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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 , art.133 si art. 139. 

Prin prisma prevederilor legale se oferă şansa debitorului faţă de care s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea 85-2014 să-şi continue viata 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 
 

Planul de reorganizare al SC TECNOGREEN SRL  Drobeta Turnu Severin este 
depus de către administratorul special doamna Cirstea Daniela Nicoleta în baza 
dispoziţiilor art.56 al.1c al Legii 85/2014 şi în baza recomandării Administratorului  
judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis reprezentată  prin asociat 
coordonator ec. Șerban Valeriu. 

 
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 alin.3 din Legea 85/2014 şi anume 3(trei) ani de la data confirmării acestuia 
de către judecătorul sindic. 

De asemenea raportat la dispozitiile art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014, 
prezentul plan de reorganizare poate fi modificat pe parcusul procedurii inclusiv 
prelungit la 4 ani de la data confirmarii initiale. 

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  
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- 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 TECNOGREEN SRL şi  relansarea viabilă a activităţii 
 
 
1.4.Rezumatul planului de reorganizare 
      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 TECNOGREEN SRL 
Drobeta Turnu Severin (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 TECNOGREEN SRL Drobeta Turnu Severin  
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          -  Planul prevede ca metodă de reorganizare continuarea activităţii curente din 
domeniul de activitate al societăţii în vederea acoperirii pasivului într-o masură cât 
mai mare. 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  şi o eşalonare a datoriilor rămase pe perioada reorganizării. 
 

- O activitate foarte importantă în perioada reorganizării constă în valorificarea 
activelor prevăzute în plan pentru valorificare în vederea achitării datoriilor către 
creditori, respectiv cele 15,85 de hectare de teren din zona judetului Arad (sat 
Turnu - oras Pecica, sat Bocsig- comuna Bocsig, sat Vinga-comuna Vinga, sat 
Cermei – comuna Cermei, comuna Simand) si terenurile din localitatea Sicula in 
suprafata de 8,59 ha pentru care exista cadastru precum si cele aproimatic 150 
de hecatre identificate in evidenta contabila a dbeitoarei dupa clarificare 
asituatiei lor juridice. Valorificarea terenurilor din judetul Dolj comuna 
Ciupercenii noi in suprafat de aproimativ 10,16 ha si comuna Djea ins uprafta 
de 15,54 ha. Valorificarea terenurilor din jduetul Olt comuna Ianca in suprafata 
de aproximativ 19,81 ha. Valorificare terenurilor din Mehedinti, comuna Patulele 
teren si vita de vie in suprafata de aproximativ 61,51 ha, comuna Butoiesti in 
suprafat de aproximativ 1 ha, Ciochiuta in suprafata de aproximativ 4,5 ha, 
comuna Punisor in suprafata de aproximativ 48,07 ha, comuna Tamna sat 
Colaret in suprafata de aproximativ 77,50 ha, comuna Tamna sat Adunatii 
Teiului in suprafata de aproximativ 1,05 ha, sat Poroinita, comuna Rogova in 
suprafata de aproximativ 38,35 ha, comuna Rogova in suprafata de aproximativ 
28,39 ha, Case (216 mp si 213 mp) si terenuri intravilane (4933,76 mp) si 
extravilane (7800mp) in comuna Rogova, jud. Mehedinti. In masura in care din 
valorificarea bunurilor descrie anterior nu se achita toti creditorii se propune 
valorificarea terenurilor situate in loc. Punghina, jud. Mehedinti in suprafata de 
aproximativ 25,09 ha terenuri libere si 290,59 ha teren si vita de vie. 
 

- Recuperarea creantelor in valoare de aproximativ 1.548.642 euro de la debitorul 
Bonato LUIGII în dosarul nr. 5665/2018 RGAC aflat pe rolul Tribunalului 
Treviso 
 
 

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 modificat este de 3 ani de la data confirmărea initiala 
a acestuia  . 
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Planul menţionează suemle de bani 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 bugetare 
- Creanţe chirografare 

 
 
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 Tecnogreen 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 
-  

Debitoarea Sc TECNOGREEN SRL  are următoarele perspective:  
-Identificarea unui potential investitor care sa achizitioneze terenurile ce urmeaza a fi 
propuse spre valorificare, in vederea maximizarii averii debitoarei, 
-Ingrijirea si recoltarea celorlalte suprafete de vita de vie respectiv 290 hectere de vie 
din localitatea Punghina in vederea obtinerii de productie si venituri. 
 
2.2.Avantajele reorganizării 
2.2.1 Premisele reorganizării Societăţii 
 
Principalele premise de la care  pleacă  reorganizarea SC TECNOGREEN 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. 
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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 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 pentru reuşita planului se adaugă 
profitul rezultat din continuarea activităţii debitoarei respectiv de la cele 290 de 
hectare de vie. 
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  
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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 Tecnogreen  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 D&G 
Agricolture Enterprise  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. 
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”. 

În ipoteza deschiderii procedurii falimentului fată de Societatea debitoare s-ar 
diminua contributiile la bugetul de stat, la Bugetul Unitatilor Administrativ 
Teritorilare, s-ar pierde locurile de munca, valoare investiilor in vita de vie ar fi 
diminuata considerabil. 
 
 
 
3.Prezentarea societăţii 
3.1.Date de  identificare 
 

Societatea SC Tecnogreen SRL, cod unic de înregistrare 15195512, număr de 
ordine în Registrul Comerțului Mehedinți J25/302/2016 cu sediul în Mun. Drobeta 
Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedinți, a fost înființată în anul 
2016. 
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3.2Obiectul  de activitate 
 
Obiectul principal de activitate este „Cultivarea plantelor din culturi 

permanente” – cod CAEN 012. 
 
3.3.Scurt istoric al Societăţii 
 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
648/12.III.2003, prin Încheierea de înmatriculare nr. 328 din 10.02.2003 a fost 
dispusă autorizarea, înmatricularea și înregistrarea societății Tecnogreen SRL, 
J25/302/2016, CUI 15195512, cu sediul social în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 14, 
ap. 11, jud. Arad, conform contractului de cumpărare-vânzare nr. 3381/13.05.1998, 
cu un capital social subscris vărsat de 2.000.000 lei, divizat în 20 părți sociale în 
valoare de 100.000 lei/parte socială, având în calitate de fondatori: 

• Ariozzi Adolfo, în calitate de asociat, născut la data de 29.04.1948 în 
Italia, Tolentino, cetățean italian, domiciliat în Italia, Vazzola, str. 4 
Novembre nr. 84, identificat cu C.I. seria AD nr. 214518, eliberată de 
autoritățile italiene la data de 1.10.1998; 

• Ariozzi Giammatteo, în calitate de asociat, născut la data de 20.11.1981 în 
Italia, Montebelluna, cetățean italian, domiciliat în Italia, Vazzola, str. 4 
Novembre nr. 84, identificat cu C.I. seria AD nr. 2142945, eliberată de 
autoritățile italiene la data de 8.03.1999; 

• Ariozzi Giammarco, în calitate de asociat, născut la data de 10.04.1980 în 
Italia, Montebelluna, cetățean italian, domiciliat în Italia, Vazzola, str. 4 
Novembre nr. 84, identificat cu C.I. seria AD nr. 2142946, eliberată de 
autoritățile italiene la data de 8.03.1999. 

De asemenea, domeniul principal de activitate: 701 – Activități imobiliare cu 
bunuri proprii, activitatea principală fiind cod CAEN 7012 – Cumpărare și vânzare de 
bunuri imobiliare proprii. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
3349/18.X.2005, prin Actul adițional, subsemnații Ariozzi Giammatteo și Ariozzi 
Adolfo, prin mandatara dna David Amalia, în calitate de asociați ai SC Tecnogreen 
SRL, în baza hotărârii Adunării Generală a Asociaților din data de 10.08.2005, prin 
atestarea actului adițional a fost modificat actul constitutiv al societății astfel: Se 
modifică sediul social al societății de la adresa din Arad, Bd. Revoluției nr. 31, sc. B, 
ap. 5, județul Arad, la adresa din Arad, str. Călimănești nr. 11, bl. 31, ap. 2, județul 
Arad, în baza contractului de închiriere nr. 3 încheiat la data de 11.04.2005, între 
Toth Gabriel Mihai, în calitate de proprietar și SC Tecnogreen SRL,în calitate de 
chiriaș, termenul de închiriere fiind de la data de 11.04.2005 până la data de 
11.04.2008. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
1298/24.IV.2007, prin Actul adițional, subsemnații Ariozzi Giammarco și Ariozzi 
Giammatteo, în calitate de asociați ai SC Tecnogreen SRL, în baza hotărârii Adunării 
Generală a Asociaților din data de 01.01.2007, prin atestarea actului adițional a fost 
modificat actul constitutiv al societății astfel: Se schimbă sediul social al SC 
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Tecnogreen SRL de la adresa din Arad, str. Călimănești nr. 11, bl. 31, ap. 2, județul 
Arad, la adresa din Arad, str. Doctor Ioan Rațiu nr. 63, județul Arad. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
1136/20.II.2009, prin Hotărârea nr. 1 din 25.07.2008 a Adunării Generale a 
Asociaților SC Tecnogreen SRL, dl Ariozzi Adolfo, cetățean italian, domiciliat în Italia, 
Vazzola (TV), Via 4 Novembre nr. 84, posesor al C.I. seria AO nr. 7908194/31.05.2008, 
eliberat de către autoritățile italiene, dl Ariozzi Giammarco, cetățean italian, domiciliat 
în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novembre nr. 84, posesor al C.I. seria AJ nr. 
7585206/21.02.2004, eliberată de către autoritățile italiene, dl Ariozzi Giammatteo, 
cetățean italian, domiciliat în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novembre nr. 84, posesor al 
C.I. seria AK nr. 7014996/2.04.2005, eliberat de către autoritățile italiene, au hotărât 
următoarele: 

Art. 1. Începând cu data de 25.07.2008 se schimbă sediul social al SC 
TECNOGREEN SRL la următoarea adresă: str. Andrei Mureșanu nr. 40, ap. 1, loc. 
Arad, jud. Arad, cod poștal 310.011.  

Art. 2. Începând cu data de 25.07.2008 se modifică domeniul și obiectul 
principal de activitate al societății, după cum urmează: Domeniul principal de 
activitate: 012 - cultivarea plantelor din culturi permanente. Obiectul principal de 
activitate: 0121 - cultivarea strugurilor.  

Art. 3. În baza acestei hotărâri a adunării generale a asociaților se va modifica 
actul constitutiv al Societății și se va înregistra modificarea la O.R.C. - Arad. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
1930/04.V.2010, prin Hotărârea nr. 1 din 23.03.2010 a Adunării Generale a 
Asociaților SC Tecnogreen SRL, dl Ariozzi Adolfo, cetățean italian, domiciliat în Italia, 
31028 Vazzola (TV), Via 4 Novembre nr. 84, posesor al C.I. seria AO nr. 7908194/ 
31.05.2008, eliberată de către autoritățile italiene, dl Ariozzi Giammarco, cetățean 
italian, domiciliat în Italia, 31028 Vazzola (TV), Via 4 Novembre nr. 84, posesor al C.I. 
seria AR nr. 3104106/22.11.2008, eliberată de către autoritățile italiene, dl Ariozzi 
Giammateo, cetățean italian, domiciliat în Italia, 31028 Vazzola (TV), Via 4 Novembre 
nr. 84, posesor al C.I. seria AS nr. 0738011/05.09.2009, eliberată de către autoritățile 
italiene,au hotărât:  

Art.1 Deschiderea unui Punct de lucru al societății la următoarea adresă: 
Bulevardul Mihai Viteazul nr. 3 C, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, Cod 
poștal 220064.  

Art. 2 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân în continuare valabile în 
forma stabilită inițial de către părți.  

Art. 3 În baza acestei Hotărâri a Adunării Generale a Asociaților se va înregistra 
modificarea făcută la O.R.C. - Arad. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
2266/18.IV.2014, prin Hotărârea nr. 244 din 12.12.2013 a Adunării Generale a 
Asociaților SC Tecnogreen SRL,dl. Ariozzi Adolfo, cetățean italian, domiciliat în Italia, 
Vazzola (TV), Via 4 November nr. posesor al C.I.seria AU nr. 2658056/14.05.2013, 
eliberat de către autoritatile italiene;dl. Ariozzi Giammarco, cetatean italian,domiciliat 
in Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84,posesor al C.I. seria AR nr. 
3104106/22.11.2008, eliberatde catre autoritatile italiene;dl. Ariozzi Giammatteo, 
cetatean italian,domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, posesor al C.I. 
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seria AS nr. 0738011/05.09.2009, eliberata de catre autoritatile italiene,a hotarat 
urmatoarele: 

Art. 1. Schimbarea administratorului:Se revoca functia de administrator a 
domnului Ariozzi Adolfo, cetatean italian, domiciliat in Italia,Vazzola (TV), Via 4 
November nr. 84, posesor al C.I. seriaAU nr. 2658056/14.05.2013, eliberat de catre 
autoritatileitaliene. 

Art. 2. Se numeste administrator dna. MironMihaela, cetatean roman, nascuta 
la data de23.04.1977 in loc. Tecuci, jud. Galati, domiciliata in loc. Cluj-Napoca, str. 
Bucuresti nr. 78, ap. 13, CNP2770423120674, posesoare a C.I. seria KX nr.137859, 
eliberata de catre autoritatile romane la data de 22.05.2001.Obligațiile și raspunderea 
administratorilor suntreglementate de dispozitiile referitoare la mandat si 
celeprevazute de Legea nr. 31/1990, republicata simodificata. 

Art. 3. In baza acestei hotarari a adunarii generale aasociatiilor se va inregistra 
modificarea facuta la O.R.C.Arad. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
2426/15.V.2015, prin Hotărârea nr. 1 din 22.01.2015 a Adunării Generale a 
Asociaților SC Tecnogreen SRL,dl Ariozzi Adolfo, cetatean italian, domiciliat inItalia, 
Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, posesor alC.I. seria AU nr. 2658056/14.05.2013, 
eliberata de catre autoritatile italiene; dl Ariozzi Giammarco, cetatean italian, 
domiciliatin Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, posesor al C.I. seria Ar nr. 
3104106/22.11, eliberata de catreautoritatile italiene; dl Ariozzi Giammatteo, cetatean 
italian, domiciliatin Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, posesor alC.I. seria As 
nr. 0738011/05.09.2009, eliberata de catreautoritatile italiene,au hotarat 
urmatoarele: 

Art. 1. Schimbarea sediului: str. Stefan Cicio-Pop nr. 12-14, ap. 5/3, loc. Arad, 
jud.Arad. 

Art. 2. Se imputerniceste dna Iernila Cornelia,legitimata cu C.I. seria AR nr. 
409261, CNP 2680402024907, pentru depunerea documentelor la ONRC Arad. 

Art. 3. In baza acestei hotarari a adunarii generale aasociatilor se va inregistra 
prelungirea facuta la O.R.C. Arad. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
2347/21.VI.2016, prin Hotărârea nr. 1 din 23.05.2016 a Adunării Generale a 
Asociaților SC Tecnogreen SRL, dl Ariozzi Adolfo, cetatean italian, domiciliat in Italia, 
Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, posesor al C.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013, 
eliberata de catre autoritatile italiene; dl Ariozzi Giammarco, cetatean italian, 
domiciliat in Italia, Vazzola (TV) Via 4 November nr. 84, posesor al C.I. seria AR nr. 
3104106/22.11.2008, eliberata de catre autoritatile italiene; dl Ariozzi Giammatteo, 
cetatean italian, domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, posesor al 
C.I. seria AS nr. 0738011/05.09.2009, eliberata de catre autoritatile italiene, Au 
hotarat urmatoarele:  

Art. 1. Se inchide punctul de lucru din str. Cicero nr. 23E, loc. Drobeta-Turnu 
Severin, jud. Mehedinti.  

Art. 2. Se modifica sediul social din localitatea Arad, str. Stefan Cicio-Pop nr. 
12-14, judetul Arad, in localitatea Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, str. Cicero 
nr. 23E.  
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Art. 3. In baza acestei hotarari a adunarii generale a asociatilor se va inregistra 
modificarea facuta la O.R.C. Arad.  

Art. 4. Se imputerniceste dna Iernila Cornelia, avand CNP 2680402024907, 
identificata cu CI, seria AR nr. 409261 pentru a indeplini formalitatile necesare 
schimbarii sediului social si inchiderii punctului de lucru. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
4581/04.XII.2017, prin Hotărârea nr. 3 din 01.11.2017 a Adunării Generale a 
Asociaților SC Tecnogreen SRL, dl. Ariozzi Adolfo, cetatean italian, nascut la data de 
29.04.1948, in loc. Tolentino (MC) Italia, domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 
Novembre nr. 84, posesor al C.I. seria AU nr. 3653056/14.05.2013, eliberata de catre 
autoritatile italiene; dl. Ariozzi Giammarco, cetatean italian, nascut la data de 
10.04.1980, in loc Montebelluna (TV) Italia, domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 
Novembre nr. 84, posesor al C.I. seria AR nr. 3104106/22.11.2008, eliberata de catre 
autoritatile italiene; dl. Ariozzi Giammatteo, cetatean italian, nascut la data de 
20.11.1981, in loc Montebelluna (TV), Italia, domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 
Novembre nr. 84, posesor al C.I. seria As nr. 0738011/05.09.2009, eliberata de catre 
autoritatile italiene, a hotarat urmatoarele:  

Art. 1. Se modifica sediul social din localitatea Drobeta-Turnu Severin, jud. 
Mehedinti, str. Cicero nr. 23E, in localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Eroii de la 
Cerna nr. 5, judetul Mehedinti.  

Art. 2. Prelungirea mandatului de administrator pe perioada de 4 (patru) ani al 
doamnei MIRON MIHAELA, nascuta la data de 23.04.1977 in loc. Tecuci, jud. Galati, 
domiciliata in Ioc. Cluj-Napoca, str. Bucuresti nr. 78, ap. 13, CNP 2770423120674, 
posesoare a C.I. seria KX nr. 807163.  
Art. 3. In baza acestei hotarari a adunarii generale a asociatilor se va inregistra 
modificarea facuta la O.R.C. Mehedinti 

 
4.Starea  societăţii la data propunerii planului 
4.1.Structura  actuală a acţionariatului 
 
Conform balanţei de verificareaferentă lunii decembrie 2018, capitalul social al 
debitoarei SC TECNOGREENSRL este în sumă de 200,00 lei. 

Structura asociativă a SC TECNOGREEN SRL: 

• Ariozzi Adolfo, cetatean italian, nascut la data de 29.04.1948, in loc. Tolentino 
(MC) Italia, cu domiciliul în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, nr. 84, posesor al 
CI seria AU nr. 26533056/14.05.2013 eliberat de catre autoritatile italiene, asociat 
aport la capital: 120,00 lei; număr părți sociale: 12; cotă de participare la beneficii 
și pierderi: 60% / 60%. 

• Ariozzi Giammarco, cetatean italian, nascut la data de 10.04.1980, in loc 
Montebelluna (TV) Italia, cu domiciliul în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, nr. 
84, posesor al CI seria AR nr. 3104106/22.11.2008 eliberat de catre autoritatile 
italiene, asociat aport la capital: 40,00 lei; număr părți sociale: 4; cotă de 
participare la beneficii și pierderi: 20% / 20%. 
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• Ariozzi Giammatteo, cetatean italian, nascut la data de 20.11.1981, in loc 
Montebelluna (TV) Italia, cu domiciliul în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, nr. 
84, posesor al CI seria AS nr. 0738011/05.09.2009 eliberat de catre autoritatile 
italiene, asociat aport la capital: 40,00 lei; număr părți sociale: 4; cotă de 
participare la beneficii și pierderi: 20% / 20%. 

 
Administratorul social al debitoarei SC Tecnogreen SRL este Miron Mihaela cu 

domiciliul în Cluj-Napoca, str. Bucuresti nr. 78, ap. 13 jud. Cluj, având CNP 
2770423120674, identificat cu C.I. seria KX, nr. 807163, eliberat de SPCLEP Cluj 
Napoca la data de 27.04.2011. 
 
 Conform hotararii adunarii generale a asociatilor din data de 08.02.2020, 
doamna Cîrstea Daniela Nicoleta cu domiciliul în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. 
Bl.dul I. C. Bratianu, nr. 9, bl. 6, sc. 4, et. 2, ap. 12 jud. Mehedinti, având CNP 
2680112250550, identificata cu C.I. seria MH, nr. 375097, eliberat de eliberat de 
SPCLEP Drobeta Turnu Severin la data de 30.01.2012 a fost desemnata administrator 
special al debitoarei SC Tecnogreen SRL. 

 
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: 

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  
d) diminuarea pierderilor 
 
 
5.Piata pe care activează societatea 
 
Societatea activează pe următoarele pieţe: 

a) valorificarea de struguri catre cele mai importante crame din judetul 
Mehedinti si nu numai. 

b)  valorificarea strugurilor de masa pentru pietele din judectul Mehedinti 
        Volumul de comenzi pe aceste pieţe depinde de productia de struguri obtinuta in 
fiecare an. 

Ţinând cont de volumul de comenzi solicitate de numeroasele crame şi de 
capacitatea societăţii de a realiza productie cu costuri mai mici  decât ale 
concurenţilor apreciem că putem obţine un volum de comenzi considerabil pentru a 
achitata datoriile societatii inntr-un interval de 3 ani . 

 
6.Analiza situaţiei economico- financiare  
6.1. Analiza patrimoniului societăţii 
 

Analiza economico – financiară a societăţii TECNOGREEN SRL reprezintă un studiu 
metodologic al situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub aspectul structurii 
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financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ, contul de rezultate și anexele la 
acestea. 

În elaborarea analizei economico-financiare, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis a examinat atât documentele financiar-contabile puse la dispoziţie de către 
reprezentanţii debitoarei, respectiv: balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2014, 
balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2015, balanța de verificare aferentă lunii 

decembrie 2016, situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2016, balanța de 
verificare aferentă lunii iunie 2017, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017, 
situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017, balanța de verificare 
aferentă lunii iunie 2018, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018, cât 
şisituaţia indicatorilor financiari publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice pe 
care le-a considerat relevante sau utile.  

 
 

Analiza poziției financiare a debitoarei 
 SC TECNOGREEN 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. 

 
Analiza poziției şi performanţelor financiare în perioada 2015-2017 

 
Evoluţia activuluişi pasivului debitoarei în perioada 2015-2017 este prezentată 
mai jos pe principalele elemente componente: 
 

Denumireindicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Active imobilizate 14,187,802 13,943,352 13,828,227 

Total active circulante, din care: 3,441,902 3,400,096 2,810,347 

- stocuri 1,180,409 1,247,661 1,362,374 

- creanţe 1,689,257 2,012,344 1,303,058 

- casa şiconturi la bănci 572,236 140,091 144,915 

Cheltuieliînregistrateînavans 3,932 3,932 0 

TOTAL ACTIV 17,633,636 17,347,380 16,638,574 

Total capitaluriproprii 2,064,790 1,488,777 848,350 

Datorii 5,796,279 6,010,576 15,790,224 

Venituriînregistrateînavans 9,772,567 9,848,027 0 

TOTAL PASIV 17,633,636 17,347,380 16,638,574 

 
 
Evoluţia performanțelor în perioada 2015-2017 este prezentată mai jos pe 
principalele elemente componente: 
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Denumireindicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Cifra de afacerinetă 216,585 84,006 282,292 

Venituritotale 2,872,582 613,359 495,045 

Cheltuielitotale 2,377,452 1,189,371 1,135,024 

Profitulsaupierdereabrută 495,130 -576,012 -639,979 

Rezultatul net al exerciţiului 408,269 -576,012 -640,428 

 
Astfel, din punctde vedere al structurii, activul patrimonial al Debitoarei este 
reprezentat de active imobilizate formate doar din imobilizări corporale, şi respectiv din 
active circulante formate din stocuri, creanțe şi disponibilităţi băneşti. Ponderile 
acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile ratelor de structură active 
de mai jos: 
 

Denumireindicatori (%) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rata activelorimobilizate 80.46 80.38 83.11 

(active imobilizate/total activ)       

Rata stocurilor 34.30 36.69 48.48 

(stocuri/total active circulante)       

Rata creanţelor 49.08 59.18 46.37 

(creanţe/total active circulante)       

Rata disponibilităţilorbăneşti 16.63 4.12 5.16 

(disponibilităţi/total active circulante)       

Rata activelorcirculante 19.52 19.60 16.89 

(active circulante/total activ)       

 
 

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza informațiilor conform bilanțurilor financiare întocmite pentru 
perioada 2015-2017 

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 pentru întreprinderi comparabile, această rată semnifică 
posibilitatea 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. 



16 
 

La data de 31.12.2017, valoarea ratei activelor imobilizate este de 83,11% din 
totalul activelor deţinute de societate. 

− 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. 
Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare de 
16,89% din totalul activelor la nivelul anului 2017. 

− Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul 
activelor circulante. La data de 31.12.2017, valoarea ratei stocurilor este de 
48,48%, ca rezultat al eliberării în consum în cursul anului a tuturor stocurilor 
existente în gestiune. 

− Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul 
activului. La data de 31.12.2017, valoarea ratei creanţelor este de 46,37%. 

− Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în 
cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între disponibilităţile 
băneşti şi totalul activului circulant. În anul 2017, valoarea ratei 
disponibilităţilor băneşti este de 5,16%. 

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. 

 

Denumireindicatori (%) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rata autonomieifinanciareglobale 11.71 8.58 5.10 

(capital propriu/total pasiv)       

Rata de îndatorareglobală 32.9 34.65 94.90 

(total datorii /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 depăşesc 
nivelul optim. 
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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 nefavorabilă de-a lungul întregii perioade 
analizate 94,90% la nivelul anului 2017. 

 
6.2. Diagnosticul financiar patrimonial 
 
6.2.1 Analiza lichidităţii 
 
Lichiditatea întreprinderii este o formă a echilibrului financiar fiind percepută în 
literatura de specialitate în mai multe sensuri: 
-în sens foarte larg ca fiind capacitatea unor active de a fi transformate la un moment 
dat în bani 
-în sens larg ca fiind capacitatea pe care o are o întreprinderea de a acoperi obligaţiile 
pe termen scurt prin elemente patrimoniale de mijloace circulante (active) cunoscută 
sub denumirea de lichiditate patrimonială 
-în sens restrâns ca fiind capacitatea întreprinderii de a satisface prompt din 
disponibilităţi şi alte plasamente lichide în maximum 10-20 zile obligaţiile exigibile. 
Pentru analiza lichidităţii propunem următoarele rate 
 
Denumire indicator 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Rata lichidităţii curente  
(active circulante/datorii pe 
termen scurt) 

0.59 0.56 0.17 

Rata lichidităţii  rapide 
(creanţe+disponibilităţi/ datorii 
pe termen scurt) 
 

0.39 0.35 0.09 

Rata lichidităţii  imediate 
(disponibilităţi băneşti / datorii 
pe termen scurt) 
 

0.09 0.02 0.01 

Rata solvabilităţii generale 
(total activ/total datorii 

3.04 2.88 1.05 

 
Se observă faptul ca la rata solvabilitatii generale activul societatii acopera datoriile 
acesteia. 
 
 
6.2.2 Diagnosticul rentabilităţii 
 
Din punct de vedere al rentabilităţii  în perioada 2015-2017 situaţia societăţii poate fi 
estimată cu ajutorul ratei profitului ale cărei valori sunt prezentate mai jos: 
 

Anul Valoare profit Rata profitului% 
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Net(ron) (profit net/cifra de 
afaceri) 

 
31.12.2015 408269 1.88 
31.12.2016 -576012 -6.85 
31.12.2017 -640428 -2.26 

  
Datorită reducerii activităţii economice în anii 2016 şi 2017 însoţită de un ritm 
necorespunzător de crestere a costurilor cu personalul şi cu cheltuielile indirecte 
societatea a înregistrat rezultatele negative menţionate. Rezultatele negative se 
datorează  si pierderilor naturale foarte mari. 
 
6.3 Analiza SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 
 
  

-Personalul societăţii are calificarea 
necesară pentru realizarea de produse şi 
lucrări complexe 
-Societatea poate realiza produse şi lucrări 
specifice conform domeniului de activitate  

-lista resurselor financiare nu permite 
atragerea de fonduri pentru reabilitarea 
echipamentelor tehnologice în vederea 
cresterii productivităţii muncii 
 

  
Oportunităţi Ameninţări 

-incheierea de noi contracte pentru 
valorificarea strugurilor catre piata 
externa 
 
 

- creşterea concurenţei in acelasi 
domeniu de activitate 
-pierderile naturale cauzate de calamitati 
(grindina, seceta, ploi acide, etc.) 

 
 
6.4 Personalul angajat 
 
 Debitoarea angajeaza anual aproximativ 100 de zilieri care se ocupa cu 
intretinerea trenurilor agricole si terenurile cu vita de vite, pentru se fac tratamente , 
taieri etc. 
 De asemenea debitoarea detine personal angajat privind operatiunile de 
contabilitate primara, doamna Cirtea Daniela Nicoleta cu un salariu brut in cuantum 
de 2500 lei/ luna, precum si un consilier juridic care se ocupa de litigiile debitoarei, 
doamna Neagoe Roxana Violeta  cu un salariu brut in cuantum de 4000 lei/ luna, ce 
se vor mentine pe perioada procedurii de reorganizare. 
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7.Strategia de reorganizare 
 
7.1 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 
reduse . În această situaţie  societatea trebuie să vânda o parte din activele imobiliare 
şi mobiliare pentru a obţine resurse de plată către creditori şi în acelaşi timp să obţină 
comenzi de la alte entităţi economice decât cele din zona unde isi desfasoara 
activitatea .  

O activitate foarte importantă în perioada reorganizării constă în valorificarea 
activelor prevăzute în plan pentru valorificare în vederea achitării datoriilor către 
creditori, respectiv cele 15,85 de hectare de teren din zona judetului Arad (sat Turnu - 
oras Pecica, sat Bocsig- comuna Bocsig, sat Vinga-comuna Vinga, sat Cermei – 
comuna Cermei, comuna Simand) si terenurile din localitatea Sicula in suprafata de 
8,59 ha pentru care exista cadastru precum si cele aproimatic 150 de hecatre 
identificate in evidenta contabila a dbeitoarei dupa clarificare asituatiei lor juridice. 
Valorificarea terenurilor din judetul Dolj comuna Ciupercenii noi in suprafat de 
aproimativ 10,16 ha si comuna Djea ins uprafta de 15,54 ha. Valorificarea terenurilor 
din jduetul Olt comuna Ianca in suprafata de aproximativ 19,81 ha. Valorificare 
terenurilor din Mehedinti, comuna Patulele teren si vita de vie in suprafata de 
aproximativ 61,51 ha, comuna Butoiesti in suprafat de aproximativ 1 ha, Ciochiuta in 
suprafata de aproximativ 4,5 ha, comuna Punisor in suprafata de aproximativ 48,07 
ha, comuna Tamna sat Colaret in suprafata de aproximativ 77,50 ha, comuna Tamna 
sat Adunatii Teiului in suprafata de aproximativ 1,05 ha, sat Poroinita, comuna 
Rogova in suprafata de aproximativ 38,35 ha, comuna Rogova in suprafata de 
aproximativ 28,39 ha, Case (216 mp si 213 mp) si terenuri intravilane (4933,76 mp) si 
extravilane (7800mp) in comuna Rogova, jud. Mehedinti. In masura in care din 
valorificarea bunurilor descrie anterior nu se achita toti creditorii se propune 
valorificarea terenurilor situate in loc. Punghina, jud. Mehedinti in suprafata de 
aproximativ 25,09 ha terenuri libere si 290,59 ha teren si vita de vie. 
 
7.2 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.95 alin6 lit.a  din Lege – Păstrarea în întregime de către debitor  a conducerii 
activităţii sale cu supravegherea efectuată de către administratorul judiciar 
CONSULTANT  INSOLVENŢĂ SPRL FILIALA TIMIS. 

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. 
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2) Art.95 alin6 lit.b din Lege-  Resursele financiare pentru susţinerea realizării 
planului sunt cele obţinute din activitatea curentă. Se va proceda la o finanţare 
din sursele interne ale Societăţii rezultate din utilizarea lichidităţilor obţinute 
din vânzarea de active şi din lucrările de producţie efectuate. 

3)  Art.95 alin6 lit.c  din Lege- Menţionăm ca prevedere expresă faptul că după 
confirmarea planului atât administratorul special cât şi administratorul judiciar 
vor face demersuri în vederea expunerii pe piaţă a activelor Societăţii în vederea 
atragerii de investitori  cu  una din următoarele finalităţi fără a se limita la 
acestea: 

- valorificarea business -ului ceea ce presupune valorificarea afacerii împreună cu 
contractele în derurare 
-  găsirea unui cumpărător pentru acţiunile societăţii care să procedeze la o înfuzie 
de capitalde lucru şi să preia derularea planului de reorganizare 
-  valorificarea unor active  
Aceste modalităţi sunt prevăzute la nivel de principiu urmând ca în funcţie de 
negocierile concrete să se procedeze la modificarea  planului de reorganizare în 
conformitate cu oferta negociată. 
4) Art.95 alin6 lit.h Planul prevede ca măsura de restructurare financiară a 

debitorului reesalonarea datoriilor pe o perioadă de trei ani în conformitate cu 
cash-flow-ul şi programul de plăţi. 
 

7.2.1Durata de implementare a planului conform art.139 alin.5 din Legea 85-2014  
executarea planului de reorganizare se va întinde pe o perioadă de 3 ani. 

Raportat la dispozitiile art. 139 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 triplu rol : pe de o parte de a acorda 
timpul necesar finalizării unor tranzacţii în cadrul activităţii de valorificare a 
activelor, de a se incasa creantele pe care debitoarea SC TECNOGREEN SRL le 
are de incasat de la diversi debitori, iar pe de altă parte de a putea beneficia de 
utilizarea profitului rezultat din activitatea de producţie în vederea distribuirilor 
. 

 
7.2.2 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. 

Valorificarea de active reprezintă o parte din soluţia de achitare a creanţelor şi 
de menţinere a Societăţii în activitatea comercială. 

 
Recuperarea creanţelor şi în special recuperarea de la Bonato Luigi a sumei de 

aproximativ 1.548.642,euro constituie o altă parte de achitare a creanţelor. 
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O altă parte a soluţiei de achitare a creanţelor o constituie obţinerea de profit 
din activitatea curentă ca urmare a aplicării cel puţin a următoarelor măsuri 
-prospectarea pieţelor din domeniul de activitate al debitoarei SC TECNOGREEN SRL.  
-stabilirea unor măsuri interne de reducere a costurilor indirecte de producţie 
 

 
 

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

- venituri din activitatea de exploatare:contracte în derulare conform 
obiectivului de activitate  

- recuperarea creanţelor existente  
- venituri rezultate în urma valorificării activelor  

 
Managementul societăţii a luat înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă 

măsuri pe linia eficientizării activităţii, măsuri ce vor continua a fi aplicate şi realizate 
prin planul de reorganizare astfel: 
 
 
7.3.1Măsuri privind recuperarea creanţelor 
 
a)Acţionarea în instanţă a persoanei fizice Bonato Luigi – cetatean italian pentru 
recuperarea unui prejudiciu adus debitorului insolvent SC TECNOGREEN SRL in 
suma de aproximativ 1.548.642 euro în dosarul nr. 5665/2018 RGAC aflat pe 
rolul Tribunalului Treviso 
 
 
7.3.2 Măsuri privind valorificarea activelor: 
 
●Planul de reorganizare nr. 1/20.03.2020 a activitatii debitorului  SC TECNOGREEN SRL 

prevedere valorificarea patrimoniului debitorului dupa cum urmeaza: 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in comuna 

Ciupercenii Noi, judetul Dolj, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL, in 
vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului 
plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 
33/05.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru 
Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.700 mp, cu numar cadastral 30249, inscris in Cartea Funciara nr. 
30249, situat in Tarlaua 165 Parcela 5;  la pretul de 370 euro. 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.100 mp, cu numar cadastral 30226, inscris in Cartea Funciara nr. 
30226, situat in Tarlaua 165 Parcela 16;  la pretul de 820 euro 
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- TEREN EXTRAVILAN avand S = 15.300 mp, cu numar cadastral 30227, inscris in Cartea Funciara nr. 
30227,   situat in Tarlaua 147 Parcela 27;  la pretul de 3060 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.000 mp, cu numar cadastral 30225, inscris in Cartea Funciara nr. 
30225,   situat in Tarlaua 146 Parcela 1;  la pretul de 1200 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.600 mp, cu numar cadastral 30250, inscris in Cartea Funciara nr. 
30250,   situat in Tarlaua 147 Parcela 17;  la pretul de 320 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 10.000 mp,  situat in Tarlaua 147 Parcela 18;  la pretul de 2060 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 10.000 mp, cu numar cadastral 30215, inscris in Cartea Funciara nr. 
30215,  situat in Tarlaua 149 Parcela 91/1;  la pretul de 2060 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.600 mp, cu numar cadastral 30217, inscris in Cartea Funciara nr. 
30217, situat in Tarlaua 149 Parcela 116;  la pretul de 920 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.800 mp,  cu numar cadastral 30243, inscris in Cartea Funciara nr. 
30243 situat in Tarlaua 149 Parcela 97;  la pretul de 560 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.300 mp,  cu numar cadastral 30243, inscris in Cartea Funciara nr. 
30243 situat in Tarlaua 149 Parcela 96;  la pretul de 460 euro 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.300 mp,  cu numar cadastral 30253, inscris in Cartea Funciara nr. 
30253 situat in Tarlaua 149 Parcela 34; la pretul de 860 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.000 mp,  cu numar cadastral 30247, inscris in Cartea Funciara nr. 
30247, situat in Tarlaua 149 Parcela 93;  la pretul de 600 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.100 mp,  cu numar cadastral 30245, inscris in Cartea Funciara nr. 
30245 situat in Tarlaua 149 Parcela 51;  la pretul de 420 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp, cu numar cadastral 30218, inscris in Cartea Funciara nr. 
30218 situat in Tarlaua 149 Parcela 91/2;  la pretul de 500 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 7.500 mp,  cu numar cadastral 30218, inscris in Cartea Funciara nr. 
30218 situat in Tarlaua 149 Parcela 91/3;  la pretul de 1500 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.300 mp, cu numar cadastral 30254, inscris in Cartea Funciara nr. 
30254,  situat in Tarlaua 149 Parcela 43 la pretul de 860 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.100 mp,  cu numar cadastral 30251, inscris in Cartea Funciara nr. 
30251, situat in Tarlaua 149 Parcela 36; la pretul de 820 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.100 mp,  cu numar cadastral 30216, inscris in Cartea Funciara nr. 
30216, situat in Tarlaua 149 Parcela 100;  la pretul de 420 euro 
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- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.400 mp, cu numar cadastral 30246, inscris in Cartea Funciara nr. 
30246,  situat in Tarlaua 149 Parcela 32;la pretul de 480 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.050 mp,  cu numar cadastral 30216, inscris in Cartea Funciara nr. 
30216, situat in Tarlaua 149 Parcela 101; la pretul de 610 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.800 mp, cu numar cadastral 30217, inscris in Cartea Funciara nr. 
30217,  situat in Tarlaua 149 Parcela 115; la pretul de 560 euro 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.100 mp,  cu numar cadastral 30242, inscris in Cartea Funciara nr. 
30242, situat in Tarlaua 149 Parcela 160, la pretul de 1020 euro 
 
Total suprafata de teren extravilan situata in comuna Ciupercenii Noi, judetul Dolj 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  intabulata in Cartea Funciara  - 
70150 mp la pretul de 14.090 euro, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) 
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 31500 mp situat in Tarlalele 147, 149, 

parcelele 18, 34, 96, 97, 51, 91/2 si 91/3, in comuna Ciupercenii Noi, judetul Dolj, 
administratorul judiciar va efectua demersuri privind intabularea acestuia in Cartea 
Funciara , costurile fiind suportate din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 33/05.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 101650 mp este in suma de 20.450 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din Comuna Ciupercenii Noi, jud. Dolj-  
din patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului DOLJ, publicarea in ziarele locale ( 
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minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in comuna Desa, 

judetul Dolj, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL, in vederea valorificarii la 
licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de reorganizare 
pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 34/05.03.2020, valori 
stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in 
conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.900 mp,  situat in Tarlaua 46 Parcela 22;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.400 mp,  situat in Tarlaua 56 Parcela 134; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.600 mp,  situat in Tarlaua 56 Parcela 135;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 9.900 mp, cu numar cadastral 30189, inscris in Cartea Funciara nr. 
30189,   situat in Tarlaua 72 Parcela 45;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.900 mp, cu numar cadastral 30204, inscris in Cartea Funciara nr. 
30204,   situat in Tarlaua 72 Parcela 56;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.500 mp, cu numar cadastral 30201, inscris in Cartea Funciara nr. 
30201,   situat in Tarlaua 80 Parcela 3; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.800 mp, cu numar cadastral 30207, inscris in Cartea Funciara nr. 
30207,   situat in Tarlaua 82 Parcela 8; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 9.000 mp, cu numar cadastral 30192, inscris in Cartea Funciara nr. 
30192,  situat in Tarlaua 83 Parcela 99; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.700 mp,  situat in Tarlaua 96 Parcela 133;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 17.223 mp, cu numar cadastral 30196, inscris in Cartea Funciara nr. 
30196,  situat in Tarlaua 96 Parcela 185; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 20.000 mp, cu numar cadastral 30197, inscris in Cartea Funciara nr. 
30197,  situat in Tarlaua 119 Parcela 217; 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 22.217 mp,  situat in Tarlaua 124 Parcela 195;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 14.298 mp,  situat in Tarlaua 124 Parcela 249;   
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- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.836 mp, cu numar cadastral 30193, inscris in Cartea Funciara nr. 
30193,  situat in Tarlaua 124 Parcela 297; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 7.955 mp,  situat in Tarlaua 124 Parcela 449;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 13.246 mp,  situat in Tarlaua 129 Parcela 194;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.020 mp, cu numar cadastral 30198, inscris in Cartea Funciara nr. 
30198,  situat in Tarlaua 139 Parcela 68; 
 
Total suprafata de teren extravilan situata in comuna Desa, judetul Dolj din 

proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  intabulata in Cartea Funciara  - 71159 
mp la pretul de 18090 euro, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii) 
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 84336 mp situat in Tarlalele 46, 

56,96,124, 139 parcelele 22, 68, 133, 134, 135, 195, 249 si 449, in comuna Desa, 
judetul Dolj, administratorul judiciar va efectua demersuri privind intabularea 
acestuia in Cartea Funciara , costurile fiind suportate din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 34/05.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 155495 mp este in suma de 35.720 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din Comuna Desa, jud. Dolj-  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului DOLJ, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
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Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in comuna Ianca 

judetul Olt, in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii 
prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de 
evaluare nr. 35/05.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR 
Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.000 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 51;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 18.687 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 28; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp, cu numar cadastral 288,  situat in Tarlaua 69 Parcela 81/1;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.000 mp, cu numar cadastral 231,  situat in Tarlaua 69 Parcela 50;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.700 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 70; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp, cu numar cadastral 282,  situat in Tarlaua 69 Parcela 65;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.319 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 39; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.600 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 40; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp, cu numar cadastral 228,  situat in Tarlaua 69 Parcela 25;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.700 mp, cu numar cadastral 284,  situat in Tarlaua 69 Parcela 71;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 26; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.214 mp, cu numar cadastral 273,  situat in Tarlaua 69 Parcela 10;   
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 8.207 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 2; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.602 mp, cu numar cadastral 278,  situat in Tarlaua 69 Parcela 55;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.794 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 4; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp, cu numar cadastral 230,  situat in Tarlaua 69 Parcela 79;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 9.120 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 76; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.364 mp, cu numar cadastral 276,  situat in Tarlaua 69 Parcela 78;   
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- TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.000 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 73; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.200 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 60; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 9.536 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 74; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 7.900 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 29; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.456 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 33; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 697 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 49; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp, cu numar cadastral 227,  situat in Tarlaua 69 Parcela 34;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.004 mp, cu numar cadastral 292,  situat in Tarlaua 69 Parcela 48;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.500 mp, cu numar cadastral 298,  situat in Tarlaua 69 Parcela 47;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 64; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 6.800 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 61; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.000 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 63; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 38; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 7.220 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 5; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 56; 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 900 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 37; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.751 mp, cu numar cadastral 226,  situat in Tarlaua 69 Parcela 35;   
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 10.000 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 46; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 7.148 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 6; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 1.700 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 8; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 4.723 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 3; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.600 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 19; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 3.753 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 18; 
 
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 2.500 mp,  situat in Tarlaua 69 Parcela 53; 
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Pentru Terenul extravilan in suprafata de 198195 mp situat in Tarlaua 69, parcelele 
3, 6, 8, 18, 19, 53,56, 57, 69 etc, in comuna Ianca, judetul Dolj, administratorul 
judiciar va efectua demersuri privind intabularea acestuia in Cartea Funciara , 
costurile fiind suportate din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 35/05.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 198195 mp este in suma de 43.390 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din Comuna Ianca, jud. Olt-  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Olt, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in comuna Vinga 

judetul Arad, in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data 
aprobarii prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin 
rapoartele de evaluare nr. 52/13.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator 
membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, 
dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 52.000 mp, Tarlaua 172 Parcela 1156/2/1/1, situat in extravilanul 
satului Vinga, comuna Vinga, Judeţul Arad 
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Pentru Terenul extravilan in suprafata de 52000 mp situat in Tarlaua 172 Parcela 

1156/2/1/1 , in comuna Vinga, judetul Arad, administratorul judiciar va efectua 
demersuri privind intabularea acestuia in Cartea Funciara , costurile fiind suportate 
din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 52/13.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 52000 mp este in suma de 40.250 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din Comuna Vinga, jud. Arad-  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Arad, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in comuna Cermei 

judetul Arad, in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data 
aprobarii prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin 
rapoartele de evaluare nr. 53/13.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator 
membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, 
dupa cum urmeaza: 
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- - TEREN EXTRAVILAN avand S = 8.700 mp, Tarlaua 268 Parcela 1542/7/3 situat in extravilanul 
satului Cermei, comuna Cermei, Judeţul Arad   
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 8700 mp situat in Tarlaua 268 Parcela 

1542/7/3 , in comuna Cermei, judetul Arad, administratorul judiciar va efectua 
demersuri privind intabularea acestuia in Cartea Funciara , costurile fiind suportate 
din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 53/13.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 8700 mp este in suma de 2435 euro, pret neafaectat de 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din Comuna Cermei, jud. Arad-  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Arad, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in sat Turnu oras 

Pecica, judetul Arad, in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data 
aprobarii prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin 
rapoartele de evaluare nr. 54/13.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator 
membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, 
dupa cum urmeaza: 
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- - TEREN EXTRAVILAN avand S = 12.200 mp, Tarlaua 295 Parcela 1396/6/14, situat in extravilanul 
satului Turnu, oras Pecica, Judeţul Arad   
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 12200 mp situat in Tarlaua 295 Parcela 

1542/7/3 , in comuna Cermei, judetul Arad, administratorul judiciar va efectua 
demersuri privind intabularea acestuia in Cartea Funciara , costurile fiind suportate 
din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 54/13.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 12200 mp este in suma de 6930 euro, pret neafaectat de 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din sat Turnu, oras Pecica, jud. Arad-  
din patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri  – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Arad, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in sat Bocsig, 

comuna Bocsig, judetul Arad, in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de 
la data aprobarii prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin 
rapoartele de evaluare nr. 55/13.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator 
membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, 
dupa cum urmeaza: 
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-  TEREN EXTRAVILAN avand S = 5.800 mp, Tarlaua 10/2 Parcela 35/34 situat in extravilanul satului 
Bocsig, comuna Bocsig 
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 5800 mp situat in Tarlaua 10/2 Parcela 

34/34 , in comuna Bocsig, judetul Arad, administratorul judiciar va efectua 
demersuri privind intabularea acestuia in Cartea Funciara , costurile fiind suportate 
din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 55/13.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 5800 mp este in suma de 1600 euro, pret neafaectat de 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din Comuna Bocsig, jud. Arad-  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Arad, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in comuna 

Simand, judetul Arad, in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data 
aprobarii prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin 
rapoartele de evaluare nr. 56/13.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator 



33 
 

membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, 
dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 38.900 mp, Tarlaua 14 Parcela 48/5   
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 38.900 mp, Tarlaua 15 Parcela 41/1   
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 38.900 mp, Tarlaua 15 Parcela 44/2   
 
-situate in extravilanul satului ŞIMAND , comuna Şimand, Judeţul Arad   
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 79.800 mp situat in Tarlaua 14/ Parcela 

48/5 si Tarlaua 15 parcela 41/1 si 44/2 , in comuna Simand, judetul Arad, 
administratorul judiciar va efectua demersuri privind intabularea acestuia in Cartea 
Funciara , costurile fiind suportate din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 56/13.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 79800 mp este in suma de 63520 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri arabile extravila din Comuna Simand, jud. Arad-  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Arad, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
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■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri agricole situate in comuna 
Sicula, judetul Arad, in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la 
data aprobarii prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin 
rapoartele de evaluare nr. 56/13.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator 
membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 
85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

Nr. Denumire Carte 
Funciara 

VALOAREA DE PIATA * 
crt. Curs BNR 13.03.2020 = 4,8157 lei/1 euro LEI EURO 

  BUNURI IMOBILE - SICULA 
1 TEREN extravilan, S = 10.462 mp 306295 14.500 3.015 
2 TEREN extravilan, S = 3.937 mp 306245 5.455 1.135 
3 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 306260 8.040 1.670 
1 TEREN extravilan, S = 4.338 mp 305227 6.010 1.250 
2 TEREN extravilan, S = 1.447 mp 305226 2.005 415 
3 TEREN extravilan, S = 2.195 mp 306311 3.045 635 
1 TEREN extravilan, S = 6.039 mp 306294 8.370 1.740 
2 TEREN extravilan, S = 22.400 mp 305916 31.045 6.450 
3 TEREN extravilan, S = 5.600 mp 306086 7.760 1.615 
1 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 307193 8.040 1.670 
2 TEREN extravilan, S = 9.200 mp 306126 12.750 2.650 

3 TEREN extravilan, S = 8.700 mp 305825 12.060 2.505 

TOTAL  119.080 24.750 
 
 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 57/13.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 85918 mp este in suma de 24.750 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Administratorul judiciar precizeaza faptul ca in patrimoniul debitoarei SC Tecnogreen 

SRL au fost identificate inca 155 de hectare de teren in locailiattea Sicula , judetul Arad, 
pentru care va efectua demersuri privind clarificarea situatiei lor patrimoniale in acest 
sens va angaja persoane de specialitate (consilier juridic si topometrist), cheltuielile fiind 
suportate din avereea debitoarei. Dupa clarificarea situatiei lor juridice si intabularea in 
CF, aceste terenuri vor fi evaluate si scoase la vanzare. 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
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administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea terenurilor arabile 
extravilane din Comuna Simand, jud. Arad-  din patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL vor fi organizate de administratorul judiciar dupa data 
aprobarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic si se vor relua la un 
termen de minim 10 zile pana la valorificare conform regulamentului de 
valorificare anexat planului de reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Arad, publicarea in ziarele locale ( 
minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si 
ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri   situate in sat Colaret, comuna 

Tamna judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL detine 
intabulat in Carte Funciara- dreptul de proprietate, in vederea valorificarii la 
licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de reorganizare 
pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 47/07.03.2020, valori 
stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in 
conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 77500 mp,  situat in sat Colarate, comuna Tamna , jud. Mehedinti, 
CF nr. 50449;   
 
 Total suprafata de teren extravilan situata in sat Colaret comuna Tamna, judetul 
Mehedinti din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  intabulata in 
Cartea Funciara  - 50449 mp la pretul de 6160 euro, pret neafectat de TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
 Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 47/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 77500 mp este in suma de 6.160 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 

anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
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se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri extravila din Comuna Tamna, jud. Mehedinti  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri   situate in sat Adunatii Teiului, 

comuna Tamna judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL 
detine intabulat in Carte Funciara- dreptul de proprietate, in vederea valorificarii 
la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de reorganizare 
pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 48/07.03.2020, valori 
stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru Marian angajat in 
conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 10545 mp,  situat in sat Adunatii Teiului, comuna Tamna , jud. 
Mehedinti, CF nr. 50473;   
 
 Total suprafata de teren extravilan situata in sat Adunatii Teiului comuna 
Tamna, judetul Mehedinti din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  
intabulata in Cartea Funciara  - 10545 mp la pretul de 835 euro, pret neafectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
 Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 48/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 10545 mp este in suma de 835 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 

anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
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Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri extravila din Comuna Tamna, jud. Mehedinti  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri   situate in sat Prunisor, 

comuna Prunsior judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL 
detine intabulat in Carte Funciara- dreptul de proprietate, in vederea valorificarii 
la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de reorganizare 
pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 51/13.03.2020, valori 
stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru Marian, prin care a fost 
emisa factura nr. 39/13.03.2020 in suma de 9600 lei, factura ce contine si 
contravaloare facturilor nr. 47 si 48/07.03.2020, dupa cum urmeaza: 
 

- TEREN EXTRAVILAN avand S = 97400 mp,  situat in sat Prunisor, comuna Prunisor , jud. Mehedinti, 
CF nr.  50208;   
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 11716 mp,  situat in sat Prunisor, comuna Prunisor , jud. Mehedinti, 
CF nr.  50308;   
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 120000 mp,  situat in sat Prunisor, comuna Prunisor , jud. 
Mehedinti, CF nr.  50322;   
- TEREN EXTRAVILAN avand S = 251600 mp,  situat in sat Prunisor, comuna Prunisor , jud. 
Mehedinti, CF nr.  50391;   
 
 Total suprafata de teren extravilan situata in sat Adunatii Teiului comuna 
Tamna, judetul Mehedinti din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  
intabulata in Cartea Funciara  - 480716 mp la pretul de 84.990 euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
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 Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 48/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 480716 mp este in suma de 84.990 euro, pret 
neafaectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 

anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri extravila din Comuna Prunisor, jud. Mehedinti  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri   situate in  comuna Ciochiuta 

judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL, in vederea 
valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de 
reorganizare pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 
42/07.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru 
Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

-  TEREN EXTRAVILAN avand S = 45906 mp situat in extravilanul comunei Ciochiuta, Judeţul 
Mehedinţi 
 
   
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 45906 mp, in comuna Ciochiuta, 

judetul Mehedinti, administratorul judiciar va efectua demersuri privind 
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intabularea acestuia in Cartea Funciara , costurile fiind suportate din averea 
debitoarei. 
 
 Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 42/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 45906 mp este in suma de 4400 euro, pret neafaectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 

anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca la licitatie publica cu strigare se va face conform 
regulamentului de valorificare anexat planului de reorganizare. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “terenuri extravila 
din Comuna Ciochiuta, jud. Mehedinti  din patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL vor fi organizate de administratorul judiciar dupa data 
aprobarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic si se vor relua la un 
termen de minim 10 zile pana la valorificare conform regulamentului de 
valorificare anexat planului de reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a anuntului de 
vanzare, pe site- ul administratorului judiciar. 
 
 
■ expunerea pe piata a bunurilor imobile terenuri   situate in sat Gura Motrului, 

comuna Butoiesti judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN 
SRL detine intabulat in Carte Funciara- dreptul de proprietate, in vederea 
valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de 
reorganizare pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 
41/07.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru 
Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

-  TEREN EXTRAVILAN avand S = 10.000 mp cu numar cadastral 50817, inscris in Cartea Funciara nr. 
50817, situat in extravilanul comunei Butoieşti, sat Gura Motrului, Tarlaua 49 Parcela 637/1, Judeţul 
Mehedinţi 
 
 Total suprafata de teren extravilan situata in   comuna Butoiesti, judetul 
Mehedinti din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  intabulata in 
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Cartea Funciara  - 10.000 mp la pretul de 5.820 euro, pret neafectat de TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
 Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 41/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren totala de 10.000 mp este in suma de 5.820 euro, pret 
neafaectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 

anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri extravila din Comuna Butoiesti, jud. Mehedinti  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri   – din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
 
■ expunerea pe piata ca “subansamble functionale” a bunurilor imobile teren si 

vita de vie situate in comuna Patulele, judetul Mehedinti, pentru care debitoarea 
SC TECNOGREEN SRL detine intabulat in Carte Funciara- dreptul de proprietate, 
in vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii 
prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de 
evaluare nr. 32/05.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru 
ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa 
cum urmeaza: 
 
□ TEREN EXTRAVILAN avand S = 21.022 mp si PLANTATIE VITA DE VIE (existenta 

pe acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu numar cadastral 50061, inscris in Cartea 
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Funciara nr. 50061,    situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de pornire a licitatie 
in suma de 61.595,00 euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii)  
 
□ TEREN EXTRAVILAN avand S = 61.377 mp si PLANTATIE VITA DE VIE 

(existenta pe acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu numar cadastral 50363, inscris 
in Cartea Funciara nr. 50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 179.835,00 euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii)  
 
□ TEREN EXTRAVILAN avand S = 347.640 mp si PLANTATIE VITA DE VIE 

(existenta pe acest Teren) avand S = 347.640 mp, cu numar cadastral 50364, 
inscris in Cartea Funciara nr. 50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 1.018.585,00 euro, pret neafectat de T.V.A. 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)  
 
□ TEREN EXTRAVILAN avand S = 131.514 mp si PLANTATIE VITA DE VIE 

(existenta pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu numar cadastral 50365, 
inscris in Cartea Funciara nr. 50365,   situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 385.33500 euro, pret neafectat de T.V.A. 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)  
 
□ TEREN EXTRAVILAN avand S = 53.591 mp si PLANTATIE VITA DE VIE 

(existenta pe acest Teren) avand S = 53.591 mp, cu numar cadastral 50366, 
inscris in Cartea Funciara nr. 50366,  situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 157.020,00 euro, pret neafectat de T.V.A. 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)  
 
 
□ TEREN EXTRAVILAN avand S = 9.402 mp, situat in Tarlaua 86 Parcela 24, la 

pretul de pornire a licitatie in suma de 1220,00 euro, pret neafectat de T.V.A. 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)  
 
Total suprafata de teren si vita de vie situata in comuna Patulele, judetul 

Mehedinti din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  intabulata in Cartea 
Funciara  - 615.144 mp 
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 9402 mp situat in Tarlaua 86, parcela 

24, comuna Patulele, judetul Mehedinti, administratorul judiciar va efectua 
demersuri privind intabularea acestuia in Cartea Funciara. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 32/05.03.2020   pentru 

suprafata de teren si vita de vie de 624546 mp este in suma de 1.803.590 euro, 
pret neafaectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
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Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 
anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL ca “subansamble functionale” la licitatie publica cu strigare 
se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre 
administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la demersurile 
efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea ca “subansamble 
functionale” – terenuri si vita de vie-  din patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL vor fi organizate de administratorul judiciar dupa data 
aprobarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic si se vor relua la un 
termen de minim 10 zile pana la valorificare conform regulamentului de 
valorificare anexat planului de reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri si vita de vie – din 
patrimoniul debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de 
bannere publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in 
ziarele locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata 
Severineana, etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - 
Jurnalul National, Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, 
publicarea la televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri 
specializate de publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, 
www.lajumate.ro, etc.) a anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului 
judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
■ expunerea pe piata ca a bunurilor imobile teren situate in comuna Rogova , 

judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL in vederea 
valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de 
reorganizare pornind de la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare nr. 
45/07.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru 
Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

□  TEREN LIBER EXTRAVILAN cu S = 283.900 mp - Localizare:  comuna Rogova, 
extravilan, Judeţul Mehedinţi 
 
Total suprafata de teren situata in comuna Rogova, judetul Mehedinti din 

proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  intabulata in Cartea Funciara  - 
111.800 mp 
 
Pentru Terenul extravilan in suprafata de 172.100 mp situat in comuna Rogova, 

judetul Mehedinti, administratorul judiciar va efectua demersuri privind 
intabularea acestuia in Cartea Funciara, costurile fiind suportate din averea 
debitoarei. 
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Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 45/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren 283900 mp este in suma de 59.050 euro, pret neafaectat de 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 

anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL la licitatie publica cu strigare se va face numai cu acordul 
adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre administratorul judiciar a unui 
raport de activitate cu privire la demersurile efectuate in vederea valorificarii 
bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea terenurilor -  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri– din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
■ expunerea pe piata ca a bunurilor imobile teren situate in sat Poroinita comuna 

Rogova , judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL in 
vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului 
plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 
46/07.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru 
Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

□  TEREN LIBER EXTRAVILAN cu S = 383.582 mp - Localizare: sat Poroinita, comuna 
Rogova, extravilan, Judeţul Mehedinţi 
 
Total suprafata de teren situata in sat Poroinita, comuna Rogova, judetul 

Mehedinti din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL  intabulata in Cartea 
Funciara  - 30.300 mp 
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Pentru Terenul extravilan in suprafata de 353.282 mp situat in sat Poroinita 
comuna Rogova, judetul Mehedinti, administratorul judiciar va efectua demersuri 
privind intabularea acestuia in Cartea Funciara, costurile fiind suportate din 
averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 46/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren 383.582 mp este in suma de 71.760 euro, pret neafaectat de 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL la licitatie publica cu strigare se va face numai cu acordul 
adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre administratorul judiciar a unui 
raport de activitate cu privire la demersurile efectuate in vederea valorificarii 
bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea terenurilor -  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri– din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
 
■ expunerea pe piata ca a bunurilor imobile teren situate in comuna Punghina , 

judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL in vederea 
valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii prezentului plan de 
reorganizare pornind de la pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 
44/07.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru ANEVAR Cojocaru 
Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa cum urmeaza: 
 

□  TEREN LIBER EXTRAVILAN cu S = 598.993 mp - Localizare: comuna Punghina, 
extravilan, Judeţul Mehedinţi 
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Pentru Terenul extravilan in suprafata de 598993 mp situat in   comuna Punghina, 

judetul Mehedinti, administratorul judiciar va efectua demersuri privind intabularea 
acestuia in Cartea Funciara, costurile fiind suportate din averea debitoarei. 
 
Total valoare stabilita prin raportul de evaluare nr. 44/07.03.2020   pentru 

suprafata de teren 598993 mp este in suma de 155750 euro, pret neafaectat de TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise anterior 

din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL la licitatie publica cu strigare se va face numai cu acordul 
adunarii creditorilor, dupa prezentarea de catre administratorul judiciar a unui 
raport de activitate cu privire la demersurile efectuate in vederea valorificarii 
bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea terenurilor -  din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului de valorificare anexat planului de 
reorganizare. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile - terenuri– din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere 
publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele 
locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, 
etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, 
Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la 
televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri specializate de 
publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a 
anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
■ valorificarea la licitatie publica a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei 
SC TECNOGREEN SRL la preturile stabilite prin raportul de evaluare nr.  
59/18.03.2020 intocmit de expert evaluator MLM Consulting SRL prin 
reprezentant Cojocaru Marian, pentru care a fost emisa factura nr. 
41/18.03.2020 in suma de 4500 lei, dupa cum urmeaza: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile VALOAREA DE PIATA * 
Curs valutar la 13.03.2020 = 4,8157 lei/ 1 euro LEI EURO 
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1 
Autoturism MERCEDES-BENZ 

V220CDI, an 2001, MH-51-MGG 6.190 1.285 

2 
Autoturism DAEWOO MATIZ, an 2004,      

AR-06-SDL 1.470 305 
TOTAL 7.660 1.590 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile VALOARE DESEURI * 
Curs valutar la 13.03.2020 = 4,8157 lei/ 1 
euro LEI EURO 

1 DISC  160 30 
2 TRACTOARE UZATE - 8 buc 7.600 1.580 
3 PLUG - 2 buc 320 65 
4 GRIPAR - 2 buc 320 65 
5 REMORCA - 7 buc 3.200 665 
6 CISTERNA DE APA - 7 buc 1.600 330 
7 RULOTA - 2 buc 160 35 
8 REZERVOR ROSU 160 35 
9 APARAT PLANTAT VIE - 2 buc 640 135 

10 ROATA TRACTOR - 3 buc 120 25 
11 SASIU CISTERNA/RULOTA - 5 buc 400 85 
12 REZERVOR FARA TUB 40 10 
13 BAZIN METAL 320 65 
14 FREZA - 3 buc 480 100 
15 RIPAR - 2 buc 320 65 
16 DISC 160 35 
17 DESEU FIER 4.000 830 
18 SCARIFICATOR - 2 buc 320 65 
19 REZERVOR FARA TUB 40 8 
20 APARAT PLANTAT VIE 320 65 
21 SCHELET METALIC 800 165 
22 CAZAN METALIC (INOX) 2.000 415 
23 REZERVOR MOTORINA 400 85 
24 CONTAINERE ALBASTRE - 2 buc 1.920 400 

TOTAL 25.800 5.358 
 
 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile mobile din patrimoniul 

debitoarei SC TECNOGREEN SRL, administratorul judiciar va supune aprobarii 
adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si regulamentul de 
vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face numai cu acordul adunarii 
creditorilor. 
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Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea bunurilor mobile   din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului ce urmeaza sa fie aprobat de adunarea 
creditorilor. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere publicitare in zonele 
aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele locale ( minim un ziar 
local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si ziare nationale 
(minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, Adevarul, Evenimentul 
zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la televiziune a anuntului de 
vanzare, publicarea pe site-uri specializate de publicitate (www.olx.ro, 
www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a anuntului de vanzare, pe 
site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR. 
 
■ expunerea pe piata ca a bunurilor imobile terenuri si case situate in comuna 

Rogova, judetul Mehedinti, pentru care debitoarea SC TECNOGREEN SRL in 
vederea valorificarii la licitatie publica cu strigare de la data aprobarii 
prezentului plan de reorganizare pornind de la pretul stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 58/13.03.2020, valori stabilite de expertul evaluator membru 
ANEVAR Cojocaru Marian angajat in conditiile art. 61 din Legea 85/2014, dupa 
cum urmeaza: 
 
 

Nr. Denumire Carte 
Funciara 

VALOAREA DE PIATA  
crt. Curs BNR 13.03.2020 = 4,8157 lei/1 euro LEI EURO 

  BUNURI IMOBILE - ROGOVA 
1 TEREN extravilan, S = 6.000 mp 50425 6.000 1.250 

2 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 1.000 mp 50423 6.390 1.330 

3 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 800 mp 50430 5.110 1.060 

TOTAL 17.500 3.640 
Teren intravilan cu S = 1.299 mp si 4 Constructii cu Sc = 236 mp 

1 TEREN intravilan liber, S = 1.063 mp  50424 41.460 8.610 
2 CASA, Sc = 112 mp 50424-C1 18.540 3.850 
3 ANEXE, Sc = 98 mp 50424-C2 16.220 3.370 
4 SIFONARIE, Sc = 14 mp 50424-C3 6.960 1.445 
5 GRAJD, Sc = 12 mp 50424-C4 1.880 390 

TOTAL 85.060 17.665 
Teren intravilan cu S = 4.043 mp si 2 Constructii cu Sc = 172,24 mp 

1 TEREN intravilan liber, S = 3.870,76 mp  50221 150.960 31.350 
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2 CASA Sp + P, Scd = 213,49 mp   45.430 9.435 
TOTAL 196.390 40.785 

TOTAL  ROGOVA 298.950 62.090 
 
Pentru terenul in suprfata de 3870,76 mp si casa in suprafata de 213,49 mp, se vor 
efetuate demersuri privind actualizarea topografica, costurile fiind suportate din 
averea debitoarei. 
 
 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile mobile din 

patrimoniul debitoarei SC TECNOGREEN SRL, administratorul judiciar va 
supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum si 
regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face numai cu acordul adunarii 
creditorilor. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea bunurilor mobile   din 
patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi organizate de 
administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de reorganizare de catre 
judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la 
valorificare conform regulamentului ce urmeaza sa fie aprobat de adunarea 
creditorilor. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de bannere publicitare in zonele 
aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in ziarele locale ( minim un ziar 
local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si ziare nationale 
(minim un cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, Adevarul, Evenimentul 
zilei, etc.) a anuntului de vanzare, publicarea la televiziune a anuntului de 
vanzare, publicarea pe site-uri specializate de publicitate (www.olx.ro, 
www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a anuntului de vanzare, pe 
site- ul administratorului judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 
 
■ In ipoteza in care estimarile privind sumele ce urmeaza a fi incasate si distribuite 
creditorilor din vanzarea bunurilor imobile/ mobile, din productia realizata, si 
incasarea creantelor, nu vor fi realizate si nu se vor indestula toti creditorii masei 
credale se propune valorificarea bunurilor imobile terenuri si vita de vie  la licitatie 
publica cu strigare pornind de la preturile stabilite prin raportul de evaluare nr. 
43/07.03.2020 dupa cum urmeaza: 
 
 

Nr. Denumire Carte 
Funciara 

VALOAREA DE PIATA * 
crt. Curs BNR 07.03.2020 = 4,8110 lei/1 euro LEI EURO 
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  BUNURI IMOBILE - PUNGHINA 
1 TEREN extravilan, S = 10.000 mp   12.340 2.570 
2 TEREN extravilan, S = 10.000 mp   12.340 2.570 
3 TEREN extravilan, S = 70.200 mp 50233 86.350 17.950 
4 TEREN extravilan, S = 163.500 mp 50285 201.100 41.800 
5 TEREN extravilan, S = 4.600 mp   5.660 1.195 
6 TEREN extravilan, S = 5.000 mp   6.150 1.300 
7 TEREN extravilan, S = 10.000 mp   12.340 2.600 
8 TEREN extravilan, S = 7.500 mp   9.225 1.950 
9 TEREN extravilan, S = 2.600 mp   3.200 675 

10 TEREN extravilan, S = 5.900 mp   7.260 1.530 
11 TEREN extravilan, S = 200.000 mp 50222 246.000 51.130 
12 TEREN extravilan, S = 31.800 mp 50226 39.110 8.130 
13 TEREN extravilan, S = 89.200 mp 50282 109.715 22.800 
14 TEREN extravilan, S = 6.801 mp 50270 8.365 1.765 
15 TEREN extravilan, S = 221.700 mp 98 272.690 56.680 
16 TEREN extravilan, S = 35.600 mp   43.790 9.255 
17 TEREN extravilan, S = 75.000 mp 84 92.250 19.500 
18 TEREN extravilan, S = 2.329 mp 122 2.865 605 
19 TEREN extravilan, S = 5.000 mp   6.150 1.300 
20 TEREN extravilan, S = 6.800 mp   8.364 1.770 
21 TEREN extravilan, S = 1.900 mp   2.340 495 
22 TEREN extravilan, S = 2.000 mp   2.460 520 
23 TEREN extravilan, S = 4.400 mp   5.410 1.145 
24 TEREN extravilan, S = 7.200 mp   8.855 1.870 
25 TEREN extravilan, S = 4.500 mp   5.535 1.170 
26 TEREN extravilan, S = 5.000 mp   6.150 1.300 
27 TEREN extravilan, S = 3.200 mp   3.935 830 
28 TEREN extravilan, S = 7.300 mp   8.980 1.900 
29 TEREN extravilan, S = 3.200 mp   3.935 830 
30 TEREN extravilan, S = 2.500 mp   3.075 650 
31 TEREN extravilan, S = 5.400 mp   6.640 1.405 
32 TEREN extravilan, S = 5.900 mp   7.260 1.535 
33 TEREN extravilan, S = 3.600 mp   4.430 935 
34 TEREN extravilan, S = 2.700 mp   3.320 700 
35 TEREN extravilan, S = 5.017 mp 121 6.170 1.305 

36 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 449.400 mp   6.606.180 1.373.140 

37 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 431.400 mp   6.341.580 1.318.140 
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38 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 104.211 mp   1.531.900 318.420 

39 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 135.112 mp   1.986.145 412.830 

40 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 71.800 mp   1.055.460 219.380 

41 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 63.600 mp   934.920 194.200 

42 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 177.700 mp   2.612.190 542.960 

43 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 98.615 mp   1.449.640 301.320 

44 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 162.500 mp   2.388.750 496.520 

45 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 19.000 mp   279.300 58.050 

46 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 18.000 mp   264.600 55.000 

47 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 38.300 mp   563.000 117.000 

48 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 37.438 mp   550.340 114.390 

49 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 85.000 mp   1.249.500 259.720 

50 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 65.000 mp   955.500 198.600 

51 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 100.000 mp   

1.470.000 305.550 

52 
TEREN extravilan + PLANTATIE VITA DE 
VIE , S = 72.500 mp   

1.065.750 221.500 

TOTAL  32.568.514 6.770.385 
 
 
 Suprafata de teren de 776.400 mp descrise anterior avand CF nr. 50233, 50285, 
50222, 50226, 50282, 50270, 98, (evaluat ca teren liber) este data in arenda la debitoarea SC D&G 
AGricolture Enterprise SRL, pe care a fost plantata vita de vie. 
  
 Suprafata de 2.129.576 mp teren si vita de vie se afla in proprietatea debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, urmand sa se efectueze demersuri privind actualizarea Cartilor funciare cu aceste suprafete. 
 
 Suprafata de 250.947 mp reprezinta teren liber aflat in proprietatea debitoarei SC Tecnogreen SRL 
pentru care o sa se efectueze demersuri privind intabularea in Cartea Funciara. 



51 
 

 
Nota 1: In masura in care exista ofertanti pentru bunurile imobile descrise 

anterior din proprietatea debitoarei SC TECNOGREEN SRL , administratorul 
judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa 
precum si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. 
Nota 2: Diminuarea pretului de vanzare a patrimoniului debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL bunurilor imobile  - Plantatie vita de vie la licitatie publica cu 
strigare se va face numai cu acordul adunarii creditorilor, dupa prezentarea de 
catre administratorul judiciar a unui raport de activitate cu privire la 
demersurile efectuate in vederea valorificarii bunurilor imobile desrise anterior. 
Nota 3: Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea bunurilor imobile  - 
Plantatie vita de vie din patrimoniului debitoarei SC TECNOGREEN SRL vor fi 
organizate de administratorul judiciar dupa data aprobarii planului de 
reorganizare de catre judecatorul sindic si se vor relua la un termen de minim 10 
zile pana la valorificare conform regulamentului ce urmeaza sa fie aprobat de 
adunarea creditorilor. 
 
Nota 4: Expunerea in piata a bunurilor imobile  - Plantatie vita de vie din 
patrimoniul debitoarei SC TECNOGREEN SRL se va face prin amplasarea de 
bannere publicitare in zonele aglomerate ale judetului Mehedinti, publicarea in 
ziarele locale ( minim un ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata 
Severineana, etc.) si ziare nationale (minim un cotidian de larga circulatie - 
Jurnalul National, Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de vanzare, 
publicarea la televiziune a anuntului de vanzare, publicarea pe site-uri 
specializate de publicitate (www.olx.ro, www.bunuridinlichidare.ro, 
www.lajumate.ro, etc.) a anuntului de vanzare, pe site- ul administratorului 
judiciar, pe site- ul UNPIR, 
 
 

■In ipoteza valorificarii bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL, administratorul judiciar va proceda la distribuirea sumelor 
catre creditori raportat la dispozitiile art. 159, art. 160 si art. 161  din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
 
 
7.3.3 Alte măsuri 
 
Pe lângă măsurile de restructurare internă, optimizarea managementului şi strategia 
de marketing reorganizarea societăţii se poate realiza şi prin următoarele  operaţiuni: 
-majorări de capital 
-colaborări cu parteneri strategici 
-convertirea creanţelor în acţiuni ale societăţii 
-infuzii de capital din partea unor investitori 
-arendarea de părţi din patrimoniu către terţi 
 
7.3.4 Sursele financiare pentru susţinerea  planului de reorganizare  
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Sursele financiare pentru susţinerea  planului de reorganizare sunt în special cele 
realizate din activitatea de bază 
Valorificarea productiei de vita de vie din cele 290 ha din loc. Punghina, jud. 
Mehedinti. 
 
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. 
În întocmirea acestor situaţii s-a ţinut cont de structura costurilor directe şi a   celor 
indirecte precum şi de datoriile din perioada de observaţie. Au fost analizate: 

- capacitatea de execuţie produse şi lucrări 
- cheltuieli directe şi indirecte 
- datoriile din perioada de observaţie 

 
7.4.1 Previziuni privind fluxul financiar 
 

Proiecţia corectă  a fluxului de numerar are o importanţă deosebită în activitatea de 
reorganizare a Societăţii cu rolul  de a  asigura în mod concomitent : 

- finanţarea activităţii curente 
- distribuiri către creditori înscrişi la masa credală 
- achitarea datoriilor în timpul procedurii 
Fluxul de numerar  prezintă încasările totale  preconizate în perioada de trei ani, 

generate de activitate curentă a Socieăţii  plaţile aferente datoriile din activitatea 
curentă,  distribuirea sumelor către creditorii înscrişii la masa credală din vînzarea de 
active. 

Fundamentarea Fluxului de numerar la SC Tecnogreen  SRL a avut în vedere 
continuitatea activităţii de baza a societăţii precum si valorificarea bunurilor imobile 
/mobile . 

Încasările au la bază atât activitatea realizată în perioada anterioară Planului de 
reorganizare – prin recuperarea creanţelor restante – cât şi pe cea din decursul 
perioadei de reorganizare, cu probabilitate mult mai ridicată de generare de venituri 
sustenabile. 

Plăţile se referă în general la achitarea datoriilor ce vor fi generate pe parcursul 
celor trei ani de reorganizare a datoriilor înregistrate de la deschiderea procedurii, din 
perioada de observaţie, a salariilor şi obligatiilor salariale către bugetul consolidat al 
statului, achitarea de taxe, achitarea onorariului administratorului judiciar, precum şi 
plata eşalonată şi parţială a datoriilor către creditorii înscrişi la masa credală. 

În ceea ce priveşte plata către creditorii înscrişi în tabelul definitiv actualizat de 
creanţe, din valoarea totală de 5.733.044,59 lei se va achita 100% respectiv suma de 
5.733.044,59 lei, în Fluxul de încasări şi plăţi, la achitarea datoriilor către creditori s-a 
avut în vedere achitarea: 
- cu suma de 4.122.486,00 lei-creditori garantaţi 
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- cu suma de 2.320,00 lei - creanţele salariale 
- cu suma de 331.264,77 lei - creditori bugetari 
- cu suma de 1.276.973,82 lei - creditori chirografari (inclusiv creditori subordonati) 
 

În situaţia în care piaţa va permite atingerea ţintelor financiare prognozate, 
fluxul de numerar preconizat va fi pozitiv pe toată durata reorganizării. 
 
7.4.2 Previziuni privind bugetul de venituri şi  cheltuieli 
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost întocmit pentru cei trei ani ai perioadei de 
reorganizare începând cu septembrie  2020 şi este prezentat în Anexele planului de 
reorganizare 
 
8. Simularea faliment 
 

8.1. Ipoteza trecerii la faliment şi procentul în care vor fi acoperite creanţele 
deţinute împotriva Debitoarei 

 
În cazul trecerii la faliment, singurele venituri ce se pot obtine sunt acelea provenite 

vânzarea bunurilor mobile/imobile din proprietatea debitorului insolvent evaluate de expert 
evaluator membri ANEVAR la suma totală de 22.285.462,00 lei (reprezentand 50% din 
valoare de evaluare avand in vedere specificul activitatii debitoarei insolvente, respestiv 
a faptului ca prin intrarea in procedura de faliment nemaifiind personal angajat care sa 
intretina plantatiile de vita de vie pretul acestora va scadea considerabil coroborat cu 
criza virusului COVID 19 care blocheaza momentan sistemul financiar), şi din încasarea 
creanţelor care se estimeaza în sumă totală de 100.000 lei având în vedere următoarele: 

-situaţia complexă a litigiilor aflate pe rol la tribunalul Treviso; 
-apariţia stării de insolvenţă a debitorului de încasat; 
 
Total venituri realizate in cazul falimentului:22.385.462,00 lei. 
 
Total cheltuieli de procedură pentru perioada generală de insolvenţă: 
 

- Cheltuieli onorariu administrator judiciar conform hotararii din data de 
24.04.2019 – perioada (28.12.2018-30.03.2020),  15 luni X 3.000 Euro/luna 
= 48.000 Euro + TVA. (216900 lei exclusiv TVA – 258111 lei TVA inclus) 

- Cheltuieli postale: 1000,00 lei; 
- Cheltuieli curierat rapid in suma de 1500 lei 
- Taxe timbru: 100,00 lei; 
- Cheltuieli traducator autorizat: 2000,00 lei. 
- Cheltuieli asistenta juridica 20000,00 lei. 
- Cheltuieli BNP solicitare extrase 1000 lei. 
- Cheltuieli expert evaluator MLM Consulting SPRL in suma de 110000 lei  
- Cheltuieli contabilitate Gama Best Consulting SRL: 500 lei/luna X 15 luni = 

7500,00 lei.  
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Total cheltuieli procedura generala de insolventa neachitat:401.211,00 lei 
 
Pentru perioda de faliment se estimează urmatoarele cheltuieli de procedură: 
 

 -onorariu fix  lichidator judiciar 5 ani  x 12 luni = 60 luni x 3000 euro/luna = 
180000 euro exclsuiv TVA (873000 lei exclusiv TVA -  1038870 lei TVA inclus) 
 -onorariu variabil lichidator judiciar 22.385.462,00 lei x 7% exclusiv TVA = 
1.566.982,34 lei exclusiv TVA  - 1.864.708,98 lei TVA inclus 
 -UNPIR -  22385462,00 lei x2%- 447.709,24 lei 
 -comisioane bancare- 10.000 lei 
 -evaluare bunuri in procedura falimentului – 120.000 lei 
 -onorariu avocati – 100.000 lei 
 -onorariu expert cadastrist – 140.000 lei 
 -cheltuieli publicitate bunuri – 100.000 lei 
 -cheltuieli paza si conservare bunuri - 5 ani x 12 luni = 60 x 24000 lei / luna = 
1.440.000 lei 
 -cheltuieli corespondenta- 3500 lei 
 -cheltuieli combustibil/deplasari/diurna – 20.000 lei 
 -cheltuieli arhivare documente – 100.000 lei 
 -cheltuieli evidenta contabila- 55.000 lei 
 -alte cheltuieli de procedura (impozite, taxe, contributii, etc) – 1.700.000 lei 
 
 Total cheltuieli procedura de faliment:7.139.788,22 lei 
 
 Total cheltuieli de procedura generala/faliment – 7.540.999,22 lei 
 
 Total sume de distribuit in procedura falimentului (22385462 lei –
7540999,22 lei = 14844462,78 lei) 
 
Simulare de distribuire între creditori în caz de faliment a debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL SA 
 

Pct.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.57, art. 61, art. 63  

lei 
Nr.crt Creditor Suma distribuită Obs. 

1 Cheltuieli procedura generala de 
insolventa(onorariu administrator 
judiciar, onorariu persoane de 
specilitate, alte cheltuieli de proceudra, 
etc.) 

401211  
lei 

100% 

2 Cheltuieli retribuţie lichidator 
judiciar+ (taxele, timbrele sau orice 
alte cheltuieli aferente procedurii 
instituite prin prezenta legei) +UNPIR 

7139788,22 
lei 

100% 

 Total cheltuieli de procedura 7540999,22 100% 



55 
 

 lei 
 

Pct.2. Creanţele creditorilor garantaţi, beneficiari ai unei cauze de preferint, cuprinzandtot capitalul, dobanzile, 
majorarile si penalitatile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum si cele corespunzatoare art. 105 alin. (3) si art. 123 alin. (1) 
lit. a) (Art. 159 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa): 

lei 

Nr.  
crt. 

Creditor Adresa Creanţă acceptata Suma distribuita Observatii 

1 

Directia Generala 
Regionala a 

Finantelor Publice 
– Craiova 

Administratia 
Judeteana a 

Finantelor Publice 
Mehedinti 

Dr. Tr. Severin, str. Piata 
Radu Negru nr. 1, jud. 

Mehedinti 

2652146,00 
 lei 

2652146,00 
 lei 

100% 

2 
Mollificio 

Bortolussi SRL 
Bucuresti, sector 1 

1351260,00 
 lei 

1351260,00 
 lei 

100% 

3 
SC Agroseher 

SRL 
Arad, jud. Arad 

119080,00 
 lei 

119080,00 
 lei 

100% 

  TOTAL GRUPA 1 -Creanţe garantate 
4.122.486,00 

lei 
4.122.486,00 

lei 
100% 

 
 
Temei juridic : art. 161 din  Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa nr. 85/2014 
Lichidator judiciar : Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin reprezentant asociat coorodnator ec. Serban Valeriu 
Debitor : SC D&G Agricoltue Enterprise SRL Dr. Tr. Severin  
 
Pct.3.Creantele izvorate din raporturile de munca 
 

Nr
. 

cr
t. 

Creditor Adresa 
Creanţă 

acceptată 
Suma 

distribuita 
Observa

tii 

1 H. S. A. Arad, jud. Arad 
2320,00 

lei 
2320,00 

lei 
100% 

  TOTAL GRUPA 2 - Creanţe salariale 
2320,00 

lei 
2320,00 

lei 
100% 

 
 
 
Pct.5. Creante bugetare 
 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa Creanţă acceptată Sume distribuite Observatie 
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1 

Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale – Agentia 
de Plati si Interventie pentru 

Agricultura  
(A.P.I.A.) 

Bucuresti,  
B-dul. Carol I, 
Nr. 17, Sector 2 

39446,79 
lei 
 

39446,79 
lei  100% 

2 
U.A.T. 

Com. Patulele 
Com. Patulele, 
Jud. Mehedinti 

16844,00 
lei 

16844,00 
lei 100% 

3 

U.A.T. 
  Mun. Dr. Tr. Severin 

Directia de Impozite si Taxe 
Locale 

Dr. Tr. Severin, 
B-dul. Carol I nr. 
17, jud. Mehedinti 

49254,06 
lei 

49254,06 
lei 

100% 

4 
U.A.T.  

Com Rogova 

Com. Rogova, str. 
Principala nr. 1, 
jud. Mehedinti 

14927,00 
lei 

14927,00 
lei 100% 

5 UAT Arad  Arad, jud. Arad 
40,00 

lei 
40,00 

lei 
100% 

6 UAT Prunisor Prunisor, Mehedini 
11247,00 

lei 
11247,00 

lei 
100% 

7 UAT Punghina 
Punghinva, 
Mehedinti 

189416,00 
lei 

189416,00 
lei 

100% 

8 UAT Pecica Pecica, jud. Arad 
1077,00 

lei 
1077,00 

lei 100% 

9 UAT Ciupercenii Noi 
Ciupercenii noi, 

Dolj 
2653,92 

lei 
2653,92 

lei 100% 

10 UAT Ianca Ianca , Olt 
3996,00 

lei 
3996,00 

lei 
100% 

11 UAT Chisinau Cris 
Chisinau Cris, 

Arad 
458,00 

lei 
458,00 

lei 
100% 

12 UAT Desa Desa, jud. Dolj 
1905,00 

lei 
1905,00 

lei 
100% 

  TOTAL GRUPA 3- Creanţe bugetare 
331.264,77 

lei 
331.264,77 

lei 
100.000% 

 
Pct.8.Creante chirografare 
 
Nr. Creditor Creanta  Sume distribuite Observatii 

Crt.   acceptata 100 

    (lei) (%) 
1 SC BPA Mures Land SRL 88.265,74 

lei 
88265,74 

 lei 
100% 

2 M.C. Vivai Italia S.C.A 457.203,51 
lei 

457.203,51  
lei 

100% 
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3 Societatea Civila Profesionala a Executorilor 
Judectaoresti Albuu Ionut si Musat Marian 

21.084,00 
lei 

21.084,00 
 lei 

100% 

4 SC Agroseher SRL 348.157,37 
lei 

348.157,37 
lei 

 

* TOTAL 

914.710,62 
lei 

914.710,62 
lei 

100% 

 
Pct.10.Creante subordonate 
 
Nr. Creditor Creanta  Sume distribuite Observatii 

Crt.   acceptata 15,41 

    (lei) (%) 
1 Ariozzi 

Adolfo 
 

318.096,20 
lei 

318.096,20 
 lei 

100% 

2 Ariozzi Giammatte 
 

44.167,00 
lei 

44.167,00 
 lei 

100% 

* TOTAL 

362.263,20 
lei 

362.263,20 
lei 

100% 

 
*In cadrul procedurii de faliment indestularea creditorilor ar fi de durata iar 

cheltuielile de procedura ar creste semnificativ. 
 
8.2 Categoriile de creante care vor vota planul de reorganizare al debitoarei SC 

TECNOGREEN SRL conform art. 138 alin. (3) din Legea 85/2014: 
 
■Categoria de creante care beneficieaza de o cauza de preferinta (creante 

garantate): 
-AJFP Mehedinti cu suma de 2.652.146 lei 
-Mollificio Bortolussi SRL cu suma de 1.351.260 lei 
-Agroseher SRL cu suma de 119.080 lei 
 
 
■Categoria de creante salariale: 
-Hutu Sorina Alexandra cu suma de 2320 lei 
 
■Categoria de creante bugetare 
-APIA cu suma de 39.446,79 lei 
-UAT Arad cu suma de 40 lei 
-UAT Com Patulele cu suma de 16.844,00 lei 
-UAT Com Prunisor cu suma de 11.247,00 lei 
-UAT Com Punghina cu suma de 189.416,00 lei 
-UAT Com Oras Pecica cu suma de 1.077,00 lei 
-UAT Com Rogova cu suma de 14.927,00 lei 
-UAT Com Ciupercenii Noi cu suma de 3.592,92 lei 
-UAT Com Ianca cu suma de 3996,00 lei 
-UAT Chisinau Cris cu suma de 458,00 lei 
-UAT Dr.Tr. Severin cu suma de 49.254,06 lei 
-UAT Com Desa cu suma de 1905,00 lei 
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■Categoria de creante chirografare: 
-SC B.P.A. Mures Land SRL cu suma de 88.265,74 lei 
-M.C. Vivai Italia S.C.A. cu suma de 457.203,51 lei 
-Societatea Civila Profesionala a Executorilor Judecatoresti Albu Ionut si 
Musat Marian prin executor judectoresc Albu Ionut cu suma de 21.084,00 lei 
-SC Agroseher SRL cu suma de 348.157,37 lei 
-Ariozzi Adolfo cu suma de 318.096,20 lei 
-Ariozzi Giammatte cu suma de 44.167,00 lei 
 
9. Programul de plată centralizat a creanţelor împotriva SC Tecnogreen  SRL 

prevăzut prin Planul de reorganizare este prevazut ca ANEXA 2 la prezentul 
plan de reorganizare. 
      Programul de plată detaliat a creanţelor împotriva SC TECNOGREEN SRL 
prevăzut prin Planul de reorganizare este prevazut ca ANEXA 2 la prezentul 
plan de reorganizare. 
 
 
9.1 Nota cu privire la programul de plata al creantelor: 

Avand în vedere urmatoarele aspecte: 
- situatia speciala in care se regaseste debitorul S.C. TECNOGREEN SRL, a 

faptului ca se propune valorificarea in cadrul procedurii de reorganizare a 
bunurilor din patrimoniul debitoarei dupa aprobarea planului de reorganizare 
judiciara 

- domeniului de activitate specific al debitoarei insolvente respectiv “cod 
CAEN 012 – cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieței, horticultura; 
obiectul principal de activitate fiind 0124 – Cultivarea fructelor semințoase și 
sâmburoase” 

- durata in timp a procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul 
debitoarei SC TECNOGREEN SRL (expunerea in piata, identificarea 
cumparatorului intr- o piata specifica, etc) 

-procedura de durata cu privire la incasarea creantelor (obtinerea titlului 
definitv, punerea in executare, etc) 

-criza cauza de virusul COVID 19 (CORONAVIRUS) 
■ propunem ca data inceperii platilor din graficul de plati al debitoarei SC 

TECNOGREEN SRL sa se faca incepand cu Aprilie 2021. 
 
■ In ipoteza valorificarii bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei SC 

TECNOGREEN SRL la o data anterioara datei la care ratele aferente graficului de 
plati sunt scadente, administratorul judiciar va proceda la distribuirea sumelor 
catre creditori raportat la dispozitiile art. 159, art. 160 si art. 161  din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
 
10. Remunerația Administratorului Judiciar 
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Prin încheierea din data de 28 Decembrie 2018 pronunțată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr.  2726/101 anul 2018, s-a dispus deschiderea procedurii 
generale de insolvență împotriva SC TECNOGREEN SRL, practicinanul în insolvenţă 
Consultant Insolvență SPRL FILIALA TIMIS , fiind desemnata în calitate de 
administrator judiciar, avand atributiile prevazute de 58 din Legea 85/2014.  

Prin hotararea adunarii creditorilor din data de 25.04.2019 se confirma in 
calitate de administrator judiciar societatea profesinala de insolventa Consultant 
Insolventa SPRL FILIALA TIMIS cu o retributie pentru perioada generala respectiv 
perioada de reorganizare de 3000,00 euro/ luna exclusiv TVA si 7% exclusiv TVA din 
valoarea sumelor recuperate ca urmare a valorificarii bunurilor mobile și imobile din 
patrimoniul debitoarei și din incasarea creantelor de recuperate. 

Platile se vor efectua in lei la cursul BNR din ziua facturarii, in maxim 5 zile 
lucratoare de la data emiterii facturii.  

Raportat la dispozitiile art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014, remuneratiile 
persoanelor angajate in temeiul art. 57 alin. (2) , art. 61 si art. 63, precum si alte 
chetuieli de porcedura vor fi achitate conform art. 102 alin. (6) din Legea 85/2014, 
respectiv art. 159 alin. (1) pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.  

 
10.1. Onorariu de succes - Administrator Judiciar 
 

In ipoteza votării și confirmării planului de reorganizare al debitoarei SC 
TECNOGREEN SRL se stabilește un unorariu de success de 5% exclusiv TVA din sumele 
distribuite creditorilor conform graficului de plati indiferent de modalitatea distribuirii 
acestora, din creantele achitate conform dispozitiilor art. 102 alin. (6) din Legea 
85/2014 privind procedura insolventei, din sumele achitate asociatilor. 

Platile se vor efectua in lei la cursul BNR din ziua facturarii, in maxim 5 zile 
lucratoare de la data emiterii facturii.  

Raportat la dispozitiile art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014, remuneratiile 
persoanelor angajate in temeiul art. 57 alin. (2) , art. 61 si art. 63, precum si alte 
chetuieli de porcedura vor fi achitate conform art. 102 alin. (6) din Legea 85/2014, 
respectiv art. 159 alin. (1) pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.  
 
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 TECNOGREEN SRL producator – 

 clienti va fi pastrat 
* Locurile de munca  a celor 4 de salariati se vor menține la care se adauga 

aproximativ 100 de zilieri angajati in fiecare an . 
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11.2 Efecte zonaleREOR 
GANIZARE FALIMENT 
* Ramane activ/functional unul dintre contribuabilii importanti ai municipiului Dr. Tr. 
Severin 
 
11.3 Efecte asupra bugetului consolidat al statuluiRE 
GANIZARE ALIMENT 
* Creditorii bugetari nu vor pierde unul din contribuabili importanti din judetul 

Mehedinti. 
 
11.4 Efecte asupra gradului de acoperire a creantelorRE 
RGANIZARE FALIMENT 

* Creditorii garantaţi sunt acoperiţi in procent de 100% din valoarea creantelor 
acestora 

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

* Creditorii bugetari sunt acoperiţi in procent de 100% din valoarea creantelor 
acestora 

* Creditorii chirografari/subordonati sunt acoperiti in procent de 100% din 
valoare creanţelor acestora 

 
11.5 Creantele nascute in timpul procedurii 
* Creantele nascute in timpul procedurii vor fi achitate raportat la dispozitiile art. 102 alin 
6 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei.   
 
12. Concluzii 
 

Planul de reorganizare a activitatii SC TECNOGREEN 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 sumelor 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. 

Principalele premise ce stau la baza Planului de Reorganizare sunt intentia 
Societatii prin Administratorul judiciar de a continua activitatea construcții si  de a 
implementa obiectivele asumate prin Planul de reorganizare precum si intentia de 
atragere de capital de lucru. 

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de  3 ani de la confirmarea 
initiala a acestuia, in conformitate cu prevederile art. 133 alin.3 din Legea nr.85/2014 
cu posibilitatea modificarii si prelungirii acestuia in conditiile art. 139 alin. 5 din Legea 
85/2014 

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare Debitorului i se va 
pastra dreptul de administrare.   
Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza urmatoarelor surse : 
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- Profituri generate din continuarea activitatii proprii a SC TECNOGREEN SRL cu 
modificarile prevazute in Plan  
- Încasarea creanțelor debitoarei SC TECNOGREEN SRL 
- Valorificarea bunurilor mobile/imobile  conform rapoartelor de evaluare depuse la 
dosarul cauzei.  

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 pe parcursul procedurii de reorganizare judiciara precum si 
datoriile generate de continuarea activitatii.  

 
 

SC TECNOGREEN SRL 
Administrator special 

CIRSTEA DANIELA NICOLETA 

 


