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I. Confirmarea Planului de reorganizare al activităţii debitoarei SC 
Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA 
 

Dispozițiile art. 132 alin. (1) lit. a) prevăd: „Urmatoarele categorii de 
persoane vor putea propune un plan de reorganizare: a) debitorul, cu aprobarea 
adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la publicarea 
tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare potrivit 
art. 67 alin. (1) lit. g), daca procedura a fost declansata de acesta, si in termenul 
prevazut de art. 74, in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii 
unuia sau mai multor creditori; […]” 
 Având în vedere faptul că tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în BPI 
nr. 565/11.01.2017, conform disp. menționate anterior, termenul limită de 
depunere a planului de reorganizare a activității debitorului, era data de 
13.02.2017.  
 În temeiul disp. art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  „La cererea 
oricărei părţi interesate sau a administratorului judiciar, judecătorul-sindic poate 
prelungi cu maximum 30 de zile, pentru motive temeinice, termenele de depunere a 
planului prevăzute la alin. (1).”, s-a formulat cerere de prelungire a termenului de 
depunere a planului de reorganizare a activității debitorului. 
 În vederea soluționării cererii de prelungire menționată, s-a format dosarul 
nr. 2391/115/2014/a3. La termenul de judecată din data de 13.02.2017, prin 
intermediul Sentinței civilă 40/JS. judecătorul-sindic a admis cererea formulată 
de subscrisa și a dispus majorarea termenului de depunere a planului de 
reorganizare, prevăzut de disp. art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu 30 de 
zile începând din data de 13.02.2017.  
 În data de 03.03.2017, debitorul prin administrator special a depus planul 
de reorganizare al activității la registratura Tribunalului Caraș - Severin. În data 
de 06.03.2017 un exemplar al planului de reorganizare s-a depus la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș - Severin.  
 Conform disp. art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a publicat în BPI nr. 4554/07.03.2017, anunțul privind depunerea 
planului de reorganizare, în care s-a indicat persoana care l-a depus, faptul că în 
data de 29.03.2017 ora 11.00 se va vota planul de reorganizare în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor și a menționat că este permisă votarea prin 
corespondență. 
 La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA – în insolvență, in insolvency, en procedure 
collective, au comunicat puncte de vedere în scris următorii creditori: ICESA 
Energy SRL, UCM Hydro SRL, ICE Investing Consulting Engineering SA,  Aurel 
Băra, Ovidiu Pascar, Sorina – Daniela Pop, SC Aquacaraș SA, SC Top Konex Serv 
SRL, Consiliul Local al Municipiului Reșița - Serviciul Public Direcția Impozite și 
Taxe, DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin, SC Hidarom SRL.  
 La Adunarea Generală a Creditorilor au transmis puncte de vedere creditorii 
ale căror creanţe însumate reprezintă  75,464% din masa credală, respectiv 
5(cinci) categorii de creanţe înscrise în tabelul creditorilor (grupa 1 – creanțe 
garantate, grupa 2 – creanțe salariale, grupa 3 - creanţe bugetare, grupa 4 - 
creanțe chirografare stabilite conform art. 134 alin. (1) din Legea 85/2014, grupa 
5 – creanțe chirografare), calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv 
ajustat II al creanţelor depus la grefa Tribunalului Caraș - Severin şi publicat în 
BPI nr. 3547/22.02.2017.  
 Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se 
constată că Adunarea Creditorilor SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA din 
data de 29.03.2017 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă 
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şedinţa adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii de zi a 
şedinţei. În temeiul art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu 
prevederile Planului de reorganizare, următoarele grupe constituie categorii 
distincte de creanţe care votează separat: 
Grupa 1 – creanțe garantate,  
Grupa 2 – creanțe salariale,  
Grupa 3 - creanţe bugetare,  
Grupa 4 - creanțe chirografare stabilite cf. art. 134 alin. (1) din Legea 85/2014,  
Grupa 5 – creanțe chirografare. 
 Ordinea de zi este următoarea:  Votarea Planului de reorganizare propus de 
către debitorul SC Reşiţa Reductoare și Regenerabile SA prin administrator special. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului  SC Reşiţa Reductoare și 
Regenerabile SA a hotărât următoarele: 
 Adunarea creditorilor  SC Reşiţa Reductoare și Regenerabile SA constată 
faptul că, din cele 5 (cinci) categorii de creanţe prevăzute a fi îndestulate prin 
planul de reorganizare, 5 (cinci) categorii (creanţe garantate, creanțe salariale, 
creanțe bugetare, creanţe chirografare stabilite potrivit art. 134 alin. (1) din Legea 
85/2014 și creanţe chirografare) au votat PENTRU Planul de reorganizare propus 
de administratorul special privind debitorul SC Reşiţa Reductoare și 
Regenerabile SA. 
 Președintele de ședință constată faptul că un procent de 75,464% din 
totalul masei credale, conform Tabelului definitiv ajustat II de creanțe întocmit 
împotriva averii debitoarei, a votat pentru APROBAREA Planului de reorganizare 
al activității SC Reşiţa Reductoare și Regenerabile SA, fiind astfel îndeplinite disp. 
art. 49 alin (1) coroborate cu art. 139 alin. (1) lit. A din Legea 85/2014: "în  cazul 
în care sunt 5 categorii, planul se consideră acceptat dacă cel puțin 3 dintre 
categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, dintre cele prevăzute la art. 
138 alin. (3), acceptă planul cu condiția ca minimum una dintre categoriile 
defavorizate să accepte planul și ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale 
să accepte planul; ".  
 Procesul verbal nr. 326/29.03.2017 întocmit la ședința Adunării Generale 
a Creditorilor debitorului, a fost transmis la dosarul cauzei, a fost publicat în BPI 
nr. 6639/03.04.2017, respectiv a fost afișat pe site-ul subscrisei, 
www.consultant-insolventa.ro la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/ 2014/08/Proces-verbal-nr.-326-din-29.03.2017.pdf. 
 La termenul de judecată din data de 20.04.2017, s-a solicitat onoratei 
instanțe să ia act de hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului, din 
data de 29.03.2017, și în temeiul disp. art. 139 alin. (1) lit. A din Legea nr. 
85/2014, să confirme planul de reorganizare al activității debitorului SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA sub supravegherea administratorului judiciar 
Consultant Insolventa SPRL. Judecătorul – sindic, prin Sentința civilă nr. 
91/2017 din data de 20.04.2017 a admis cererea de confirmare a planului de 
reorganizare al debitorului.  
 

II. Situația financiară a debitoarei după intrarea în procedura de 
reorganizare judiciară 
 

Subscrisa a solicitat, în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr.  85/2014, 
administratorului special al debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
documentele contabile aferente perioadei ianuarie 2018 – mai 2018. Debitorul a 
transmis administratorului judiciar balanțele aferente lunilor ianuarie 2018 şi 
februarie 2018. Situația financiară a debitorului în perioada ianuarie 2018 – 
mai 2018 se prezintă astfel: 
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Denumire indicatori Sold la data 
31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 

Capital şi rezerve/sold final 11.676.640,48 11.676.640,48 11.676.640,48 11.676.640,48 11.676.640,48 

Rezultatul reportat/sold final 14.787.334,06 
pierdere 

14.787.334,06 
pierdere 

14.787.334,06 
pierdere 

14.787.334,06 
pierdere 

14.787.334,06 
pierdere 

Rezultatul exerciţiului financiar curent/sold 
final 

66.654,41 
profit 

336.974,95 
profit 

435.927,17 
profit 

488.497,46 
profit 

582.712,70 
profit 

Rezultatul exerciţiului financiar/lunar -354.696,24 
pierdere 

270.320,54 
profit 

98.952,22 
profit 

52.570,29 
profit 

94.215,24 
profit 

Provizioane/sold final 53.102,71 53.102,71 53.102,71 53.102,71 53.102,71 
Împrumuturi şi datorii asimilate/sold final 3.053,52 3.053,52 2.289,64 1.780,72 1.780,72 
Total Capitaluri proprii/ sold final -2.990.936,46 -2.720.615,92 -2.621.663,70 -2.569.093,41 -2.474.878,17 
Imobilizări necorporale/sold final 217.847,69 217.847,69 217.847,69 217.847,69 217.847,69 
Imobilizări corporale/sold final 72.046.290,61 72.046.290,61 72.046.290,61 72.046.290,61 72.046.290,61 
Imobilizări financiare/sold final 34.638,20 34.638,20 34.638,20 50.338,20 50.338,20 
Amortizări privind imobilizările/sold final 69.638.111,97 69.669.609,25 69.681.106,53 69.702.603,81 69.723.931,44 

Stocuri de materii prime şi materiale/sold 
final 

883.167,02 896.938,21 1.241.605,32 1.122.433,38 1.113.168,76 

Stocuri în curs de aprovizionare/sold final 37.829,83 106.235,54 1.002,71 236,52 236,52 
Producţie în curs de execuţie/sold final 1.004.352,59 738.696,38 822.082,05 974.164,68 1.136.610,88 
Produse finite/sold final 20.565,60 42.939,57 30.499,40 20.060,54 33.259,98 
Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi 
producţiei în curs de execuţie/sold final 

49.397,32 49.397,32 49.397,32 49.397,32 49.397,32 

Furnizori şi conturi asimilate/sold final 1.287.166,74 1.294.008,97 1.167.438,88 989.438,22 1.214.128,40 

Furnizori şi conturi asimilate/rulaje lunare 421.751,11 
(rulaj debitor) 
500.921,57 

(rulaj creditor) 

785.800,79  
(rulaj debitor) 
784.819,19  

(rulaj creditor) 

1.243.615,75 
(rulaj debitor) 
1.113.767,42 
(rulaj creditor) 

941.895,98 
(rulaj debitor) 
732.306,51 

(rulaj creditor) 

722.968,12 
(rulaj debitor) 
901.900,31 

(rulaj creditor) 
Furnizori-debitori (avansuri plătite)/sold final  11.809,23 19.633,06 22.911,30 54.500,11 100.258,10 
Furnizori-debitori/rulaje lunare 6.688,69  

(rulaj debitor) 
0,00  

(rulaj creditor) 

7.823,83  
(rulaj debitor) 

0,00  
(rulaj creditor) 

3.278,24 
(rulaj debitor) 

0,00  
(rulaj creditor) 

31.588,81 
(rulaj debitor) 

0,00  
(rulaj creditor) 

49.357,99 
(rulaj debitor) 

3.600,00 
(rulaj creditor) 

Clienţi şi conturi asimilate/sold final 1.258.330,49 1.926.489,71 3.026.229,80 2.024.519,67 2.743841,45 
Clienţi şi conturi asimilate/rulaje lunare 983.046,40 

(rulaj debitor) 
641.693,89 

(rulaj creditor) 

1.100.943,50 
(rulaj debitor) 
120.341,10  

(rulaj creditor) 

2.457.560,00 
(rulaj debitor) 
2.737.290,79 
(rulaj creditor) 

1.179.771,32 
(rulaj debitor) 
2.377.279,49 
(rulaj creditor) 

1.174.028,75 
(rulaj debitor) 
655.976,09 

(rulaj creditor) 
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Clienţi-creditori/sold final 633.274,24 320.831,06 1.700.301,94 1.896.099,98 2.097.369,10 
Clienţi-creditori/rulaje lunare 0,00  

(rulaj debitor) 
-155.484,99 

(rulaj creditor) 

0,00  
(rulaj debitor) 
-312.443,18  

(rulaj creditor) 

0,00  
(rulaj debitor) 
1.379.470,88 
(rulaj creditor) 

0,00  
(rulaj debitor) 
195.798,04 

(rulaj creditor) 

0,00 
(rulaj debitor) 
655.976,09 

(rulaj creditor) 
Personal şi conturi asimilate/sold final 98.657,00 93.816,00 109.058,00 105.558,00 106.952,00 

Personal şi conturi asimilate/rulaje lunare 285.872,00 
(rulaj debitor) 
306.577,00 

(rulaj creditor) 

336.686,00  
(rulaj debitor) 
331.845,00  

(rulaj creditor) 

330.589,00 
(rulaj debitor) 
345.831,00 

(rulaj creditor) 

322.173,00 
(rulaj debitor) 
318.673,00 

(rulaj creditor) 

338.518,00 
(rulaj debitor) 
339.912,00 

(rulaj creditor) 
Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi 
asimilate/sold final 

421.819,00 424.345,00 430.509,00 345.567,00 351.170,00 

Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi 
asimilate/sold final 

437.042,41 402.226,72 386.950,84 268.936,58 244.699,51 

Creditori diverşi/sold final 841.292,00 841.292,00 841.292,00 841.292,00 841.292,00 
Cheltuieli înregistrate în avans/sold final 36.729,25 34.696,67 34.958,19 31.684,56 29.091,74 
Decontări din operaţii în curs de clarificare 6.208.330,60 6.208.330,60 6.208.330,60 6.208.330,60 6.208.330,60 
Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi 10.419,50 10.419,50 10.419,50 10.419,50 10.419,50 
Conturi la bănci/sold final 1.075.771,90 508.880,48 478.788,52 1.298.856,96 892.765,68 
Conturi la bănci/rulaje lunare 923.910,96 

(rulaj debitor) 
1.001.563,65 
(rulaj creditor) 

1.108.589,85 
(rulaj debitor) 
1.675.481,27 
(rulaj creditor) 

1.698.492,20 
(rulaj debitor) 
1.728.584,16 
(rulaj creditor) 

3.097.430,87 
(rulaj debitor) 
2.277.362,43 
(rulaj creditor) 

965.186,60 
(rulaj debitor) 
1.371.277,88 
(rulaj creditor) 

Casa/sold final 8.922,21 3.846,13 8.093,01 9.013,65 7.791,80 
Casa/rulaje lunare 37.885,50  

(rulaj debitor) 
38.016,70  

(rulaj creditor) 

52.012,46  
(rulaj debitor) 

57.088,54  
(rulaj creditor) 

49.920,77 
(rulaj debitor) 

45.673,89 
(rulaj creditor) 

61.799,74 
(rulaj debitor) 

60.879,10 
(rulaj creditor) 

55.302,80 
(rulaj debitor) 

56.524,65 
(rulaj creditor) 

Total cheltuieli 1.125.517,46 797.346,39 947.062,31 986.323,33 1.037.359,67 
Total venituri 3.126.988,62 4.400.666,66 3.427.579,69 3.464.188,46 4.533.831,62 
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 În luna ianuarie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 
valoare de -2.987.882,94 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 

 capital subscris vărsat - 8.608.880,00 lei; 
 prime de capital (de emisiune) – 2.144,20 lei;  
 rezerve din reevaluare – 35.077,05 lei; 
 rezerve legale – 1.779.919,00 lei; 
 alte rezerve – 1.250.620,23 lei; 
 rezultatul reportat din perioada precedentă sub formă de pierdere – 

14.787.334,06 lei; 
 profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 

66.654,41 lei (pierderea înregistrată în luna ianuarie 2018 de 
354.696,24 lei, din care: 1.125.517,46 lei – cheltuieli înregistrate în 
cursul lunii ianuarie 2018 şi 3.126.988,62 lei – venituri înregistrate în 
cursul lunii ianuarie 2018); 

 provizioane – 53.102,71 lei; 
 împrumuturi şi datorii asimilate – 3.053,52 lei. 

Conform balanţei de verificare aferente lunii ianuarie 2018, debitoarea 
înregistrează active imobilizate în valoare totală de 72.298.776,50 lei, fiind 
constituite din: 

 imobilizări necorporale în valoare totală de 217.847,69 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 201.291,19 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 82.815,68 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 16.556,50 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

 imobilizări corporale în valoare totală de 72.046.290,61 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
154.796,21 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.004.755,60 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.600.499,36 lei; mijloace de transport – 2.819.608,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
67.259.303,81 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.184.023,43 lei (amortizare cumulată aferentă de 2.127.744,36 lei). 

 imobilizări financiare în valoare de 34.638,20 lei, constituite din: acţiuni 
deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
26.136,81 lei. 

La data de 31.01.2018, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
1.945.915,04 lei, constituite din: 

 materii prime – 736.672,53 lei (în cursul lunii ianuarie 2018, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 177.509,21 
lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 540.740,25 lei) – 
ajustarea pentru deprecierea materiilor prime de 49.397,32 lei; 

 materiale auxiliare – 17.098,53 lei (în cursul lunii ianuarie 2018 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 2.865,17 lei); 

 combustibili – 462,92 lei (în cursul lunii ianuarie 2018, debitoarea 
aciziţionează combustibil în valoare de 1.025,78 lei şi eliberează în consum 
combustibil în valoare de 1.777,98 lei);  
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 piese de schimb – 16.840,99 lei (în cursul lunii ianuarie 2018, este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 9.762,27 
lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 90.099,30 
lei); 

 alte materiale consumabile – 3.054,54 lei (în cursul lunii ianuarie 2018 
este înregistrată intrarea în gestiune a materialelor consumabile în valoare 
de 1.554,42 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri în valoare de 165,02 
lei);   

 materiale de natura obiectelor de inventar – 109.037,51 lei (în cursul 
lunii ianuarie 2018, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare 
de 14.737,13 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura 
obiectelor de inventar în valoare de de 5.359,49 lei); 

 materii prime în curs de aprovizionare – 37.829,83 lei; 
 produse în curs de execuţie – 1.004.352,59 lei; 
 produse finite – 20.565,60 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite 

în valoare de 463.921,49 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri de 
produse finite în valoare de 456.160,81 lei). 

 
La sfârşitul lunii ianuarie 2018, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
3.808.633,18 lei, reprezentând: 

 datorii la furnizori (cont 401) – 1.195.252,80 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate noi datorii în sumă de 517.210,61 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 398.569,02 lei); 

 efecte de plătit (cont 403) – 1.170,96 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 7.055,51 lei şi sunt plătite efecte comerciale în 
valoare de 15.880,55 lei); 

 datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 90.742,98 lei; 
 datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 633.274,24 lei 

(în cursul lunii ianuarie 2018 sunt stornate avansuri în sumă de 
155.484,99 lei); 

 datorii salariale (cont 421) – 98.657,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
datorii salariale de 306.577,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
285.872,00 lei); 

 reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 2.668,00 lei; 
În cursul lunii ianuarie 2018 sunt acordate avansuri personalului în sumă 
de 57.180,00 lei. 

 alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 17.580,00 lei (în 
cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă de 17.580,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 14.520,00 lei); 

 datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – 
164.491,00 lei (în cursul lunii fiind achitate contribuţii în sumă de 
35.375,00 lei); 

 datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale (cont 4312) 
– 81.845,00 lei (în cursul lunii fiind achitate contribuţii în sumă de 
23.060,00 lei); 

 datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate 
(cont 4313) – 39.774,00 lei (în cursul lunii fiind achitate contribuţii în 
sumă de 11.628,00 lei); 

 datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale de 
sănătate (cont 4314) – 42.579,00 lei (în cursul lunii fiind achitate 
contribuţii în sumă de 10.585,00 lei); 
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 datorii privind contribuţia de asigurări sociale (cont 4315) – 57.438,00 
lei (în cursul lunii fiind înregistrate contribuţii în sumă de 57.438,00 lei); 

 datorii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 
22.926,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate contribuţii în sumă de 
22.926,00 lei); 

 datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
5.185,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate contribuţii în sumă de 
5.185,00 lei); 

 datorii privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (cont 4371) – 
2.839,00 lei (în cursul lunii fiind achitate contribuţii în sumă de 1.075,00 
lei); 

 datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – 
2.850,00 lei (în cursul lunii fiind achitate contribuţii în sumă de 1.079,00 
lei); 

 alte datorii sociale (cont 4381) – 1.892,00 lei (în cursul lunii fiind achitate 
datorii în sumă de 872,00 lei); 

 taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 192.966,54 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

114.940,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
14.464,00 lei şi achitat impozitul în sumă de 39.430,00 lei); 

 alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
119.533,66 lei; 

 datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
7.321,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 5.985,00 lei şi achitate datorii în sumă de 4.596,00 lei); 

 alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 71.412,00 lei; 
 datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii ianuarie 2018, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
1.270.139,72 lei, constituite din: 

 creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 1.042.570,88 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 777.706,29 lei şi sunt încasate creanţe în 
valoare de 797.178,88 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-clienţi în 
sumă de 10.419,50 lei; 

 avansuri acordate furnizorilor pentru livrări de stocuri (cont 4091) – 
11.809,23 lei; 

 creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
 efecte de primit de la clienţi (cont 413) – 205.340,11 lei (în cursul lunii 

ianuarie 2018 sunt înregistrate efecte de primit în valoare de 205.340,11 
lei). 

 
Conform balanţei aferente lunii ianuarie 2018, sunt înregistrate cheltuieli în avans 
în valoare de 36.729,25 lei; decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 
6.208.330,60 lei (sold creditor). 
  
 La sfârşitul lunii ianuarie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi 
băneşti în conturi bancare în cuatum de 1.075.771,90 lei: 35.492,31 lei – în 
conturi bancare în lei şi 1.040.279,59 lei în conturi bancare în valută (în 
cursul lunii fiind virată în conturi bancare suma de 923.910,96 lei şi efectuate 
plăţi prin virament bancar în sumă de 1.001.563,65 lei), numerar în casierie în 
cuantum de 8.922,21 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 
37.885,50 lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 38.016,70 lei). 
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 În luna februarie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative 

în valoare de -2.717.562,40 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 

 capital subscris vărsat - 8.608.880,00 lei; 
 prime de capital (de emisiune) – 2.144,20 lei;  
 rezerve din reevaluare – 35.077,05 lei; 
 rezerve legale – 1.779.919,00 lei; 
 alte rezerve – 1.250.620,23 lei; 
 rezultatul reportat din perioada precedentă sub formă de pierdere – 

14.787.334,06 lei; 
 profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 

336.974,95 lei (profitul înregistrat în luna februarie 2018 de 
270.320,54 lei, din care: 797.346,39 lei – cheltuieli înregistrate în cursul 
lunii februarie 2018 şi 4.400.666,66 lei – venituri înregistrate în cursul 
lunii februarie 2018); 

 provizioane – 53.102,71 lei; 
 împrumuturi şi datorii asimilate – 3.053,52 lei. 

Conform balanţei de verificare aferente lunii februarie 2018, debitoarea 
înregistrează active imobilizate în valoare totală de 72.298.776,50 lei, fiind 
constituite din: 

 imobilizări necorporale în valoare totală de 217.847,69 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 201.291,19 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 88.856,96 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 16.556,50 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

 imobilizări corporale în valoare totală de 72.046.290,61 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
166.436,81 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.004.755,60 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.600.499,36 lei; mijloace de transport – 2.819.608,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
67.262.210,63 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.184.023,43 lei (amortizare cumulată aferentă de 2.128.652,94 lei). 

 imobilizări financiare în valoare de 34.638,20 lei, constituite din: acţiuni 
deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
26.136,81 lei. 

La data de 28.02.2018, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
1.784.809,70 lei, constituite din: 

 materii prime – 756.593,65 lei (în cursul lunii februarie 2018, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 261.525,09 
lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 241.603,97 lei) – 
ajustarea pentru deprecierea materiilor prime de 49.397,32 lei; 

 materiale auxiliare – 14.571,65 lei (în cursul lunii februarie 2018 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 1.658,99 lei şi 
descărcate din gestiune stocuri în valoare de 4.185,87 lei); 

 combustibili – 504,63 lei (în cursul lunii februarie 2018, debitoarea 
aciziţionează combustibil în valoare de 2.521,93 lei şi eliberează în consum 
combustibil în valoare de 2.480,22 lei);  

 piese de schimb – 17.352,63 lei (în cursul lunii februarie 2018, este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 4.060,90 
lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 3.549,26 
lei); 
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 alte materiale consumabile – 4.323,67 lei (în cursul lunii februarie 2018 
este înregistrată intrarea în gestiune a materialelor consumabile în valoare 
de 2.856,32 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri în valoare de 
1.587,19 lei);   

 materiale de natura obiectelor de inventar – 103.591,98 lei (în cursul 
lunii februarie 2018, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare 
de 10.625,02 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura 
obiectelor de inventar în valoare de de 16.070,55 lei); 

 materii prime în curs de aprovizionare – 106.235,54 lei; 
 produse în curs de execuţie – 738.696,38 lei; 
 produse finite – 42.939,57 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite 

în valoare de 761.775,39 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri de 
produse finite în valoare de 739.401,42 lei). 

 
La sfârşitul lunii februarie 2018, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
3.474.123,69 lei, reprezentând: 

 datorii la furnizori (cont 401) – 1.175.600,16 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate noi datorii în sumă de 748.750,96 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 768.403,60 lei); 

 efecte de plătit (cont 403) – 17.076,97 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 22.979,37 lei şi sunt plătite efecte comerciale în 
valoare de 7.073,36 lei); 

 datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 101.331,84 lei; 
 datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 320.831,06 lei 

(în cursul lunii februarie 2018 sunt stornate avansuri în sumă de 
312.443,18 lei); 

 datorii salariale (cont 421) – 70.778,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
datorii salariale de 240.295,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
247.926,00 lei); 

 reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 2.668,00 lei; 
În cursul lunii februarie 2018 sunt acordate avansuri personalului în sumă 
de 70.480,00 lei. 

 alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 20.370,00 lei (în 
cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă de 20.370,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 17.580,00 lei); 

 datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – 
164.491,00 lei; 

 datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale (cont 4312) 
– 81.845,00 lei;  

 datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate 
(cont 4313) – 39.774,00 lei; 

 datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale de 
sănătate (cont 4314) – 42.579,00 lei; 

 datorii privind contribuţia de asigurări sociale (cont 4315) – 59.054,00 
lei (în cursul lunii fiind înregistrate contribuţii în sumă de 59.411,00 lei şi 
achitate contribuţii în valoare de 57.795,00 lei); 

 datorii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 
23.652,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate contribuţii în sumă de 
23.652,00 lei şi achitate contribuţii în valoare de 22.926,00 lei); 

 datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
5.369,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate contribuţii în sumă de 
5.369,00 lei şi achitate contribuţii în valoare de 5.185,00 lei); 
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 datorii privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (cont 4371) – 
2.839,00 lei; 

 datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – 
2.850,00 lei; 

 alte datorii sociale (cont 4381) – 1.892,00 lei; 
 taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 185.504,00 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

116.022,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
15.510,00 lei şi achitat impozitul în sumă de 14.428,00 lei); 

 alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
119.533,66 lei; 

 datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
7.359,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 6.023,00 lei şi achitate datorii în sumă de 5.985,00 lei); 

 alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 71.412,00 lei; 
 datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii februarie 2018, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
1.946.122,77 lei, constituite din: 

 creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 1.650.973,30 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 1.041.186,70 lei şi sunt încasate creanţe 
în valoare de 432.784,28 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-clienţi 
în sumă de 10.419,50 lei; 

 avansuri acordate furnizorilor pentru livrări de stocuri (cont 4091) – 
19.633,06 lei; 

 creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
 efecte de primit de la clienţi (cont 413) – 265.096,91 lei (în cursul lunii 

februarie 2018 sunt înregistrate efecte de primit în valoare de 59.756,80 lei). 
 
Conform balanţei aferente lunii februarie 2018, sunt înregistrate cheltuieli în 
avans în valoare de 34.696,67 lei; decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 
6.208.330,60 lei (sold creditor). 
  
 La sfârşitul lunii februarie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi 
băneşti în conturi bancare în cuatum de 508.880,48 lei: 175.358,46 lei – în 
conturi bancare în lei şi 333.522,10 lei în conturi bancare în valută (în cursul 
lunii fiind virată în conturi bancare suma de 1.108.589,85 lei şi efectuate plăţi 
prin virament bancar în sumă de 1.675.481,27 lei), numerar în casierie în 
cuantum de 3.846,13 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 
52.012,46 lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 57.088,54 lei). 
 
 În luna martie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 

valoare de -2.619.374,06 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 

 capital subscris vărsat - 8.608.880,00 lei; 
 prime de capital (de emisiune) – 2.144,20 lei;  
 rezerve din reevaluare – 35.077,05 lei; 
 rezerve legale – 1.779.919,00 lei; 
 alte rezerve – 1.250.620,23 lei; 
 rezultatul reportat din perioada precedentă sub formă de pierdere – 

14.787.334,06 lei; 
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 profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 
435.927,17 lei (profitul înregistrat în luna martie 2018 de 98.952,22 
lei, din care: 947.062,31 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii martie 
2018 şi 3.427.579,69 lei – venituri înregistrate în cursul lunii martie 
2018); 

 provizioane – 53.102,71 lei; 
 împrumuturi şi datorii asimilate – 3.053,52 lei. 

Conform balanţei de verificare aferente lunii martie 2018, debitoarea înregistrează 
active imobilizate în valoare totală de 72.298.776,50 lei, fiind constituite din: 

 imobilizări necorporale în valoare totală de 217.847,69 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 201.291,19 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 94.898,24 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 16.556,50 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

 imobilizări corporale în valoare totală de 72.046.290,61 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
178.077,41 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.004.755,60 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.600.499,36 lei; mijloace de transport – 2.819.608,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
67.265.117,45 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.184.023,43 lei (amortizare cumulată aferentă de 2.129.561,52 lei). 

 imobilizări financiare în valoare de 34.638,20 lei, constituite din: acţiuni 
deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
26.136,81 lei. 

La data de 31.03.2018, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
2.095.189,48 lei, constituite din: 

 materii prime – 1.053.224,20 lei (în cursul lunii martie 2018, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 615.919,15 
lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 319.288,60 lei) – 
ajustarea pentru deprecierea materiilor prime de 49.397,32 lei; 

 materiale auxiliare – 25.446,13 lei (în cursul lunii martie 2018 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 13.287,69 lei şi 
descărcate din gestiune stocuri în valoare de 2.413,21 lei); 

 combustibili – 1.184,92 lei (în cursul lunii martie 2018, debitoarea 
achiziţionează combustibil în valoare de 2.276,91 lei şi eliberează în consum 
combustibil în valoare de 1.596,62 lei);  

 piese de schimb – 25.466,59 lei (în cursul lunii martie 2018, este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 
63.222,71 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 
55.108,75 lei); 

 alte materiale consumabile – 32.984,86 lei (în cursul lunii martie 2018 
este înregistrată intrarea în gestiune a materialelor consumabile în valoare 
de 30.090,93 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri în valoare de 
1.429,74 lei);   

 materiale de natura obiectelor de inventar – 103.298,62 lei (în cursul 
lunii martie 2018, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare de 
12.261,44 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura obiectelor 
de inventar în valoare de de 12.554,80 lei); 

 materii prime în curs de aprovizionare – 1.002,71 lei; 
 produse în curs de execuţie – 822.082,05 lei; 
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 produse finite – 30.499,40 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite 
în valoare de 595.932,56 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri de 
produse finite în valoare de 608.372,73 lei). 

 
La sfârşitul lunii martie 2018, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
4.753.882,48 lei, reprezentând: 

 datorii la furnizori (cont 401) – 1.030.819,00 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate noi datorii în sumă de 985.934,42 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 1.130.715,58 lei); 

 efecte de plătit (cont 403) – 24.453,16 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 116.998,12 lei şi sunt plătite efecte comerciale 
în valoare de 109.621,93 lei); 

 datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 112.166,72 lei; 
 datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 1.700.301,94 

lei (în cursul lunii martie 2018 sunt sunt înregistrate avansuri încasate în 
valoare de 1.379.470,88 lei); 

 datorii salariale (cont 421) – 80.926,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
datorii salariale de 254.916,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
244.768,00 lei); 

 avansuri acordate personalului (cont 425) – 550,00 lei (în cursul lunii 
fiind înregistrate avansuri datorate salariaţilor în sumă de 67.310,00 lei şi 
sunt plătite avansuri în sumă de 66.760,00 lei); 

 reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 1.887,00 lei; 
 alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 25.695,00 lei (în 

cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă de 22.905,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 17.580,00 lei); 

 datorii privind contribuţia la asigurările sociale (cont 431) – 417.208,00 
lei; 

 datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
5.720,00 lei;  

 datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 5.689,00 lei; 
 alte datorii sociale (cont 438) – 1.892,00 lei; 
 taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 185.504,00 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

117.616,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
17.104,00 lei şi achitat impozitul în sumă de 15.510,00 lei); 

 alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
123.372,66 lei; 

 datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
7.378,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 6.042,00 lei şi achitate datorii în sumă de 6.023,00 lei); 

 alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 71.412,00 lei; 
 datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii martie 2018, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
3.107.004,92 lei, constituite din: 

 creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 3.016.142,58 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 2.447.472,78 lei şi sunt încasate creanţe 
în valoare de 1.092.723,00 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-clienţi 
în sumă de 10.419,50 lei; 

 avansuri acordate furnizorilor pentru livrări de stocuri (cont 4091) – 
22.911,30 lei; 
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 creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
 efecte de primit de la clienţi (cont 413) – 10.087,22 lei (în cursul lunii 

martie 2018 sunt înregistrate efecte de primit în valoare de 10.087,22 lei şi 
sunt încasate efecte comerciale în sumă de 265.096,91 lei); 

 contribuţia la fondul de concedii şi indemnizaţii de recuperat (cont 
4313.3) – 684,00 lei; 

 taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 46.760,32 lei. 
Conform balanţei aferente lunii martie 2018, sunt înregistrate cheltuieli în avans 
în valoare de 34.958,19 lei; decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 
6.208.330,60 lei (sold creditor). 
 La sfârşitul lunii martie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi 
băneşti în conturi bancare în cuatum de 478.788,52 lei: 119.159,34 lei – în 
conturi bancare în lei şi 359.629,18 lei în conturi bancare în valută (în cursul 
lunii fiind virată în conturi bancare suma de 1.698.492,20 lei şi efectuate plăţi 
prin virament bancar în sumă de 1.728.584,16 lei), numerar în casierie în 
cuantum de 8.093,01 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 
49.920,77 lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 45.673,89 lei). 
 
 În luna aprilie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 

valoare de -2.569.093,41 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 

 capital subscris vărsat - 8.608.880,00 lei; 
 prime de capital (de emisiune) – 2.144,20 lei;  
 rezerve din reevaluare – 35.077,05 lei; 
 rezerve legale – 1.779.919,00 lei; 
 alte rezerve – 1.250.620,23 lei; 
 rezultatul reportat din perioada precedentă sub formă de pierdere – 

14.787.334,06 lei; 
 profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 

488.497,46 lei (profitul înregistrat în luna aprilie 2018 de 52.570,29 
lei, din care: 986.323,33 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii aprilie 
2018 şi 3.464.188,46 lei – venituri înregistrate în cursul lunii aprilie 
2018); 

 provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii aprilie 2018, debitoarea înregistrează 
active imobilizate în valoare totală de 72.314.476,50 lei, fiind constituite din: 

 imobilizări necorporale în valoare totală de 217.847,69 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 201.291,19 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 100.939,52 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 16.556,50 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

 imobilizări corporale în valoare totală de 72.046.290,61 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
189.718,01 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.004.755,60 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.600.499,36 lei; mijloace de transport – 2.819.608,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
67.268.024,27 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.184.023,43 lei (amortizare cumulată aferentă de 2.130.470,10 lei). 

 imobilizări financiare în valoare de 50.338,20 lei, constituite din: acţiuni 
deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
41.836,81 lei. 
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La data de 30.04.2018, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
2.116.895,12 lei, constituite din: 

 materii prime – 1.122.433,38 lei (în cursul lunii aprilie 2018, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 336.835,48 
lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 469.425,16 lei) – 
ajustarea pentru deprecierea materiilor prime de 49.397,32 lei; 

 materiale auxiliare – 23.968,74 lei (în cursul lunii aprilie 2018 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 1.427,08 lei şi 
descărcate din gestiune stocuri în valoare de 2.904,47 lei); 

 combustibili – 289,07 lei (în cursul lunii aprilie 2018, debitoarea 
achiziţionează combustibil în valoare de 344,93 lei şi eliberează în consum 
combustibil în valoare de 1.240,78 lei);  

 piese de schimb – 63.980,83 lei (în cursul lunii aprilie 2018, este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 
53.322,04 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 
14.807,80 lei); 

 alte materiale consumabile – 3.153,97 lei (în cursul lunii aprilie 2018 
este înregistrată descărcarea din gestiune stocuri în valoare de 29.830,89 
lei);   

 materiale de natura obiectelor de inventar – 110.406,25 lei (în cursul 
lunii aprilie 2018, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare de 
19.824,16 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura obiectelor 
de inventar în valoare de de 12.716,53 lei); 

 materii prime în curs de aprovizionare – 236,52 lei; 
 produse în curs de execuţie – 974.164,68 lei; 
 produse finite – 20.060,54 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite 

în valoare de 486.590,18 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri de 
produse finite în valoare de 2.320.585,68 lei). 

 
La sfârşitul lunii aprilie 2018, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
4.596.630,43 lei, reprezentând: 

 împrumuturi şi datorii asimilate (cont 167) – 1,780,72 lei. 
 datorii la furnizori (cont 401) – 896.370,00 lei (în cursul lunii fiind 

înregistrate noi datorii în sumă de 735.445,88 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 869.894,88 lei); 

 efecte de plătit (cont 403) – 20.957,73 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 34.416,86 lei şi sunt plătite efecte comerciale în 
valoare de 37.912,29 lei); 

 datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 72.110,49 lei; 
 datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 1.896.099,98 

lei (în cursul lunii aprilie 2018 sunt înregistrate avansuri încasate în 
valoare de 195.798,04 lei); 

 datorii salariale (cont 421) – 83.856,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
datorii salariale de 241.888,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
238.958,00 lei); 

 avansuri acordate personalului (cont 425) – 1.050,00 lei (în cursul lunii 
fiind înregistrate avansuri datorate salariaţilor în sumă de 57.320,00 lei şi 
sunt plătite avansuri în sumă de 56.820,00 lei); 

 reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 1.887,00 lei; 
 alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 18.765,00 lei (în 

cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă de 18.765,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 25.695,00 lei); 
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 datorii privind contribuţia la asigurările sociale (cont 431) – 334.309,00 
lei; 

 datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
5.437,00 lei;  

 datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 4.383,00 lei; 
 alte datorii sociale (cont 438) – 1.438,00 lei; 
 taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 144.280,00 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

92.081,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
15.333,00 lei şi achitat impozitul în sumă de 40.868,00 lei); 

 alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
84.427,51 lei; 

 datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
7.182,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 6.194,00 lei şi achitate datorii în sumă de 6.390,00 lei); 

 alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 61.924,00 lei; 
 datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii aprilie 2018, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
2.134.646,48 lei, constituite din: 

 creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 1.956.969,08 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 1.122.640,23 lei şi sunt încasate creanţe 
în valoare de 2.171.394,23 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-clienţi 
în sumă de 10.419,50 lei; 

 avansuri acordate furnizorilor pentru livrări de stocuri (cont 4091) – 
50.900,11 lei; 

 avansuri acordate furnizorilor pentru prestări de servicii (cont 4092) – 
3.600,00 lei; 

 creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
 efecte de primit de la clienţi (cont 413) – 57.131,09 lei (în cursul lunii 

aprilie 2018 sunt înregistrate efecte de primit în valoare de 57.131,09 lei şi 
sunt încasate efecte comerciale în sumă de 10.087,22 lei); 

 taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 55.626,70 lei. 
 
Conform balanţei aferente lunii aprilie 2018, sunt înregistrate cheltuieli în avans în 
valoare de 31.684,56 lei; decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 
6.208.330,60 lei (sold creditor). 
  
 La sfârşitul lunii aprilie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi 
băneşti în conturi bancare în cuatum de 1.298.856,96 lei: 79.382,52 lei – în 
conturi bancare în lei şi 1.219.474,44 lei în conturi bancare în valută (în 
cursul lunii fiind virată în conturi bancare suma de 3.097.430,87 lei şi efectuate 
plăţi prin virament bancar în sumă de 2.277.362,43 lei), numerar în casierie în 
cuantum de 9.013,65 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 
61.799,74 lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 60.879,10 lei). 
 
 În luna mai 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 

valoare de -2.474.878,17 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 

 capital subscris vărsat - 8.608.880,00 lei; 
 prime de capital (de emisiune) – 2.144,20 lei;  
 rezerve din reevaluare – 35.077,05 lei; 



  12 
 

  

 rezerve legale – 1.779.919,00 lei; 
 alte rezerve – 1.250.620,23 lei; 
 rezultatul reportat din perioada precedentă sub formă de pierdere – 

14.787.334,06 lei; 
 profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 

582.712,70 lei (profitul înregistrat în luna mai 2018 de 94.215,24 
lei, din care: 1.037.359,67 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii mai 
2018 şi 1.131.574,91 lei – venituri înregistrate în cursul lunii mai 2018); 

 provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii mai 2018, debitoarea înregistrează 
active imobilizate în valoare totală de 72.314.476,50 lei, fiind constituite din: 

 imobilizări necorporale în valoare totală de 217.847,69 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 201.291,19 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 106.980,80 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 16.556,50 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

 imobilizări corporale în valoare totală de 72.046.290,61 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
201.358,61 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.004.755,60 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.600.499,36 lei; mijloace de transport – 2.819.608,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
67.270.761,44 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.184.023,43 lei (amortizare cumulată aferentă de 2.131.378,68 lei). 

 imobilizări financiare în valoare de 50.338,20 lei, constituite din: acţiuni 
deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
41.836,81 lei. 

La data de 31.05.2018, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
2.283.276,14 lei, constituite din: 

 materii prime – 937.487,04 lei (în cursul lunii mai 2018, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 486.716,98 
lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 469.864,46 lei) – 
ajustarea pentru deprecierea materiilor prime de 49.397,32 lei; 

 materiale auxiliare – 25.133,46 lei (în cursul lunii mai 2018 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 9.917,71 lei şi 
descărcate din gestiune stocuri în valoare de 8.752,99 lei); 

 combustibili – 294,14 lei (în cursul lunii mai 2018, debitoarea 
achiziţionează combustibil în valoare de 294,16 lei şi eliberează în consum 
combustibil în valoare de 289,09 lei);  

 piese de schimb – 38.307,75 lei (în cursul lunii mai 2018, este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 
26.834,09 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 
52.507,17 lei); 

 alte materiale consumabile – 3.242,99 lei (în cursul lunii mai 2018 fiind 
achiziţionate materiale consumabile în valoare de 1.781,70 lei și înregistrată 
descărcarea din gestiune a materialelor consumabile în valoare de 1.692,68 
lei);   

 materiale de natura obiectelor de inventar – 108.703,38 lei (în cursul 
lunii mai 2018, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare de 
12.572,26 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura obiectelor 
de inventar în valoare de de 14.275,13 lei); 

 materii prime în curs de aprovizionare – 236,52 lei; 
 produse în curs de execuţie – 1.136.610,88 lei; 
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 produse finite – 33.259,98 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite 
în valoare de 529.225,11 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri de 
produse finite în valoare de 516.025,67 lei). 

 
La sfârşitul lunii mai 2018, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
5.001.671,73 lei, reprezentând: 

 împrumuturi şi datorii asimilate (cont 167) – 1,780,72 lei. 
 datorii la furnizori (cont 401) – 1.120.427,40 lei (în cursul lunii fiind 

înregistrate noi datorii în sumă de 863.738,80 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 639.681,40 lei); 

 efecte de plătit (cont 403) – 20.009,02 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 32.980,02 lei şi sunt plătite efecte comerciale în 
valoare de 33.928,73 lei); 

 datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 73.691,98 lei; 
 datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 2.097.369,10 

lei (în cursul lunii mai 2018 sunt înregistrate avansuri încasate în valoare 
de 201.269,12 lei); 

 datorii salariale (cont 421) – 81.800,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
datorii salariale de 251.397,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
253.453,00 lei); 

 avansuri acordate personalului (cont 425) – 1.050,00 lei (în cursul lunii 
fiind înregistrate avansuri datorate salariaţilor în sumă de 65.000,00 lei şi 
sunt plătite avansuri în sumă de 65.000,00 lei); 

 reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 1.887,00 lei; 
 alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 22.215,00 lei (în 

cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă de 22.215,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 18.765,00 lei); 

 datorii privind contribuţia la asigurările sociale (cont 431) – 339.722,00 
lei; 

 datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
5.627,00 lei;  

 datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 4.383,00 lei; 
 alte datorii sociale (cont 438) – 1.438,00 lei; 
 taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 144.280,00 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

92.914,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
16.166,00 lei şi achitat impozitul în sumă de 15.333,00 lei); 

 alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
84.427,51 lei; 

 datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
5.434,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 4.446,00 lei şi achitate datorii în sumă de 6.194,00 lei); 

 alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 61.924,00 lei; 
 datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii mai 2018, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
2.925.702,82 lei, constituite din: 

 creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 2.733.421,95 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 1.167.901,54 lei şi sunt încasate creanţe 
în valoare de 391.448,67 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-clienţi 
în sumă de 10.419,50 lei; 
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 avansuri acordate furnizorilor pentru livrări de stocuri (cont 4091) – 
100.258,10 lei; 

 creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
 taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 81.603,27 lei. 

 
Conform balanţei aferente lunii mai 2018, sunt înregistrate cheltuieli în avans în 
valoare de 29.091,74 lei; decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 
6.208.330,60 lei (sold creditor). 
  
 La sfârşitul lunii mai 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti 
în conturi bancare în cuatum de 892.765,68 lei: 64.046,39 lei – în conturi 
bancare în lei şi 828.719,29 lei în conturi bancare în valută (în cursul lunii 
fiind virată în conturi bancare suma de 965.186,60 lei şi efectuate plăţi prin 
virament bancar în sumă de 1.371.277,88 lei), numerar în casierie în cuantum 
de 7.791,80 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 55.302,80 
lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 56.524,65 lei). 
 
 

III. Referitor la litigiile în care societatea debitoare este parte 
 
1. Dosar nr. 2345/290/2012* - aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca 

obiect pretenții, în care debitoarea are calitatea de pârât. La termenul de judecată 
din data de 30.10.2014 cauza s-a suspendat în temeiul art. 75 din Legea nr. 
85/2014. 

2. Dosar nr. 4838/290/2014 – aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca 
obiect pretenții, în care SC Resița Reductoare și Regenerabile SA are calitatea de 
pârât. La termenul din data de 18.11.2014 onorata instanță a suspendat 
judecarea cauzei. 

3. Dosar nr. 5911/115/2013 – aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, 
având ca obiect procedura insolvenței, în care SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA este creditor al societății SC Hydro Engineering SA. Cauza a fost 
amânată pentru data de 12.10.2017, în vederea continuării procedurii conform 
planului de reorganizare confirmat de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul 
nr. 5911/115/2013/a6. La termenul de judecată din data de 01.02.2018, în 
temeiul art. 107 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 85/2006, prin Sentinţa civilă nr. 
27/01.02.2018 s-a dispus intrarea în procedura de faliment a SC Hydro-
Engineering SA. Următorul termen de judecată fiind stabilit în data de 
26.04.2018. 

4. Dosar nr. 4508/290/2014 – aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca 
obiect ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u., în care SC Maksi 
Global Lojistik SRL este creditor. La termenul din data de 11.12.2014 onorata 
instanţă a suspendat judecarea cauzei, având în vedere disp. art. 75 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014.  

 5. Dosar nr. 1271/115/2015 - aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, 
având ca obiect pretenții, în care SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA are 
calitatea de reclamant, iar SC Grinseg Construct SRL are calitatea de pârât. 
Având în vedere faptul că împotriva SC Grinseg Construct SRL s-a dispus 
deschiderea procedurii generale de insolvență, acst litigiu a fost suspendat. 

 6. Dosar nr. 2880/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, având ca 
obiect procedura insolvenţei debitorului SC Grinseg Construct SRL, în care SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA are calitatea de creditor. La termenul din 
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data de 18.05.2017, se amână cauza pentru continuarea procedurii simplificate 
de inslovenţă a debitorului SC Grinseg Construct SRL şi se fixează următorul 
termen de judecată în data de 20.10.2017. La termenul de judecată din data de 
20.10.2017 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data 
de 25.01.2018. La termenul de judecată din data de 25.01.2018, cauza se amână 
în vederea finalizării acordului de compensare a creanţelor debitorului SC Grinseg 
Construct SRL. Următorul termen de judecată este stabilit în data de 25.04.2018. 
La termenul de judecată din data de 25.04.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată din data de 19.06.2018, pentru finalizarea 
acordului de compensare a debitorului cu un alt creditor. La termenul de judecată 
din data de 19.06.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată 
stabilit în data de 26.09.2018. 

  7. Dosar nr. 2880/105/2015/a1 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, având 
ca obiect contestație împotriva tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Grinseg Construct SRL, în care SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA are calitatea de contestator. La termenul de judecată din data de 
18.02.2016, prin intermediul Hotărârii nr. 678/2016/02.06.2016 judecătorul-
sindic a admis contestația privind tabelul preliminar formulată de către 
creditoarea subscrisa, în sensul înscrierii cu suma de 580.125,84 lei la categoria 
creanţelor chirografare. 

 
IV. Situaţia plăţilor efectuate conform programului de plată a creanțelor 

aprobat prin planul de reorganizare, aferente perioadei 20.01.2018 – 
20.07.2018 (trimestrul IV și trimestrul V) este următoarea: 
 
 Debitoarea a respectat programul de plată a creanţelor aferent planului 
de reorganizare al activității, în sensul că a achitat ratele aferente trimestrelor IV și 
V din programul de plată prevăzut prin planul de reorganizare al averii debitoarei, 
astfel: 
Grupa 2, art. 161 pct. (5) - Creanţe bugetare 

Nr. 
crt. 

Creditor 
Plăţi 

TRIMESTRUL 
IV 

Plăţi 
TRIMESTRUL 

V 

TOTAL PLĂTI 
TRIM. IV-V 

Nr. şi data document de 
plată 

1 

Consiliul Local al 
Municipiului 

Reșița, Serviciul 
Public Direcția 
Impozite și Taxe 

                         
9.319,07 lei  

                         
9.319,07 lei  

                   
18.638,15 lei  

 OP nr. 330/19.04.2018  

2 

D.G.R.F.P. 
Timişoara prin 
A.J.F.P. Caraş-

Severin 

                       
77.795,75 lei  

                       
77.795,75 lei  

                 
155.591,50 lei  

OP nr. 379/19.04.2018;  
OP nr. 378/19.04.2018;  
OP nr. 380/19.04.2018;  
OP nr. 381/19.04.2018;  
OP nr. 384/19.04.2018;  
OP nr. 386/19.04.2018;  
OP nr. 387/19.04.2018;  
OP nr. 385/19.04.2018;  
OP nr. 383/19.04.2018;  
OP nr. 382/19.04.2018;  
OP nr. 388/19.04.2018;  
OP nr. 390/19.04.2018; 

 
Total plăţi - 

creditori bugetari 
                   

87.114,82 lei  
                   

87.114,82 lei  

            
174.229,65 

lei  
  

    
  

 
Grupa 4, art. 161 pct. (8) - Creanţe chirografare 

Nr. 
crt. 

Creditor 
Plăţi 

TRIMESTRUL 
IV 

Plăţi 
TRIMESTRUL 

V 

TOTAL PLĂTI 
TRIM. IV-V 

Nr. şi data document de 
plată 
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1 
S.C. Aninoasa-Tim 

S.R.L. 
                           

39,12 lei  
                           

39,12 lei  
                          

78,24 lei  
 OP nr. 332/19.04.2018  

2 
Autoritatea 

Feroviară Română 
                              

9,81 lei  
                              

9,81 lei  
                          

19,62 lei  
 OP nr. 333/19.04.2018  

3 

ICE Investing 
Consulting 

Engineering SA, 
cesionar, subrogat 

în drepturile 
cedentului Asset 

Leasing IFN SA, cf. 
Contract Cadru de 
cesiune de creanță 

din 10.10.2016. 

                                  
-   lei  

                                  
-   lei  

                               
-   lei  

  

4 
S.C. Bibus Ses 

S.R.L. 
                           

35,43 lei  
                           

35,43 lei  
                          

70,87 lei  
 OP nr. 334/19.04.2018  

5 
S.C. Brantner 

Servicii Ecologice 
S.A. 

                           
95,00 lei  

                           
95,00 lei  

                        
190,00 lei  

 OP nr. 335/19.04.2018  

6 
S.C. Burgerom 

S.R.L 
                         

116,51 lei  
                         

116,51 lei  
                        

233,02 lei  
 chitanţă serie CH nr. 
20180001/27.042018 

7 S.C. C+C S.A. 
                           

49,78 lei  
                           

49,78 lei  
                          

99,57 lei  
 OP nr. 337/19.04.2018  

8 

Cabinet Medical 
Individual 

Medicina Muncii 
Dr. Crețu Elena 
Aura - RADIATĂ 

                                  
-   lei  

                                  
-   lei  

                               
-   lei  

  

9 SC Calor Grup SRL 
                         

114,96 lei  
                         

114,96 lei  
                        

229,91 lei  
 OP nr. 338/19.04.2018  

10 

Compania 
Națională pentru 

Controlul 
Cazanelor, 

Instalațiilor de 
Ridicat și 

Recipientelor sub 
Presiune S.A. - 
C.N.C.I.R. S.A. 

                         
241,30 lei  

                         
241,30 lei  

                        
482,60 lei  

 OP nr. 339/19.04.2018  

11 
Compania 

Națională Poșta 
Română S.A. 

                           
30,56 lei  

                           
30,56 lei  

                          
61,13 lei  

 OP nr. 340/19.04.2018  

12 S.C. Ductil S.A.  
                           

12,32 lei  
                           

12,32 lei  
                          

24,64 lei  
 OP nr. 341/19.04.2018  

13 

EBT Euro-Borsod 
Trade 

Kereskedelmi 
Szolgaltato S.R.L. 

Ungaria, Sucursala 
Satu Mare 

                           
45,50 lei  

                           
45,50 lei  

                          
91,00 lei  

 OP nr. 342/19.04.2018  

14 
S.C. Enel Energie 

S.A. 
                         

996,39 lei  
                         

996,39 lei  
                     

1.992,78 lei  
 OP nr. 343/19.04.2018  

15 
S.C. E.on Energie 

România S.A.  
                         

252,08 lei  
                        

252,08 lei  
                        

504,16 lei  
 OP nr. 344/19.04.2018  

16 
S.C. Euroccoper 

S.R.L. 
                           

95,91 lei  
                           

95,91 lei  
                        

191,83 lei  
 OP nr. 345/19.04.2018  

17 
S.C. Forja Neptun 

S.R.L. 
                         

185,04 lei  
                         

185,04 lei  
                        

370,08 lei  
 OP nr. 346/19.04.2018  

18 S.C. Forsev S.A. 
                         

641,74 lei  
                         

641,74 lei  
                  

1.283,48 lei  
 OP nr. 347/19.04.2018  

19 
SC Gebruder Weiss 

SRL 
                                  

-   lei  
                                  

-   lei  
                               

-   lei  
  

20 

S.C. Gia Security 
S.R.L.  - prin 

lichidator judiciar 
Magister SPRL 

                     
6.638,90 lei  

                     
6.638,90 lei  

                   
13.277,79 lei  

 OP nr. 348/19.04.2018  

21 
S.C. Gio Guard 

Force S.R.L. - prin 
                     

1.540,89 lei  
                     

1.540,89 lei  
                     

3.081,78 lei  
 OP nr. 349/19.04.2018  
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lichidator judiciar 
Magister SPRL 

22 
 Hamor Zrt - prin 

av. Radu Mazilescu 
                     

8.401,81 lei  
                     

8.401,81 lei  
                   

16.803,62 lei  
 OP nr. 394/20.04.2018  

23 
S.C. Harisena 
Impex S.R.L. 

                           
24,92 lei  

                           
24,92 lei  

                          
49,84 lei  

 OP nr. 650/19.04.2018  

24 

S.C. Hidarom 
S.R.L. - prin 

mandatar COFACE 
România Credit 

Management 
Services S.R.L. 

                     
2.360,64 lei  

                     
2.360,64 lei  

                     
4.721,27 lei  

 OP nr. 351/19.04.2018  

25 

S.C. Hradvice 
Solutions S.R.L.- 
în insolvență, prin 

administrator 
special Ovidiu 

Pascar 

                         
197,19 lei  

                         
197,19 lei  

                        
394,38 lei  

 OP nr. 352/19.04.2018  

26 
S.C. Hydro 

Engineering S.A. 
                         

254,46 lei  
                         

254,46 lei  
                        

508,92 lei  
 OP nr. 396/19.04.2018  

27 
S.C. Kuehne + 
Nagel S.R.L.  

                           
75,36 lei  

                           
75,36 lei  

                        
150,73 lei  

 OP nr. 353/19.04.2018  

28 
S.C. La Fântâna 

S.R.L. 
                              

8,40 lei  
              

8,40 lei  
                          

16,79 lei  
 OP nr. 354/19.04.2018  

29 
S.C. Linde Gaz 
România S.R.L. 

                           
20,70 lei  

                           
20,70 lei  

                          
41,40 lei  

 OP nr. 355/19.04.2018  

30 S.C Lixland S.R.L. 
                           

50,78 lei  
                           

50,78 lei  
                        

101,56 lei  
 OP nr. 356/19.04.2018  

31 

S.C. MGL Lojistik 
S.R.L. cesionar, 

subrogat în 
drepturile 

cedentului Maksi 
Global Lojistik SRL 

                           
35,40 lei  

                           
35,40 lei  

                          
70,80 lei  

 OP nr. 357/19.04.2018  

32 
S.C. Metalurgica 
Moldova S.R.L. 

                           
65,49 lei  

                           
65,49 lei  

                        
130,99 lei  

 OP nr. 358/19.04.2018  

33 

S.C. Metalurgica 
Transilvană Aiud 

S.A. - prin 
lichidator judiciar 
Hodoș Business 

Recovery S.P.R.L. 

                                  
-   lei  

                                  
-   lei  

                               
-   lei  

  

34 
S.C. Mol România 

Petroleum 
Products S.R.L. 

                           
54,25 lei  

                           
54,25 lei  

                        
108,49 lei  

 OP nr. 393/19.04.2018  

35 
S.C. Motoare 

Electrice S.R.L. 
                           

25,29 lei  
                           

25,29 lei  
                          

50,59 lei  
 OP nr. 360/19.04.2018  

36 
S.C. Multisolutions 

S.R.L. 
                                  

-   lei  
                                  

-   lei  
                               

-   lei  
  

37 
S.C. Nicula Safety 

Lok S.R.L. 
                           

60,67 lei  
                           

60,67 lei  
                        

121,33 lei  
 OP nr. 361/19.04.2018  

38 
S.C. Orange 

România S.A. 
                        

106,40 lei  
                         

106,40 lei  
                        

212,79 lei  
 OP nr. 362/19.04.2018  

39 S.C. Orion S.R.L. 
                         

129,58 lei  
                         

129,58 lei  
                        

259,16 lei  
 OP nr. 363/19.04.2018  

40 
S.C. OXYGAZ 
PLUS S.R.L. 

                         
172,11 lei  

                         
172,11 lei  

                        
344,21 lei  

 OP nr. 364/19.04.2018  

41 
S.C. Primagra 

S.R.L. 
                     

1.376,13 lei  
                     

1.376,13 lei  
                     

2.752,26 lei  
 OP nr. 365/19.04.2018  

42 
S.C. Procar 

Timișoara S.A. 
                           

98,29 lei  
                           

98,29 lei  
                        

196,58 lei  
 OP nr. 366/19.04.2018  

43 
S.C. RCS & RDS 

S.A. 
                           

18,96 lei  
                           

18,96 lei  
                          

37,93 lei  
 OP nr. 367/19.04.2018  

44 
S.C. Renania Trade 

S.R.L.  
                           

27,74 lei  
                           

27,74 lei  
                          

55,48 lei  
 OP nr. 368/19.04.2018  

45 
Sandfirden 

Technics B.V. 
                     

3.246,95 lei  
                     

3.246,95 lei  
                     

6.493,89 lei  

 Stinsă prin stornare, 
conform factură nr. 

20150218/30.09.2015  
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46 
S.C. Sculăria 

S.R.L. 
                         

142,18 lei  
                         

142,18 lei  
                        

284,36 lei  
 OP nr. 369/19.04.2018  

47 
S.C. Soluții CND 

S.R.L. 
                           

22,09 lei  
                           

22,09 lei  
                          

44,18 lei  
 OP nr. 370/19.04.2018  

48 
S.C. Top Konex 

Serv S.R.L. 
                           

82,46 lei  
                           

82,46 lei  
                        

164,92 lei  
 OP nr. 371/19.04.2018  

49 
S.C. Truck Freight 

Service S.R.L. 
                           

94,73 lei  
                           

94,73 lei  
                        

189,47 lei  
 OP nr. 372/19.04.2018  

50 
S.C. Icesa Energy 

S.R.L. 
                                  

-   lei  
                                  

-   lei  
                               

-   lei  
  

51 

S.C. U.C.M. Reșița 
S.A.- în insolvență, 

prin V.F. 
Insolvență SPRL și 
Euro Insol SPRL 

                     
1.053,01 lei  

                     
1.053,01 lei  

                     
2.106,02 lei  

 OP nr. 373/19.04.2018  

52 UCM Hydro S.R.L. 
                                  

-   lei  
                                  

-   lei  
                               

-   lei  
  

53 Union Ocel SRO  
                         

422,18 lei  
                         

422,18 lei  
                        

844,36 lei  
 OP nr. 395/20.04.2018  

54 
S.C. Vertical 

Finance S.R.L.  
                         

193,14 lei  
                         

193,14 lei  
                        

386,29 lei  
 OP nr. 375/19.04.2018  

56 
S.C. Vest Saron 

S.R.L. 
                           

78,92 lei  
                           

78,92 lei  
                        

157,85 lei  
 OP nr. 376/19.04.2018  

 

Total plăţi - 
creditori 

chirografari 

                   
30.041,47 lei  

                   
30.041,47 lei  

              
60.082,95 lei    

 
TOTAL PLĂŢI 

117.156,30 
lei 

117.156,30 lei 
234.312,60 

lei  

 
 Având în vedere faptul că SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA a 
respectat Planul de reorganizare al activității societății și a achitat creanţele 
prevăzute în cadrul programului de plată a creanțelor din cuprinsul Planului de 
Reorganizare, aferente trimestrului IV și V, solicităm respectuos aprobarea 
prezentului raport şi continuarea procedurii de reorganizare judiciară în vederea 
îndeplinirii condiţiilor asumate prin planul de reorganizare. 
 
Anexăm: 
Anexa 1 – Balanțele aferente lunilor ianuarie 2018, februarie 2018, martie 2018, 
aprilie 2018, mai 2018;  

Anexa 2 – Dovezi de achitare a ratelor prevăzute în programul de plată a creanțelor 
aferent planului de reorganizare, pentru trimestrul IV și V. 

 

Termen procedural: 13.12.2018 

 
 
 
 
 

Administrator judiciar CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 

 
 
 

 
 


