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Introducere 
 
1.1. Justificarea legală 

Prezentul plan de reorganizare a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 
85/2014, art.132 şi art.133. 

Prin prisma prevederilor legale se oferă şansa debitorului faţă de care s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea 85-2014 să-şi continue viaţa comercială reorganizându-
şi activitatea în baza unui Plan de reorganizare care conform art.133 alin.1,,va indica 
perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, 
cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va 
cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică ……”  

Precizăm că societatea nu a fost (nu a mai fost) subiect al procedurii instituite 
de prevederile Legii 85/2014 privind procedura insolvenţei  de la înfiinţarea acesteia şi 
până în prezent. 

Nici societatea şi nici un membru al organelor sale de conducere nu au făcut 
obiectul vreunei condamnări definitive pentru niciuna dintre infracţiunile expres 
prevăzute de art.67 alin.j al Legii 85-2014 şi art.132 alin.4. 

Rezultă că din aceste puncte de vedere condiţiile legale prevăzute de lege pentru 
propunerea  unui plan de reorganizare sunt îndeplinite. 

 
1.2.Autorul şi durata planului de reorganizare 
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Planul de reorganizare al SC Sebastian SRL  Bucuresti este depus de către 

administratorul special domnul Mihut Victor în baza dispoziţiilor art.56 al.1c al Legii 
85/2014 şi în baza recomandării Administratorului  judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL reprezentată  prin asociat coordonator ec. Popescu Emil conform Raportului 
privind cauzele şi împrejurările care au condus la insolvenţa debitorului SC Sebastian 
SRL înaintat Tribunalului Bucuresti.  

Planul de reorganizare este avizat de Administratorul judiciar. 
 

In vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societăţii debitoare 
propunem implementarea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de 
art.133 al.3 din Legea 85/2014 şi anume 3(trei) ani de la data confirmării acestuia de 
către judecătorul sindic. 

Pe durata reorgănizării activitatea societăţii debitoare va fi condusă de către 
administratorul special al acesteia acesta (aceasta) păstrându-şi dreptul de 
administrare sub supravegherea administratorului judiciar . 

 
1.3.Scopul  planului de reorganizare 
Scopul principal al planului de reorganizare în conformitate cu prevederile Legii 
85/2014 constă în : 

- acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă  
- asigurarea pentru creditorii societăţii a unui nivel al recuperării creanţelor 

superior celui de care acestia ar avea parte în cadrul unei eventuale proceduri 
de faliment 

În conformitate cu prevederile Legii 85/2014 scopul  planului de reorganizare poate 
fi realizat prin menţinerea  debitorului în viaţa comercială  prin aplicarea unor măsuri 
de reorganizare şi restructurare economică  care să  conducă la: 

- creşterea eficientei economice a debitorului  
- realizarea de noi produse şi servicii cerute de piaţă din domeniul de activitate al 

debitorului 
- partajarea intereselor creditorilor  
- schimbarea structurii organizatorice 

În contextul economic concret planul de reorganizare poate proteja mai bine interesele 
creditorilor deoarece încercarea de acoperire a pasivului societăţii debitoare prin 
lichidarea bunurilor din patrimoniu acesteia va necesita un interval de valorificare 
foarte mare mai ales că o parte din bunurile existente în patrimoniul societăţii sunt 
uzate moral şi procedura de valorificare a lor va fi dificilă . 
Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe 
următoarele planuri: 

- economic 
- organizatoric 
- managerial 
- financiar  şi 
- social 

în scopul plăţii pasivului 
SC Sebastian SRL şi  relansarea viabilă a activităţii 
 
 
1.4.Rezumatul planului de reorganizare 
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      Indeplinirea condiţiilor de depunere 
 

În temeiul art.132 alin.1 lit.a  din Legea 85-2014 privind procedura insolvenţei 
prezentul Plan de reorganizare este propus de administratorul special al societăţii 
debitoare SC Sebastian SRL Bucuresti (în insolvenţă) denumită în continuare ,, 
Debitoarea “ „ Societatea”. 

Destinatarii acestui plan de reorganizare denumit în continuare ,, Planul”sunt 
judecătorul sindic şi  creditorii înscrişi în tabelul definitiv de creanţe. 

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activităţii 
societăţii conform art.132 al.1 lit.a din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei  
au fost îndeplinite după cum urmează: 

- Debitoarea odată cu formularea cererii de deschidere a procedurii şi-a 
manifestat intenţia de a-şi reorganiza activitatea  

- Posibilitatea de reorganizare a activităţii Societăţii a fost exprimată de către 
Administratorul judiciar în  ,, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au 
condus la insolvenţa debitorului SC Sebastian SRL   

 
În acest raport Administratorul judiciar în temeiul art.97 alin.3 din Legea 85/2014 

recomandă ca planul de reorganizare să fie propus de debitor şi îşi manifestă intenţia 
de a propune şi de a colabora la întocmirea acestui plan în termenul  prevăzut de 
dispoziţiile legale.  
          -  Planul prevede ca metodă de reorganizare continuarea activităţii curente din 
domeniul de activitate al societăţii în vederea acoperirii pasivului. 

Continuarea activităţii curente se va efectua sub supravegherea creditorilor şi a  
administratorul judiciar care prin intermediul rapoartelor financiare vor cunoaşte 
evoluţia societăţii şi vor putea lua măsuri în timp real pentru corectarea eventualelor 
abateri de la Plan. 

- Planul cuprinde în principal o restructurare financiară a Societăţii prin 
reducerea datoriilor până la nivelul posibilităţilor de generare de excedent de 
numerar  ( dar nu sub valoarea de lichidare a societăţii) şi achitarea datoriilor 
prin darea in plata a bunurilor descrise in anexe conform art. 133 alin. 5 lit. E. 
Din Legea 85/2014 . 

Perspectivele de  redresare  a Debitoarei sunt în raport cu posibilităţile şi cu 
specificul activităţii desfăşurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot 
mobiliza şi cu cererea pieţei de produse şi servicii din domeniul de activitate  a 
societăţii. 

Termenul de realizare a Planului este de 3 ani de la data confirmării acestuia  cu 
posibilitate de prelungire în condiţiile legii. 

Planul menţionează despăgubirile ce urmează să fie oferite tuturor categoriilor  de 
creanţe în comparaţie cu valoarea estimată care ar putea fi primită prin distribuirea în 
caz de faliment. 
Categoriile propuse pentru a vota Planul de reorganizare potrivit art.138 alin.3din 
Legea 85/2014sunt : 

- Creanţe garantate  
- Creanţe salariale 
- Creanţe chirografare 
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2.Necesitatea procedurii reorganizării 
 
2.1.Aspect economic 
 
În plan economic procedura reorganizării este un mecanism care permite debitorului 
aflat într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar să se redreseze şi să- şi 
continue activitatea. 
La nivel local reorganizarea SC Sebastian SRL înseamnă: 

- menţinerea unui contribuabil important  la bugetul local şi la bugetul consolidat 
- locuri de muncă 
- rulaj prin băncile locale 
- continuarea colaborării cu furnizorii tradiţionali atât locali cât şi naţionali 

 
2.2.Avantajele reorganizării 
2.2.1 Premisele reorganizării Societăţii 
 
Principalele premise de la care  pleacă  reorganizarea SC Sebastian SRL sunt 
următoarele: 

- continuarea activităţii societăţii 
- baza materială de care dispune Societatea îi permite desfaşurarea activităţii 
- existenţa unui personal calificat si cu  experienta în domeniul de activitate  al 

societăţii 
Demararea procedurii de reorganizare a Societăţii, valorificarea  activelor 

disponibile, valorificarea stocurilor disponibile, încheierea de contracte noi pentru 
livrarea de produse şi servicii din domeniul de activitate al societăţii vor crea 
posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare şi în consecinţă o 
valorificare mai bună a activelor şi efectuarea de distribuiri către creditori. 

Vânzarea imediată a întregului  patrimoniului al Societăţii(în cazul falimentului 
)este aproape imposibil de realizat şi în plus o astfel de vânzare ar reduce şansele de 
recuperare a creanţelor pentru creditorii garantaţi şi la înstrăinarea acestui 
patrimoniu la o valoare inferioară faţă de valoarea sa reală . 

Votarea planului şi demararea procedurii reorganizării  sunt măsuri menite să 
satisfacă în cât mai mare măsură interesele tuturor creditorilor,  atât ale creditorilor 
garantaţi cât şi ale celorlalţi creditori,precum şi interesele debitoarei, care îşi va 
continua activitatea cu toate consecinţele economice şi sociale aferente. 
 
2.2.2.Avantajele generale faţă de procedura falimentului 
 
Avantajele generale pe care le prezintă reorganizarea faţă de procedura falimentului 
sunt: 
 
-Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii opuse,creditorii 
urmărind recuperarea integrală a creanţelor  împotriva averii debitorului iar debitorul 
urmăreşte menţinerea societăţii în viaţă comercială.În cazul falimentului interesele 
creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului a cărui avere este 
vândută în întregime . 

În cazul reorganizării debitorul îşi continuă activitatea iar creditorii profită de pe 
urma maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute realizându-şi în 
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acest fel creanţele într-o proporţie mai mare decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza 
falimentului. 
-Comparând gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri 
menţionăm faptul că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil  destinat plăţii 
pasivului dar că în procedura reorganizării la lichidităţile obţinute din eventuala 
vânzare a bunurilor din patrimoniu debitoarei care nu sunt necesare pentru reuşita 
planului se adaugă profitul rezultat din continuarea activităţii debitoarei. 
Procesul de reorganizare comportă şi următoarele avantaje 

- gradul de vandabilitate a unei societăţi active creşte faţă de situaţia valorificării 
patrimoniului unei societăţi ,,moarte”patrimoniu care fiind nefolosit se 
degradează inevitabil până în momentul  vânzării 

- continuarea activităţii măreşte sansele ca activul societăţii să fie vândut ca un 
ansamblu în stare de funcţionare chiar în eventualitatea deschiderii ulterioare a 
procedurii de faliment  

- costurile fixe ale societaţii (utilităţi, salarii, impozite, taxe locale, etc)sunt 
semnificative şi nu pot fi recuperate decât prin desfăşurarea activităţii de bază 
precum şi din obţinerea de venituri din valorificare bunurilor care nu sunt 
necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţiile aplicării planului de 
reorganizare. 

- Societatea are potenţial şi deţine baza materială necesară pentru ca odată cu 
depăşirea blocajului în care se află  să poată să desfăşoare activitatea la o 
capacitate ridicată şi să menţină locurile de muncă  
 
 
 

2.2.3 Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a 
Societăţii în caz de faliment 
 

Raportând valoarea estimată de lichidare a activului SC Sebastian SRL la 
valoarea de evaluare a societăţii se desprinde concluzia că implementarea planului de 
reorganizare a Societăţii debitoare va asigura acoperirea creanţelor creditorilor într-o 
măsură mai ridicată în cazul reorganizării faţă de cazul falimentului. 

Având în vedere faptul că în economia românească există un excedent de 
capacităţi de producţie în domeniul constructiilor de maşini estimăm că interesul 
pentru activele societăţii va fi relativ redus şi în consecinţă preţurile obţinute printr-o 
lichidare rapidă ar fi semnificativ sub valorile de lichidare din Raportul de evaluare. 

Evaluarea realizată de către Societatea de evaluare angajată a urmărit 
determinarea valorii de piaţă a activelor din patrimoniul debitoarei SC Sebastian SRL 
. 

În accepţiunea  generală 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 cunoştiinţă 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. 
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Evaluarea corectă a valorii ce urmează a se obţine în procedura de lichidare a 
activelor socirtăţii debitoare numită valoare de lichidare este definită astfel: 
,,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”. 
 
 
 
3.Prezentarea societăţii 
3.1.Date de  identificare 

Societatea SC Sebastian SRL este o societate cu răspundere limitată, având un 
capital social subscris şi vărsat integral de 2.000.000,00 lei, fiind împărţit în 20.000 

părţi sociale, fiecare parte socială având valoarea nominală de 10,00 lei şi reprezintă 
aportul asociatului unic. 

 Sediul social se află în localitatea Bucureşti, str. Împăratul Traian, nr. 32, Sector 

4. Societatea este înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J40/775/1991, având CUI 1553653. 

În prezent, societate nu dispune de sedii secundare, însă, pentru o bună 
desfăşurare a activităţii, aceasta va putea înfiinţa, cu respectarea formalităţilor legale 
pentru constituirea lor . 

 

. Structura asociativă. Capitalul social 

 
  Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 2.000.000,00 lei, şi este 
asigurat de către asociatul unic.  
 

 Structura proprietăţii societăţii este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Nr. părţi sociale Valoare [lei] 
Pondere 

 

1 MIHUŢ VICTOR 20.000 10,00 100,000% 

 TOTAL  10,00 100,000% 

 
Persoana fizică, Mihuţ Victor, în calitate de asociat unic, domiciliat în Bucureşti, 

str. Împăratul Traian, nr. 32, Sector 4, identificat prin CI seria RR, nr. 675506, având 
CNP 1530624400115, eliberat de SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de 01.06.2010, cu 
un aport vărsat total în cuantum de 2.000.000,00 lei, un număr de 20.000 de părţi 

sociale şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%/100%.  

 
3.2Obiectul  de activitate 

Obiectul principal de activitate al societăţii este „Activităţi de închiriere şi 
leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare”, cod CAEN 7711. 
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 Activitatea principală a societăţii constă– Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor, cod CAEN 4520 
 

În secundar, societatea desfăşoară următoarele activităţi, conform codificării: 
2529 – Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 
2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor 
2562 – Operaţiuni de mecaniză generală 
2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal 
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 
3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recupararea 
materialelor 
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
4511 – Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 
4519 – Comerţ cu autovehicule 
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 
4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4612 – Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 
4615 – Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 
4616 – Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
4671 – Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate 
4675 – Comerţ cu ridicata al produselor chimice 
4676 – Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 
4677 -  Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 
4690 -  Comerţ cu ridicata nespecializat 
4791 – Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 
4799 – Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri 
4950 – Transporturi prin conducte 
5210 – Depozitări 
5224 – Manipulări 
5229 – Alte activităţi anexe transporturilor 
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
7120 – Activităţi de testare şi analize tehnice 
7219 – Cercetare - dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie 
7711 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 
7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 
8292 – Activităţi de ambalare. 

 
3.3.Scurt istoric al Societăţii 

În anul 1991 se înregistrează societatea cu răspundere limitată SC Sebastian SRL, atribuindu-i-se numărul 

de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/775/1991, CUI 1553653 şi stabilindu-se 
sediul în localitatea Bucureşti, str. Împăratul Traian, nr. 32, Sector 4. 
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Toţi aceşti ani au fost marcaţi de eforturile manageriale de susţinere a 
proiectelor şi de acaparare a unei cote cât mai extinse de piaţă. De la data înfiinţării, 
întreaga evoluţie a debitorului a fost orientată către profitabilitate, mărirea 
portofoliului de clienţi, societatea dezvoltând o activitate fructuoasă, cu rezultate 
financiare pozitive. 

 
 
4.Starea  societăţii la data propunerii planului 
4.1.Structura  actuală a partilor sociale 
 

Structura proprietăţii societăţii este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Nr. părţi sociale Valoare [lei] 
Pondere 

 

1 MIHUŢ VICTOR 20.000 10,00 100,000% 

 TOTAL  10,00 100,000% 

 
Persoana fizică, Mihuţ Victor, în calitate de asociat unic, domiciliat în Bucureşti, 

str. Împăratul Traian, nr. 32, Sector 4, identificat prin CI seria RR, nr. 675506, având 
CNP 1530624400115, eliberat de SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de 01.06.2010, cu 
un aport vărsat total în cuantum de 2.000.000,00 lei, un număr de 20.000 de părţi 

sociale şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%/100%.  

 
 

4.3. Activitatea desfăşurată în perioada de observaţie 
 

În perioada de la declanşarea stării de insolvenţă  şi până la data prezentării 
Planului de reorganizare Societatea a desfăşurat următoarele activităţi principale: 
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a) a realizat contractele în curs de derulare                                                                           
b) a angajat  noi comenzi şi contracte din domeniul său de activitate                                    
c) a acţionat pentru recuperarea creanţelor de la beneficiarii Societăţii 
d) a urmărit desfăşurarea procesului de recuperare a creanţelor pentru lucrările 

suplimentare efectuate  
       e)   diminuarea pierderilor 

 
 

5.Analiza situaţiei economico- financiare  
5.1. Analiza patrimoniului societăţii 
 
Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 

   
Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel 

patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul activelor, 
datoriilor şi a capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către debitor. 

În perioada de timp luată ca referinţă pentru analiză, respectiv 31.12.2015 – 31.12.2018, situaţia 
patrimonială a debitorului SC Sebastian SRL se prezintă după cum urmează: 

Denumire indicatori 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Total active imobilizate, din care 11022357 10758242 10706102 

-imobilizări necorporale 0 0 0 

- imobilizări corporale 11022357 10758242 
 

10706102 

- imobilizări financiare 0 0 0 

Total active circulante, din care   23779888 23828687 23710003 

- stocuri 337355 336133 335984 

- creanţe 22127278 22132149 22084722 

- casa şi conturi la bănci       21340 73106 6521 

- cheltuieli înregistrate în avans 1293915 1287299 1282776 

TOTAL ACTIV 34802245 34586929 34416105 

Total capitaluri proprii 13317929 13059353 12768418 

Total datorii, din care     3505061 3569415 3696771 

- datorii pe termen scurt 3505061 3569415 3696771 

- datorii pe termen lung    

Venituri înregistrate în avans 17979255 17958161 17950916 

TOTAL PASIV 34802245 34586929 34416105 

Sursa — Indicatori financiari conform raportărilor financiare 

 
Analiza posturilor bilanţiere, cu preponderenţă pentru ultimul an de analiză a scos în 
evidenţă următoarele: 

• Activele societăţii sunt formate într-o proporţie mai mare din active circulante – 
aprox 52% la nivelul lui 2015; 

• Se observă scăderi continue ale valorii activelor imobilizate datorită lipsei 
investiţiilor – diminuarea datorându-se în principal amortizării înregistrate; 
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• Judecând în monedă curentă, observăm scăderi ale imobilizărilor pe parcursul 

celor patru exerciţii financiare analizate. Activele ciclice prezintă o evoluţie în 
perioada 2015-2018,  

• Capitalurile proprii sunt formate în cea mai mare parte din capitalul social   
(2.000.000 lei), rezerve din reevaluare şi rezervele constituite din rezultatele 
obţinute din exerciţiile financiare, acestea având o evoluţie ascendentă în 
ultimul exercitiu fiscal.  

• Resursele financiare atrase constau din împrumuturi financiare şi sume 
datorate furnizorilor şi diverşi terţi; 

 
 

5.2.  Analiza poziţiei financiare 

Evoluţia activului şi pasivului debitorului SC Sebastian SRL, va fi prezentat în situaţiile ce urmează. 

 

5.2.1 Activul societăţii 

Denumire indicatori 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Total active imobilizate, din care 11022357 10758242 10706102 

-imobilizări necorporale 0 0 0 

- imobilizări corporale 11022357 10758242 10706102 

- imobilizări financiare 0 0 0 

Total active circulante, din care 23779888 23828687 23710003 

- stocuri      337355 336133 335984 

- creanţe 22127278 22132149 22084722 

- casa şi conturi la bănci 21340 73106 6521 

- cheltuieli înregistrate în avans 1293915 1287299 1282776 

TOTAL ACTIV 34802245 34586929 34416105 

 
În ceea ce priveşte situaţia activelor imobilizate existente în patrimoniul 

debitorului şi necesare desfăşurării obiectului de activitate, prezentăm situaţia 
acestora la data deschiderii procedurii de insolvenţă: 

 
Nr. 

Crt. 
Active imobilizate 

1 Imobil compus din teren şi clădire situat în Braşov, str. Avram Iancu, nr. 36, Carte funciară 
19311, grevat de o ipotecă de 400.000 Euro prin act notarial nr. 827/12.04.2013 emis de 

Purdescu Emil 

2 Imobil şi teren situat în intravilanul comunei Balilesti, Valea Mare Bratia, judeţul Argeş, 

carte funciară nr. 14 cu nr. cadastral 14 

3 Imobil şi teren situat în intravilanul comunei Cungrea, sat Urluiasca, judeţul Olt, carte 

funciară nr. 163, nr. cadastral 339 

4 Imobil şi teren situat în Valea Iasului, satul Ungureni, judeţul Argeş, carte funciară nr. 93N 
şi nr. cadastral 133 

5 Imobil şi teren situat în Videle, str. Tabacariei, judeţul Teleorman, carte funciară 470 N nr. 
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cadastral 429 

6 Teren situat în oraşul Covasna, judeţul Covasna, cartea funciară nr. 8498-Covasna 

7 Teren situat în localitatea Bod Braşov, cartea funciară nr. 121439 a municipiului Braşov, 

nr. cadastral 10609 

8 Teren situat în comuna Ciorasti, judetul Vrancea, T15, P 194, carte funciară nr. 736 a 
localităţii Ciorasti, nr. cadastral 1334/2N 

9 Teren situat în intravilanul satului Poiana Sarata, str. Principală, comuna Oituz, judeţul 
Bacau, nr. cadastral 2303 

10 Echipamente, utilaje, autoturisme, licenţe 

 
 
  Activele imobilizate reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial 
al oricărei societăţi şi constituie baza materială şi financiară necesară pentru 
desfăşurarea activităţii. Acestea sunt constituite din imobilizări corporale (terenuri şi 
construcţii, echipamente, instalaţii, aparatură şi mijloace de transport). 

 
 Imobilizări corporale şi necorporale 

  

Imobilizările necorporale se recunosc la costul de achiziţie şi se amortizează 
utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata contractului de licenţă, 
după caz. 

 Imobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea 
acumulată şi provizionul pentru deprecierea valorii. 

 Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit şi pierdere, cu 
excepţia terenurilor care nu se amortizează. Imobilizările în curs se amortizează din 
luna următoare punerii în funcţiune. Activele deţinute în leasing financiar sunt 
amortizate de-a lungul duratei de viaţă utilă. 

 Imobilizările corporale pot să iasă din gestiune prin vânzare/casare. Imobilizările 
vândute/casate sunt eliminate din bilanţ, concomitent cu recunoaşterea în contul de 
profit sau pierdere curent a oricărui profit sau pierdere din această operaţiune. 
Profitul sau pierderea se determină ca diferenţa între venitul din vânzare şi valoarea 
net contabilă a activului. 

Imobilizările necorporale sunt reprezentate de know-how, softurile informatice 
şi licenţele deţinute de către debitor la valoare netă. Acest element din cadrul 
imobilizărilor este inexistent pe parcursul exerciţiilor financiare analizate. 

Activele circulante au în componenţa lor stocuri, creanţe, disponibilităţi 
băneşti şi cheltuieli înregistrate în avans. La nivelul perioadei 2015-2017  valoarea 

activelor circulante ramane aproximativ constanta. 

Ponderea semnificativă în cadrul activelor circulante este reprezentată de 
creanţe, urmată de cheltuielile înregistrate în avans, apoi de stocuri. Creanţele 
înregistrează o scădere constantă, ocupând în medie circa 60% din activele totale la 
nivelul întregii perioade analizate. 
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Denumire indicatori 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Total active imobilizate, din care 11022357 10758242 10706102 

-imobilizări necorporale 0 0 0 

- imobilizări corporale 11022357 10758242 10706102 

- imobilizări financiare 0 0 0 

Total active circulante, din care 23779888 23828687 23710003 

- stocuri     337355 336133 335984 

- creanţe 22127278 22132149 22084722 

- casa şi conturi la bănci      21340 73106 6521 

- cheltuieli înregistrate în avans 1293915 1287299 1282776 

TOTAL ACTIV   34802245 34586929 34416105 

 

Astfel, se observă evoluţia constant descrescătoare a stocurilor în perioada 
2015-2017, a disponibilităţilor băneşti în perioada 2015-2017 dar şi a creanţelor 
curente în intervalul 2015-2017, . 

Imobilizările financiare lipsesc în întreaga perioadă analizată. 

Din punct de vedere al structurii, activul patrimonial este reprezentat de active 
circulante formate din stocuri, creanţe şi disponibilităţi băneşti. Ponderile acestor 
categorii sunt prezentate de valorile ratelor de structură active de mai jos: 

Denumire indicatori (%) 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Rata activelor imobilizate 31.67 31.11 31.10 

(active imobilizate/total activ)       

Rata stocurilor 1.42 1.41 1.41 

(stocuri/total active circulante)       

Rata creanţelor 93.05 92.88 93.14 

(creanţe/total active circulante)       

Rata disponibilităţilor băneşti 0.08 0.03 0.02 

(disponibilităţi/total active circulante)       

Rata activelor circulante 68.32 68.89 68.89 

(active circulante/total activ)       

 

 

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale 
bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, 
activele imobilizate şi activele circulante reflectă situaţia actuală din societate.  

Rata activelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de 
caracteristicile tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de la o ramură la 
alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care folosesc o 
infrastructură importantă sau echipamente costisitoare (în industrie). Se apreciază că, 
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pentru întreprinderi comparabile, această rată arată capacitatea firmei de a rezista 
unei crize economice, ştiindu-se că o imobilizare ridicată a capitalului atrage după 
sine un risc mare al netransformării acestora în lichidităţi. În cazul societăţilor 
aparţinând sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea 
activelor circulante datorită activelor intangibile imposibil de cuantificat. 

Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul firmelor cu 
activitate de producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a acelor firme cu specific 
de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute în cazul societăţilor prestatoare de 
servicii. Ca pondere însă, activele circulante prezintă valori ridicate în cadrul 
societăţilor din sectorul serviciilor şi scăzute în cadrul acelor entităţi aparţinând 
industriei. 

Rata creanţelor: se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul 
activului. 

Rata disponibilităţilor băneşti: reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în 
cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între disponibilităţile 
băneşti şi totalul activului. 

Datorită sectorului în care activează societatea Sebastian SRL, aceasta deţine 
active circulante în pondere mai mare decât activele imobilizate; totuşi analizând 
evoluţia pe parcursul celor patru exerciţii financiare, observăm o evoluţie relativ 
constantă a activelor circulante în perioada 2015-2017 - rată a creanţelor  ridicată şi 
constantă ce atrage după sine un risc mare al neîncasării şi netransformării acestora 
în lichidităţi. 

 
 

5.2.2 Pasivul societăţii 

Pasivul societăţii reflectă din punct de vedere financiar sursele de provenienţă 
ale capitalurilor proprii şi împrumutate. Pe perioada analizată respectiv 31.12.2015 – 

31.12.2017, pasivul SC Sebastian SRL are următoarea structură:  

 
Denumire indicatori 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Total capitaluri proprii 13317929 13059353 12768418 

Total datorii, din care 3505061 3569415 3696771 

- datorii pe termen scurt 3505061 3569415 3696771 

- datorii pe termen lung    

Venituri înregistrate în avans 17979255 17958161 17950916 

TOTAL PASIV 34802245 34586929 
 

34416105 

 
 

- Capitalurile proprii 
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În componenţa capitalurilor proprii intră: capitalul social, rezervele de orice fel, 
rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar. Nivelul capitalurilor proprii ale 
unei entităţi economice arată raportul dintre datoriile totale şi activul total al 
societăţii. În ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale acestui indicator, ele 
sunt analizate mai jos. 

Capitalurile proprii ale debitorului SC Sebastian SRL sunt pozitive pe toată 
perioada analizată, cu o evoluţie constantă.  

 

- Capitalul social 

Valoarea capitalului subscris şi vărsat al debitorului SC Sebastian SRL la data 
de 31.12.2017 este în sumă de 2.000.000 lei, fiind aportul în totalitate al asociatului 
unic Mihuţ Victor. 

 
- Datoriile societăţii 

 

Analiza capitalurilor proprii ale unei entităţi economice arată raportul dintre 
datoriile şi activele entităţii, respectiv modul în care societatea poate să acopere 
datoriile sale pe seama activelor ce le deţine. 

Comparând evoluţia datoriilor şi variaţia capitalurilor proprii ale SC Sebastian 
SRL, constatăm faptul că datoriile societăţii au un nivel ascendent în perioada 2015 – 

2017, generate de creşterea datoriilor către furnizori şi ca urmare a încercării – fără 
rezultate concrete – a administratorului social de a remedia criza în care se afla 
societatea. 

Datoriile debitorului SC Sebastian SRL sunt împărţite pe grupe, respectiv felul 
creanţelor, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Evoluţia datoriilor societăţii în cadrul perioadei analizate şi structura acestora 
sunt prezentate în graficele următoare: 

34
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Perioada 2015 2016 2017 

Datorii 3505061 3569415 3696771 
 

 

 

Perioada 2015 2016 2017 

Total activ 34802245 34586929 34416105 

% datorii totale / total activ 10.07% 10.32% 10.74% 
 

Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate reflecta 
şi prin intermediul ratelor de structură pasiv. 

Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei surse de 
finanţare importante: capitalul acţionarilor (capitalul propriu), capitalul atras pe 
termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung şi achiziţiile 
realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt. 

 

Denumire indicatori (%) 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Rata autonomiei financiare globale 38.26 37.75 21.64 

(capital propriu/total pasiv)       

Rata de îndatorare globală 10.07 10.32 10.74 

(total datorii /total pasiv)       

Rata stabilităţii financiare  5.74 5.76 5.81 

(capital permanent/total pasiv)       
 

Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea agentului economic de a susţine 
din resurse proprii activitatea; sugerează o situaţie favorabilă pentru o firmă dacă valoarea sa 
este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul 
nostru, valorile acestei rate sunt nefavorabile în perioada 2015 – 2018  

Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul economic este finanţat 
din alte resurse decât fondurile proprii. Cu cât valoarea acestei rate este mai mică, cu atât ne 
sugerează o situaţie mai favorabilă pentru firmă. În cazul debitorului situaţia este favorabilă 
doar în anul 2015. Din calculele anterioare se poate observa faptul că, datoriile pe termen 
scurt deţin o pondere mare în totalul pasivelor agentului economic analizat. O asemenea 
situaţie poate fi considerată ca fiind extrem de nefavorabilă societăţii, aceasta fiind supusă 
riscului de apariţie a unor dificultăţi ulterioare ca urmare a concentrării scadenţelor pentru 
diversele datorii într-un termen foarte scurt (mai mic de un an). 

Rata stabilităţii financiare reflectă legătura dintre capitalul de care dispune societatea 
în mod permanent şi totalul patrimoniului. Valoarea optimă este cât mai apropiată de 100%. 
Pe întreaga perioadă analizată indicatorul a înregistrat valori scăzute, fapt ce reflectă o situaţie 
critică a stabilităţii financiare. 
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III.2.3 Indicatori de lichiditate 

Cuantumul înregistrat de ratele de lichiditate reprezintă una dintre modalităţile 
de determinare a stării de insolvenţă vădită a unei societăţi comerciale. 

Pe lângă analiza veniturilor, cheltuielilor şi elementelor patrimoniale, am urmărit şi 
evoluţia debitorului din punct de vedere al lichidităţii. Pentru aceasta, s-au calculat pentru 
perioada 2015 – 2017, indicatorii de lichiditate: 

Denumire indicatori  12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Rata lichidităţii curente 6.78 6.67 6.41 

(active circulante/datorii pe termen scurt)       

Rata lichidităţii rapide 6.79 6.69 6.42 

(creanţe+disponibilităţi/datorii pe termen scurt)       

Rata lichidităţii imediate 0.006 0.020 0.001 

(disponibilităţi băneşti/datorii pe termen scurt)       

Rata solvabilităţii generale 9.9 9.69 9.30 

( total activ/total datorii)       
 

Lichiditatea prezintă capacitatea de a transforma elementele de activ în bani. 
 

Lichiditatea curentă (Rata lichidităţii curente sau generale) – indicatorul mai poartă şi 
denumirea de lichiditate patrimonială, oferă informaţii despre bunurile la care 
întreprinderea poate să facă apel pentru a plăti datoriile pe termen scurt. Se 
calculează ca raport între activele circulante şi datoriile curente şi reflectă posibilitatea 
componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în 
lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile. 
Se apreciază că există o lichiditate curentă favorabilă pentru societate atunci când 
valoarea acestei rate este supraunitară. Intervalul recomandat este 1,2 – 2. Pragul 

optim nu este atins la nivelul perioadei analizate. 

Lichiditatea rapidă – arată capacitatea societăţii de a face faţă datoriilor pe 
termen scurt din activele circulante cele mai lichide, excluzându-se stocurile. Potrivit 
teoriei nord-americane, rata lichidităţii curente este cunoscută şi sub denumirea de 
“testul acid”. Această rată este de obicei subunitară (2/3), intervalul considerat 

satisfăcător fiind 0.65 – 1. Având în vedere specificul activităţii societăţii, valorile 
ratelor de lichiditate le considerăm slabe, importanţa creanţelor în cadrul activelor 

circulante fiind ridicată. 

Rata lichidităţii imediate apreciază măsura în care datoriile exigibile imediate pot fi acoperite pe seama 
disponibilităţilor băneşti. Nivelul asiguratoriu pentru această rată a capacităţii imediate de plată este 1/3 şi în 
cazul nostru nu este atins în niciun an din cei analizaţi. 

Solvabilitatea poate fi definită în două modalităţi: 

� ca aptitudinea întreprinderii de a face faţă angajamentelor sale în caz de 
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lichidare; 
� ca şi capacitatea unei firme de a-şi achita obligaţiile pe termen lung. 

Pornind de la aceste definiţii ale solvabilităţii, se pot construi mai multe rate de 
solvabilitate: 

Solvabilitatea patrimonială generală - exprimă gradul în care capitalul social 

este suficient pentru a acoperi obligaţiile pe termen mediu şi lung. Se calculează ca 
raport procentual între capitalul social şi suma dintre capitalul social şi împrumuturi 
pe termen mediu şi lung. Se poate aprecia că o entitate este insolvabilă atunci când 
capitalurile proprii sunt negative, fapt care presupune că datoriile totale sunt mai mari 
decât valoarea tuturor activelor. 

Solvabilitatea patrimonială la termen reprezintă aptitudinea societăţii de a-şi 

onora toate obligaţiile (pe termen scurt şi cele pe termen mediu şi lung) din valoarea 
tuturor activelor. Se determină ca raport între total active (fixe şi circulante) şi datorii 
totale. O valoare supraunitară arată o stare bună de solvabilitate, adică societatea este 
solvabilă atunci când suma activelor fixe şi circulante este mai mare sau cel puţin 
egală cu totalul pasivelor exigibile. În cazul nostru, societatea are o stare bună de 

solvabilitate, înregistrându-se valori cuprinse între 4,57 - 9,63. 

Când raportul este mai mic decât 1 se consideră că există o situaţie care indică 
o stare de insolvabilitate la termen a societăţii. 

Solvabilitatea unei societăţi se poate determina şi prin capacitatea de 
rambursare a datoriilor, conform următorilor indicatori: 

� gradul de acoperire a serviciului datoriei - arată capacitatea societăţii de a-şi 
acoperi din profitul net şi amortizare creditul pe termen mediu şi lung şi 
dobânda aferentă acestora. Când indicatorul are o valoare mică, acest lucru 
indică o marjă mai mică de siguranţă, respectiv faptul că acesta trebuie 
rambursat din venituri viitoare şi nu din lichidarea activelor; 

� capacitatea de rambursare a datoriilor - exprimă gradul în care datoriile totale 
ale societăţii pot fi acoperite din rezultatele obţinute şi se calculează ca raport 
între excedentul brut de exploatare şi datorii totale; 

� Gradul de acoperire al dobânzii - arată gradul în care rezultatul exploatării 
poate acoperi cheltuielile cu dobânzile. 

Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor 

scadente care rezultă din angajamentele anterioare contractate, fie din operaţii curente 
a căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări obligatorii. În 
sistemul analizei financiar-patrimoniale, analiza aptitudinii întreprinderii de a fi 
solvabilă şi de a învinge riscul de faliment ocupă un loc central. Orice dereglare 
privind achitarea obligaţiilor generează prejudicii şi necesită o corectură urgentă. 
Totodată, echilibrul financiar este un imperativ absolut, adică nu poate fi omis sub 
nici o motivaţie. În practica economică, se poate concepe ca o întreprindere care 
cunoaşte o perioadă mai dificilă să renunţe provizoriu la unele obiective de creştere, 
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obiective economice sau sociale. În schimb, ea nu poate renunţa la asigurarea 
obiectivului de solvabilitate, care constituie condiţia financiară de supravieţuire. 
Observăm că pe întregul interval de timp analizat valoarea acestui indicator s-a situat 
deasupra nivelului recomandat, drept urmare solvabilitatea companiei analizate o 
considerăm ca fiind bună. 

Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii de a face faţă obligaţiilor scadente 
care rezultă fie din angajamente anterioare contractate, din operaţii curente, fie din 
prelevări obligatorii.  

Se consideră că o entitate este solvabilă dacă următoarele egalități sunt 

îndeplinite: 
Active imobilizate = Capital permanent 

Active circulante = Datorii de exploatare 

 
În practică, această egalitate nu se întâlneşte, deoarece ar fi necesară corelarea 

perfectă a încasărilor şi plăţilor. Apare astfel necesitatea constituirii unei “rezerve” care 
să facă faţă neregularităţilor existente între scadenţele încasărilor şi scadenţelor 
plăţilor. Această rezervă este fondul de rulment. Fondul de rulment reprezintă partea 
din resursele financiare permanente care asigură finanţarea activelor circulante. 

Astfel,  

Fondul de rulment = Surse permanente - Alocări permanente 

 

5.2.3 Indicatori de gestiune 

Analiza ratelor de gestiune 

 

Denumire indicatori  12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 

Rotaţia imobilizărilor nete 0.02 0.013 0.013 

(cifra de afaceri/active imobilizate)       

Durata de rotaţie a stocurilor 531.53 851.89       835.09 

(stocuri/cifra de afaceri)x360       

Durata de încasare a creanţelor 34863.34 67106.65 54891.98 

(creante/cifra de afaceri)x360       

Durata de rotaţie a 
disponibilităţilor 

33.62 
185.19 16.20 

(disponibilitati/cifra de afaceri)x360       

Durata de rotaţie a activelor 
circulante 37467.16 60391.61 58934.64 

(active circulante/cifra de afaceri)x360       

Durata de achitare furnizori 
49.51 58.42 53.85 

(furnizori/cifra de afaceri)x360       

Rotaţia activului total – nr. rotaţii 0.006 0.004 0.004 
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(cifra de afaceri/activ total)       

 

Viteza de rotaţie a activelor circulante reprezintă un indicator de eficienţă care 
reflectă schimbările intervenite în activitatea întreprinderii (în special în activitatea de 
exploatare: modificarea procesului de aprovizionare şi producţie, reducerea costurilor, 
scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de desfacere şi încasare a producţiei etc.). 
Volumul activelor circulante depinde de doi factori, şi anume: cifra de afaceri şi viteza 

de rotaţie a activelor circulante. Cu cât activele circulante vor parcurge mai repede 
fiecare stadiu al rotaţiei capitalului, cu atât viteza de rotaţie va fi mai mare, iar nevoia 
de fond de rulment mai mic pentru un volum dat al producţiei, respectiv al cifrei de 
afaceri. 

  Din analiza duratelor de rotaţie a elementelor de activ circulant şi a datoriilor pe 
termen scurt se pot trage următoarele concluzii: 

a) Durata unei rotaţii a activelor circulante a fost puternic influenţată de 
valoarea lichidităţilor şi asimilate deţinute de către debitor. Cu cât numărul de 
rotaţii este mai mare, cu atât activitatea este mai eficientă, deoarece, cu acelaşi 
volum de active circulante, se poate realiza un volum mai mare de desfacere de 
mărfuri şi un profit mai mare.; 

b) Durata sau viteza de rotaţie a stocurilor exprimă numărul de zile necesar 

pentru ca stocurile să parcurgă fazele necesare aprovizionării, producţiei şi 
desfacerii. O accelerare a vitezei de rotaţie a stocurilor înseamnă creşterea 
eficienţei utilizării lor. Durata optimă este în jurul valorii de 45 de zile. În cazul 
nostru viteza de rotaţie a stocurilor este ridicată, situaţie pe care nu o 

considerăm normală, având în vedere specificul activităţii debitorului; 

c) Durata de încasare a creanţelor are o valoare optimă cuprinsă între 10 şi 30 de 
zile. Acest interval nu este optim în toată perioada analizată, valoarea acestei 
rate este exagerat de mare; 

d) Rotaţia imobilizărilor reflectă gradul de reînnoire a activului imobilizat prin 
cifra de afaceri. Viteza de rotaţie a imobilizărilor nete este supraunitară dar în 

scădere continuă la nivelul perioadei analizate. 

e) Rotaţia activului total. Se observă că activul total se roteşte prin cifra de 
afaceri în jur de sub 1 rotaţie în toată perioada analizată, recuperându-se în 
formă bănească iniţială sub 180 zile. Numărul de rotaţii scade şi durata în zile 
creşte, ele nu ating valorile optime în perioada analizată, ceea ce înseamnă o 
situaţie grea pentru firmă cu efecte negative asupra trezoreriei sale şi cu o 

ineficientă evidenţă a utilizării activului. 
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5.3. Analiza contului de profit şi pierdere 
 

Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă 
asupra performanţei financiare a societăţii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi 
cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, prezentând modul de formare a 
rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză 
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei 
societăţi. Cu ajutorul lui se explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite 
etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale 
activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar. 

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 
defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au determinat apariţia stării de insolvenţă a 
acesteia. 

 

Contul de profit şi pierdere exprimă situaţia veniturilor totale, cheltuielilor totale 
precum şi rezultatele obţinute: 
 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Cifra de afaceri netă 228487 142045 144839 

Producţia vândută 115220 118730 144720 

Venituri din vânzarea mărfurilor 113267   23315           119 

Variaţia stocurilor 0 0 0 

Producţia realizată de entitate pentru 
scopurile sale  proprii şi capitalizată 0 0 0 

Venituri aferente costului productiei in 
curs de executie  0 0 0 

Alte venituri din exploatare 280918 208522 38648 

Reduceri comerciale acordate 0 0 0 

Total venituri din exploatare 509405 350567 183487 

Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile       37865 5116 5618 

Alte cheltuieli materiale 7952 2447 14253 

Cheltuieli cu energia şi apa 36929 46667 31061 

Cheltuieli privind mărfurile 83959 16049 78 

Cheltuieli cu personalul 261331 220998 256274 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 
corporale şi necorporale 92059  59855 52141 

Cheltuieli privind amortizarea activelor 
circulante  4369 0         0 

Cheltuieli cu prestaţiile externe 81905  84791 51308 

Cheltuieli cu impozite şi taxe 82490 123807 62568 

Alte cheltuieli de exploatare 71138 49413 1125 
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Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 
activele cedate 0 0 0 

Reduceri comerciale primite 0 0 0 

Alte cheltuieli 0 0 0 

Total cheltuieli din exploatare 759997 609143 474426 

Rezultatul din exploatare -250592 -258759 -290939 

Venituri financiare 7656 0 5 

Cheltuieli financiare       10909 0 -5 

Rezultatul financiar      -3253 0 -5 

Rezultatul curent al exerciţiului -253845 -258576 -290934 

Venituri totale 517061 350567 183492 

Cheltuieli totale 770906 609143 474426 

Profitul sau pierderea brută -253845 -258576 -290934 

Impozitul pe profit 0 0 0 

Alte impozite neinregistrate  mai sus 0 0 0 

Rezultatul net al exerciţiului -253845 -258576 -290934 
 

A. Activitatea de exploatare 

 
Prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de profit şi 

pierdere, indiferent de specificul activităţii entităţii economice analizate.  

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. 

 

Structura veniturilor din exploatare pentru cele patru exerciţii analizate se prezintă 
după cum urmează: 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Cifra de afaceri netă       228487 142045 144839 

Producţia vândută 115220 118730 144720 

Venituri din vânzarea mărfurilor      113267        23315  119 

Variaţia stocurilor 0 0 0 

Producţia realizată de entitate pentru 
scopurile sale  proprii şi capitalizată 0 0 0 

Venituri aferente costului productiei in 
curs de executie  0 0 0 

Alte venituri din exploatare      280918       208522        38648 

Reduceri comerciale acordate 0 0 0 

Total venituri din exploatare 509405 350567 183487 

 
  În principiu se începe cu analiza cifrei de afaceri, prin prisma categoriilor de 
venituri pe care le încorporează sau pe care le conţine. 
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Cifra de afaceri (CA) este compusă, ca regulă, din: venituri din vânzarea mărfurilor, 
venituri din producţia vândută şi venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al cărui 
obiect de activitate îl constituie leasingul. 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). 

 

 

Perioada 2015 2016 2017 

Cifra de Afaceri 228487 142045 144839 

 

  Veniturile din producţia vândută şi Alte venituri din exploatare (cheltuieli 
privind prestaţiile externe, cheltuieli cu taxe şi impozite şi alte cheltuieli) reprezintă 
principalele componente ale veniturilor, înregistrând valori în scădere pe toată 
perioada analizată.   

  Pasul următor îl constituie analiza pe tipuri de cheltuieli ţinând cont şi de 
sectorul în care activează societatea în cauză. Din documentele furnizate de către 
debitor, administratorul judiciar a reuşit să evidenţieze situaţia acestor cheltuieli după 
cum urmează: 

Denumire indicatori 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile 37865        5116 5618 

Alte cheltuieli materiale 7952 2447 14253 

Cheltuieli cu energia şi apa 36929 46667 31061 

Cheltuieli privind mărfurile 83959 16049      78 

Cheltuieli cu personalul 261331 220998 256274 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 
corporale şi necorporale 92059 59855 52141 

Cheltuieli privind amortizarea activelor 
circulante  4369 0 0 

Cheltuieli cu prestaţiile externe 81905 84791 51308 

Cheltuieli cu impozite şi taxe 82490 123807 62568 

Alte cheltuieli de exploatare 71138 49413 1125 

Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 
activele cedate 0 0 0 

Reduceri comerciale primite 0 0 0 

Alte cheltuieli 0 0 0 

Total cheltuieli din exploatare      759997 609143 474426 
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Cheltuielile firmei sunt constituite în mare parte din cheltuieli de exploatare 

(cuprind cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile, cheltuieli cu material 
şi cheltuieli cu prestaţiile externe) generate de activitatea curentă, cheltuieli privind 

mărfurile şi cheltuieli financiare. 

 
 

În ceea ce priveşte activitatea financiară a entităţii, aceasta cuprinde veniturile 
obţinute din dobânzile încasate ca urmare a existentei disponibilului în conturile pe 
care societatea le are deschise la bănci, veniturile rezultate din diferenţele favorabile 
de curs, cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor bancare pe termen scurt şi lung 
pe care societatea le-a contractat, dobânzile calculate de societăţile de leasing în baza 
contractelor de finanţare în sistem de leasing aflate în derulare, cheltuielile rezultând 
din diferenţele de curs nefavorabile şi din alte cheltuieli financiare. 

 

Structura veniturilor şi a cheltuielilor financiare ale societăţii pentru cele 

patru exerciţii financiare analizate, se prezintă după cum urmează: 
 

Denumire indicatori 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Venituri financiare 7656 0 5 

Cheltuieli financiare 10909 0 0 

Rezultatul financiar -3253 0 5 

 
Veniturile financiare nu au o pondere semnificativă in peiroada analizata. 

În ceea ce priveşte evoluţia cheltuielilor financiare, acestea prezintă de asemenea 
o valoare scazuta in perioada analizata.  

În cadrul cheltuielilor şi veniturilor financiare se constată că ponderea cea mai 
mare revine cheltuielilor financiare ceea ce generează în toată perioada un rezultat 
financiar negativ.  

În ceea ce priveşte cheltuielile şi veniturile cu diferenţe de curs valutar precum 
şi alte cheltuieli financiare, acestea reprezintă operaţiuni înregistrate ca urmare a 
fluctuaţiei cursurilor valutare şi ca urmare a reevaluării elementelor în valută impuse 
de legislaţia în materie fiscală, fiind independente de desfăşurarea activităţii curente a 
societăţii. Faptul că nivelul acestor cheltuieli financiare este mai mare decât nivelul 
veniturilor arată evoluţia cursului valutar în cadrul ultimelor exerciţii financiare.  

Cheltuielile cu dobânzile calculate şi înregistrate în balanţa de verificare arată 
nivelul de creditare al societăţii.  

Faptul că rezultatul financiar înregistrat este negativ în întreaga perioadă 
analizată, este o situaţie normală la societăţile comerciale constituite conform Legii nr. 
31/1990, care au accesate credite bancare şi plătesc dobânzi. 
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Cheltuielile financiare cuprind toate cheltuielile privind pierderile din creanţe 

legate de participaţii, pierderile din vânzarea titlurilor de plasament, diferenţe de curs 
valutar din operaţiuni curente şi disponibilităţi în devize la închiderea exerciţiului 
financiar, dobânzile aferente împrumuturilor primite şi altor datorii privind exerciţiul 
financiar în curs, sconturile acordate clienţilor, alte cheltuieli financiare. 

 Având în vedere că activitatea din exploatare prezintă o importanţă majoră în 
cadrul analizei, pe baza contului de profit şi pierdere se face analiza rezultatului net pe 
o perioadă de patru ani anteriori deschiderii procedurii, cu referire la rezultatul brut. În 
acelaşi timp datele rezultate se transpun grafic şi se are în vedere influenţa directă 
asupra capitalurilor proprii. 

 

C. Rezultatul net 

 
Rezultatul net reprezintă suma rezultatelor din: exploatare, financiare şi cele cu 

caracter extraordinar din care se scade impozitul calculat conform dispoziţiilor legale 
ale Legii nr. 571/2006 privind codul fiscal. 
 
Structura rezultatului financiar: 
 

Denumire indicatori 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Rezultatul din exploatare -250592 -258576 -290939 

Rezultatul financiar        -3253 0 5 

Rezultatul curent al exerciţiului -253845 -258576 -290934 

Rezultatul net al exerciţiului -253845 -258576 -290934 
 

 
 

Perioada 2015 2016 2017 

Profit -253845 -258576 -290934 
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Repartizarea Profitului 

 
În cursul perioadei analizate, se observă ca societatea a înregistrat  valori 

negative a profitului în anii 2015, 2016 şi 2017.  
 

Din punct de vedere al rentabilităţii firmei în această perioadă, situaţia SC 
Sebastian SRL poate fi estimată cu ajutorul ratei profitului ale cărei valori sunt 
prezentate în cele ce urmează: 

 
Anul Valoare profit net (ron) Rata profitului % 

    (profit net/cifra de afaceri) 

31/12/2015 -253845 -111,09 

31.12.2016 -258576 -182.03 

31.12.2017 -290934 -200.86 

 
 
Pentru anii 2015, 2016 şi 2017 din perioada analizată, cifra de afaceri a înregistrat o evoluţie descendentă, 

de la valoarea de 228487 lei în anul 2015, până la valoarea de  144839 lei în 2017. 

Ca urmare, în anul 2016 debitorul a înregistrat cea mai mică cifră de afaceri din 
perioada analizată, astfel că, acesta pentru a putea iesi din insolventa trebuie sa 
achite datoriile cu o parte din bunuile societatii prin darea in plata creditorilor. 

 

Analiza performanţelor financiare 

 

În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri şi 
cheltuieli. Valorile au fost exprimate în monedă constantă. 

 Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Cifra de afaceri netă 228487 142045 144839 

Producţia vândută 115220 118730 144720 

Venituri din vânzarea mărfurilor 113267 23315  119 

Variaţia stocurilor 0 0 0 

Producţia realizată de entitate 
pentru scopurile sale  proprii şi 
capitalizată 

0 0 0 

Venituri aferente costului productiei 
in curs de executie  0 0 0 

Alte venituri din exploatare 280918 208522 38648 

Reduceri comerciale acordate 0 0 0 

Total venituri din exploatare 509405 350567 183487 

Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile 37865         5116    5618 

Alte cheltuieli materiale 7952    2447 14253 

Cheltuieli cu energia şi apa 36929 46667 31061 
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Cheltuieli privind mărfurile       83929 16049 78 

Cheltuieli cu personalul 261331 220998 256274 

Cheltuieli cu amortizarea 
imobilizărilor corporale şi 
necorporale 

92059 59855 52141 

Cheltuieli privind amortizarea 
activelor circulante  4369 0 0 

Cheltuieli cu prestaţiile externe 81905 84791 51308 

Cheltuieli cu impozite şi taxe 82490 123807 62598 

Alte cheltuieli de exploatare 71138 49413 1125 

Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 
activele cedate 0 0 0 

Reduceri comerciale primite 0 0 0 

Alte cheltuieli 0 0 0 

Total cheltuieli din exploatare 759997 609143 474426 

Rezultatul din exploatare -250592 -258576 -290939 

Venituri financiare 7656 0 5 

Cheltuieli financiare 10909 0 0 

Rezultatul financiar -3253 0 5 

Rezultatul curent al exerciţiului -253845 -258576 -290934 

Venituri totale 517061 350567 183492 

Cheltuieli totale 770909 609143 474426 

Profitul sau pierderea brută -253845 -258576 -290934 

Impozitul pe profit 0 0 0 

Alte impozite neinregistrate  mai sus 0 0 0 

Rezultatul net al exerciţiului -253845 -258576 -290934 
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În urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli, am extras următoarele 
concluzii: 

� Cifra de afaceri prezintă valori în scădere în perioada analizată; 
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� Rezultatul din exploatare are valori negative pe primii trei ani din perioada 

analizată; 

� Rezultatul financiar a fost negativ pe ultimii trei ani ai perioadei analizate, 
generat în principal de reconvertirea creditului contractat de debitoare; 

� Rezultatul net al exerciţiului a înregistrat valori negative în primii trei ani din 
perioada analizată.  

Ca o concluzie a analizei financiare, se poate spune că societatea deţine o 
structură a patrimoniului ce îi permite să îşi continue activitatea, dar recomandăm 
egalizarea ratelor de îndatorare pentru a obţine o structură de finanţare echilibrată. În 
ansamblu profitabilitatea afacerii SC Sebastian SRL tinde să revină în limite normale 
în anul 2017.  

Deşi s-au luat măsuri de diminuare a cheltuielilor efectuate de firmă,  
restructurare de personal, acest fapt nu a fost suficient pentru a împiedica întârzierile 
la plată ale datoriilor către furnizori şi creditori şi s-au creat astfel premizele intrării în 
stare de insolvenţă.  

 
5.5 Analiza SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 
-Personalul societăţii are calificarea 
necesară pentru realizarea de lucrări 
complexe 
-Societatea poate realiza produse şi lucrări 
specifice domeniului de activitate intr- un 
timp foarte scurt 

-lipsa de noi resurse umane 

  
Oportunităţi Ameninţări 

-incheierea de noi contracte conform 
obiectului de activitate specific 

- creşterea concurenţei pentru domeniu 
de activitate specific 

 
 
6.Strategia de reorganizare 
 
6.1 Organizarea activităţii societăţii şi identificarea posibilităţilor de 
reorganizare sau de valorificare a activelor 
 
Aşa cum am prezentat situaţia pieţei pe care activează societatea (cap 5)cât şi Analiza 
SWOT perspectivele de creştere a pieţei pe care activează societatea sunt ridicate astefl 
apreciem util plaul de reorganizare al debitoarei Sc Sebastian SRL .  
Lista cu activele imobiliare prevăzute pentru darea in plataeste prezentată în Anexa 
prezentului plan de reorganizare. 
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6.2 Măsuri de reorganizare judiciară 
 

Măsuri de reorganizare judiciară au drept finalitate restructurarea financiară a 
afacerii derulate de către Societate astfel încât aceasta să permită generarea de 
beneficii pentru părţile implicate în procedura insolvenţei aplicată societăţii. 
Considerăm că se impun următoarele măsuri 

1) Art.133 alin5 lit.a  din Lege – Păstrarea în întregime de către debitor  a 
conducerii activităţii sale cu supravegherea efectuată de către administratorul 
judiciar CONSULTANT  INSOLVENŢĂ SPRL. 

Păstrarea dreptului de conducere a activităţii vine în complectarea art.103 din Lege 
care arată că după confirmarea planului debitorului va fi condus de către 
administratorul special.  Articolele din Legea insolvenţei  care se referă la 
administrarea societăţii debitoare sunt cel puţin art.3 pct 26, art.18, art.47. 

2) Art.103 alin5 lit.b din Lege-85/2014 – Obtinerea de  Resurse financiare pentru 
susţinerea realizării planului sunt cele obţinute din activitatea curentă . 

3) Art.103 alin5 lit.e Planul prevede ca măsura de restructurare financiară a 
debitorului respectiv darea in plata a bunurilor imobile catre creditori. 
 

6.2.1Durata de implementare a planului conform art.95 alin.3 din Legea 85-2014  
executarea planului de reorganizare se va întinde pe o perioadă de cel mult  3 ani. 

Raportat la dispozitiile art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014 modificarea planului de 
reorganizare inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parculsul 
procedurii de reorganizate fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii 
planului de 4 ani de la confirmarea initiala. 

Această perioadă suplimentară are un dublu rol : pe de o parte de a acorda timpul 
necesar finalizării unor tranzacţii în cadrul activităţii de valorificare a activelor iar pe 
de altă parte de a putea beneficia de utilizarea profitului rezultat din activitatea de 
producţie în vederea distribuirilor . 

 
 
7  Mecanismul reorganizării 
 

Strategia de reorganizare porneşte de la premisa capacităţii debitoarei de a se 
transforma într-o societate solvabilă, precum şi de la cea a avantajelor reorganizării 
faţă de o eventuală situaţie de faliment. 

 
 
7.1 Măsuri specifice de reorganizarea a activităţii 
 
Planul de reorganizare se bazează pe următoarele  surse de finanţare  aflate la 
dispoziţia Societăţii: 

- resursele financiare generate  de desfasurarea activitatii, 
- vanzare active,  
-   darea in plata  
-   surse financiare din imprumutare de la terti  
-   debitoarea SC Sebastian SRL se va imprumuta de la doamna Mihut Gabriela 
Alice cu suma de 60000 euro echivalentul sumei de 279.114lei. 
-   compensare 
 



30 
 

7.2 Alte măsuri 
 
Pe lângă măsurile de restructurare internă, optimizarea managementului şi strategia 
de marketing reorganizarea societăţii se poate realiza şi prin următoarele  operaţiuni: 
-colaborări cu parteneri strategici 
-închirierea de părţi din patrimoniu către terţi 
-vanzari si cumparari de active mobile si imobile 
-dare in plata bunuri imobile/mobile. 
 
7.3 Sursele financiare pentru susţinerea  planului de reorganizare  
 
Sursele financiare pentru susţinerea  planului de reorganizare sunt în special cele 
realizate din desfasurarea activitatii ,precum si din vanzare de active mobile si imobile, 
darea in plata a bunurilor imobile/mobile , creditare , dare in plata ,compensare,  
compensarea in conditiile legii. 
  
 
7.4 Previzionarea financiară a activităţii pe perioada planului de reorganizare 
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli , prognoza fluxului numerar şi programul de plăţi  au 
fost realizate pornind de la activitatea Societăţii, constrângerile generate de piaţă, 
oportunităţile generate de piaţă, frecvenţa şi regularitatea unor încasări raportate la 
activitatea prestată. 
Sursele de finantare vor fi obtinute asa cum au fost prezentate ,  precum si din 
imprumutul acordat debitoarea SC Sebastian SRL de la persoana fizica Mihut Gabriela 
Alice in suma de 60000 euro echivalentul a 279.114lei , din vanzare de active mobile 
si imobile, darea in plata a bunurilor imobile , creditare , dare in plata. 
 
 
 
8. Simularea faliment 
 
8.1. Ipoteza trecerii la faliment şi procentul în care vor fi acoperite crean ţele de ţinute împotriva Debitoarei 

 
Conform balantei de verificare intocmita la data de 31.08.2018, valoarea contabila a 

patrimoniului debitoarei Sc Sebastian SRL este mai mare decat valoarea masei credale , 
astfel prin intrarea in procedura de faliment creditorii sunt indreptatiti sa primeasca 100% 
din valoarea creantelor admise in tabelul defintiv al creantelor impotriva debitorului SC 
Sebastian SRL.  

 
 
 

8.2. TABELUL CREANTELOR 
 

Ulterior intocmirii tabelului defintiv al creantelor impotriva debitoarei SC 
Sebastian SRL si dupa pronuntarea sentintei civile nr. 6382/07/11.2018, urmatorii 
creditori au cesionat creantele ce le-au detinut astfel: 

- creantele salariale in cuantum total de 10.735 lei detinute de catre : Brinzea 
Cristinel in suma de 1.400,00 lei, Constantinescu Razvan in suma de 1067,00 lei, 
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Dinu Gheorghe in suma de 1015,00 lei, Ene Maria in suma de 1200,00 lei, Hera 
Valerica in suma de 1015,00 lei, Mihut Victor in suma de 973,00 lei, Moise Daniel 
Gabriel in suma de 339,00 lei, Oroviceanu Decebal Lucian in suma de 2100,00 lei, 
Paolazzo Marina in suma de 1626,00 lei au fost cesionate catre SC Sebastian Energy 
SRL, iar ulterior acestea au fost cesionate in data de 16.11.2018 catre persoana 
fizica Mihut Gabriela Alice conform contracte de cesiune depuse la dosarul cauzei. 

- creanta creditorului subordonat Mihut Victor in cuantum de 2401,69 lei a fost 
cesionata catre creditorul SC Sebastian Energy SRL, iar ulterior acestea au fost 
cesionate in data de 16.11.2018 catre persoana fizica Mihut Gabriela Alice, conform 
contracte de cesiune depuse la dosarul cauzei. 

-creanta creditorului chirografar Compania Nationala pentru Controlul 
Cazanelor Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune ( CNCIR) in cuantum 
de 496,00 lei a fost achitata conform adresei nr. 15639/24.09.2018 emise de CNCIR 
SA prin care ne comunica faptul ca soldul la data de 30.06.2016 are valoarea 0 , 
facture ce a faut obiectul declaratiei de creanta , fiind achitata de catre Sc Sebastian 
Energy SRL in numele si pentru SC Sebastian SRL la data de 10.03.2016. 

- creanta creditorul garantat SC Sebastian Energy SRL in valoare totala de 
1.440.344,77 lei, a fost diminuata cu suma de 440.344,77 lei conform declaratiei de 
renuntare depuse la dosarul cauzei si anexata prezentului plan de reorganizare, acest 
creditor fiind indreptatit la suma de 1.000.000,00 lei, care ulterior a fost cesionata 
in data de 16.11.2018 catre persoana fizica Mihut Gabriela Alice conform 
contractului de cesiune depus la dosarul cauzei.  

 
Urmare a cesiunilor de creanta descrise anterior si a renuntarii de catre SC 

Sebastian Energy SRL la dreptul de creanta in valoare de 440.344,77 lei, tabelul 
difinitiv al creantelor impotriva averii debitoarei SC Sebastian SRL are urmatoarea 
configuratie: 

 

Nr. Denumire creditor Sediu creditor Creanţă depusă 
Caracteristicile 

creanţei invocate de 
creditor 

Creanţă 
admisă în urma 

cesionarii/renuntarii 

1 Mihut Gabriela Alice 
CNP 

2561022400182 
 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 

1.789.400,00 
Lei 

Garantat 
Art.159 pct. 3 

Legea 85/2014 

1.789.400,00 
Lei 

2 Mihut Gabriela Alice 
Successor de drept a 
SC Sebastian Energy 

SRL 
CUI 5229324, 
J40/2253/1994) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 1.440.344,77 

Lei 

Garantat 
Art.159 pct. 3 

Legea 85/2014 

1.000.000 lei 
 

 Total grupa creanțe 
garantate  

 3.229.744,77 
Lei 

 2.789.400,00 
Lei 

3 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 

Brinzea Cristinel 
CNP 

1590402400719) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 

1.400,00 
Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 

1.400,00 
Lei 

4 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 

Constantinescu 
Razvan 
CNP 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 1.067,00 

lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 1.067,00 
lei 
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1680404433023) 

5 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 

Dinu Gheorghe 
CNP 

1630408400587) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 1.015,00 

Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 1.015,00 
lei 

6 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 

Ene Maria  
CNP 

2681218241652) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 1.200,00 

Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 1.200,00 
lei 

7 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 

Hera Valerica 
CNP 

1680418341336) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 1.015,00 

Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 1.015,00 
lei 

8 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 

Mihut Victor 
CNP 

1530624400115) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 973,00 

Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 973,00 
lei 

9 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 
Noise Daniel Gabriel 

CNP 
1811121440074) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 339,00 

Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 339,00 
lei 

10 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 
Oroviceanu Decebal 

Lucian 
CNP 

1760618163244) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 2.100,00 

Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 2.100,00 
lei 

11 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a 

Paolazzo Marina 
CNP 

2670825433033) 

București, 
str. Împăratul Traian, nr. 
32, sectorul 4 1.626,00 

Lei 

Salariale 
Art.161 pct. 5 

Legea 85/2014 1.626,00 
lei 

 Total grupa creanțe 
salariale 

 10.735,00 
Lei 

 10.735,00 
lei 

12 DGRFP-București 
Administraţia 

Finanţelor Publice  
Sector 4 

București, Sector 4 21.730,00 
 lei  

Bugetară  
Art.161 pct. 5 
Legea 85/2014 

0,00 
 lei 

13 Direcția Venituri 
Buget Local Sector 2 

București, Sector 4 7.635,00 
Lei 

Bugetară  
Art.161 pct. 5 
Legea 85/2014 

0,00 
lei 

 Total grupa creanţe 
bugetare  

29.365,00 
 Lei  

0,00 
 lei 

14 Mihut Gabriela Alice 
CNP 

2561022400182 
 

București, 
str. Împăratul 
Traian, nr. 32, 

sectorul 4 

111.969,92 
Lei 

Chirografară 
Art.161 pct. 8 
Legea 85/2014 

111.969,92 
lei 

15 BCR Leasing IFN 
SA 

Bucuresti, str. Piața 
Alba Iulia, nr. 8, bl. 

I7, sector 3 

2.357.777,50 
Lei 

Chirografară 
Art.161 pct. 8 
Legea 85/2014 

2.357.777,50 
lei 

16 Compania Nationala 
pentru Controlul  

Cazanelor 
Instalatiilor de 

 496,00 
lei 

Chirografară 
Art.161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 
lei 
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Ridicat si 
Recipientelor sub 
Presiune (CNCIR) 

17 Total grupa creanțe 
chirografare  

2.470.243,42 
Lei 

 2.469.747,42 
lei 

18 Mihut Gabriela Alice 
 (successor de dret a  

Mihut Victor 
CNP 

1530624400115) 

București, str. 
Împăratul Traian, 

nr. 32, sector4 

2.401,69 
Lei 

Subordonată 
Art. 161 pct. 10 
Legea 85/2014 

2.401,69 
lei 

 
 
9. Programul de plată a creanţelor împotriva SC Sebastian SRL este parte 

componenta a Planului de reorganizare si va fi realizat pana la data de 30.06.2021. 
 Modalitatea si termenul de indestulare a creantelor detinute impotriva 

debitoarei insolvente SC Sebastian SRL se va realiza dupa cum urmeaza: 
 
-Grupa creantelor garantate: 

■ Creanta garantata in suma totala de 2.789.400,00 lei detinuta de 
creditorul Mihut Gabriela Alice  va fi indestulata astfel:  

□ pana la concurenta sumei de 2.511.909,00 lei prin darea in plata a 
bunului imobil - Imobil compus din teren in suprafata de 978 mp si cladire 
service auto S+P+M1+M2 si cladire show room S+P+E+M1+M2, situate in loc. 
Brașov, str. Avram Iancu, nr. 36, jud. Brașov – ( valoarea totala a imobilului este 
de 2.511.909,00 lei). Termen dare in plata : 30.06.2021. 

□ pana la concurenta creantei garantate totale, adica la diferenta in valoare 
de 277.491,00 lei, doamna Mihut Gabriea Alice a consimtit sa renunte conform 
declaratiei din data de 16.11.2018 depusa la dosarul cauzei. 

 
-Grupa creantelor salariale: 

■ Creanta salariala in suma totala de 10.735,00 lei detinuta de creditorul 
Mihut Gabriela Alice  va fi indestulata prin plata sumei de 10.735,00 lei din 
contul unic de insolventa al debitoarei SC Sebastian SRL, sume provenite din 
activitatea curenta , vanzari bunuri. 

Termen de plata : 30.06.2020. 
 
-Grupa creantelor chirografare: 

■ Creanta chirografara in suma de  2.357.777,50 lei detinuta de creditorul 
BCR Leasing IFN SA  va fi indestulata prin doua modalitati respectiv: 

 □ prin darea in plata a bunului imobil –situat in Municipiului Brasov , 
Calea Feldioarei  13 FN , jud. Brasov, la nr. 121439, avand  Nr. Cadastral 121439,  
in suprafata de 10.000 mp - la valoare de  100.000 euro. 

□ prin plata sumei de 60.000 EURO, echivalentul sumei de 279.114lei  
efectuata direct de doamna Mihut Gabriela Alice in contul bancar al BCR Leasing 
IFN deschis la BCR, in baza contractului de imprumut incheiat intre debitoarea 
insolventa SC Sebastian SRL si domna Mihut Gabriela Alice. 

Termen pentru dare in plata si plata  : 30.06.2020. 
 

Creditorul BCR Leasing IFN SA a consimtit sa fie indestulat cu suma de 160.000 
euro  pentru creanta pe care o detinea fata de debitoarea insolventa SC Sebastian 



34 
 

SRL in suma de 2.357.777,50 lei inscrisa in tabelul definitiv al creantelor, in 
urmatoarele conditii: 
 

BCR LEASING IFN S.A, in calitate de creditoare a debitoarei, pentru stingerea 
creantei sale in cuantum de de 2.357.777,50 lei ,  este de acord sa primeasca 
de la debitoarea SEBASTIAN S.R.L urmatoarele prestatii: 

a) Plata sumei de 60.000 EURO, echivalentul sumei de  279.114lei; 
b) pentru diferenta , debitoarea este de acord cu darea in plata, iar creditoarea este 

de acord sa ia in plata, imobilul teren inscris inCF a Municipiului Brasov la nr. 
121439, avand  Nr. Cadastral 121439,  in suprafata de 10.000 mp situat in 
Municipiul Brasov Calea Feldioarei FN, jud.Brasov, pe care partile inteleg sa-l 
evalueze la suma de100.000 EURO echivalent lei la data darii in plata , ca fiind 
pretul transferului dreptului de proprietate de la debitoare catre creditoare;  

c) transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu numar cadastral 
121439, Calea Feldioarei FN, judetul Brasov , in efectul darii in plata, va opera 
de la debitoare catre creditoare . 

d) prin plata sumei de 60.000 EURO echivalentul  sumei de 279.114lei , cumulativ 
prin darea in plata a imobilului teren mai sus mentionat, se va stinge dreptul de 
creanta al BCR LEASING IFN S.A, creditorul renuntand la dreptul sau de 
creanta pentru restul creantei inscrise in tabel. 

e) creditorii debitoarei inscrisi in tabelul de creante, altii decat BCR LEASING IFN 
S.A, vor renunta in mod expres, prin confirmarea prezentului raport in cadrul 
sedintei Adunarii Generale a Creditorilor Debitoarei, la orice drept de incasare 
asupra vreunor sume din valorificarea/darea in plata a imobilului ce face 
obiectul stingerii creantei BCR LEASING IFN S.A prin dare in plata. 

f) debitoarea prin administrator special, sub supravegherea si cu semnatura 
admininistratorului juidiciar, va emite, declaratia privind radierea inscrierii 
contractului de leasing financiar 81082/09.12.2008, incheiat intre BCR 
LEASING IFN S.A si SEBASTIAN S.R.L precum si a dreptului de optiune si a 
oricarei alte inscrieri, in legatura cu contractul de leasing mai sus mentionat, 
din cartea funciara nr.92051 a imobilului teren in suprafata de 1305 mp si 
constructiile aflate pe acesta, situat in Municipiul Pitesti, Aleea 
Razboieni,Judetul Arges, imobil ce a facut obiectul finantarii in cadrul 
contractului de leasing mai sus mentionat, in efectul rezilierii contractului de 
leasing, bunul fiin reposedat de catre BCR LEASING IFN S.A 

g) partile, renunta una fata de cealalata, la orice alte pretentii izvorate din si in 
legatura cu contractul de leasing mai sus mentionat, precum si la orice litgiu 
prezent sau viitor, intre cele doua parti, urmand sa emita reciproc, in termen de 
7 de zile de la data validarii de catre judecatorul sindic a prezentului plan de 
reorganizare, declaratii de renuntare la  procesele pendinte. 
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■ Creanta chirografara in suma de  391.083,92 lei constituita din suma de 
111.969,92 lei si 279.114 lei echivalentul a 60.000 euro) detinuta de creditorul 
Mihut  Gabriela Alice va fi indestulata astfel: 

□ prin darea in plata a bunului Imobil compus din teren în suprafață de 726 
mp și Construcțiie C1,C2,C3, situate in com. Valea Iasului, sat Ungureni, jud. 
Argeș, nr. cadastral 133,  pana la concurenta sumei de 136.000lei, 

□ achitarea sumei de 138.574,92 lei din contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Sebastian SRL, din activitatea curenta, vanzari de bunuri. 

□ prin declaratia din data de 16.11.2018 de renuntare la diferenta de 
creanta chirografara in valoare de 116.509, 00 lei, atasata la dosarul cauzei. 

Termen pentru dare in plata si plata:30.06.2021 
 

■ Creanta chirografara (subordonata) in suma totala de 2401,69 lei detinuta 
de creditorul Mihut Gabriela Alice  va fi indestulata prin plata din contul unic de 
insolventa al debitoarei SC Sebastian SRL a sumei de 2401,69 lei, din activitatea 
curenta, vanzari de bunuri . 

Termen de plata : 30.06.2021. 
 
 
10. Remunerația Administratorului Judiciar 
 

Prin încheierea din data de 24 Iulie 2015 pronunțată de Tribunalul Bucuresti în 
dosarul nr.  26396/3 anul 2015, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva SC Sebastian SRL  Bucuresti, practicinanul în insolvenţă Consultant Insolvență 
SPRL (succesoare de drept a Cabinetului individual de Insolvenţă Popescu Emil), fiind 
desemnata în calitate de administrator judiciar, avand atributiile prevazute de 58 din 
Legea 85/2014.  

Prin hotararea adunarii creditorilor din data de 30.09.2015 se confirma in calitate de 
administrator judiciar societatea profesinala de insolventa Consultant Insolventa SPRL cu 
o retributie pentru perioada generala de insolventa si pana la publicarea tabelului definitiv 
al creantelor in Buletinul Procedurilor de Insolventa in cuantum de 1500,00 lei/ luna 
exclusiv TVA si 5000 euro + TVA onorariu de succes. 

Dupa publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului definitiv al 
creantelor impotriva averii debitoarei SC Sebastian SRL(20.09.2018) si pana la 
confirmarea de catre judecatorul sindic a planului de reorganizare  onorariul 
administratorului judiciar va fi de 1500 lei / luna exclusiv TVA. 

Pe durata implementarii planului de reorganizare remuneratia personelor angajate in 
temeiul art. 57 alin. 2  (administratorul judiciar) din Legea 85/2014, va fi asigurata din 
resursele financiare ale debitoarei insolvente SC Sebastian SRL, rezultate din continuarea 
activitatii curente sau din valorificarea activelor societatii - onorariul administratorului 
judiciar va fi in cuantum de 1500 lei / luna exclusiv TVA si un onorariu de succes de 
25.000 lei cu TVA inclus, dupa indeplinirea tururor obligatiilor de plata si dare in plata 
asumate prin plan. 

 
Plata se vor efectua , pe baza actelor legale emise de societatea profesionala de 

insolventa Consultant Insolventa SPRL (factura) in temeiul art. 140 alin. 6 si alin. 7 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
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11. Efectele Reorganizarii 
 
Implementarea Planului de reorganizare dupa procedura de admitere, aprobare si 
confirmarea a acestuia va avea urmatoarele efecte: 

 
11.1 Efecte economico-sociale F 
ALIMENT 
* Circuitul economic constituit din furnizori – SC Sebastian SRL  –  clienti va fi 

pastrat 
* Locurile de munca  a celor 7 de salariati se vor menține conform structurii 

organigramei actuale 
 
 
11.2 Efecte zonaleREOR 
GANIZARE FALIMENT 
*Socieatea Sebastian SRL va fi reintegrata in mediul economic, fiind unul dintre 
contribuabilii  ai municipiului Bucuresti 
 
11.3 Efecte asupra bugetului consolidat al statuluiRE 
GANIZARE ALIMENT 
* Bugetul de stat nu va pierde unul din contribuabili  din Mun. Bucuresti si restul 

judetelor unde debitoarea detine in patrimoniu bunuri imobile impozabile 
 
 
11.4 Efecte asupra gradului de acoperire a creantelorRE 
RGANIZARE FALIMENT 
* Creditorii garantaţi sunt indestulati in procent de 100% din valoarea creantelor acestora 

* Creditorii salariali sunt indestulati in procent de 100% din valoarea creantelor acestora 

* Creditorul chirografar BCR Leasing IFN SA este indestulat in procent de 100% din 
valoare creanţei acceptata si confirmata de el. 

* Creditorul chirografar Mihut Gabriela Alice este indestulat in procent de 100% din 
valoare creanţei acceptata si confirmata de el. 

* Creditorii subordonati sunt indestulati in procent de 100% din valoarea creantelor 
acestora 

 
12. Concluzii 
 

Planul de reorganizare a activitatii SC Sebastian SRL este menit sa prezinte partilor 
interesate perspectivele de redresare ale societatii, în conditiile identificarii celei mai bune 
metode de valorificare a averii acesteia, a acoperirii intr-un grad cat mai ridicat a 
creantelor inscrise in tabelul definitiv  al creantelor si a tuturor cheltuielilor de procedura 
generate atat in perioada de observatie, cat si in perioada de reorganizare judiciara. 

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de cel mult  3 ani de la 
confirmarea acestuia, raportat la prevederile art. 133 alin. 3 din Legea nr.85/2014, cu 
posibilitatea de prelungire in conditiile legii.  
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Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare Debitorului i se va 
pastra dreptul de administrare integral.   
Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza urmatoarelor surse : 
- Surse financiare generate din continuarea activitatii proprii a SC Sebastian SRL, 
- Vanzare active mobile si imobile 
- Încasare creanțe , imprumuturi . 
- Darea in plata bunuri mobile/imobile sau compensarea in conditiile legii  
 

 
In baza premiselor Planului, a masurilor de reorganizare mentionate in Plan si a 

previziunilor efectuate pe baza lor se estimeaza ca societatea va putea sa sustina 
programul de plata a creantelor, cheltuielile generate de la deschiderea procedurii de 
insolventa precum si a cheltuielilor din timpul procedurii de reorganizare judiciara si a 
cheltuielilor generate de continuarea activitatii.  

 
 
 
 

Administrator special 
Mihut Victor 


