societatea este angajată în realizarea unor contracte,
rezilierea cărora din cauza falimentului ar însemna nu numai neîncasarea contravalorii lucrărilor
efectuate ci și ridicarea unor pretenţii financiare (daune) din partea beneficiarilor. Aceste sume nu
au fost estimate în cadrul planului. Ca o concluzie a celor expuse mai sus, în procedura
falimentului creditorii ar beneficia de sume mult mai mici decât cele prevăzute prin prezentul plan
de reorganizare, astfel cum rezultă din comparaţia realizată mai sus.
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5.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditori
5.3.4.1 Avantaje pentru salariaţi
Alternativa reorganizării este unica în care se asigură atât realizarea în proporţie de 100 % a
plăţilor creanţelor salariale, cât şi păstrarea locurilor de muncă, pentru o parte din salariaţi.
În ceea ce priveşte creditorii salariali, implementarea prezentului plan de reorganizare
prezintă beneficii în ceea ce priveşte gradul de recuperare a creanţelor deţinute de către aceştia. În
acest sens menţionăm faptul că, aşa cum se va putea observa din conţinutul prezentului plan,
procentul de acoperire al acestor creanţe este de 100 %, planul prevăzând plata în favoarea acestora
suma integrală de 5.809,00 lei.
Cu privire la păstrarea locurilor de muncă a actualilor salariaţi trebuie menţionat faptul că în
ipoteza deschiderii procedurii falimentului, toţi salariaţii Societăţii urmează să-și piardă locurile de
muncă în condiţiile în care activitatea curentă a entităţii va înceta în cadrul procedurii de faliment.
Sub acest aspect, în condiţiile în care piaţa forţei de muncă se caracterizează de o supraofertă față de
cerere, apreciem că implementarea planului este de natură a profita creditorilor cu creanţe salariale.
Un alt beneficiu al implementării planului pentru această categorie de creditori o reprezintă
şi posibilitatea de a crea noi locuri de muncă pe măsură ce activitatea Societăţii urmează a se
revigora.
Având în vedere aceste aspecte, apreciem că implementarea acestui Plan prezintă beneficii
pentru această categorie de creditori.

5.3.4.2 Avantaje pentru creditorii bugetari
În categoria creditorilor bugetari se încadrează, D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş.
Aşa cum se observă din conţinutul prezentului plan, gradul de acoperire al acestor creanţe
este integrală, planul pevăzând plata în favaoarea acestor creanțe a sumei de 18.317,00 lei.
În acelaşi timp, pentru creditorii bugetari în general, alternativa reorganizării este o cale
sigură de realizare a unui deziderat important ce nu trebuie neglijat, anume faptul că pentru această
categorie de creditori continuarea activităţii economice a Societăţii înseamnă menţinerea unui
contribuabil, care, achitând impozite şi taxe aferente activităţii curente, întregeşte resursele
financiare publice, iar prin faptul că o parte din furnizori sunt la nivel local, contribuie la
dezvoltarea economiei zonei.
Deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, cu consecinţa radierii Societăţii, ar
însemna dispariţia unui important contribuabil.
Prin planul de reorganizare, se stabileşte achitarea în proporţie de 100 % a obligaţiilor
bugetare, pe când deschiderea procedurii falimentului ar reprezenta o pierdere pentru bugetul
statului şi bugetele fondurilor speciale.
5.3.4.3 Categoria celorlalte creanţe chirografare
Categoria celorlalte creanţe chirografare prevăzută de către art. 138 alin 3 lit. e din Legea nr.
85/2014, deţine o creanţă înscrisă în tabelul definitiv în sumă de 2.292.133,55 lei.
Planul de reorganizare propus prevede plata a unui procent de 26,69 % a datoriilor către
creditorii chirografari, adică a unei sume de 611.855,81 lei, sumă care considerăm că este mult mai
mare decat ar primi aceasta categorie de creditori în cazul intrării Societății FA&HA Import Export
SRL în faliment.
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Având în vedere obiectul de activitate al societăţii, precum şi faptul că nici valoarea de piaţă
estimată a bunurilor debitoarei nu poate genera suficiente lichidităţi astfel încât să fie plătite
creanţele către toate categoriile de creanţe, prin prezentul plan de reorganizare s-a prevăzut
achitarea sumiei de 611.855,81 lei către creditorii chirografari.
Deşi prin plan se prevede distribuirea sumei de 611.855,81 lei pentru această categorie de
creditori, depăşirea situaţiei în care se află Societatea în prezent nu este posibilă decât prin
reducerea cuantumului acestor creanţe astfel cum se prevede prin plan. Cu toate acestea, după
implementarea planului propus, furnizorii Societăţii vor putea avea un partener viabil în vederea
derulării de raporturi comerciale şi în vederea recuperării pierderilor acumulate ca urmare a
diminuării cuantumului creanţelor.
Continuarea activităţii comerciale a Societăţii implică în mod necesar şi continuarea
colaborării cu furnizorii de materiale, servicii şi de utilităţii, parte dintre ei fiind creditorii Societăţii.
Apreciem că implementarea acestui plan de reorganizare prezintă beneficii pentru această categorie
de creditori prin posibilitatea acestora de a avea atât pe durata planului de reorganizare cât şi
ulterior un partener comercial în Societate, partener a cărui activitate a fost restructurată ca urmare
a implementării Planului de reorganizare.
Colaborarea cu un partener economic al cărui necesar considerabil de materiale şi servicii
este satisfăcut de pe acest segment de piaţă, reprezintă o sursă importantă de venituri societăţilor
furnizoare, sursă care ar dispărea în cazul falimentului Societăţii.
6. Situaţia societăţii debitoare la data întocmirii planului
6.1. Conducerea societăţii pe perioada de observaţie
Activitatea managerială se încadrează întocmai în definiţia conceptului de management,
urmărind capacitatea întreprinderii de a se adapta la schimbări, stabilitate, prin folosirea unor
structuri cunoscute în preluarea informaţiilor şi adoptarea deciziilor, continuitate în derularea
activităţilor, consecvenţă şi dinamism.
Deciziile se iau în cadrul unor previziuni strategice, pe durată de 3-5 ani şi previziuni
tactice, de scurtă durată, pe perioade mai mici de un an.
Managementul societăţii este asigurat de către administratorul special Dl. Kakucs Albert,
numit prin Procesul verbal al Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor din data de 04.01.2019,
sub supravegherea administratorului judiciar desemnat de către judecătorul-sindic.
Pe perioada de observaţie administratorul judiciar, în temeiul 58 alin. 1, lit. g coroborat cu
art. 3 pct.4 şi art. 53 alîn.1 din Legea 85/2014, a convocat Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii la data 04.01.2019 pentru desemnarea administratorului special. În cadrul
acestei şedinţe adunarea a hotărât desemnarea în calitate de administrator special a domnului
Kakucs Albert.
În etapa actuală de reorganizare a societăţii, echipa managerială îşi propune în primul rând,
pe lângă înţelegerea principalilor factori economici care influenţează mediul economic în care
operează, identificarea tuturor opţiunilor/oportunităţilor, evaluarea potenţialului intern de redresare
a firmei prin eficientizarea activităţii sale.
Atât actele care angajează societatea debitoare în relaţiile contractuale cât şi plăţile ce se
efectuează din conturile debitoarei vor fi semnate/avizate de către administratorul judiciar şi de
administratorul special. Administratorul special va putea semna contracte cu diferiţi parteneri
pentru achiziţiile de materiale, dar pentru valabilitate, se impune avizarea lor de către
administratorul judiciar.
Pe perioada de observaţie, managementul societăţii a procedat la identificarea cauzelor care
au determinat problemele financiare ale societăţii şi a procedat la luarea măsurilor necesare
restrângerii cheltuielilor societăţii.
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Prin planul de reorganizare se va păstra în întregime dreptul de administrare al debitorului,
respectiv a conducerii activităţii sale de către administratorul special, cu supravegherea activităţii
sale de către administratorul judiciar desemnat în conditiile legii, (art.133 alin.5 lit.A).
6.2. Desfăşurarea activităţii pe perioada de observaţie
De la începutul deschiderii procedurii 11.12.2018 şi până în prezent societatea şi-a
desfăşurat activitatea având ca obiectiv încheiere mai multor contracte în domeniul său de activitate.
Pe lângă contractele în derulare, societatea face eforturi în vederea încheierii de noi
contracte.
Pe baza analizei informaţiilor extrase din ultima balanţă disponibilă se pot formula câteva
concluzii cu privire la starea actuală a societăţii, respectiv la premizele reorganizării, astfel :
- în perioada de observaţie parcursă până în prezent, societatea debitoare şi-a continuat
activitatea, chiar dacă la parametrii mai reduşi;
- dificultăţile majore ale societăţii sunt generate în continuare de insuficienţa fluxului de
numerar, determinată în foarte mare măsură de diminuarea volumului de activitate;
În această perioadă societatea a avut următoarele obiective strategice:
- recuperarea creanțelor de la partenerii de afaceri;
- diminuarea pierderilor cu luarea de măsuri acolo unde este cazul;
- asocierea cu alte companii pentru dezvoltarea unor proiecte comune care să aducă profit
societății;
- folosirea tuturor mijloacelor proprii pentru a aduce profit.
6.3. Resursele umane
Societatea FA&HA Import Export SRL dispune de personal cu o foarte bună pregătire
profesională, experienţă şi determinare pentru prestarea serviciilor din domeniul său de activitate.
Menţionăm faptul că din raţiuni economice, personalul tehnic şi economic existent are
atribuţii, responsabilităţi şi competenţe multiple, toate acestea fiind prevăzute în fişele de post.
Având în vedere situaţia societăţii în perioada premergătoare deschiderii procedurii de
insolvenţă, dar şi imediat după deschiderea procedurii, când datorită lipsei acute de lichidităţi au
fost înregistrate întârzieri la plata drepturilor salariale ale angajaţilor, o parte din personal a părăsit
firma sau au fost disponibilizaţi prin desfiinţarea unor posturi.
Reducerea personalului s-a efectuat într-o manieră care să asigure menţinerea în cadrul
societăţii a calificărilor şi autorizărilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor societăţii,
personalul necalificat sau care nu corespundea condiţiilor economice în care societatea activa fiind
disponibilizat cu prioritate.
Creşterea numerică se va realiza pe măsură ce se contractează noi lucrări şi va fi corelată
strict cu necesităţile reale raportate la capacitatea existentă.
Ca structură, va creşte ponderea personalului direct productiv cum s-a întâmplat şi în
perioada de observaţie, personalul indirect fiind dimensionat în continuare la un minimum de
funcţionalitate şi în concordanţă cu cerinţele şi cu exigenţele clienţilor.
6.4. Analiza situaţiei economico financiare la data deschiderii procedurii şi până la depunerea
planului
Pentru o imagine completă asupra situaţiei economico-financiare a societăţii la data
depunerii planului de reorganizare, prezentăm în continuare:
Activul societăţii - prezentat din dublă perspectivă: activul contabil al societăţii şi
prezentarea evaluării activului, conform raportului de evaluare întocmit de Evalmed Expert SRL şi
depus la dosarul cauzei;
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Pasivul societăţii - prezentat pe cele două componente ale sale: tabelul definitiv al creanţelor
împotriva societăţii şi datoriile acumulate de societate în perioada de observaţie;
6.4.1. Activul societăţii
Prezentarea activului contabil al societăţii
Activul contabil la data 31.05.2019 se prezintă astfel:

Denumire cont

Sb cont

Valoarea
ramasa

Valoare inventar

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale

ct 208

1.050,00

-

ct. 212

697.881,00

596.870,03

ct. 2131

602.833,00

130.030,75

Aparate si instalatii masura, control

ct. 2132

8.353,00

-

Mijloace de transport, din care

ct. 2133

137.923,00

30.641,22

Mobilier de birou

ct. 214

45.183,00

8.044,00

Investitie in curs de executie

ct 231

212.413,00

212.413,00

1.705.636,00

977.999,00

Licenţă program de contabilitate
Constructii -conform lista
evidenţiate în CF 50709- 3 cladiri

Echipamente tehnologice
conform lista inventar

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
Materiale auxiliare

ct 302

20.535,00

20.535,00

Produse finite

ct 345

28.933,00

28.933,00

Produse rezidual

ct. 346

96,00

96,00

Marfuri

ct. 371

65.284,00

65.284,00

Total stoc

114.848,00

114.848,00

Furnizori debitori

ct 409

1.500,00

1.500,00

Clienti cf lista

ct. 411

14.358,00

14.358,00

din care clienti incerti

4.890,00

Debitori diversi

ct 461

22.549,00

TVA neexigibil

ct 4428

1.099,00

1.099,00

39.506,00

39.506,00

15.751,00

15.751,00

12.039,00

12.039,00

Total creante
Cheltuieli in avans

ct 471

Disponibilităţi, din care

22.549,00

Conturi bancare

ct 5121

10.961,00

10.961,00

Caserie

ct 5311

1.103,00

1.103,00

Conturi bancare

ct 5124

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(25,00)

(25,00)

182.144,00

182.144,00
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TOTAL ACTIVE

2.100.193,00

1.160.143,00

Potrivit evidenţei contabile, activul societăţii este format în ceea mai mare parte din
imobilizari corporale care deţin 84,30 % din activul contabil.
Celelalte elemente din structura activului creanţele, disponibilităţile băneşti, mijloacele fixe
de natură mobiliară, deţin ponderi reduse 15,70%.
Conform evaluarii, valoarea de piaţă a activului societăţii are următoarea structură:

Denumire cont
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale
Licenţă program de contabilitate

Sb
cont

ct 208

Valoare de
piata

Valoare de
lichidare

-

-

Constructii -conform lista
evidenţiate în CF 50709- 3 cladiri
Echipamente tehnologice
Aparate si instalatii masura,
control
Mijloace de transport, din care
Mobilier de birou
TOTAL ACTIVE
IMOBILIZATE
Investitie in curs de executie
ACTIVE CIRCULANTE
Materiale auxiliare
Produse finite
Marfuri
Clienti cf lista
din care clienti incerti

ct. 212

696,500.00

487,550.00

ct. 2131

367,430.00

247,580.00

ct. 2132
ct. 2133
ct. 214

7,060.00
83,660.00
13,170.00

4,240.00
64,620.00
8,020.00

1,167,820.00

812,010.00

ct 302
ct 345
ct. 371
ct. 411

18,481.50
26,038.80
122,970.00
9,468.00

14,374.50
20,252.40
77,770.00
9,468.00

Debitori diversi
Disponibilităţi, din care
Conturi bancare
Caserie
TOTAL ACTIVE
CIRCULANTE
TOTAL ACTIVE

ct 461

12,064.00
10,961.00
1,103.00

12,064.00
10,961.00
1,103.00

144,502.00
1,312,322.00

99,302.00
911,312.00

ct 231

ct 5121
ct 5311

-

-

Situaţia detaliată a activului precum sunt prezentate în Anexa nr. 4 a la plan.
Observaţii:
- Ceea mai mare parte din active sunt grevate de sarcini;
- Valoarea de piaţă a activului este de 113,12 % față de valoarea contabilă neta a acestuia.
Menţionăm faptul că analizele cuprinse în prezentul plan de reorganizare în ceea ce priveşte
simularea falimentului au la bază valoarea de lichidare (valoarea de vânzare forţată) a activului
societăţii.
Aşadar valoarea de lichidare a activului este de 68,93 % față de valoarea de piață a activului.
situaţie care reflectă constângerile unei valorificări forţate a activului.
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6.4.2 Pasivul societăţii
În conformitate cu prevederile legii insolvenţei, pasivul societăţii se stabileşte prin
întocmirea unui tabel cuprinzând obligaţiile debitorului (tabel de creanţe), în care trebuie să se
înscrie toate creanţele asupra societăţii născute anterior deschiderii procedurii. Datoriile societăţii
faţă de terţi născute ulterior deschiderii procedurii insolvenţei se achită în conformitate cu actele din
care rezultă, nefiind necesară înscrierea acestora în tabelul de creanţe.
6.4.2.1. Tabelul definitiv de creanţe
În anul 2018, societatea a ajuns într-un blocaj financiar, motiv pentru care a depus la
Tribunalul Specializat Mureș o cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei, declarându-şi
intenţia de a se reorganiza.
În urma depunerii declaraţiilor de creanţă, administratorul judiciar a întocmit Tabelul
definitiv al creditorilor Societăţii FA&HA Import Export SRL, în conformitate cu dispoziţiile
art.112 alin. (1) din Legea 85/2014. Acesta a fost depus la dosarul cauzei, înregistrat şi afişat la
Tribunalul Specializat Mureș, de unde rezultă că societatea debitoare are datorii în cuantum total de
2.316.259,55 lei.
Acest tabel cuprinde toate datoriile societăţii grupate pe categorii de creanţe, astfel:
- Creanţe salariale 5.809,00 lei;
- Creanţe bugetare 18.317,00 lei;
- Creanţe chirografare 2.292.133,55 lei;
Tabelul definitiv cuprinzând creanţele împotriva averii Societăţii FA&HA Import Export
SRL depus la instanţă în data de 18.06.2019 și este prezentat în Anexa nr. 1 la plan.
6.4.2.2. Datoriile curente ale societăţii din perioada de observaţie
Datoriile curente reprezintă datorii generate ca urmare a continuării activităţii curente după
intrarea în insolvenţă, aflate în cadrul termenelor de plata contractuale.
Creanţele născute după data deschiderii procedurii, respectiv în perioada de observaţie, şi
neachitate până la data de 31.05.2019 sunt în sumă de 113.937,56 lei. Atât aceste datorii cât şi cele
născute până la depunerea prezentului plan, sunt evidenţiate în Fluxul de numerar şi vor fi plătite
în conformitate cu prevederile art. 102. Alin. 6 din Legea 85/2014.
Parte din aceste datorii nu erau scadente la data de 31.05.2019.
Dacă plata acestor datorii s-a efectuat în perioada scursă de la data de 31.05.2019 și data
confirmării planului de reorganizare, ele nu vor mai fi achitate pe perioada reorganizării, debitul
fiind stins.
Pentru creanțele care s-au născut după data de 31.05.2019 și data confirmării planului de
reorganizare, debitoarea urmeză a le achita conform prevederilor art. 102. alin 6 din legea 85/2014.
Conform evidentelor contabile, datoriile născute după data deschiderii procedurii şi
neachitate până la data de 31.05.2019 sunt în sumă de 113.937,56 lei, sintetizate astfel:
- furnizori: 16.102,18 lei;
- impozite şi taxe locale: 27.001,00 lei;
- salarii: 3.444,00 lei;
- viramente salarii+ TVA: 17.884,15 lei;
- creditori diversi 36.416,23 lei
- onorariu administrator: 13.090 lei
Total: 113.937,56
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7. Măsurile de reorganizare judiciară
7.1
Durata executării Planului de reorganizare
Perioada de executare a Planului de Reorganizare este de 3 ani de la confirmarea acestuia, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de aplicare
în condiţiile legii.
Măsurile propuse de către managementul societăţii pentru redresarea activităţii debitorului
urmăresc reducerea cheltuielilor activității şi îmbunătățirea situaţiei economico-financiare.
Raportat la valoarea masei credale, strategia de reorganizare constă în:
- continuarea activității societății urmărind creșterea producției la un nivel stabil în paralel
cu măsurile de reducere a cheltuielilor și eficientizarea producției;
- lichidarea parțială a activelor societății pentru obținerea sumelor necesare plății datoriilor
societății în cazul în care celelalte sume prevăzute în fluxul de numerar nu ar acoperi sumele
prevăzute în graficul de eșalonare.
- plata obligaţiilor curente.
7.2

Măsuri interne pentru realizarea Planului de reorganizare

7.2.1 Continuarea activității
Activitatea de producție a debitoarei va continua pe toată durata Planului, urmărindu-se
menținerea productivității acestei activități.
Măsurile propuse de către managementul societăţii pentru redresarea activităţii debitorului
urmăresc reducerea cheltuielilor activității şi îmbunătățirea situaţiei economico-financiare.
Rolul asumat de Societate în perioada de observaţie a fost continuarea respectiv finalizarea
lucrărilor aflate în execuţie la data declarării stării de insolvenţă.
După data deschiderii procedurii societatea a depus eforturi pentru asigurarea capitalului de
lucru necesar desfăşurării activităţii. Pe perioada de observaţie societatea a procedat la executarea
lucrărilor aferente contractelor care le avea în derulare la data intrării în insolvenţă sau care au fost
contractate ulterior.
În perioada reorganizării judiciare, societatea debitoare îşi propune continuarea activităţii în
următoarele segmente de activitate:
Încheierea de noi contracte (au fost purtate mai multe negocieri şi urmează a se finaliza),
dezvoltarea activităţii prin participarea la realizarea de noi proiecte;
Creşterea eficienţei economice şi a calităţii serviciilor, dar şi reducerea cheltuielilor
angajate;
7.2.2 Măsuri manageriale şi de resurse umane
Atribuţiile managementului Societatii în perioada de reorganizare judiciară
În temeiul art. 133 alin. 5 lit. A din Lege, în perioada de reorganizare judiciară, debitorul va
beneficia de conducerea în întregime a activităţii sale care va fi exercitată de către administratorul
special desemnat prin Hotărâre AGA, sub supravegherea administratorului judiciar, conform Art.
141 din legea 85/2014.
Dreptul de a dispune asupra conturilor şi bunurilor Societății FA&HA Import Export SRL îl
va avea debitorul sub supravegherea administratorului judiciar, prin avizarea tuturor plăților.
Procedurile de vânzare a activelor conform Planului de reorganizare vor fi îndeplinite de
către Administratorul Judiciar.
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Rapoartele trimestriale privind situaţia financiară a averii Societății FA&HA Import Export
SRL vor fi întocmite de către Societate în colaborare cu Administratorul judiciar, prezentate de
către Administratorul judiciar şi supuse spre aprobare în cadrul ședeinței Comitetului creditorilor în
condiţiile art. 144 alin. 1 din Lege şi vor fi depuse la dosarul de insolvenţă. Formalităţile de
notificare prevăzute de lege vor fi îndeplinite de către Administratorul Judiciar pe cheltuiala
Societății.
Personal
La momentul depunerii prezentului Plan de reorganizare, structura de personal este compusă
din 7 angajați, dintre care 5 de muncitori, 1 fucționar tehnic care se ocupă și de contractarea
lucărilor, cercetarea pieței, o contabilă cu 2 ore. De asemenea societatea are semnată contract de
prestări servicii cu Contafex SRL.
Eventualele disponibilizări de personal se vor efectua cu respectarea legislaţiei în vigoare la
data disponibilizării.
Se estimează că pe perioada de reorganizare judiciară vor fi creșteri de personal direct
productiv, care să susțină nivelul prognozat al producției corelat cu relansarea activitatii societății
7.2.3 Măsuri comerciale şi de marketing
Activitatea de contractare şi de urmărire a producției va fi realizată de echipa internă de
contractare.
Alte măsuri includ:
Flexibilizarea şi adaptarea instantanee a ofertării la condiţiile pieţei, respectiv cererile
existente;
Derularea unei activităţi de comunicare către piaţă, în mod direct şi eficient;
Creșterea cotei de piață, cu obiectivul de creștere a numărului de contracte;
Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing cum ar fi: prețurile practicate
pentru prestațiile efectuate și discounturile;
Monitorizarea site-urilor de licitații și participarea societății la procedurile care prezintă
interes pentru obiectul de activitate;
Monitorizarea compartimentului financiar al clienților cu care societatea lucrează, pentru a
minimiza cat mai mult riscul neîncasărilor;
Actualizarea fişei postului pentru fiecare angajat;
Strategia de marketing este în continuă schimbare pentru a găsi variantele cele mai eficiente.
Analizam strategiile de marketing anterioare și decidem cele mai bune modaliățti de a promova
serviciile pe care suntem autorizați să le oferim; dacă o strategie nu funcționează, se încearcă alte
modalitati de promovare
Analizăm piața pentru a găsi cum și unde să promovam serviciile pe care le putem oferi;
7.2.4 Măsuri de reducerea cheltuielilor
Managementul costurilor şi reducerea costurilor sunt grija constantă a managementului
societăţii. Controlul costurilor este în acest sens instrumentul de bază, cu ajutorul căruia este
posibilă crearea unei structuri de costuri şi centre de profit/cost transparente şi aliniate la specificul
companiei, pentru a determina ce fel de resurse sunt alocate fiecărei domeniu de activitate şi pentru
ce produse şi servicii sunt utilizate aceste resurse.
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7.2.4.1 Reducerea cheltuielilor salariale
Managementul Societăţii a iniţiat încă de la apariţia primelor semne ale declinului societăţii
un proces de restructurare a personalului, însă din cauza faptului că s-a ajuns aproape de un nivel
minim al numărului de angajaţi sub care activitatea Societăţii ar avea de suferit şi ar periclita
inclusiv realizarea propunerilor prevăzute în prezentul plan de reorganizare, preconizam că nu vor
exista scăderi semnificative în perioada de reorganizare.
Programul de reorganizare are în vedere reţinerea în firmă a personalului calificat pentru
activităţile specifice ce se intenţionează a se realiza în perioada ce urmează. În cadrul acestui proces
se pune accent pe cumularea sarcinilor în aşa fel încât o persoană să poată îndeplini mai multe
sarcini în companie.
7.2.4.2 Măsuri privind reducerea cheltuielilor generale de administrare şi de aprovizionare
În paralel cu reducerea cheltuielilor cu personalul societăţii debitoare, se impune luarea unor
măsuri privind reducerea la minimum necesar a cheltuielilor, după cum urmează:
- Redefinirea politicii de achiziţii-selecţie furnizori pe bază de analiză decizională, renegocieri a
condiţiilor contractuale (preţuri şi volume);
- Reducerea costurilor va fi operată oriunde costurile respective se referă la activităţi neesenţiale
companiei. Reducerea costurilor respective nu va duce la o scădere a performanţei comerciale a
companiei;
- Raţionalizarea costurilor aferente spaţiilor de birou şi producţie: utilităţi (apa, energie, gaze,
salubritate);
- Program de reducere a consumurilor de energie şi gaze pe timpul nopţii, în zilele de sărbătoare,
sâmbăta, duminică;
- Minimizarea costurilor cu telefonia mobilă, fixă, internet;
- Optimizarea numărului fluxurilor/posturilor de telefonie fixă şi internet;
- Renegocierea contractelor de telefonie fixă, telefonie mobilă şi internet pe întreaga societate
pentru obţinerea unor condiţii avantajoase în ceea ce priveşte tarifele, termenele de plata;
- Comunicarea în interiorul firmei se va efectua cu prioritate pe e-mail;
- Minimizarea cheltuielilor aferente achiziţiilor de materiale de birotică, consumabile IT,
consumabilelor igienico-sanitare, apă potabilă;
- Achiziţionarea centralizată a materialelor/consumabilelor pe baza de referate de necesitate
întocmite de către beneficiari;
- Achiziţiile se vor efectua prin selecţie de ofertă pe baza criteriilor de preţ, calitate, termen de
plată;
- Achiziţiile urgente se vor efectua de la furnizori recunoscuţi pentru raportul preţ/calitate;
- Norme de consum raţionale şi monitorizate;
- Raţionalizarea costurilor cu autoturismele din parcul propriu: consumabile auto, carburant,
mentenanţă auto, asigurări auto;
- Dimensionarea parcului propriu de autoturisme conform necesităţilor;
- Raţionalizarea consumului de combustibil şi a materialelor consumabile necesare.
7.2.5 Îmbunătăţirea fluxului de numerar rezultat din operare
Pentru evitarea riscului privind asigurarea disponibilităţilor necesare activităţii curente se are
în vedere intensificarea acţiunilor de recuperare a creanţelor, a reducerii stocurilor pentru obţinerea
de resurse financiare pentru susţinerea activităţii comerciale a societăţii precum şi pentru
rambursarea datoriilor către creditori.
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7.2.6 Măsuri financiar-contabile
În vederea asigurării desfăşurării în condiţii normale a activităţii Societății FA&HA Import
Export SRL se impun următoarele măsuri organizatorice de natură financiar contabilă:
•
Îmbunătăţirea circuitului documentelor primare în vederea asigurării înregistrării
documentelor primare în contabilitatea Societatii;
•
Asigurarea unui control şi a monitorizării operaţiunilor financiar – contabile asigurând astfel
evitarea unor erori de natură contabilă;
•
Urmărirea permanentă a indicatorilor financiari şi operaţionali ai activităţii Societatii, în
vederea luării celor mai bune decizii manageriale;
•
Urmărirea permanentă a creanţelor şi constituirea de provizioane pentru creanţele litigioase
precum şi pentru cele care au un grad incert de încasare;
•
Urmărirea permanentă a stocurilor si identificarea stocurilor deteriorate sau a celor cu
mişcare lentă pentru a putea fi evidenţiate ca atare în contabilitate;
•
Urmărirea permanentă a avansurilor plătite furnizorilor precum şi a celor primite de la
clienţi şi stingerea lor pe măsura primirii facturilor de la furnizori / emiterii facturilor către clienţi;
•
Supervizarea tuturor achiziţiilor de bunuri şi servicii;
•
Control asupra plăţilor efectuate;
•
Urmărirea continuă a execuţiei bugetului de venit şi cheltuieli.
8 Activitatea de valorificare a activelor
8.1 Prezentarea activelor deținute în proprietate de Societate
În cadrul acestui punct, vor fi prezentate activele societăţii debitoare, la care se referă
prezentul plan de lichidare de active.
Activul societăţii este compus din bunuri imobile, bunuri mobile şi stocuri. Lista complete a
bunurilor propuse spre valorificare este cuprinsă în anexa nr.4 a la prezentul plan.
Activele descrise în anexa nr. 4 a la prezentul plan sunt propuse a se vinde în cadrul
procedurii de reorganizare judiciară în vederea obținerii surselor de finanțare privind distribuirile
către creditori ce urmează a se face în conformitate cu programul de plăți.
Vânzarea se va face prin următoarele metode: licitație publică, negociere directă sau o
combinație a celor două metode ori vânzarea directă aprobată de creditori.
Dat fiind demersurile ce trebuie făcute în vederea valorificării bunurilor, procedura de
valorificare se va desfășura etapizat, pe întreaga perioada propusă prin planul de reorganizare, iar pe
măsura încasării sumelor din vânzări se vor face plăți periodice către creditori, conform
programului prezentat în anexă.
În perioada de reorganizare se prevede lichidarea parțială a activelor societății pentru
obținerea sumelor necesare plății datoriilor societății. Raționamentul acestei strategii de
reorganizare este următorul: datoriile pe care le are societatea în prezent nu pot fi achitate numai din
profitul obținut în urma desfășurării activității de producție, ceea ce determină necesitatea atragerii
și altor surse de numerar precum valorificarea parțială/totală a activelor societății.
O parte din activele propuse spre valorificare nu sunt utilizate în activitatea de producție.
În prima fază se vor valorifica bunurile care nu sunt utilizate în activitatea de producție.
Menţionăm că aceste termene cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli sunt estimative,
realizate exclusiv în scopul construirii bugetului de venituri şi cheltuieli. Distribuirile către creditori
se vor efectua pe măsura valorificării bunurilor societăţii şi în funcţie de preţul obţinut în urma
demersurilor de valorificare.
Am prevăzut în plan valorificarea bunurilor imobile într-un procent mai mare în partea a
doua a planului pentru ca societatea să poată să valorifice activele scoase la vânzare în mod treptat
în funcţie de cerinţele pieţei.
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Deşi valorificarea bunurilor este prevăzută a se realiza în anumite trimestre din perioada de
reorganizare, această valorificare poate fi efectuată oricând după confirmarea planului, în condiţiile
în care, preţul ce se poate obţine în urma valorificării, va fi agreat de creditori. Programarea
valorificării s-a făcut ţinându-se cont de evoluţia conjuncturii pieţei.
În momentul în care se va găsi un potenţial cumpărător, în scopul valorificării bunului în
cauză, se va solicita acceptul creditorilor. Valorificarea stocurilor/activelor imobilizate şi a
bunurilor mobile ale debitoarei pe parcursul derulării planului de reorganizare se va face de către
administratorul judiciar. În aceste cazuri, administratorul special va avea dreptul de consultare în
cea ce priveşte stabilirea modalităţilor de valorificare şi a preţurilor de valorificare, acesta putând
face propuneri în legătură cu aceste chestiuni, nefiind necesară semnarea vreunui act de tranzacţie
din partea acestuia. Administratorul judiciar va face toate demersurile necesare pentru obţinerea
aprobării creditorilor în vederea valorificării bunurilor.
La valorificarea activelor societăţii, administratorul judiciar nu trebuie să ţină cont de
prevederile art.154-158 Legii 85/2014, dar trebuie să obţină aprobarea creditorilor referitor la preţul
minim de valorificare. Se poate proceda inclusiv la valorificarea directă a bunurilor, în baza
aprobării creditorilor, la preţul agreat de către aceştia.
Valorificarea bunurilor se va face având în vedere următoarele etape şi reguli de principiu:
Etapa 1: Evaluarea activelor
În procedura privind Societatea FA&HA Import Export SRL evaluarea bunurilor acesteia a
fost finalizată deja de către societatea Evalmed Expert SRL, evaluatorul desemnat de Comitetul
Creditorilor.
Raportul de evaluare a fost depus la dosarul cauzei, iar a sinteză a raportului a fost publicat
în BPI nr. 12.168/18.06.2019. În data de 11.07.2019 a fost înregistrat la instanţă o notă de documentare
a raportului de evaluare, iar anunţul privind această notă a apărut în BPI nr. 13.788/11.07.2019.
Etapa 2: Demersuri de expunere pe piață a bunurilor.
Administratorul judiciar şi administratorul special vor proceda la efectuarea unei expuneri
pe piaţă a activelor adecvate importanţei şi valorii fiecărui bun.
Demersurile de publicitate se vor face cel puţin prin:
1. publicarea anunţului de licitaţie într-un ziar local şi/sau unul naţional;
2. afişarea anunţului la sediile administratorului judiciar, debitoarei, precum şi la imobilele
care fac obiectul vânzării;
3. publicarea anunţului pe site-ul administratorului judiciar şi pe site-ul Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă;
4. transmiterea listei bunurilor, pe mail, către persoane aflate în baza de date a
administratorului judiciar;
5. postarea anunţurilor gratuite pe internet, pe site-uri specializate.

Activele prezentate în anexa nr. 4a la prezentul plan de reorganizare vor fi scoase la
vânzare din prima lună de aplicare a planului de reorganizare.
Etapa 3: Valorificarea
În primă fază, valorificarea activelor se va efectua prin licitație publică, cu prețul în urcare.
Valorificarea se va putea efectua şi pe pachete, ceea ce înseamnă că administratorul judiciar
va putea decide scoaterea la vânzare a mai multor active împreună (alegerea acestei forme de
valorificare fiind impusă din considerente de marketing, ori din considerente practice).
Valorificarea activelor va porni minim de la valoarea de piață a acestora menţionată în
raportul de evaluare întocmit în prezentul dosar.
Valorificarea bunurilor se va realiza prin organizarea de licitaţii publice pornind de la
prețurile de evaluare urmând ca ședințele de licitații să aibă loc la minim 5 zile de la publicarea
anunţului. Licitaţiile publice se vor organiza săptămânal. În cazul nevalorificării bunurilor,
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următoarele licitații se vor organiza în baza noilor publicații. Prețurile pot fi reduse cu un pas
maxim de 10 % între cele două publicații, dacă debitorul, creditorii ori administratorul judiciar
consideră necesară luarea acestei măsuri. Prețurile de valorificare pot fi reduse numai până la
nivelul valorilor de lichidare stabilite prin raportul de evaluare.
Valorificarea bunurilor se poate face inclusiv prin darea în plată a acestora, cu condiția
prealabilă a acordului scris a creditorilor cu privire la această modalitate de stingere a creanței lor,
conform Art. 133, alineat 5, litera E, din Legea insolvenței. În acest sens, prealabil realizării acestei
operațiuni se va obține acordul scris al creditorului căruia urmează a-i fi distribuit activul prin
operațiunea dării în plată. Acordul creditorului de acceptare a dării în plată va trebui să prevadă în
mod expres activul cu identificarea exactă și completă a acestuia, valoarea de dare în plată,
respectiv valoarea cu care se stinge creanța creditorului respectiv. Operațiunea de dare în plată se va
putea efectua și la o altă valoare decat cea de piață stabilită prin raportul de evaluare. Creditorul
căruia i se va da în plată activul va trebui să suporte și să avanseze toate cheltuielile de procedură
aferente acestei operațiuni de stingere a creanței.
Etapa 4. Modificarea strategiei de valorificare
În condiţiile în care după scăderea prețurilor de valorificare la nivelul valorii de lichidare
niciun licitant nu se va prezenta la licitaţiile organizate ori deşi fiind prezent nu va oferi cel puţin
preţul de pornire la licitaţie, administratorul va proceda la convocarea adunării creditorilor pentru a
propune o modificare a strategiei de valorificare/a preţului de pornire a licitaţiilor, fără ca acest
lucru să fie considerat o modificare a prezentului plan de reorganizare. În aceste împrejurări, se va
convoca adunarea creditorilor ori de câte ori va fi nevoie în vederea aprobării unei noi strategii şi de
noi valori de pornire a licitaţiilor, fără ca aceasta să fie considerată o modificare a planului de
reorganizare.
8.2 Regulament de organizare a licitațiilor
Pentru valorificarea activelor se va propune un regulament de vânzare care va fi aprobat de
adunarea creditorilor.
Vânzarea activelor se va începe pornind minim de la valoarea de piaţă stabilită în procedură
de către evaluatorul desemnat în acest sens de către Comitetul Creditorilor.
Valorificarea activelor va fi efectuată conform unei strategii de valorificare, care va fi
supusă aprobării adunării creditorilor, fără ca aceasta să fie considerată o modificare a planului de
reorganizare.
Valorificarea activelor va putea avea loc fie în bloc - ca ansamblu în stare de funcţionare fie individual. De asemenea, valorificarea se va putea efectua pe pachete, în cazul în care această
formă de valorificare va fi impusă din considerente de marketing ori din considerente practice.
În condițiile în care vor fi mai mulți ofertanți pentru același bun, administratorul judiciar va
fi obligat să organizeze licitație publică ori negociere directă în prezența tuturor ofertanților.
Activele ce vor face obiectul vânzării se află în proprietatea exclusivă a Societăţii şi sunt
libere de sarcini (ipoteci, gajuri/sechestre).

9. Modalități de acoperire a pasivului și surse de finanțare
În vederea îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate de către societatea FA&HA Import
Export SRL prin planul de reorganizare, debitoarea urmează să-şi desfăşoare în continuare
activitatea, cu modificările şi ajustările prevăzute în cadrul prezentului plan.
Sursele de finanțare a planului de reorganizare sunt reflectate în cash flowul anexat și sunt
compuse din:
- încasări din lichidarea parțială a bunurilor din averea debitoarei 359.890,00 lei;
- încasări din activitatea curentă: 1.925.230 lei;
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- încasări din recuperări de creanțe: 0,00 lei.
TOTAL surse de finanțare 2.285.120,00 lei
Sursele prezentate sintetic mai sus vor fi utilizate atât la achitarea creanțelor curente născute
în perioada de observație, cât și la susținerea activității pe perioada reorganizării și plata creanțelor
către creditori conform programului de plăți.
Prezentăm în continuare o detaliere a surselor menționate mai sus :
9.1 Încasări din activitatea curentă
Având în vedere că pe perioada reorganizării judiciare societatea își va continua activitatea,
așa cum am precizat, din desfășurarea activității curente societatea estimează că va încasa suma de
1.925.230 lei.
În cea ce privește repartizarea rezultatului net al activității ce se va realiza în perioada
reorganizării, aceasta se propune a fi făcută proporțional cu valoarea creanțelor deținute de către
fiecare creditor. În cazul în care, acest mod de repartizare nu este agreat de către creditori, adunarea
creditorilor poate hotărî o altă repartizare pe baza unor criterii raționale.
9.2. Încasări din recuperarea creanțelor și măsuri de recuperare a creanțelor
În previziunea fluxurilor de numerar societatea nu a prevăzut încasări de sume din creanţe
existente anterior deschiderii proceduri, pentru plata datoriilor societății, de oarece societatea a
avea un singur client neîncasat la 31.05.2019 în sumă de 4.890,00 lei, pentru care nu există șanse de
recuperare societatea fiind radiată din anul 2015.
Pentru încasarea creanțelor curente a societății pe perioada de reorganizare se vor
întreprinde următoarele măsuri:
a) se va urmări scadența creanțelor și încasarea creanțelor la scadență;
b) pentru recuperarea creanțelor ajunse la scadență și neîncasate se va proceda astfel:
- pentru creanțele pe care societatea le deține asupra unor debitori aflați sub incidența Legii
nr. 85/2006 și Legii nr. 85/2014 pentru care societatea a formulat cerere de înscriere la masa
credală, se va urmări în continuare termenele de judecată și evoluția dosarului de insolvență. Se vor
urmări date referitoare la: convocarea adunării creditorilor; convocarea comitetului creditorilor,
măsurile întreprinse de către practicienii în insolvență din dosarele respective cu privire la
valorificarea bunurilor debitorilor și recuperarea creanțelor, planurile de distribuire propuse, etc.
- pentru creanțele deținute asupra unor societăți pentru care s-au formulat cereri de
deschidere a procedurii insolvenței, în cazul în care se va dispune deschiderea procedurii vor fi
formulate cereri de înscriere la masa credală. În acest sens, periodic se va verifica pe portalul
tribunalelor în raza cărora își au sediul debitorii societății dacă au fost formulate cereri de
deschidere a procedurii insolvenței;
- pentru restul creanțelor pe care le deține societatea asupra unui debitor, se va proceda
inițial la transmiterea unei somații de plată. În cazul în care după termenul de 15 zile nu se achită
debitul, se va proceda la introducerea unei cereri privind ordonanța de plată la instanța competentă
pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță.
Toate notificările și cererile de chemare în judecată vor purta semnătura administratorului
judiciar.
9.3 Încasări din lichidarea parțială a bunurilor din averea debitoarei
Activele descrise în prezentul capitol sunt propuse a se vinde în cadrul procedurii de
reorganizare judiciară în vederea obținerii surselor de finanțare privind distribuirile către creditori
ce urmează a se face în conformitate cu programul de plăți.
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Vânzarea se va face prin următoarele metode: licitație publică, negociere directă sau o
combinație a celor două metode ori vânzarea directă aprobată de creditori.
Dat fiind demersurile ce trebuie făcute în vederea valorificării bunurilor, procedura de
valorificare se va desfășura etapizat, pe întreaga perioada a planului iar pe măsura încasării sumelor
din vânzări se vor face plăți periodice către creditori, conform programului prezentat în anexă.
În cazul în care pe perioada reorganizării, în urma valorificării unei părți din bunurile
propuse spre vânzare se vor încasa sumele necesare plății datoriilor conform programului de plăți,
societatea nu va fi obligată să procedeze la valorificarea celorlalte bunuri propuse spre vânzare.
Bunurile societății care sunt propuse spre valorificare în perioada de reorganizare pot fi
grupate astfel:
• Terenuri şi clădiri;
• utilaje și mijloace de transport;
• obiecte de inventar;
• stocuri;
9.4 Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar
Conform prevederilor art. 133 alin. 5 lit. B din legea nr. 85/2014 planul de reorganizare
trebuie să prevadă sursele de finanțare ale acestuia, respectiv sursele necesare finanțării continuării
activității și a plății datoriilor angajate prin tabelul creditorilor, a datoriilor născute în perioada de
observație și a datoriilor angajate în perioada curentă.
Previziunea fluxurilor de numerar a fost realizată pornind de la premiza continuării
activității societății pe perioada reorganizării. Au fost previzionate veniturile/încasările din
activitatea curentă și plățile datoriilor născute după data deschiderii procedurii.
În Anexa nr. 3 se regăsește cash-flow-ul pe perioada celor 3 ani în care urmează a se efectua
reorganizarea societății.
10. Previziunea situațiilor financiare ale Societății în perioada de reorganizare judiciară
10.1 Contul de profit și pierdere estimat în perioada Planului de reorganizare
Ipotezele contului de profit și pierdere al FA&HA Import Export SRL
Contul de profit și pierdere al societății FA&HA Import Export SRL a fost estimat pentru
perioada Planului de reorganizare, având următoarele premise:
Vânzările de bunuri se vor efectua conform – Planului de vânzări. Previziunile privind
preţurile de vânzare sunt în linie cu valorile de piaţă incluse în raportul de evaluare.
Cheltuielile de exploatare au fost estimate pe baza experienţei istorice şi cuprind:
o Cheltuieli privind combustibilul şi alte materiale consumabile;
o Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile;
o Cheltuieli cu primele de asigurare;
o Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi;
o Cheltuieli cu impozite şi taxe.
o Cheltuieli cu personalul.
Alte cheltuieli de exploatare se referă la taxele de procedură plătite către UNPIR, de 2% din
valoarea activelor vândute.
Onorariul administratorului judiciar a fost calculat conform capitolului – Onorariul
administratorului judiciar.
10.2 Fluxuri de numerar estimate în perioada Planului de reorganizare
Fluxurile de trezorerie previzionate trimestriale ale societății FA&HA Import Export SRL
sunt prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul plan.
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Ipotezele fluxurilor de numerar previzionate ale societății FA&HA Import Export SRL
Fluxurile de numerar au fost previzionate având la bază elementele contului de profit și
pierdere, cât și următoarele premise:
Având în vedere că încasările din vânzarea de bunuri şi servicii şi încasările din vânzarea de
active se referă în esenţă la active imobiliare, încasările au fost estimate a se efectua în aceeaşi
perioadă cu vânzările.
Plăţile către UNPIR au fost calculate la nivelul unei cote de 2% din valoarea de vânzare a
activelor.
Plăţile datoriilor înscrise în tabelul definitiv de creanţe se vor face în conformitate cu
Programul de Plăţi prezentat în Anexa 1b.
11. Categorii de creanţe, tratamentul creanţelor şi programul de plată al creanţelor
11.1 Tratamentul creanţelor
Așa cum se prevede în Secțiunea a-VI-a din Legea insolvenței – Planul – în cadrul acestuia
se vor menționa categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate (art. 133 alin. 4, lit.a.), tratamentul
categoriilor de creanțe defavorizate (art. 133 alin.4,lit.b), ce despăgubiri urmează a fi oferite
titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în
caz de faliment (art. 133 alin. 4, lit.d).
11.1.1 Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan
Definiția dată de către legiuitor creanțelor defavorizate o găsim la art. 5 a Legii nr. 85/2014
punctul 16, potrivit căreia o „categorie de creanțe defavorizate este prezumată a fi categoria de
creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare
pentru creanțele categoriei respective:
a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este
îndreptățit potrivit prezentei legi;
b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul
expres al acestuia;
De asemenea, potrivit art. 139 alin. lit. E din Legea 85/2014,“ vor fi considerate creanțe
nedefavorizate și vor fi considerate că au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în
termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de
leasing din care rezultă. ”.
În categoria creditorilor care nu sunt defavorizați prin Plan, va fi inclusă categoria de
creanțe bugetare (Art. 138 alin. 3, lit. c).
Categoria creanţelor bugetare
În perioada de reorganizare judiciară, aceste creanţe bugetare înscrise în tabelul definitiv al
creanţelor vor fi achitate de către Debitoare prin Planul de reorganizare. Valoarea ce urmează a fi
distribuită acestei categorii de creanţe este egală cu valoarea pe care această categorie o are înscrisă
în tabelul de creanțe.
Creanțele bugetare nu sunt defavorizate prin prezentul Plan pentru considerentul că aceste
creanțe vor fi achitate în totalitate prin Plan în termen de 30 de zile de la data confirmării planului.
Dat fiind faptul că plata creanțelor bugetare se va realiza în termen de 30 de zile de la data
confirmării planului, a ceaastă categorie nu trebuie să voteze planul fiind considerată că acceptă
planul în sensul art. 139 alin. 1 lit. E din Lege.
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Cuantumul creanțelor bugetare propuse a fi achitate prin distribuirile efectuate în cadrul
prezentei proceduri este 18.317,00 lei, ceea ce înseamnă îndestularea acestora în procent de 100%
prin distribuirile ce vor fi efectuate conform prezentului plan.
La celelalte categogii de creanțe prin prezentul plan se vor realiza atât reduceri ale creanțelor
(creanțele chirografare) înscrise la masa credală, cât și eșalonări de achitare a acestora pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile de la data confirmării planului.
11.1.2. Categoriile de creanţe care sunt defavorizate prin plan
Categoriile de creanțe defavorizate potrivit legii prin prezentul Plan de reorganizare sunt
următoarele:
• Creanțele salariale (Art. 138, alin. 3, lit. b)
• Creanțele chirografare (art. 138 alin. 3 lit. e)
A. Creanţele salariale
Această categorie de creanţe este prezumată a fi una defavorizată având în vedere faptul că
planul prevede o modificare a termenului de achitare a drepturilor salariale a personalului societăţii,
aferente perioadei de dinaintea datei deschiderii procedurii de insolvenţă faţă de societatea
debitoare.
Cuantumul creanțelor salariale propuse a fi achitate prin distribuirile efectuate în cadrul
prezentei proceduri este 5.809,00 lei, ceea ce înseamnă îndestularea acestora în procent de 100%
prin distribuirile ce vor fi efectuate conform prezentului plan.
Întrucât planul de reorganizare prevede achitarea creanțelor salariale înscrise în tabelul
definitiv pe parcursul aplicarii acestuia, apreciem că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 5 pct.
16 din Legea nr. 85/2014, această categorie fiind defavorizată prin planul propus.
B. Categoria creanţelor chirografare
Celelalte creanțe chirografare sunt considerate defavorizate deoarece Planul prevede
reducerea cuantumului creanței de la 2.292.133,55 lei la 611.855,81 lei
În perioada de reorganizare judiciară, celelalte creanțe chirografare înscrise în tabelul
definitiv al creditorilor vor fi achitate de către Debitoare prin Planul de reorganizare în procent de
Valoarea ce urmează a fi distribuită acestei categorii de creanțe este superioară față de valoarea pe
care această categorie urmeză a o recupera în ipoteza falimentului Societății.
Raţiunea pentru care s-a optat prin prezentul plan pentru efectuarea distribuirii la nivelul de
26,69 % din totalul grupei creanțelor chirografare este aceea că asumarea unei altfel de distribuiri
faţă de această categorie ar fi pus în pericol implementarea cu succes a Planului. Apreciem totodată
faptul că pe lângă interesele acestei categorii de creditori, în cadrul prezentei proceduri sunt
implicate interesele comune a celorlalte categorii de creditori precum şi interesul general al
societăţii de a vedea în debitoare un agent economic viabil, generator de locuri de muncă, un
contribuabil la bugetul statului pe durata reorganizării.
Considerăm că toate aceste argumente trebuie să pledeze în favoarea susţinerii prezentului
Plan, neexistând niciun interes al acestei categorii de creanţe de a respinge prezentul Plan, deoarece
ipoteza falimentului nu este de natură a le aduce niciun beneficiu superior pe termen lung.
Concluzionând, putem constata că:
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Planul conține elementele prevăzute de Legea nr.85/2014 și asigură tratamentul corect și
echitabil a creanțelor, conform dispozițiilor acestei legi.
Fată de cele menționate anterior, categoriile distincte de creanțe care urmează a vota separat
prezentul plan de reorganizare sunt următoarele categorii de creanțe prevăzute de art. 138 alin 3 din
Legea nr. 85/2014, respectiv:
• Creanțele salariale (Art. 138, alin. 3, lit. b)
• Creanțele bugetare (Art. 138 alin. 3, lit. c)
• Creanțele chirografare (art. 138 alin. 3 lit. e)
Gruparea în analitic a creditorilor pe fiecare din cele cinci categorii de creanțe, se regăsește
în Anexa nr. 1 b “Programul de plată“.
11.1.3. Tratamentul corect şi echitabil al creanţelor
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect și
echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) nici una dintre categoriile care respinge planul și nici o creanță care respinge planul nu
primesc mai puțin decât ar primii în cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii, nu primește mai mult decât
valoarea totală a creanței sale;
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu
rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art.
138 alin.(3), nu primește mai mult decât ar primii în cazul falimentului.
d) planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte
cu excepția rangului diferit al celor beneficiari a unor clauze de preferință, precum și în cazul în
care deținătorul unei creanțe comsimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa.
Programul de plată al creanțelor respectă condițiile de mai sus întrucât:
• nicio creanță nu primește mai mult decât valoarea înscrisă în tabelul definitiv de creanțe;
• grupa creanțelor salariale este acoperită în procent de 100 % distribuție similară cu ceea
din faliment;
• grupa creanțelor bugetare este acoperită în procent de 100 % - distribuire similară cu ceea
din procedura falimentului – cu mențiunea că plata creanțelor se va realiza în termen de 30 de zile
de la data confirmării planului.
• grupa creanțelor chirografare este acoperită în procent de 26,69 % acest tratament este
mai favorabil față de situația falimentului, întrucât în faliment societatea ar putea realiza distribuiri
către această categorie în procent de 23,21 %;
Întrucât toate creanțele înscrise în tabelul definitiv de creanțe împotriva Societății urmează
să fie achitate prin Programul de plați într-un cuantum cel puțin egal cu cel realizabil în cazul
ipotezei falimentului, acest plan nu prevede alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor
tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimată care ar putea fi primită prin
distribuiri în cazul falimentului, cu excepția plăților prevăzute a fi efectuate către aceștia conform
Programului de plăți și a prevederilor Planului.
De asemenea, potrivit art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, planul stabilește același
tratament pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii distincte.
Tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Planul de reorganizare se
apreciază în funcție de următoarele elemente de referință:
1. Tabelul definitiv de creanțe împotriva Societății;
2. Programul de plăți prevăzut prin Planul de reorganizare;
3. „Raportul de evaluare al patrimoniului Societății, întocmit în prezenta procedură.
Fiecare dintre categoriile de creanțe defavorizate prin Plan potrivit legii vor fi analizate din
perspectiva elementelor de referință menționate mai sus. Pentru calificarea tratamentului corect și
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echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Plan, a fost efectuată o estimare a sumelor distribuite în
caz de faliment creditorilor prezentată în cuprinsul capitolului 5 din plan.
11.2 Distribuiri
Înainte de a prezenta distribuirile, menţionăm faptul că, în conformitate cu prevederile Legii
227/2015 privind Codul Fiscal, orice venit care nu este menţionat la venituri neimpozabile, este
considerat venit impozabil. În consecinţă, confirmarea planului de reorganizare va genera un venit
suplimentar impozabil din reducerea creanţelor înscrise în tabelul de creanţe şi care nu sunt
prevăzute în planul de distribuiri. Acest venit urmează a fi evidenţiat în contabilitatea debitoarei şi
cumulat la profitul/pierderea fiscală reportată înregistrată până în acel moment. Fiind în fapt un
debit curent, născut în perioada de reorganizare, care va fi rezultatul unor calcule complexe, în
conformitate cu prevederile normelor de aplicare a codului fiscal, având scadenţele prevăzute de
lege, planul de reorganizare nu tratează şi evidenţiază distinct impozitul pe profit generat de această
operaţiune.
11.2.1 Plata creanţelor deţinute împotriva averii debitoarei
11.2.1.1 Plata creanţelor născute pe perioada de reorganizare şi a celor născute pe perioada de
observaţie şi neînscrise în tabelul definitiv
Creanțele născute pe perioada de observație, ca urmare a derulării activității curente a
societății, neachitate la data de 31.05.2019 vor fi achitate în perioada reorganizării, așa cum a fost
prevăzut în fluxurile de numerar (cash-flow).
Facem precizarea că datorită faptului că debitoarea își desfășoară activitatea curentă și după
data de 31.05.2019, dată de raportare care a fost luată în calcul la întocmirea prezentului plan de
reorganizare, parte din aceste creanțe pot fi achitate la data confirmării planului de reorganizare.
Dacă plata acestor datorii s-a efectuat în perioada scursă de la data de 31.05.2019 și data
confirmării planului de reorganizare, ele nu vor mai fi achitate pe perioada reorganizării, debitul
fiind stins.
Pentru creanțele care s-au născut după data de 31.05.2019 și data confirmării planului de
reorganizare, debitoarea urmează a le achita conform prevederilor art.102 alin 6 din Legea nr.
85/2014.
11.2.1.2. Programul de plată al creanţelor înscrise în tabelul definitiv
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare
al societății trebuie să prevadă în mod obligatoriu programul de plată a creanțelor.
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 53 din Legea nr. 85/2014, prin programul de plată
al creanțelor se înțelege graficul de achitare a acestora menționat în planul de reorganizare care
include:
a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult
decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul creditorilor beneficiari ai unei
cauze de preferință sumele vor putea include și dobânzile;
b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;
Programul de plată a creanţelor Societăţii FA&HA Import Export SRL - se regăseşte în
Anexa nr. 1b la prezentul plan de reorganizare şi cuprinde:
Pe lângă distribuirile realizate din excedentul generat de activitatea curentă şi recuperarea
creanţelor, societatea debitoare va realiza distribuiri către creditorii din sumele obţinute din
valorificarea activelor, în conformitate cu strategia de valorificare a acestora prevăzută în prezentul
plan de reorganizare. Pentru aceste distribuiri, planul de reorganizare nu prevede un program fix de
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plăţi, datorită incertitudinii legate de activitatea de valorificare a activelor imobilizate. Valorile
prezentate ca fiind distribuirile efectuate din sumele obţinute ca urmare a valorificării activelor
imobilizate reprezintă valorile evaluate de piaţă ale activelor imobilizate. În fapt, preţurile de
vânzare efective ale acestor bunuri vor putea fi diminuate faţă de valorile evaluate, cu acordul
creditorilor. În condiţiile în care valorificarea imobilelor se vor realiza mai repede decât cum este
prevăzută în plan, distribuire către creditorii se va face în acel trimestru.
Programul de plată al creanţelor prevede:
- achitarea creanțelor salariale în procent de 100 %;
- achitarea creanțelor creditorului bugetar în procent de 100 %;
- achitarea creanțelor chirografare în procent de 26,69 % ;
Toate categoriile de creditori din tabelul definitiv de creanțe pentru care se prevăd distribuiri
în cadrul planului, beneficiază de distribuiri începând cu trim IV din anul I al planului de
reorganizare, cu excepţia creditorilor bugetari pentru care sunt prevăzute plăţi în primele 30 de zile
de la confirmarea planului.
- La stabilirea termenelor s-a avut în vedere următoarele:
- pentru plata creanţelor o sursă de finanţare o reprezintă și valorificarea prin vânzare a
activelor care nu sunt absolut necesare desfăşurării activităţii curente. Ştiut fiind faptul că vânzarea
de bunuri imobiliare de natura clădirilor şi dotărilor (utilajelor) este o procedură de durată s-a
considerat ca distribuirile din vânzarea lor să se facă în partea a doua a perioadei, având ca scop
maximizarea acestor operaţiuni.
- programul de plată a creanţelor poate suferii modificări pe perioada reorganizării în funcţie
de identificarea potenţialilor cumpărători, element care poate modifica termenele de plată stabilite
prin planul de reorganizare.
Distribuiri către creditorii salariati
Planul de reorganizare propune plata integrală a creanţelor salariale înscrise la masa credală,
astfel cum rezultă din programul de plăţi. Totalul de distribuit către creditorii salariaţi este în
cuantum de 5.809,00 lei.
Menţionăm ca în caz de faliment, gradul de recuperare al creanţelor salariale ar fi tot
integrală, de 100 %.
Distribuiri către creditorii bugetari
În ceea ce priveşte creditorii bugetari, prezentul plan de reorganizare propune achitarea în
proporţie de 100% a creanţelor din această grupă, astfel, se propune distribuirea sumei totale de
18.317,00 lei.
Precizăm faptul că în cazul în care faţă de societate ar fi deschisă procedura generală a
falimentului, suma alocată ar fi tot de 18.317,00 lei, gradul de recuperare al creanţelor creditorilor
bugetari ar fi 100 %. Menţionăm faptul că, creanța acestei categorii de creditor este achitată în
primele 30 de zile de la confirmarea planului.
Distribuiri către creditorii chirografari
În ceea ce priveşte categoria creditorilor chirografari, prezentul plan de reorganizare
propune achitarea în proporţie de 26,69 % a creanţelor din această grupă, respectiv suma de xxx lei.
Precizăm faptul că în cazul în care faţă de societate ar fi deschisă procedura generală a falimentului,
suma alocată este estimată a fi de 611.855,81 lei.

57

11.2.1.3. Onorariul administratorului judiciar
Potrivit prevederilor art. 140 alin 4 din Legea nr. 85/2014 programul de plăți trebuie să
precizeze cum va fi asigurată plata administratorului judiciar.
Conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 11.02.2019, administratorul
judiciar este remunerat pe perioada planului de reorganizare cu:
- un onorariu lunar fix în sumă de 2.000,00 lei (exclusiv - TVA)/lună sumă care se
facturează lunar;
- Onorariu de suces de 3 % din sumele distribuite creditorilor (TVA neinclus) în perioada de
observație și pe perioada planului de reorganizare.
Plata remuneraţiei administratorului judiciar urmează a se efectua conform prevederilor art.
102 alin 6 din Legea 85/2014, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta. Plata onorariului fix
se va efectua lunar, pe baza facturilor fiscale emise de către administratorul judiciar.
În programul de plăți a fost estimat onorariul administratorului judiciar, semestrial, prin
raportare la sumele prevăzute a se încasa din vânzarea activelor societății și recuperarea de creanțe,
și se va plăti pe măsura stingerii creanțelor cuprinse în graficul de plăți.
Onorariul administratorului judiciar se va achită conform fluxului de numerar şi
programului de plăţi, ce constituie parte integrantă din prezentul plan de reorganizare.
12. Descărcarea de răspundere şi obligaţii a debitorului
În conformitate cu art. 140 alin.1 din Legea nr. 85/2014, când sentinţa care confirmă un plan
intră în vigoare, activitatea debitoarei este reorganziată în mod corespunzator, creanţele şi drepturile
creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevazut în plan. Astfel,
în cazul pronunţării hotărării de închidere a procedurii de reorganizare, creanţele creditorilor se
consideră a fi stinse integral iar debitoarea este descarcată de obligaţiile sale faţă de acestia.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 181 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 : “la data
confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea
obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe parcursul
procedurii reorganizării judiciare. În cazul trecerii la faliment, dispozițiile art. 140 alin. (1) devin
aplicabile“.
Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare
urmează a fi achitate în conformitate cu documentele din care rezultă, potrivit prevederilor art. 102
alin 6 din Legea nr. 85/2014.
În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a
derulării acestuia, de către factorii menționați mai sus, constituie o garanție solidă a realizării
obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului și menținerea debitoarei în viața
comercială.
Planul de Reorganizare propus va fi considerat realizat şi se va solicita închiderea procedurii
de reorganizare în cazul în care sunt îndeplinite toate obligaţiile de plată ale Societăţii asumate prin
plan în condiţiile continuității activităţii.
13. Efectele reorganizării
Implementarea Planului de reorganizare după procedura de admitere, aprobare şi
confirmarea a acestuia va avea următoarele efecte:
13.1

Efecte economico-sociale

REORGANIZARE

FALIMENT
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Circuitul economic constituit din furnizori –
FA&HA Import Export SRL. prestator – clienţi
va fi păstrat.
Reangajarea unora dintre angajații care au fost
disponibilizați după deschiderea procedurii.

Debitorul va dispărea;
Circuitul economic din care societatea
FA&HA Import Export SRL face
parte va fi dezechilibrat şi ar putea
determina conform principiului
dominoului intrarea în faliment a unor
furnizori; angajații vor intra în şomaj.
Aceste persoane vor avea posibilităţi
reduse de angajare, având în vedere
evoluţia pieţei forței de muncă.

13.2 Efecte asupra bugetelor locale și asupra bugetului consolidat al statului
REORGANIZARE

FALIMENT

Rămâne activ/funcţional un contribuabili din
judetului Mureș.
Se vor face plăți lunare către bugetele de stat,
derivând din obligaţii născute în Planul de
reorganizare (TVA, impozit pe venit, impozite
locale, contribuții sociale) .

Dispare un contribuabili ai judetului
Mureș.
Nu se vor mai încasa la bugetul de
stat și respectiv la bugetele locale
sumele derivând din continuarea
activităţii .

13.3 Efecte asupra gradului de acoperire a creanţelor
CATEGORIA DE
CREANȚE

REORGANIZARE

▪ Creditorii salariați

▪ 100,00%
din
creanţelor acestora

▪ Creditorii bugetari

▪ 100 % din
valoarea
creanţelor acestora

▪ Creditori chirografari

valoarea

▪ 26,69 % valoarea creanţelor
acestora
▪

FALIMENT

▪ 100,00 % din valoarea
creanţelor acestora
▪ 100 % din valoarea creanţelor
acestora
▪
23,21 % valoarea
creanţelor acestora

14. Efectele confirmării Planului
Măsurile propuse prin planul de reorganizare nu sunt un scop în sine. Scopul reorganizării îl
reprezintă transformarea Debitorului dintr-o companie dezechilibrată aflată în stare de insolvență,
într-una capabilă să-și asigure finanțarea activității curente, cât și respectarea programului de plăți
prezentate prin plan.
Planul urmărește modul de constituire a resurselor și de alocare a acestora în vederea unei
corelări între încasările societății debitoare, plățile curente ale acesteia și distribuirile aferente masei
credale.
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Când sentința care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată
în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor precum și ale celorlalte părți interesate
sunt modificate conform planului.
În urma confirmării planului, societatea debitoare își va conduce activitatea de conservare și
administrare a averii, respectiv va duce la îndeplinire prevederile prezentului plan, prin
administratorul special și sub supravegherea administratorului judiciar și potrivit celor statuate prin
plan, până când judecătorul sindic va dispune, fie închiderea procedurii insolvenței și luarea tuturor
măsurilor pentru reinserția debitorului în activitatea comercială, fie încetarea reorganizării și
trecerea la faliment în condițiile art. 145 și următoarele din lege din Legea 85/2014.
Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în
plan. Potrivit prevederilor art. 181 alin. 2 din legea nr. 85/2014, la data confirmării unui plan de
reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea
înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării
judiciare. În cazul trecerii la faliment, dispozițiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile. În cazul intrării
în faliment se va reveni la situația stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva
debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1), scăzându-se sumele achitate în timpul planului de
reorganizare.
Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare
urmează a fi achitate în conformitate cu actele juridice din care acestea se nasc, potrivit prevederilor
art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014.
15. Controlul aplicării planului de reorganizare
În condițiile Secțiunii a 6 din Legea 85/2014, aplicarea planului de către societatea debitoare
este supravegheată de 3 autorități independente, care colaborează pentru punerea în practică a
prevederilor din cuprinsul acestuia.
Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea căruia se derulează întreaga
procedură.
Acesta reprezintă organul suprem care este investit de lege cu controlul legalităţii
desfăşurării procedurii de reorganizare, având posibilitatea ca la orice cerere venită din partea
administratorului judiciar, a creditorilor sau a administratorului special, să deschidă procedura
falimentului debitoarei, în măsura în care sunt întrunite condiţiile legale pentru acest lucru.
Creditorii sunt “ochiul critic” al activității desfășurate 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 modalitățile de
intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru și de aplicare a
Planului. Creditorii prin Comitetul Creditorilor, sunt chemaţi să aprobe raportările financiare
întocmite de administratorul judiciar sau special cu privire la situaţiile financiare. De asemenea, în
măsura în care pierderile aduse averii debitoarei în cadrul reorganizării sunt semnificative, precum
şi în cazul în care nu sunt respectate previziunile planului, indiferent la ce fac aceastea referire
(plăţi curente, distribuiri, etc.) creditorii, cu sau fără suportul administratorului judiciar, pot depune
la dosarul cauzei o cerere de deschidere a procedurii falimentului faţă de debitor, în temeiul art. 143
din Lege. Astfel putem spune că în mare parte controlul asupra oprtunutăţii continuării perioadei
de reorganizare este exercitat de către creditori, prin intermediul instrumentelor oferite de lege:
Comitet, Adunare, respectiv posibilitatea de a cere deschiderea procedurii falimentului.
În ceea ce privește administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu
latura palpabilă a activității debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii
proceduri, conducând din punct de vedere operațional Societatea, având posibilitatea și obligația
legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a
Planului votat de creditori.
Astfel, administratorul judiciar este chemat să supravegheze activitatea debitoarei şi gradul
de indeplinire a previziunilor din planul de reorganizare. În temeiul art. 144 din Legea nr. 85/2014,
60

administratorul judiciar analizează activitatea debitoarei şi prezintă situaţia trimestrială a situaţiei
financiare, a cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii şi a abaterilor de la previziunile
planului de reorganizare prin rapoartele depuse la dosarul cauzei şi prezentate Comitetului
Creditorilor.
De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură
debitoarei sprijinul logistic și faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice și de marketing
optime.
Controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin:
•
Supravegherea tuturor actelor, operațiunilor și plăților efectuate de debitoare, cuprinse în
registrul special prevăzut de art. 84 din lege;
•
Informări și rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar;
•
Întocmirea și prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de
încasări și plăți pentru următoarea săptămână;
•
Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, și prin prezența unui
reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de cate ori acest lucru este necesar.
•
Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în
conformitate cu art. 144 din Legea nr. 85/2014.
După cum se poate observa cele trei „autorități independente” menționate mai sus au
prerogative și obligații interdependente care asigură o legătură între aceștia, activitatea lor având un
vector comun și anume realizarea aplicării prevederilor Planului de reorganizare.
16. Concluzii
Planul de reorganizare a activității societății FA&HA Import Export SRL este menit să
prezinte părților interesate perspectivele de redresare a activității societății, a acoperirii într-un grad
cât mai ridicat a sumelor înscrise în tabelul definitiv al creanțelor și a tuturor cheltuielilor de
procedură generate atât în perioada de observație, cât și în perioada de reorganizare judiciară.
În baza premiselor Planului, a măsurilor de reorganizare menţionate în Plan şi a
previziunilor efectuate pe baza lor se estimează că Societatea FA&HA Import Export SRL va putea
să susţină programul de plată a creanţelor, cheltuielile generate de la deschiderea procedurii de
insolvenţă precum şi pe parcursul procedurii de reorganizare judiciară precum şi datoriile generate
de continuarea activităţii.
Apreciem faptul că scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenței, și
anume acoperirea pasivului societății nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin
implementarea prezentului plan de reorganizare. Așa cum am prezentat și în cuprinsul Planului,
falimentul societății nu reprezintă o alternativă benefică în vederea acoperirii pasivului. De
asemenea, nu trebuie pierdute din vedere aspectele sociale pe care le-ar implica o procedură de
faliment a societății.
Menționăm faptul că implementarea prezentului plan va avea consecințe și pe plan
economic și social, asigurând menținerea în circuitul comercial a unei afaceri viabile, restructurate
atât din punct de vedere operațional cât și financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al
statului.
Societatea FA&HA Import Export SRL este un sistem economic viabil și mobil, este o
întreprindere redresabilă ce are capacitatea de a-şi continua activitatea.
Societatea este şi poate rămâne un contribuabil la bugetul consolidat al statului şi creator
de plus valoare prin contribuția la produsul intern brut național.
Societatea este capabilă să-şi reorganizeze întreaga activitate, iar sursele de venituri
identificate asigură continuarea activităţii, diversificarea acesteia, modernizarea unor capacităţi şi
plata datoriilor către creditori într-un relativ grad ridicat.
Planul de reorganizare pe care îl supunem atenţiei judecatorului sindic şi creditorilor,
cuprinde perspectivele de redresare ale societăţii în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii
acesteia, indică mijloacele financiare disponibile şi evoluţia cererii pe piaţă faţă de oferta
societăţii.
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Mizăm pe viziunea noăstră şi suntem într-o continuă căutare a celor mai potrivite rezolvări
pentru problemele incredinţate spre rezolvare şi dezlegare de către clienţii şi partenerii noştri.
Pe toată perioadă de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat potrivit
art.139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, dacă condiiţiile în care a fost propus planul de reorganziare nu
mai corespund ipotezelor de calcul şi previziune sau au fost identificate alte modalităţi de stingere a
creanţelor, sau surse de finanţare. Modificările propuse ce vor fi aduse planului de reorganziare vor
fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege.
În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a
derulării acestuia, de către factorii menţionaţi în cuprinsul planului, constituie o garanţie solidă a
realizării obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului asumat prin plan şi menţinerea
afacerii Societăţii FA&HA Import Export SRL în viaţa comercială, motiv pentru care supunem
votului conform legii, prezentul plan de reorganizare.
Prezentul plan a fost întocmit în xx exemplare originale si cuprinde un număr de 62 pagini şi
8 file anexe care fac parte integrantă din acesta:
FA&HA Import Export SRL
Administratorul special,
Kakucs Albert
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