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1.1 Preambul 
 

1.1.1 Identificare societate 
 SC Super Color Impex Com SRL – în insolvență, in insolvency, en procédure collective 

(denumită în continuare „Debitoarea”),este o societate cu raspundere limitata, cod de identificare 
fiscală: 5657819; Sediul social: Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr. 14, jud. Mehedinti, Număr de ordine 
în registrul comerţului J25/154/1998. 

DENUMIRE S.C. SUPER COLOR IMPEX COM SRL 
FORMA JURIDICA Societate cu raspundere limitata 
SEDIUL SOCIAL Dr. Tr. Severin, str. Crisan, nr. 14, jud. Mehedinţi 
CUI RO 5657819 
NR. ORC MEHEDINȚI J25/154/1998 

  

 La data deschiderii procedurii generale de insolvență SC Super Color Impex Com SRL 
avea următoarea structură asociativă: 

ASOCIAŢII  APORT PROCENT 
PARTICIPARE 

GUINA DIANA ALEXANDRA  183370 lei 11,25% 
GUINA CRISTIAN ALEXANDRU  183370 lei 11,25% 
GUINA OLIVIA  1263260 lei 77,50% 
TOTAL  1630000 LEI 100% 
 

 Capitalul social subscris şi integral vărsat al debitoarei SC Super Color Impex 
Com SRL este de 1630000,00 RON,  si reprezintă aportul celor 3 asociați, respectiv: 

1) Guina Diana Alexandra, Asociat, cu domiciliul în Dr.Tr.Severin,str. M. 
Kogalniceanu, nr. 2, bl.VT3, sc. 1, ap.3, jud. Mehedinti, aport: 183370 RON, cota 
de participare la beneficii/pierderi: 11,25%; 

2) Guina Cristian Alexandru, Asociat, cu domiciliul în Dr.Tr.Severin,str. M. 
Kogalniceanu, nr. 2, bl.VT3, sc. 1, ap.3, jud. Mehedinti, aport: 183370 RON, 
integral vărsat, cota de participare la beneficii/pierderi: 11,25%; 

3) Guina Olivia, Asociat, cu domiciliul în Dr.Tr.Severin,str. M. Kogalniceanu, nr. 2, 
bl.VT3, sc. 1, ap.3, jud. Mehedinti, aport: 1263260 RON, integral vărsat, cota de 
participare la beneficii/pierderi: 77, 50%; 
 

Anterior deschiderii procedurii de insolventa administratorul societar al debitoarei SC 
Super Color Impex Com SRL a fost doamna Guina Olivia, cu domiciliul în Dr.Tr.Severin,str. M. 
Kogalniceanu, nr. 2, bl.VT3, sc. 1, ap.3, jud. Mehedinti. 

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa administratorul 

judiciar a convocat adunarea generala a asociatilor debitoarei Sc Super 

1 Aspecte preliminare 
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Color Impex Com SRL la data de 02.02.2018 orele 1400 in loc. Dr. Tr. 

Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, avnd ca ordine de zi: 

Desemnarea unui administrator special care să reprezinte 

interesele societății și ale asociatilor și care să participe la 

procedura de insolventa/ faliment a debitorului SC Super Color 

Impex Com SRL, precum și stabilirea retribuției acestuia. 

Convocatorul nr. 869/06.12.2017 a fost publicat pe site- ul 

administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la rubrica 

Dosare – Super Color Impex Com SRL si transmis catre asociatii 

debitoarei prin adresa cu semnatura de primire.  

Conform procesului din data de 02.02.2018 orele 1400 la 
biroul administratorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Seve-
rin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti s-a prezentat 
doamna Guina Olivia cu domiciliul in mun. Dr. Tr. Severin, 
str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2, bl. VT3, sc. 1, ap. 3, jud. Me-
hedinti, identificata prin C.I. seria M.H. nr. 261108, elibera de 
SPCLEP Dr. Tr. Severin, la data de 11.03.2008, CNP 
2680513250541, in calitate de asociat majoritar respectiv: ce 
detine un procent de 77,50% din capitalul social ( 
2.263.260 lei impartitit in 126326 parti sociale), care a 
desemnat in calitate de administrator special in procedura 
insolventei debitoarei Sc Super Color Impex Com SRL pe 
domnul Pleșea Gabriel cu domiciliul in Mun. Dr. Tr. Seve-
rin, str. Adiran, nr. 176, jud. Mehedinti, ce se legitimeaza 
cu CI seria MH nr. 511890 eliberat de SPCLEP Dr. Tr. Se-
verin la data de 20.05.2016, CNP 1670807250554.  

Procesul verbal al adunarii gerenale a asociatilor a fost depus la grefa 

Tribunalului Mehedinti conform dovezii din data de 08.02.2018. 

 

 Obiectul principal de activitate al SC Super Color Impex Com SRL este conform codului 
CAEN - 4752 – „Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla sia  
acelor pentru vopsit in magazine specializate”.  

 

1.1.2 Scurt istoric al societății 
 SC Super Color Impex Com SRL a fost înființatăîn anul 1998 având ca obiect de activitate 
„Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla sia  acelor pentru 
vopsit in magazine specializate” – codCAEN 4752.   
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1.1.3 Principalele cauze care au dus la apariția stării de insolvență 
În cazul debitoarei, avem de-a face cu o situație particulară, dat fiind caracterul specific 

al obiectului de activitate practicat de către aceasta. În urma analizei financiare efectuate de 
către administratorul judiciar, s-a putut observa faptul că debitoarea a manifestat o evoluție 
constant negativă pe întreaga perioadă de funcționare, nivelul veniturilor obținute nereușind să 
susțină nivelul cheltuielilor totale. Pe finalul perioadei analizată, rata profitului a înregistrat 
valori negative, fiecare exercițiu financiar fiind încheiat cu pierdere. Cheltuielile antrenate de 
firmă au fost în principal cu contributiile la bugetul de stat. 

Un astfel de tip de afacere presupune creşterea volumului vânzărilor şi stabilirea unui 
echilibru între venituri şi cheltuieli, echilibru care să permită obţinerea de profit şi 
rentabilitatea activităţii, chiar dacă profitul obţinut nu este unul spectaculos. În aceste condiţii, 
orice suplimentare a cheltuielilor nu face decât să afecteze acest echilibru pe moment şi să 
creeze dificultăţi financiare. 

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

În concordanţă cu cele constatate în urma analizei realizate asupra activităţii 
debitorului, condiţiilor pieţei şi cadrului legislativ, administratorul judiciar consideră că starea 
de insolvenţă a apărut ca efect al convergenţei mai multor factori, principalele cauze care au 

generat starea de insolvenţă a societăţii fiind: 

Cauzele generale care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 

� Menţinerea în ultimii trei ani de activitate a cheltuielilor firmei la un nivel superior 
cauzat în principal de cheltuieli salariale ridicate şi păstrarea unui grad de îndatorare 
crescut; 

� Reducerea drastica a veniturilor din vanzarea marfurilor, astfel daca in anul 2013 
volumul acestora ajungea la suma de 3329405 lei , in anul 2016 nivelul acestora este de 
numai 693399 lei, motivul finnd infintarea in localitatea unde debitoarea isi desfasoara 
activiatatea  - Dr. Tr. Severin a magazinelor cu activitati similare- Dedeman si Bricostore. 

� Vanzarea de marfuri prin emitarea de facturi care nu au mai fost incasate datorita 
faptului ca au intrat in insolventa sau chiar faliment, ceea ce a facut imposibilia 
incasareaacestora in vederea reluarii activitatii de aprovizonar cu marfa.  

� Lipsa lichidităţilor suficiente pentru a asigura reluarea şi redresarea  activităţii.”1 
 

1.2 Cadrul legal 
 

 Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (denumită în 
continuare „Legea” sau „Codul insolvenței”).2 

                                                             
1Sursa: Consultant Insolvență SPRL. (2015). pg. 25-27, Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 

insolvență a ConsumCoop Șimian. Drobeta-Turnu Severin. 
2 Legea 85/2014 prevede la art. 2 [Scopul reglementării]: „Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru 

acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia” 
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 Unul dintre principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenței și de 
insolvență este „[...] 2. acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii, 

fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de reorganizare 

judiciară;[...]” (art. 4 [Enunțarea principiilor legii] alin. 2 din Lege). Codul insolvenței dezvoltă pe larg 
aspectele legate de problematica reorganizării în TITLUL II PROCEDURA INSOLVENȚEI�Capitolul I. 
Dispoziții comune�Secțiunea a 6-a.Reorganizarea� §1. Planul și §2. Perioada de reorganizare. 

 Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității SC Super 
Color Impex Com SRL prevăzute de art. 132 [Persoanele care pot și cele care nu pot propune un plan de reorganizare] au 
fost îndeplinite astfel: 

� Debitoarea, prin administrator special Plesea Gabriel, și-a declarat intenția de 
reorganizare potrivit art. 74 [Obligația depunerii unor acte și informații], depunând la dosarul cauzei 
declarația prevăzută de art. 67 [Actele care trebuie să însoțească cererea debitorului] alin (1) lit. g) din 
Codul Insolvenței; 

� Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență 
întocmit de administratorul judiciar în condițiile art. 97 [Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au 

dus la apariția insolvenței debitorului] din Lege , depus la dosarul cauzei si publicat in BPI nr. 
8996/09.05.2017 prevede că există suficiente resurse pentru reorganizarea companiei; 

� Administratorul judiciar a procedat la depunerea Tabelului Definitiv actualizat rectificat; 
de Creanțe împotriva debitorului Super Color Impex Com la dosarul cauzie la data de 
18.10.2018. Tabelul Definitiv actulizat rectificativ de Creanțe a fost transmis catre 
ONRC  in vederea publicarii acestuia in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 

� La  data de 29.08.2018 a fost publicat in buletinul procedurilor de insolventa nr. 
16010/29.08.2018 tabelul defintiv al creantelor, data la care curge termenul prevăzut 
de art. 132 [Persoanele care pot și cele care nu pot propune un plan de reorganizare] alin. (1) lit. a) din Lege; 

� La data de 06.09.2018 Tribunalul Mehedinti admite cererea de prelungire cu 30 de zile a 
termenului de depunere a planului de reorganizare termenul limita fiind la data de 
29.10.2018. 

� Super Color Impex Com SRL nu a fost subiect al procedurii instituită de Codul 
insolvenței, de la înființarea acesteia până în prezent. Administratorii şi/sau asociaţii 
debitoarei care deţin controlul asupra sa, nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, 
de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 
[privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție], cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 656/2002 [pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 

şi combatere a finanţării actelor de terorism], republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 [pentru prevenirea şi 

combaterea evaziunii fiscale], cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute 
de Legea 85/2014, astfel că nu sunt incidente niciuna dintre infracțiunile prevăzute de 
art. 132 alin (4) din Lege. 

� Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor Societăţii Comerciale Super 
Color Impex Com SRL din data de 02.02.2018 a fost desemnat în calitate de 
administrator special doamna Plesea Gabriel 

 Având în vedere cele de mai sus, condițiile prevăzute de Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență pentru propunerea unui plan de 
reorganizare sunt îndeplinite. 
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1.3 Autorul planului 
 

 Prezentul plan de reorganizare este întocmit și depus de către administratorul special 
Plesea Gabriel. Debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, fiind în momentul actual în 
perioada de observație. Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL și-a manifestat 
intenția de a colabora la întocmirea acestui plan și a consiliat debitoarea cu privire la forma și 
conținutul planului, bazându-se pe experiența juridică și economico-financiară pe care 
societatea profesională de insolvență o deține. De asemenea, administratorul judiciar a pus la 
dispoziția debitoarei dotarea materială și baza logistică și informațională de care dispune 
pentru întocmirea planului în condiții optime. 

 Această opțiune a fost considerată oportună prin prisma efectului de sinergie creat de 
experiența administratorului special în domeniul de activitate al debitoarei și de cunoștințele 
administratorului judiciar din sfera insolvenței. 

 

1.4 Obiectivele planului 
 

 Codul insolvenței statuează prin art. 2 [Scopul reglementării] că scopul acestuia este „[…] 

instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci 

când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia”. Acoperirea pasivului se poate face 
fie în procedura reorganizării activității, fie în procedura falimentului prin lichidarea activelor. 

 Între implementarea unui plan de reorganizare și deschiderea procedurii de faliment, 
caeteris paribus, debitoarea, creditorii și alți stakeholderi ar trebui de regulă să aleagă prima 
variantă deoarece au interesul de a păstra societatea debitoare în circuitul economic, luând în 
considerare efectele socio-economice pozitive. 

 Obiectivul principal urmărit de implementarea planului de reorganizare a activității 
debitoarei Tranzitiv International SRL este valorificarea activelor neperformante ale societății 
astfel încât pasivul să fie acoperit în totalitate, iar societatea să fie reinserată în mediul 
economic și să desfășoare o activitate eficace. 

 Obiectivele auxiliare ale planului vizează două domenii importante pentru salvgardarea 
societății: 

� Domeniul economico-financiar: găsirea unor soluții de reorganizare a activității 
debitoarei prin investirea disponibilităților bănești rămase după acoperirea pasivului; 

� Domeniul social: continuarea activității are efecte benefice asupra economiei locale din 
zona comunei Șimian prin plata de impozite și taxe, livrarea de bunuri de la și către 
comunitate, angajarea de personal din zonă; 

 Planul stabilești același tratament pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii 
distincte. Rambursarea datoriilor încadrate conform Tabelului Definit Actualizat rectificativ de 
Creanțe la categoriile garantate si bugetare se va face în proporție de 100%, conform graficului 
de plăți prezentat în subcapitolul 6.1.1 Programul de plată al creanțelor. 

 În concluzia celor arătate mai sus, planul are la bază, pentru acoperirea necesarului de 
resurse financiare ale societății debitoare, continuarea activității conform obiectului de 
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activiate, luând în considerare faptul că Debitoarea deține resursele materiale, umane și tehnice 
necesare și beneficiază de cererea de pe piața specifică. 

 De asemenea debitoarea precieaza faptul ca prin planul de distribuire nr. 1/03.09.2018 
a fost achitata creanta integrala a creditorului Garanti Bank SA in suma de 351818,89 lei. 

 

1.5 Durata implementării planului 
 

 Art. 133 [Conținutul planului de reorganizare] prevede la alin. (3) durata maximă pentru derularea 
planului de reorganizare:„executarea planului de reorganizare nu va putea depăși 3 ani, calculați 

de la data confirmării planului”. 

 Se propune implementarea planului de reorganizare pe o perioadă de 3 ani, prima lună 
de aplicare a planului fiind luna Ianurie 2019 dacă planul va fi confirmat în luna decembrie 
2018. 

 Pe toată perioada de reorganizare, activitatea debitoarei va fi manageriată de 
administratorul special Plesea Gabriel, sub supravegherea administratorului judiciar Consultant 
Insolvență S.P.R.L.. 

 

1.6 Premizele implementării planului 
 

 În perioada de observație Debitoarea a desfășurat activități economice aducatoare de 
venituri. 

 În aceeași perioadă conducerea societății a întreprins măsuri de corectare a evidențelor 
contabile ale Debitoarei pentru ca acestea să reflecte cât mai fidel situația reală, cu respectarea 
dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată. 

 În ceea ce privește managementul societății și structura de personal, acestea pot suferii 
schimbari pe parcursul planului, în sensul că administrarea societății va fi asigurată de Plesea 
Gabriel, iar Debitoarea va  putea face angajări in vederea desfasurarii activitatii conform 
obiectului de activitate. Salariați vor asigura desfășurarea în condiții optime a activității 
economice si aducerea de venituri care sa asigure plata datoriilor debitoarei. 

 Având în vedere că debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, mandatul 
administratorului special Plesea Gabriel a fost pe perioada de observație de a administra 
activitatea societății sub supravegherea administratorului judiciar Consultant Insolvență 
S.P.R.L.. Acest mandat se va menține și pe perioada de reorganizare a societății, administratorul 
special având ca atribuții efectuarea în numele și pe seama societății a actelor de administrare 
necesare, sub supravegherea administratorului judiciar. 

 În vederea fundamentării planului de reorganizare, bunurile mobile si imobile din 
patrimoniul debitoarei au fost evaluare de un expert evaluator – membru ANEVAR raportat la 
dispozitiile art. dispozitiile art. 122 alin. (1) și art. 133 alin. 4 lit. d) din Legea 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

 Dezvoltate in extenso pe parcursul planului de reorganizare, premizele ce stau la baza 
întocmirii acestuia pot fi structurate astfel: 
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� Debitoarea are un patrimoniu valoros, cuprinzând în proporție de peste 70% active 
imobilizate (clădiri) care afectează activitatea curentă și care nu vor fi înstrăinate în 
vederea obținerii surselor de finanțare necesare realizării planului; 

� Din punct de vedere al regimului juridic al proprietății, activele imobilizate sunt integral 
deținute de către societatea, ele fiind grevate de sarcini. Asupra proprietăților deținute 
nu există litigii, care sunt în curs de finalizare, astfel încât înstrăinarea lor va putea fi 
efectuata in cadrul planului de reorganizare in masura in care plata datoriilor conform 
tabelului definitv actualizat rectificativ al creantelor nu va putea fi realizata exclsuiv din 
veniturile realizate din activitatea curenta a debitoarei.. 

� Precizăm că debitoarea și-a manifestat intenția de reorganizare, în conformitate cu 
prevederile art. 74 [Obligația depunerii unor acte și informații] din Condul Insolvenței. 

� Debitoarea are mai multe contracte de  vanzare cumparare incheiate cu diversi clienti ce 
au ca obiect valorificarea produselor (materile de constructii, etc.) 

� Unul dintre imobile respectiv cel din Dr. Tr. Severin, str. Crisan nr. 14, jud. Mehedinti 
este inchiriat conform contrcat nr. 24/20.06.2016 catre societatea comericala Hidago 
SRL pentru suma de 1820 lei + TVA / luna 

 

 Având în vedere cele de mai sus, concluzionăm că există premize reale de revenire și 
revigorare a activității debitoarei. 

 

 

2.1 Analiza rezultatelor economico-financiare 
 

2.1.1 Analiza situației patrimoniale 
 În cele ce urmează, ne propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii 
debitoare analizate, pe baza indicatorilor financiari conform bilanțului contabil depus pentru 
anul 2016, 2018 a indicatorilor financiari publicaţi pe site-ul Ministerului de Finanţe,documente 
transmise de către ANAF Mehedinți, precum și pe baza situațiilor financiare anuale pentru anii 
2016, 2017  si 2018. 

 Perioada de timp luată ca referinţă este 2016 – 2018, pentru a se obţine o imagine 
asupra evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitoarei SC Super Color Impex Com SRL,  

 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 administratorul social al debitoarei. 

 Un instrument important al analizei financiare îl constituie analiza indicatorilor care 
reprezintă raportul dintre două posturi sau grupe fie din bilanţ, fie din contul de profit şi 
pierdere, fie unul din bilanţ şi altul din contul de profit şi pierdere.   

 În perioada de timp luată ca referinţă pentru analiză, respectiv 31.12.2016–30.06.2018, 
situaţia patrimonială a debitoarei Sc Super Color Impex Com SRL  se prezintă după cum 
urmează: 

2 Declanșarea stării de insolvență – analiza diagnostic 
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Denumire indicatori 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 

Total active imobilizate, din 

care 

1870595 1147591 1111048 

-imobilizări necorporale 100 100 100  

- imobilizări corporale 1870495 1147491  1111048 

- imobilizări financiare 0 0 0  

Total active circulante, din 

care 

1626432 1222814 564647 

- stocuri 1541999 1191205 494564 

- creanţe 82716 23196 64938 

- casa şi conturi la bănci 1717 8413 5145 

- cheltuieli înregistrate în 

avans 

   

TOTAL ACTIV 3497027 2370405 1675695 

Total capitaluri proprii 1585745 308860 -482927 

Total datorii, din care 1911282 2061545 2158722 

- datorii pe termen scurt 1493116 1758917 1856094 

- datorii pe termen lung 418166 302628  302628 

Venituri înregistrate în avans     

TOTAL PASIV 3497027 2370405 1675695 

Sursa 1 Indicatori financiari conform situațiilor financiare aferente perioadei 2016 - 2018 

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

•Activele societăţii sunt formate în proporţii relativ egale din active imobilizate şi active 
circulante; 
•Se observă oscilații ale valorii activelor imobilizate datorită lipsei investiţiilor – diminuarea 
datorându-se amortizării înregistrate si a valorificarii unui bun imobil din patrimoniul 
debitoarei in cadrul procedruii d einsolventa cu acordul creditorului garantat si al Tribunalului 
Mehedinti; 
•Judecând în monedă curentă, observăm scăderi ale imobilizărilor pe parcursul celor trei 
exerciţii financiare analizate.  
. 
  

 

2.1.2 Activul societății 
Denumire indicatori 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 

Total active imobilizate, din care 1870595 1147591 1111048 

-imobilizări necorporale 100 100 100  
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- imobilizări corporale 1870495 1147491  1111048 

- imobilizări financiare 0 0 0  

Total active circulante, din care 1626432 1222814 564647 

- stocuri 1541999 1191205 494564 

- creanţe 82716 23196 64938 

- casa şi conturi la bănci 1717 8413 5145 

- cheltuieli înregistrate în avans    

TOTAL ACTIV 3497027 2370405 1675695 

 

 Se observă faptul că din datele înregistrate în contabilitate rezultă că societatea deţine 
active imobilizate, stocuri și lichidităţi într-o valoare ridicata, suficienta pentru a asigura 
reluarea şi redresarea activităţii. . 

 Din punct de vedere al structurii, activul patrimonial e reprezentat de active imobilizate 
și active circulante, formate din bunuri imobile, bunuri mobile si stoc de marfa. Ponderile 
acestor două categorii sunt reprezentate prin valorile ratelor de structură active de mai jos: 

Denumire indicatori (%) 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 

Rata activelor imobilizate 53,49% 48,41% 66,30% 
(active imobilizate/total activ)       

Rata stocurilor 94,80% 97,41% 82,27% 
(stocuri/total active circulante)       

Rata creanţelor 5,08% 1,89% 11,50% 

(creanţe/total active circulante)       

Rata disponibilităţilor băneşti 0,10% 0,68% 0,91% 

(disponibilităţi/total active circulante)       

Rata activelor circulante 46,51% 51,59% 33,70% 

(active circulante/total activ)       

 

2.1.3 Pasivul societății 
 Pasivul societăţii reflectă, din punct de vedere financiar, sursele de provenienţă ale 
capitalurilor proprii şi împrumutate. Pe perioada analizată, respectiv 31.12.2016 – 30.06.2018, 
pasivul Super Color Impex Com SRL a avut următoarea structură: 

Denumire indicatori 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 

Total capitaluri proprii 1585745 308860 -482927 

Total datorii, din care 1911282 2061545 2158722 

- datorii pe termen scurt 1493116 1758917 1856094 

- datorii pe termen lung 418166 302628  302628 

Venituri înregistrate în avans     

TOTAL PASIV 3497027 2370405 1675695 
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 Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate reflecta şi prin 
intermediul ratelor de structură pasiv calculate în tabelul de mai jos:  

Denumire indicatori (%) 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 

Rata autonomiei financiare globale 45,34 13,02 -28,81 

(capital propriu/total pasiv)       

Rata de îndatorare globală 54,65 86,97 128,82 

(total datorii /total pasiv)       

 

2.2 Analiza contului de profit și 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 31/12/2016 31/12/2017 30/06.2018 

Cifra de afaceri netă (ct 

701+702+703+704+705+706 +708 +707 – 

709 + 714** + 766 ***) 

826887 534762 

 

204763 

Alte venituri (ct. 711 + 712 +721 +725 + 714 

**** +751 + 755 +758 +761 +762 +764 

+765+ 766+767 +768 +7815) 

19510 641900 

 

- 

Costul materiilor prime si al consumabilelor 

(ct. 601 +602 -609*) 73384 159287 
 

25677 

Cheltuieli cu personalul (ct. 

641+642+643+644+645) 41003 61847 
 

25452 

Ajustari de valoare (ct. 654 +681+ 686 – 754 

-7812 – 7813 – 7814 -786) 81689 93084 
 

36443 

Alte cheltuieli***** (ct. 603+604 

+605+606+607 +608 -609* +611 +612 +613 

+614 + 615 +621 +622 + 623 +624+625+ 

1406415 1403219 
 

908444 
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626 +627 +628 +628 +635+ 651+ 652+ 

655+ 658 +663+664+665+666+668)  

Impozite (ct 691+698) 
 

0  

Profitul sau pierderea neta a exercitiului 

financiar 6304 -540775 
 

-791787 

 

** - Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 

*** - Venituri din dobanzi inregistrate de entitati radiate din registru general si care mai au in 
derulare cibtracte de leasing 

**** - Venituri din subventii de exploatre altele decat cele aferente cifrei de afaceri 

***** - Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing. 

 

3.1 Situația patrimonială a debitoarei 
 

 În perioada de observație patrimoniul debitoarei a suferit modificări, efectuându-se 
vânzarea bunului imobil garantia creditorului Garanti Bank SA (Imobil situat in loc. Dr. Tr. 
Severin , str. Tudor Vladimirescu) respectiv achiziții/vanzari din stocul de marfa avand in 
vedere obiectul de activiatate economica al debitoarei SC Super Color Impex Com SRL (. Ultimul 
inventar al tuturor bunurilor debitoarei a fost realizat de administratorul judiciar împreună cu 
administratorul special la data de 31.07.2018. 

 Astfel, în urma evaluarii de catre un expert evaluator – menbru ANEVAR a intregului 
patrimoniu al debitoarei Sc Super Color Impex Com SRL situtaia se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

1Situația elementelor de natura activelor 

 

Nr. Denumire Bunuri Imobile Numar 
cadastral 

VALOAREA DE PIATA*  

crt. Curs BNR 05.06.2018 = 4,6566 lei/1 euro LEI EURO 

  TEREN  INTRAVILAN 

1 TEREN intravilan , S = 1 mp 
2289 

790 170 

1.1 TEREN intravilan , ST = 213 mp 168.600 36.210 

  PROPRIETATE IMOBILIARA - TEREN SI CONSTRUCTII 

1 TEREN LIBER, S = 101,95 mp (213-111,05) 2289 80.540 17.330 

3 Situația actuală a societății debitoare
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2 SPATIU COMERCIAL Sp+P, Scd = 119,80 mp 2289-C1 175.900 37.770 

3 ANEXA BIROU, Sc = 20,57 mp 2289-C2 28.960 6.210 

TOTAL PROPRIETATE    285.400 61.310 

 

 

Nr. Denumire Bunuri Imobile 
Numar 

cadastral 

VALOAREA DE PIATA  

crt
. 

Curs BNR 06.06.2018 = 4,6531 lei/1 
euro LEI EURO 

  TEREN  INTRAVILAN 

1 TEREN intravilan , S = 1 mp 
2406 

247 53 

1.1 TEREN intravilan , ST = 1.278 mp 315.600 67.700 

  PROPRIETATE IMOBILIARA - TEREN SI CONSTRUCTII 

1 TEREN LIBER, S = 887,39 mp  2406 219.200 47.100 

2 CLADIRE BIROURI, Sc = 99,12 mp 2406-C1 116.500 25.000 

3 DEPOZIT MATERIALE, Sc = 291,49 mp 
2406/1-

C2 151.300 32.500 

4 COTET, Sc = 5 mp 2406-C3 
la data inspectiei nu mai 

exista 

TOTAL PROPRIETATE    487.000 104.600 

 

 

Nr. Denumire bunuri mobile VALOAREA DE PIATA * 

crt. Curs BNR la 28.08.2018 = 4,6490 lei/ 1 euro LEI EURO 

1 Autoturism AUDI Q7  (MH-01-SCL) 46.500 10.000 

2 Autoturism PEUGEOT 307  (MH-10-SCL) 11.810 2.600 

3 Autoutilitara PEUGEOT EXPERT (MH-06-SCL) 8.460 1.820 

4 Autoutilitara PEUGEOT BOXER (MH-14-SCL) 12.410 2.670 

5 Motostivuitor TCM FD25 (2N 505395) 33.850 7.280 

TOTAL VALOARE BUNURI - fara TVA 113.030 24.370 
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Nr. 

Denumire bunuri mobile 

Nr. Valoare  Valoare  

crt. inventar de Piata  de Piata  

    LEI EURO 

1 POARTA ANTIFURT 16 3.650 782 

2 EXPOZOL GRESIE SI FAIANTA 52 850 182 

3 EXPOZOL GRESIE SI FAIANTA 53 850 182 

4 EXPOZOL GRESIE SI FAIANTA 54 850 182 

5 POARTA METALICA 17 550 118 

6 CENTRALA TERMICA ATMOS 50 1.680 360 

7 FIRMA LUMINOASA 43 290 62 

8 RADIATOARE ALUMINIU 19 390 84 

9 AER CONDITIONAT 14 350 75 

10 CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO 31 410 88 

11 NOTEBOOK DELL INSPIRION 25 180 39 

12 SISTEM DUAL PENTIUM 30 320 69 

13 SISTEM DUAL PENTIUM 38 330 70 

14 IMPRIMANTA LASER JET 45 310 66 

15 RAFTURI 22 920 197 

16 IPHONE 7 NEGRU 4G 59 850 182 

17 LG32G2 2000/2100 26 190 40 

18 USA INTERIOR 42 310 66 

19 IMPRIMANTA LASER 39 250 54 

20 LAPTOP DEEL SYSTEM 27 250 54 

21 LAPTOP PANASONIC 33 250 54 

22 LAPTOP TOSHIBA 34 230 49 

23 FIRMA LUMINOASA 44 370 79 

24 FIRMA LUMINOASA 48 400 85 

25 COPERTINA 55 350 75 

26 COPERTINA 57 220 47 

27 APARAT COLORAT PALLINAL 12 12.600 2.700 
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28 TEJGHEA RECEPTIE 23 270 58 

29 APARAT MIXAT VOPSEA AGITATOR 41 13.390 2.869 

30 APARAT COLORAT 40 4.660 998 

31 SISTEM MIXAT VOPSEA 29 4.970 1.065 

32 APARAT IMBUTELIAT SPRAY 46 1.490 319 

33 APARAT MIXAT VOPSEA 28 5.730 1.228 

34 APARAT MIXAT VOPSEA 51 16.510 3.538 

35 

CENTRALA TERMICA VIADRUS HERCULES 

U22 35 950 204 

36 DOZATOR APA 58 260 55 

  TOTAL LEI - FARA TVA    76.430   

  TOTAL EURO - FARA TVA      16.375 

 

Nr. Denumire bunuri  mobile   VALOAREA DE PIATA*  

crt.  
Curs valutar la 12.10.2018 = 4,6674 lei/ 1 
euro LEI EURO 

1 

STOC DE MARFA situate in Drobeta-
Turnu Severin, str. Cicero, nr.14, Judeţul 
Mehedinţi, ce apartin SC SUPER COLOR 
IMPEX COM SRL 171.600 36.765 

 

Nr. Denumire bunuri  mobile   VALOAREA DE PIATA*  

crt.  
Curs valutar la 12.10.2018 = 4,6674 lei/ 1 
euro LEI EURO 

1 

STOC DE MARFA situate in Drobeta-
Turnu Severin, Bld. T.Vladimirescu, 
nr.110, bl.TS, Judeţul Mehedinţi, ce 
apartin SC SUPER COLOR IMPEX COM 
SRL 67.000 14.400 
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2Situația elementelor de natura datoriilor – conform tabelului definitv actualizat rectificativ al creantelor depus la dosarul 
cauzei 

Nr. 
crt. 

Creditor suma 

1 DGRFP-Craiova Administraţia 
Județeană a Finanţelor Publice  
Mehedinți - garantat 

337213,00 lei 

2 Butu Maria 943,00 lei 
3 Guina Olivia 3352,00 lei 
4 DGRFP-Craiova Administraţia 

Județeană a Finanţelor Publice  
Mehedinți - bugetar 

246944,00 
lei 

5 Primaria Mun. Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si 
Taxe Locale 

7539,78 lei 

6 CEC Bank 40329,00 lei 
7 Policolor SA 313985,96 lei 
8 Croma SRL 14301,55 lei 
9 Eurocar Servoce Teleorman SRL 6157,17 lei 
10 Fabryo Corporation SRL 30053,25 lei 
11 Gabbro SRL 17625,77 

lei 
12 

Unic Auto SRL 
7708,25 
lei 

13 
Adiber SRL 

1393,09 
lei 

14 
Selena Romania SRL 

4762,57 
lei 

15 Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termi-
ca in Mun. Dr. Tr. Severin 

5613,14 lei 
 

16 Regia Autonoma pentru Activitati Nuclerare R.A. 
in faliment prin lichidator judiciar Euro Insol 
SPRL 

3925,83 lei 

Total 1.041.847,36 
lei 

 

Nota: 

1.Creanta in suma de 337213,00 lei a creditorului D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. 

Mehedinti reprezentand creante anterioare deschiderii procedurii a fost admisa 

provizoriu avand in vedere faptul ca debitoarea SC Super Color Impex Com SRL 

prin administrator statutar a contestat aceasta creanta in contencios administrativ 

, fiind constituit astfel dosarul nr. 2698/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului 

Mehedinti, dosar ce nu a fost solutionat definitiv.  

2.Creanta in suma de 246944,00 lei a creditorului D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. 

Mehedinti reprezentand creante izvorate conform dispozitiilor art. 102 alin. (1) teze 

ultima din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 

insolventa, respectiv ca urmare a finalizarii raportului de inspectie fiscala, a fost 

admisa provizoriu avand in vedere faptul ca debitoarea SC Super Color Impex Com 

SRL prin administrator statutar a formulat contestatie la D.G.R.F.P. Craiova la 

data de 04.09.2017 impotriva Deciziei de Impunere privind obligatiile fiscale 

suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. F-MH 169/19.07.2017 si a 
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Raportului de inspectie fiscala nr. F-MH130/19.07.2017, dosar ce nu a fost 

solutionat definitiv.  

 

 

4.1 Dreptul de administrare a societății 
 

 Anterior datei de deschidere a procedurii generale de insolvență managementul 
societății a fost asigurat de administratorul Guina Olivia iar in momentul de fata de 
administratorul special Plesea Gabriel. 

 În conformitate cu prevederile art. 133 [Conținutul planului de reorganizare]alin. (5) lit. A. din Legea 
nr. 85/2014 societatea debitoare își va păstra în întregime dreptul de administrare a activității 
sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității 
de către administratorul judiciar. Pe perioada de reorganizare societatea va fi manageriată de 
administratorul special Plesea Gabriel. 

 

4.2 Finanțarea din activitatea curentă 
 

 Potrivit dispozițiilor art. 133 [Conținutul planului de reorganizare] alin. (5) lit. B. din Lege planul 
poate prevedea „obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de 

proveniență a acestora”.. 

  

 

4.3 Restructurarea cheltuielilor curente 
 

 Debitoarea a început un proces de restructurare a cheltuielilor, în special a celor 
salariale, înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență. Planul de reorganizare 
propune menținerea cheltuielilor curente la un nivel scăzut. 

 

4.4 Valorificarea activelor neperformante 
 

4.4.1 Prezentarea activelor neperformante 
Nu este cazul. 

Singurele bunuri ce vor fi valorificate sunt stocul marfuri, avand in vedere obiectul de 
activitate al debitoarei SC Super Color Impex Com SRL 

 

4 Măsuri de reorganizare judiciară 
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5.1 Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat 
 

 Strategia de reorganizare a societății are la bază obtinerea de venituri din obiectul de 
activitate al debitoarei SC Super Color Impex Com SRL respectiv Comert cu amanuntul al 
articolelor de fierarie, al articolelor din sticla sia  acelor pentru vopsit in magazine 
specializate. 

 Strategia de reorganizare a societății vizează achitarea partiala a obligațiilor de plată și 
dezvoltarea activității comerciale, respectiv generarea unui flux de numerar care să permită 
acoperirea cheltuielilor viitoare, de aprovizionare și administrative. 

 Pornind de la această strategie, societatea și-a stabilit programele de activitate viitoare 
și a evaluat eforturile necesare pentru realizarea acestora. Previziunile financiare pentru 
perioada de reorganizare au în vedere două surse de venit din exploatare: 

1. Activități de închiriere: În prezent, Debitoarea obține fonduri din închirierea bunului 
imobil situat in loc. Dr. Tr. Severin, str. Crisan. Venitul net anual previzionat pentru acest 
segment de activitate în primul an al planului este de 26.400,00 lei (2200,00 lei/lună x 
12 luni), în al doilea an al planului este de 30.000,00 lei (2500,00 lei/lună x 12) și în al 
treilea an este de 36.000,00 lei (3.000,00 lei/lunăx 12). Astfel în cei 3 ani de 
implementare a planului de reorganizare judiciar, veniturile din chirii vor fi în cuantum 
de 92.400,00 lei; 

2. Activități comerciale ..Rezultatul operațional anual previzionat pentru acest segment de 
activitate este de 660000,00 lei în primul an, având în vedere că activitatea comercială 
se va desfășura astfel (în medie 55000,00 lei/lună). În anul II, veniturile din activitatea 
comercială se ridică la suma de 780000 lei (în medie 65000,00 lei/lună), iar în ultimul 
an al planului aceste venituri vor fi de 900000 lei (în medie 75000,00 lei/lună). În 
concluzie, veniturile comerciale vor fi în cuantum de 2340000 lei în cei 3 ani de 
derulare a planului. 

  În prezentul plan se utilizează principiul prudenței pentru previzionarea 
veniturilor și cheltuielilor, în sensul că: 

� Se subapreciază veniturile care se vor obține, atât pe cele din exploatare, cât și pe cele 
din vânzări de active, în raport cu informațiile din piață și cu discuțiile purtate cu 
potențialii cumpărători; 

� Se supraestimează cheltuielile ce se vor angaja pe parcursul celor 3 ani ai planului de 
reorganizare. 

 De asemenea, având în vedere rolul deosebit de important al bugetului de venituri și 
cheltuieli, se impune respectarea câtorva principii, atât la elaborarea, cât și la execuția acestuia: 

1. Principiul totalității, care presupune acoperirea tuturor activităților societății și o 
coordonare a acestora care să asigure echilibrul între serviciile funcționale și 
operaționale; 

2. Principiul menținerii solidarității dintre compartimentele societății și al convergenței 
acestora cu politica generală a întreprinderii, pentru a înlătura tendința de 

5 Previziuni financiare
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supraevaluare a importanței unor compartimente în detrimentul altora și de a contribui 
la realizarea obiectivelor strategice ale debitoarei în condiții de eficiență sporită; 

3. Principiul supleței, orice buget având sarcina de a permite adaptarea rapidă și cu 
ușurință la modificările care apar în cadrul economico-social în care funcționează 
întreprinderea și la informațiile noi privind evoluția variabilelor economice exogene 
care influențează activitatea debitoarei. 

 

 Bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă, schematic, astfel: 

venituri/cheltuieli 
Total an I Total an II Total an II 

    
venituri din activitatea de închiriere,  26400 

lei 
30000 

lei 
36000 

lei 
    
venituri din activitatea comercială 660000 

lei 
780000 

lei 
900000 

lei 
TOTAL VENITURI 686400 

lei 
810000 

lei 
936000 

lei 
cheltuieli aferente activității comerciale 

   
aprovizionare 

350000,00 lei 400000,00 lei 450000,00 lei 
cheltuieli de funcționare 

50000,00 lei 52000,00 lei 55000,00 lei 
energie, apă 

10000,00 lei 11000,00 lei 14000,00 lei 
telecomunicații 

1000,00 lei 1200,00 lei 1500,00 lei 
transport 

2500,00 lei 3000,00 lei 4500,00 lei 
servicii prestate de terti 

2000,00 lei 2500,00 lei 4000,00 lei 
alte cheltuieli 

4000,00 lei 4000,00 lei 5000,00 lei 
TOTAL CHELTUIELI 

419500,00 lei 473700,00 lei 534000,00 lei 
Rezultat 266900,00 

lei 
336300,00 

lei 
402000,00 

lei 

 
 
5.4.2 Ipoteza trecerii la faliment şi procentul în care vor fi acoperite crean ţele de ţinute împotriva 

Debitoarei 
 

În cazul trecerii la faliment, singurele venituri ce se pot obtine sunt acelea provenite vânzarea bunurilor 
mobile sau imobile din proprietatea debitorului insolvent evaluate de expert evaluator membru ANEVAR la suma 
totală de 438365,00 lei, din care bunuri garantate AJFP Me heidnti in suma de 337213,00 lei  . 

 
Tabel detaliat evaluare bunuri din proprietatea SC Super Color Impex Com  SRL  
 

Bun imobil situat in Dr. Tr. Severin, str. Crisan: 

Nr. Denumire Bunuri Imobile Numar 
cadastral 

VALOAREA DE PIATA*  

crt. Curs BNR 05.06.2018 = 4,6566 lei/1 euro LEI EURO 
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  TEREN  INTRAVILAN 

1 TEREN intravilan , S = 1 mp 
2289 

790 170 

1.1 TEREN intravilan , ST = 213 mp 168.600 36.210 

  PROPRIETATE IMOBILIARA - TEREN SI CONSTRUCTII 

1 TEREN LIBER, S = 101,95 mp (213-111,05) 2289 80.540 17.330 

2 SPATIU COMERCIAL Sp+P, Scd = 119,80 mp 2289-C1 175.900 37.770 

3 ANEXA BIROU, Sc = 20,57 mp 2289-C2 28.960 6.210 

TOTAL PROPRIETATE    285.400 61.310 

 

*Valoarea NU conţine TVA . 

         Nota: In cazul valorificarii in conditii de vanzare fortata (in faliment), Valoarea de 
Piata  a proprietatii imobiliare analizate se va diminua cu 25%, iar venitul obtinut din 
lichidare (fara TVA)  este: 

 

TOTAL PROPRIETATE    214.050 45.980 

 

Bun imobil situat in loc. Dr. Tr.Severin, str. Cicero: 

 

Nr. Denumire Bunuri Imobile 
Numar 

cadastral 

VALOAREA DE PIATA  

crt
. 

Curs BNR 06.06.2018 = 4,6531 lei/1 
euro LEI EURO 

  TEREN  INTRAVILAN 

1 TEREN intravilan , S = 1 mp 
2406 

247 53 

1.1 TEREN intravilan , ST = 1.278 mp 315.600 67.700 

  PROPRIETATE IMOBILIARA - TEREN SI CONSTRUCTII 

1 TEREN LIBER, S = 887,39 mp  2406 219.200 47.100 

2 CLADIRE BIROURI, Sc = 99,12 mp 2406-C1 116.500 25.000 

3 DEPOZIT MATERIALE, Sc = 291,49 mp 
2406/1-

C2 151.300 32.500 

4 COTET, Sc = 5 mp 2406-C3 
la data inspectiei nu mai 

exista 

TOTAL PROPRIETATE    487.000 104.600 
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*Valoarea NU conţine TVA . 

         Nota: In cazul valorificarii in conditii de vanzare fortata (in faliment), Valoarea de 
Piata  a proprietatii imobiliare analizate se va diminua cu 25%, iar venitul obtinut din 
lichidare (fara TVA)  este: 

 

TOTAL PROPRIETATE    365.250 78.450 

 

Bunuri mobile autoturisme: 

Nr. Denumire bunuri mobile VALOAREA DE PIATA * 

crt. Curs BNR la 28.08.2018 = 4,6490 lei/ 1 euro LEI EURO 

1 Autoturism AUDI Q7  (MH-01-SCL) 46.500 10.000 

2 Autoturism PEUGEOT 307  (MH-10-SCL) 11.810 2.600 

3 Autoutilitara PEUGEOT EXPERT (MH-06-SCL) 8.460 1.820 

4 Autoutilitara PEUGEOT BOXER (MH-14-SCL) 12.410 2.670 

5 Motostivuitor TCM FD25 (2N 505395) 33.850 7.280 

TOTAL VALOARE BUNURI - fara TVA 113.030 24.370 

 

Bunuri mobile mijloace fixe: 

Nr. 

Denumire bunuri mobile 

Nr. Valoare  Valoare  

crt. inventar de Piata  de Piata  

    LEI EURO 

1 POARTA ANTIFURT 16 3.650 782 

2 EXPOZOL GRESIE SI FAIANTA 52 850 182 

3 EXPOZOL GRESIE SI FAIANTA 53 850 182 

4 EXPOZOL GRESIE SI FAIANTA 54 850 182 

5 POARTA METALICA 17 550 118 

6 CENTRALA TERMICA ATMOS 50 1.680 360 

7 FIRMA LUMINOASA 43 290 62 

8 RADIATOARE ALUMINIU 19 390 84 

9 AER CONDITIONAT 14 350 75 
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10 CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO 31 410 88 

11 NOTEBOOK DELL INSPIRION 25 180 39 

12 SISTEM DUAL PENTIUM 30 320 69 

13 SISTEM DUAL PENTIUM 38 330 70 

14 IMPRIMANTA LASER JET 45 310 66 

15 RAFTURI 22 920 197 

16 IPHONE 7 NEGRU 4G 59 850 182 

17 LG32G2 2000/2100 26 190 40 

18 USA INTERIOR 42 310 66 

19 IMPRIMANTA LASER 39 250 54 

20 LAPTOP DEEL SYSTEM 27 250 54 

21 LAPTOP PANASONIC 33 250 54 

22 LAPTOP TOSHIBA 34 230 49 

23 FIRMA LUMINOASA 44 370 79 

24 FIRMA LUMINOASA 48 400 85 

25 COPERTINA 55 350 75 

26 COPERTINA 57 220 47 

27 APARAT COLORAT PALLINAL 12 12.600 2.700 

28 TEJGHEA RECEPTIE 23 270 58 

29 APARAT MIXAT VOPSEA AGITATOR 41 13.390 2.869 

30 APARAT COLORAT 40 4.660 998 

31 SISTEM MIXAT VOPSEA 29 4.970 1.065 

32 APARAT IMBUTELIAT SPRAY 46 1.490 319 

33 APARAT MIXAT VOPSEA 28 5.730 1.228 

34 APARAT MIXAT VOPSEA 51 16.510 3.538 

35 

CENTRALA TERMICA VIADRUS HERCULES 

U22 35 950 204 

36 DOZATOR APA 58 260 55 

  TOTAL LEI - FARA TVA    76.430   

  TOTAL EURO - FARA TVA      16.375 
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*Valoarea NU contine TVA. 

In cazul valorificarii Bunurilor Mobile in conditii de vanzare fortata     (in 
faliment), valoarea se va diminua cu 25% , iar veniturile obtinute din lichidare sunt de 
57.320 lei respectiv 12.280 euro. 

 

TOTAL BUNURI MOBILE – valoare de lichidare     57.320 12.280 

 

Bunuri mobile stoc de marfa Cicero: 

Nr. Denumire bunuri  mobile   VALOAREA DE PIATA*  

crt.  
Curs valutar la 12.10.2018 = 4,6674 lei/ 1 
euro LEI EURO 

1 

STOC DE MARFA situate in Drobeta-
Turnu Severin, str. Cicero, nr.14, Judeţul 
Mehedinţi, ce apartin SC SUPER COLOR 
IMPEX COM SRL 171.600 36.765 

 

*Valoarea NU contine TVA. 

In cazul valorificarii Stocului de marfa in conditii de vanzare fortata     (in 
faliment), valoarea se va diminua cu 25% , iar veniturile obtinute din lichidare sunt de 
128.700 lei respectiv 27.575 euro. 

 

TOTAL STOC DE MARFA – valoare de lichidare      128.700 27.575 

 

Bunuri mobile stoc de marfa Tudor Vladimirescu: 

Nr. Denumire bunuri  mobile   VALOAREA DE PIATA*  

crt.  
Curs valutar la 12.10.2018 = 4,6674 lei/ 1 
euro LEI EURO 

1 

STOC DE MARFA situate in Drobeta-
Turnu Severin, Bld. T.Vladimirescu, 
nr.110, bl.TS, Judeţul Mehedinţi, ce 
apartin SC SUPER COLOR IMPEX COM 
SRL 67.000 14.400 

 

*Valoarea NU contine TVA. 
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In cazul valorificarii Stocului de marfa in conditii de vanzare fortata     (in 
faliment), valoarea se va diminua cu 25% , iar veniturile obtinute din lichidare sunt de 
50.250 lei respectiv 10.800 euro. 

 

TOTAL STOC DE MARFA – valoare de lichidare      50.250 10.800 

 

 
Total venituri obtinute din lichidare bunuri :928600,00 lei  
 
Total cheltuieli de procedur ă pentru perioada general ă de insolven ţă: 
 
Cheltuielile de procedura pentru perioada generala de insolventa au fost achitate prin planul de distribuire 

nr. 1/03.09.2018, astfel cuntum acesta in cazul trecerii la faliment este 0. 
 
 
Pentru perioda de faliment se estimeaz ă urmatoarele cheltuieli de procedur ă: 
 
-cheltuieli retributie lichidator judiciar pentru p erioada de faliment o suma fixa de 3.500 lei exclus iv 

TVA (18 lunix 3500 lei =63000 lei +TVA) si un onora riu de succes  de 10% (exclusiv T.V.A.) din valoare a de 
vânzare a bunurilor mobile/imobile din patrimoniul debitoarei (928600 lei x 10% = 92860 lei + TVA) 
respectiv 63000 + 92860,00 lei = 155860,00 lei+ TVA  19% 

-TVA aferent retributie lichidator judiciar  - 1558 60 x 19% = 29613,40 lei 
 

-cheltuieli publicitate bunuri mobile/imobile in suma de 6000 lei. 

-cheltuieli panou publicitar in suma de 3000 lei. 

-cheltuieli paza bunuri (4500 lei / luna x 18 luni) in suma de 81.000 lei. 

-alte cheltuieli procedura de faliment in suma de 2000 lei. 

-cheltuieli arhivare documente in suma de 8000 lei 

-cheltuieli procedura de evaluare faliment in suma de 15000 lei 

-cheltuieli comisoane bancare in suma de 500 lei 

-cheltuieli UNPIR(928600x2%) in suma de 18572,00 lei 

Total cheltuieli previzionate procedura de faliment in suma de  319545,40  lei 

Total cheltuieli procedura generala si procedura de faliment 319545,40 lei 

 

Simulare de distribuire între creditori în caz de faliment a debitoarei SC Super Color 
Impex Com SRL 

Distribuiri conform dispozitiilor art. 159 si art. 161 din Legea 85/2014. 

1.Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, 
inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, 
precum şi plata renumeraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 77, art. 57 alin.(2), art. 61, 63;. 

lei 
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Nr.crt Creditor Suma distribuită Obs. 

1 Cheltuieli retribuţie lichidator 
judiciar 

155860,00 lei 100% 

2 T.V.A. aferent retributie lichidator 
judiciar 

29613,40 lei 100% 

3 Cheltuieli publicitate 6000 lei 100% 

4 Cheltuieli panou publicitar 3000 lei 100% 

5 Cheltuieli paza bunuri 81.000 lei 100% 

6 Chetuieli arhivare documente 8000 lei 100% 

7 Cheltuieli evaluare procedura de 
faliment 

15000,00 100% 

8 Cheltuieli comisioane bancare 490,00 100% 

9 Alte cheltuieli procedura de faliment 1700 lei 100% 

10 Cheltuieli UNPIR 18572,00 lei 100% 

 Total 319235,40 lei 100% 

 

2. Creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile 
de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute inainte de deschiderea procedurii (Art. 159 
alin. (3) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a  insolventei si de insolventa): 

lei 

Nr.crt. Creditor Valoarea creanţei 
acceptată 
garantata 

Suma distribuită Obs. 

1 D.G.R.F.P. Craiova 

AJFP Mehedinti 

337213,00 

lei 

337213,00 

lei 

100% 

 Total creanţe garantate 337213,00 

lei 

337213,00 

lei 

100% 

 

 

Temei juridic : art. 161 din  Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014 

Lichidator judiciar : Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coorodnator ec. Emil 
Popescu 

3.Creante salariale 

Nr.crt Creditor Valoarea creanţei 
acceptată 

Suma distribuită Obs. 
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1 Butu Maria 943,00 

lei 

943,00 

lei 

100% 

2 Guina Olivia 3352,00 

lei 

3352,00 

lei 

100% 

 Total creanţe salariale 4295,00 

lei 

4295,00 

lei 

100% 

 

5. Creanţe bugetare 

lei 

Nr.crt Creditor Valoarea creanţei 
acceptată 

Suma distribuită Obs. 

1 D.G.R.F.P. Craiova 

AJFP Mehedinti 

246944,00 

lei 

246944,00 

lei 

 

2 Primăria Municipiului Dr. 
Tr. Severin 

7539,78 

lei 

7539,78 100% 

 Total creanţe bugetare 254483,78 

lei 

254483,78 

lei 

100% 

 

8. Creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente,cele 
rezultate din livrari de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii ; 

lei 

Nr.  
 Crt. Denumire creditor Cuantumul creantei  Suma distribuită 

Obs.  
% 

1 CEC Bank 40329,00 lei 1209,87 
lei 

3% 

2 Policolor SA 313985,96 lei 9419,57 
lei 

3% 

3 Croma SRL 14301,55 lei 429,04 
lei 

3% 

4 
Eurocar Servoce Teleorman SRL 

6157,17 

lei 

184,71 
Lei 

3% 

5 
Fabryo Corporation SRL 

30053,25 

lei 

901,60 
lei 

3% 

6 
Gabbro SRL 

17625,77 

lei 

528,77 
Lei 

3% 

7 Unic Auto SRL 7708,25 231,24 
lei 

3% 
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lei  

8 
Adiber SRL 

1393,09 

lei 

41,80 
Lei 

3% 

9 
Selena Romania SRL 

4762,57 

lei 

142,87 
Lei 

3% 

10 Serviciul Public de Alimentare cu 
Energie Termica in Mun. Dr. Tr. 
Severin 

5613,14 

lei 

168,40 
Lei 

3% 

11 Regia Autonoma pentru Activitati 
Nuclerare R.A. in faliment prin 
lichidator judiciar Euro Insol SPRL 

3925,83 

lei 

117,77 
Lei 

3% 

 Total creante chirografare 445855,58 

lei 

13375,66 lei 3% 

 
 
5.4.3 Ipoteza restructurarii activit ăţii pe baza de Plan de reoganizare şi procentul în care vor fi 

acoperite crean ţele de ţinute impotriva Debitoarei 
 
În ipoteza confirmarii Planului de reorganizare propus de catre debitoarea SC Super Color Impex Com 

SRL Dr. Tr. Severin prin administratorul special, , vor fi acoperite creanţele deţinute împotriva debitoarei în 
următorul fel: 

 
- Creante garantate                      100 %  
- Creante bugetare                    - 100%  
- Creante salariale                    90% 
- Creante chirografare                                 5,00% 
 

 

Nota: 

1.Creanta in suma de 337213,00 lei a creditorului D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. 

Mehedinti reprezentand creante anterioare deschiderii procedurii a fost 

admisa provizoriu avand in vedere faptul ca debitoarea SC Super Color Impex 

Com SRL prin administrator statutar a contestat aceasta creanta in 

contencios administrativ , fiind constituit astfel dosarul nr. 2698/101/2017 

aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, dosar ce nu a fost solutionat definitiv.  

In raport de solutia pronuntata in dosarul nr. 2698/101/2017 creanta 

garantata de tinuta de AJFP Mehedinti se actualizeaza. 

2.Creanta in suma de 246944,00 lei a creditorului D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. 

Mehedinti reprezentand creante izvorate conform dispozitiilor art. 102 alin. 

(1) teze ultima din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolventei si de insolventa, respectiv ca urmare a finalizarii raportului de 

Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii d einsolventa (01.03.2017) 
vor fi achitate conform dispozitiilor art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
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inspectie fiscala, a fost admisa provizoriu avand in vedere faptul ca debitoarea 

SC Super Color Impex Com SRL prin administrator statutar a formulat 

contestatie la D.G.R.F.P. Craiova la data de 04.09.2017 impotriva Deciziei de 

Impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de 

inspectia fiscala nr. F-MH 169/19.07.2017 si a Raportului de inspectie fiscala 

nr. F-MH130/19.07.2017, dosar ce nu a fost solutionat definitiv.  

In raport de solutia pronuntata creanta bugetara detinuta de AJFP Mehedinti 

se actualizeaza. 

 

 

6.1 Distribuiri 
 

6.1.1 Programul de plată al creanțelor 
 

 Tabelul centralizator al plăților propuse a fi efectuate prin planul de reorganizare este 
prezentat mai jos: 

 Anul I Anul II Anul III Total plăți 

Creante 
garantate 

 168606,50 168606,50 337213,00 
 

Creanțe salariale  3065,50  3065,50 
 

Creanțe bugetare  127241,89 127241,89 254483,78 
Creante 
chirografare 

  22292,78 22292,78 

Total plăți  298913,89 318141,17 617055,06 

     

 

6.1.1.1 Distribuiri către creditorii garantati 

 Planul de reorganizare prevede achitarea integrală a creanțelor garantate în termen de 
24 luni de la data confirmării planului, incepand cu luna ianuarie 2020. 

 În cazul falimentului grupa creditorilor garantati ar fi primit tot 100% din creanțele 
deținute. 

Programul de plăți către creditorii garantati este prezentat in extenso în Anexa I a 
prezentului plan de reorganizare. 

 

6.1.1.2 Distribuiri către creditorii salariali 

 Planul de reorganizare prevede plata in procent de 90% a creditorilor salariali într-un in 
anul 2 luna ianurie, februarie. Astfel, plata creditorilor salariali va începe în luna ianurie 2020  și 
se va termina în luna februarie 2020 (anul III al planului). 

6 Distribuiri și tratamentul categoriilor de creanțe 
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 Toți creditorii salariali au fost de acord să renunțe la dreptul de a primi sume înaintea 
creditorilor bugetari, în conformitate cu prevederile art. 139 [Confirmarea planului] alin. (2) lit. d). 

 În cazul falimentului grupa creditorilor salariali ar fi primit 100% din creanțele deținute, 
cu diferența că ar fi fost îndestulați într-o singură tranșă, înaintea creditorilor bugetari. 

 Programul de plăți către creditorii salariali este prezentat in extenso în Anexa II a 
prezentului plan de reorganizare. 

 

6.1.1.3 Distribuiri către creditorii bugetari 

 Planul de reorganizare prevede achitarea integrală a creanțelor bugetare în termen de 
24 luni de la data confirmării planului, incepanrt cu luna ianuarie 2020. 

 În cazul falimentului grupa creditorilor bugetari ar fi primit tot 100% din creanțele 
deținute, cu mentiunea că ar fi fost plătiți ulterior îndestulării grupei creditorilor salariali, 
conform art. 161 [Ordinea plății creanțelor] din Lege. 

 Programul de plăți către creditorii salariali este prezentat in extenso în Anexa III a 
prezentului plan de reorganizare. 

6.1.1.4 Distribuiri către creditorii chirografari 

 Planul de reorganizare prevede plata in procent de 5% a creditorilor chirografari 
incepand cu anul 3 - luna ianurie. Astfel, plata creditorilor salariali va începe în luna ianurie 
2021  și se va termina în luna decembrie 2021 (anul III al planului). 

 În cazul falimentului grupa creditorilor chirografari ar fi primit 3% din creanțele 
deținute. 

 Programul de plăți către creditorii salariali este prezentat in extenso în Anexa IV a 
prezentului plan de reorganizare. 

 

6.2 Tratamentul categoriilor de creanțe 
 

6.2.1 Categoriile de creanțe cu drept de vot 
 În conformitate cu Tabelul Definitiv Actualizat Rectificativ de Creanțe a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență si depus la dosarul cauzei debitoarea are patru categorii de 
creanțe: 

� Salariale, formate din 2 creditori, deținând creanțe în sumă de 4295.00 lei  
� Bugetare,formate din 2 creditor,deținând creanțe în sumă de 254483,78 lei  
� Garantate, formate din 1 creditor, detiand creante in suma de  337213,00 lei 
� Chirografare, formate din 11 creditori, detinand creante in suma de 445855,58 lei 

 Toți creditorii înscriși în Tabelul Definitiv Actualizat Rectificativ al Creanțelor au drept 
de vot. 
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6.2.2 Categoriile de creanțe defavorizate/ nedefavorizate prin plan 
 Niciuna dintre categoriile de creanțe și nicio creanță nu primesc mai puțin decât ar fi 
primit în cazul falimentului întrucât toate creanțele vor fi plătite integral prin planul de 
reorganizare. 

 În cadrul planului de reorganizare creditorii salariali consimt la un tratament mai puțin 
favorabil pentru creanțele lor, în sensul că sunt de acord ca plata creditorilor bugetari să se facă 
înaintea creanțelor salariale în conformitate cu prevederile art. 139 [Confirmarea planului] alin. (2) lit. 
d) din Lege. Din acest punct de vedere, creditorii bugetari au parte de un tratament preferențial 
având în vedere că în cazul falimentului creanțele bugetare se plătesc după îndestularea 
creanțelor izvorâte din raporturi de muncă, conform disp. art. 161 [Ordinea plății creanțelor] din Codul 
Insolvenței. 

 Din considerentele de mai sus rezultă că în cadrul prezentului plan de reorganizare nu 
va fi constituită nicio categorie defavorizată de creanțe, astfel cum sunt acestea definite la art. 5 
[Definirea unor termeni și expresii folosite în lege]: „16. categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi 

categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările 

următoare pentru creanţele categoriei respective: 

a) reducere a cuantumului creanţei şi/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este 

îndreptăţit potrivit prezentei legi; 

b) o reducere a garanţiilor ori reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului, fără acordul 

expres al acestuia;” 

 De asemenea, în conformitate cu art. 139 [Confirmarea planului] alin. (2) lit. d) din Codul 
Insolvenței, „planul stabilește același tratament pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii 

distincte cu excepția rangului diferit al celor beneficiare a unor clauze de preferință, precum și în 

cazul în care deținătorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru 

creanța sa.” În cadrul categoriei de creanțe salariale, creditorii Șteanță Carmen și Schermer 
Lucia consimt la un tratament mai puțin favorabil pentru creanțele lor, în sensul că sunt de 
acord ca plata creditorului Kinczel Elisabeta Maria să se efectueze în anul I, semestrul I al 
planului. 

 

 Diferențele principale dintre reorganizare și faliment sunt: 

1. În cadrul procedurii de reorganizare creditorii bugetari si garantati vor fi 
îndestulați in procent de 100%;  

2. Procedura de reorganizare permite Debitoarei reinserarea în circuitul economic, 
fapt benefic pentru societate și pentru mediul economic sub mai multe aspecte, în 
timp ce falimentul ar însemna închiderea Debitoarei. 

3. Locurile de munca ale salariatilor nu vor fi desfintate. 
4. Vor fiu achiatte contributii la bugetul de stat nascute dupa data deschiderii 

procedurii. 

 

 Votarea planului de reorganizare de către creditori aduce următoarele avantaje, atât 
pentru Debitoare, cât și pentru creditori și alți factori interesați: 

7 Avantajele reorganizării
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� Posibilitatea achitării integrale a datoriilor într-un interval de timp de 3 ani calculați de 
la data confirmării planului; 

� Posibilitatea salvării afacerii și continuării activității debitorului, eliberat de povara 
datoriilor restante – fresh start; 

� Îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale Cooperativei prin 
restructurarea operațională și financiară, valorificarea activelor redundante, urmate de 
realizarea de investiții. 

 

 Sintetic, votarea și confirmarea planului va avea următoarele efecte, comparativ cu 
deschiderea procedurii de faliment 

 REORGANIZARE FALIMENT 

A. Efecte economico-
sociale zonale 

a) Mediul de afaceri va beneficia 
de prezența unui partener de 
încredere, care produce valoare 
adăugată; 

b) Realizarea de investiții în 
activele firmei, în special în cele 
din zona Mehedintiti; 

c) După implementarea planului 
există posibilitatea ca 
debitoarea să mai angajeze 
personal din piața muncii 
locale. 

a) Mediul de afaceri local va 
pierde o oportunitate de 
dezvoltare pe termen scurt; 

b) Înstrăinarea activelor 
imobilizate nu aduce garanția 
că se vor efectua investiții; 

c) Intrarea în faliment nu permite 
crearea de noi locuri de muncă. 

B. Efecte asupra 
bugetului 
consolidat al 
statului 

a) Creditorii bugetari si garantati 
vor primi 100% din totalul 
creanțelor admise la masa 
credală,; 

b) Se vor încasa sume din TVA 
aferent vânzărilor conform 
obiectului de activitate 

a) Creditorii bugetari vor primi 
100% din totalul creanțelor 
admise la masa credală, însă 
după îndestularea creditorilor 
salariali; 

b) Se vor încasa sume din TVA 
aferent vânzărilor de clădiri și 
terenuri, însă nu se vor mai 
colecta alte impozite și taxe, dat 
fiind faptul că debitoarea își va 
înceta activitatea. 

 
C. Efecte asupra 

gradului de 
acoperire a 
creanțelor 

a) Creditorii bugetari primesc 
100% din valoarea creanțelor 
înscrise în tabloul creditorilor; 

b) Creditorii salariali primesc 90% 
din valoarea creanțelor înscrise 
în tabloul creditorilor, în mai 
multe rate; 

c) Creditorii garantati primesc 
100% din valoarea creantelor 
inscrise in tabloul creditorilor 

d) Creditorii chirografari primesc 
5% din valoare totala a 
creantelor 

a) În cazul falimentului, 
valorificarea activelor se face 
de regulă în condiții de vânzare 
forțată, la prețuri mult sub 
valoarea de piață. 

 

 

8 Concluzii finale



 

 33/36 

Plan de reorganizare – SUPER COLOR IMPEX COM SRL 2018 

8.1 Implementarea planului 
 

 Regimul aplicabil perioadei de reorganizare este reglementat în TITLUL II PROCEDURA 

INSOLVENȚEI�Capitolul I. Dispoziții comune�Secțiunea a 6-a.Reorganizarea� §2. Perioada de reorganizare, 
respectiv în cuprinsul articolelor 141 – 144 din Codul Insolvenței. 

 În cursul procedurii reorganizării judiciare, sarcina de supraveghere a operațiunilor de 
gestionare a patrimoniului debitorului revine administratorului judiciar Consultant Insolvență 
S.P.R.L., conducerea efectivă a activității debitoarei revenind administratorului special Plesea 
Gabriel, conform dispozițiilor art. 141 [Conducerea și supravegherea activității debitorului] din Codul Insolvenței. 

 Odată confirmat planul de reorganizare, executarea planului se face în condițiile în care 
acesta a fost propus, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, iar 
creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum 
este prevăzut în plan. 

 „Dacă debitorul nu se conformează planului sau dacă desfășurarea activității sale aduce 

pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre 

creditori sau adminisitratorul judiciar pot solicita oricând judecătorului-sindic să dispună 

intrarea în faliment a debitorului. […]”, conform art. 143 [Nerespectarea obligațiilor cuprinse în planul de reorganizare 

sau existența pierderilor] alin. (1) din Codul Insolvenței. 

 

8.2 Remunerația administratorului judiciar 
 

 

 Remunerația fixă a administratorului judiciar pentru perioada de 

reorganizare în cuantum de 3.500 lei + TVA/lună a fost aprobată în cadrul 

adunării creditorilor din data de 06.12.2017 publicată în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 23263 din data de 11.12.2017. 

 Remunerația variabilă a administratorului judiciar pentru perioada de 

reorganizare este de 10%+ TVA din sumele distribuite aprobata conform hotararii 

adunării creditorilor din data de 06.12.2017 publicată în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 23263 din data de 11.12.2017. 

 În consecință, în cadrul prezentului plan de reorganizare s-a pornit de la premiza că 
onorariul aprobat este: 

� Onorariu fix în cuantum de 3.500 lei + TVA/lună; 
� Onorariu variabil în cuantum de 10%+TVA din sumele distribuite în cadrul procedurii. 

 *plata de va face în termen de maxim 5 zile de la data emiterii facturii 

 

8.3 Închiderea procedurii și descărcarea de obligații a debitoarei 
 

 Planul de reorganizare propus va fi considerat realizat și se va solicita închiderea 
procedurii de reorganizare (reinserția debitorului în circuitul economic) odată cu îndeplinirea 
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obligațiilor de plată asumate prin planul confirmat, în conformitate cu prevederile art. 175 
[Închiderea procedurii în caz de reorganizare reușită sau faliment] alin. (1) din Codul Insolvenței. 

 De la data închiderii procedurii de reorganizare debitoarea este descărcată de orice 
răspundere în sensul art. 133 [Conținutul planului de reorganizare] alin. (5) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR DETALIAT AL PROGRAMULUI DE PL ĂŢI PENTRU CREANŢELE GARANTATE 
 

lei 

Specificaţie AJFP Mehedinti Total (lei) 
An 2019                                                                                                 
Ianurie x x 

Februarie x X 

Martie x X 

Aprilie x x 

Mai x X 

Iunie X x 

Iulie x X 

August X x 

Septembrie x X 

Octombrie X x 

Noiembrie  x X 

Decembrie x x 

An 2020 
  

Ianuarie  14050 14050 

Februarie 14050 14050 

Martie  14050 14050 

Aprilie  14050 14050 

Mai 14050 14050 

Iunie 14050 14050 

Iulie 14050 14050 

Anexa 1 
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August 14050 14050 

Septembrie 14050 14050 

Octombrie 14050 14050 

Noiembrie  14050 14050 

Decembrie 14050 14050 

An 2021 
  

Ianurie  14050 14050 

Februarie 14050 14050 

Martie  14050 14050 

Aprilie  14050 14050 

Mai 14050 14050 

Iunie 14050 14050 

Iulie 14050 14050 

August 
14050 14050 

Septembrie 
14050 14050 

Octombrie 14050 14050 

Noiembrie 14050 14050 

Decembrie 14063 14063 

Total 
337213,00 

lei 
337213,00 

lei 
 

Anexa 2 

 

CENTRALIZATOR DETALIAT AL PROGRAMULUI DE PL ĂŢI PENTRU CREANŢELE BUGETARE 
 

lei 

Specificaţie 

DGRFP 
Craiova 
AJFP 

Mehedinti 

Primaria Dr. 
Tr. Severin 
Directia de 
Impoite si 

Taxe Locale 

Total 

An 2019                                                                                                 

Ianuarie x x X 

Februarie x X x 

Martie X x x 

Aprilie x X X 
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Mai X x x 

Iunie x x X 

Iulie X x x 

August x x X 

Septembrie X x x 

Octombrie x x X 

Noiembrie  x x x 

Decembrie x x x 

An 2020 
 

  

Ianuarie  10289 314 10603 

Februarie 10289 314 10603 

Martie  10289 314 10603 

Aprilie  10289 314 10603 

Mai 10289 314 10603 

Iunie 10289 314 10603 

Iulie 10289 314 10603 

August 10289 314 10603 

Septembrie 10289 314 10603 

Octombrie 10289 314 10603 

Noiembrie  10289 314 10603 

Decembrie 10289 314 10603 

An 2021 
  

 

Ianuarie  10289 314 10603 

Februarie 10289 314 10603 

Martie  10289 314 10603 

Aprilie  10289 314 10603 

Mai 10289 314 10603 

Iunie 10289 314 10603 

Iulie 10289 314 10603 

August 
10289 314 10603 
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Septembrie 
10289 314 10603 

Octombrie 10289 314 10603 

Noiembrie 10289 314 10603 

Decembrie 10297 317,78 10614,78 

Total 
246944,00 

lei 
7539,78 

lei 
254483,78 

lei 
 

 

Anexa 3 

 
CENTRALIZATOR DETALIAT AL PROGRAMULUI DE PL ĂŢI PENTRU CREANŢELE SALARIALE 

 
lei 

Specificaţie Butu Maria 
Guina 
Olivia 

Total 

An 2019                                                                                                 

Ianuarie x x X 

Februarie x x x 

Martie x x X 

Aprilie X x x 

Mai x x X 

Iunie X x x 

Iulie x x X 

August X x x 

Septembrie x x X 

Octombrie X x x 

Noiembrie  x x X 

Decembrie X x x 

An 2020 
 

  

Ianuarie  848,70 1508,40 2357,10 

Februarie x 1508,40 1508,40 

Martie  x x X 

Aprilie  X x x 

Mai x x X 

Iunie X x x 

Iulie x x X 

August X x x 
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Septembrie x x X 

Octombrie x x x 

Noiembrie  X x x 

Decembrie x x X 

An 2021 
  

 

Ianuarie  x x X 

Februarie X x x 

Martie  x x X 

Aprilie  X x x 

Mai x x X 

Iunie x x x 

Iulie x x X 

August 
X x x 

Septembrie 
x x X 

Octombrie x X x 

Noiembrie x x X 

Decembrie X x x 

Total 
848,70 

lei 
3016,80 

lei 
3865,50 

lei 
 

Anexa IV 

 

CENTRALIZATOR DETALIAT AL PROGRAMULUI DE PL ĂŢI PENTRU CREANŢELE CHIROGRAFARE 
 

lei 

Specificaţie 
CEC Bank 

SA 
Policolor 

SA 

Croma 
SRL 

Eurocar 
Service 

Teleorman 
SRL 

Fabryo 
Corporation 

SRL 

An 2019                                                                                                   

Ianuarie X X x X X 

Februarie X X X X X 

Martie X X X X X 

Aprilie X X X X X 

Mai X X X X X 

Iunie X X X X X 
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Iulie X X X X X 

August X X X X X 

Septembrie X X x X X 

Octombrie X X X X X 

Noiembrie  X X X X X 

Decembrie x x x x X 

An 2020 
 

    

Ianuarie  x x x X X 

Februarie x x x X X 

Martie  X x X x X 

Aprilie  x x x X X 

Mai x x X x X 

Iunie x X x x X 

Iulie x x x X X 

August X x x x X 

Septembrie x x x X X 

Octombrie X x x x X 

Noiembrie  x x x X X 

Decembrie X x x x X 

An 2021 
  

   

Ianuarie  168 1308 59 25 125 

Februarie 168 1308 59 25 125 

Martie  168 1308 59 25 125 

Aprilie  168 1308 59 25 125 

Mai 168 1308 59 25 125 

Iunie 168 1308 59 25 125 

Iulie 168 1308 59 25 125 

August 
168 1308 59 25 125 

Septembrie 
168 1308 59 25 125 

Octombrie 168 1308 59 25 125 

Noiembrie 168 1308 59 25 125 

Decembrie 168,45 1311,29 66,07 32,85 127,66 
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Total 
2016,45 

lei 
15699,29 

lei 
715,07 

lei 
307,85 

lei 
1502,66 

lei 
 

Continuare Anexa IV 

Specificaţie 
Gabbro 

SRL 
Unic Auto 

SA 

AdiberSRL Selena 
Romania 

SRL 

Serviciul 
Public cu 

Alimentare 
cu Energie 
Termica in 
Mun. Dr. 

Tr. Severin 

Regia 
Autonoma 

pentru 
Activitati 
Nucleare 

in 
faliment 

An 2019                                                                                                    

Ianuarie X X x X X X 

Februarie X X X X X X 

Martie X X X X X X 

Aprilie X X X X X X 

Mai X X X X X X 

Iunie X X X X X X 

Iulie X X X X X X 

August X X X X X X 

Septembrie X X x X X X 

Octombrie X X X X X X 

Noiembrie  X X X X X X 

Decembrie x x x x X X 

An 2020 
 

     

Ianuarie  x x x X X X 

Februarie x x x X X X 

Martie  X x X x X X 

Aprilie  x x x X X X 

Mai x x X x X X 

Iunie x X x x X X 

Iulie x x x X X X 

August X x x x X X 

Septembrie x x x X X X 

Octombrie X x x x X X 

Noiembrie  x x x X X X 

Decembrie X x x x X X 
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An 2021 
  

    

Ianuarie  73 46 5 19 23 16 

Februarie 73 46 5 19 23 16 

Martie  73 46 5 19 23 16 

Aprilie  73 46 5 19 23 16 

Mai 73 46 5 19 23 16 

Iunie 73 46 5 19 23 16 

Iulie 73 46 5 19 23 16 

August 
73 46 5 19 23 16 

Septembrie 
73 46 5 19 23 16 

Octombrie 73 46 5 19 23 16 

Noiembrie 73 46 5 19 23 16 

Decembrie 78,28 53,98 14,65 28,12 27,65 20,29 

Total 
881,28 

lei 
559,98 

lei 
69,65 

lei 
238,12 

lei 
280,65 

lei 
196,29 

lei 
 

SC Super Color Impex Com SRL 

Administrator special 

Plesea Gabriel 
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