
 Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş 
 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; 
 Web: www.consultant-insolventa.ro 

     
 

   

1 
 

 

 
 
 
 
 

lan  
 

reorganizare                   
Plan de  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debitor: SC DIALMA SRL 

Administrator judiciar:  

CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL 

Autor: CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL 

Dosar nr. 1046/108/2019 aflat pe rolul 

Tribunalului Arad, Sectia a II – a Civilă 

 

 
PLAN DE REORGANIZARE 

A ACTIVITĂŢII DEBITORULUI 
SC DIALMA SRL  



 
                     

                            
 

  
2 

 

  

 

 
DEFINIŢII ...................................................................................................................................................................................... 3 

NOTA DE PREZENTARE A PLANULUI .................................................................................................................................... 3 

CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE ................................................................................................................................ 4 

1.1 Preambul ............................................................................................................................................................................... 4 

1.1.1 Justificare ....................................................................................................................................................................... 4 

1.1.2. Autorul planului ............................................................................................................................................................ 4 

1.1.3. Scopul planului .............................................................................................................................................................. 4 

1.1.4. Avantajele reorganizării ................................................................................................................................................ 5 

1.2. Prezentarea generală  a societăţii .......................................................................................................................................... 6 

1.2.1. Date de identificare ....................................................................................................................................................... 6 

1.2.2. Structura asociativă ....................................................................................................................................................... 6 

1.2.3. Scurt istoric al societăţii. Managementul societăţii ....................................................................................................... 7 

1.2.4. Sectorul de activitate în prezent .................................................................................................................................... 8 

CAPITOLUL II – ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A PATRIMONIULUI SOCIETĂŢII .......................................... 8 

2.1 Analiza patrimoniului societăţii ............................................................................................................................................ 8 

2.2 ANALIZA ACTIVELOR...................................................................................................................................................... 9 

2.3 ANALIZA PASIVULUI ..................................................................................................................................................... 17 

Analiza contului de profit şi pierdere ........................................................................................................................................ 19 

TABELUL DEFINITIV AL CREANŢELOR ÎMPOTRIVA AVERII DEBITOAREI SC DIALMA SRL ................................. 21 

CAPITOLUL III – OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE .................................................................................... 22 

3.1 OBIECTIVELE ȘI DURATA PLANULUI ........................................................................................................................ 22 

3.2 PERSPECTIVE DE REDRESARE A SOCIETĂȚII .......................................................................................................... 23 

3.3 MODUL DE REALIZARE A PLANULUI ........................................................................................................................ 23 

NECESITATEA  REORGANIZĂRII ....................................................................................................................................... 23 

ASPECTE  ECONOMICE .................................................................................................................................................... 23 

CONDUCEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA DE REORGANIZARE ....................................................... 24 

CAPITOLUL IV – STRATEGIA DE REORGANIZARE ............................................................................................................ 26 

4.1 ACTIVITATEA CURENTĂ A SOCIETĂȚII .................................................................................................................... 26 

4.2 EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII CURENTE ................................................................................................................ 26 

- MĂSURI PROGRAMATICE ȘI  FINANȚAREA  ACESTORA............................................................................... 26 

- MĂSURI COMERCIALE ȘI DE MARKETING ....................................................................................................... 27 

- MĂSURI MANAGERIALE........................................................................................................................................ 27 

- MĂSURI FINANCIAR–CONTABILE ....................................................................................................................... 27 

SURSE  FINANCIARE  PENTRU  SUSȚINEREA  PLANULUI  DE  REORGANIZARE ................................................... 28 

PROGNOZA  ACTIVITĂȚII  PE  PERIOADA  IMPLEMENTĂRII  PLANULUI  DE  REORGANIZARE ....................... 33 

CAPITOLUL V.  DISTRIBUIRI .................................................................................................................................................. 37 

5.1 Distribuiri ............................................................................................................................................................................ 37 

5.1.1. Tratamentul creanțelor ................................................................................................................................................ 37 

5.1.2 Tratamentul corect şi echitabil al creanţelor ................................................................................................................. 38 

DISTRIBUIRI ............................................................................................................................................................................... 38 

Programul de plată al creanţelor înscrise în tabelul definitiv ........................................................................................................ 39 

CAPITOLUL VII.  EFECTELE  CONFIRMĂRII  PLANULUI  DE  REORGANIZARE ......................................................... 41 

CAPITOLUL VIII. CONTROLUL  APLICĂRII  PLANULUI  DE  REORGANIZARE ........................................................... 42 

CAPITOLUL IX.  DESCĂRCAREA  DE  OBLIGAȚII  ȘI  DE  RĂSPUNDERE  A  DEBITORULUI .................................... 42 

Concluzii ....................................................................................................................................................................................... 43 

Anexe: ........................................................................................................................................................................................... 44 

 
 
 
 
 
 
 



 Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş 
 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; 
 Web: www.consultant-insolventa.ro 

     
 

   

  
3 

 

  

DEFINIŢII 

Ori de câte ori vor fi folosite în prezentul plan de reorganizare, cu excepţia cazului în care sunt definite altfel decât 
în cadrul acestuia, sau cu excepţia cazului în care contextul necesită altă interpretare, termenii definiţi în continuare 
vor avea aceleaşi înţelesuri, după cum urmează: 

 SC DIALMA SRL (“Debitoarea”, “Societatea”, “Compania” ) – societatea aflată în procedura generală de 
insolvenţă, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la ORC de pe lângă 
Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, CUI 1678240. 

 Planul de reorganizare (“Planul de reorganizare” sau “planul”) – prezentul plan, care indică perspectivele de 
redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitoarei, cu mijloacele financiare disponibile şi cu 
cererea pieţei faţă de oferta debitorului, incluzând şi programul de plată a creanţelor. 

 Programul de plată a creanţelor – se înţelege tabelul de creanţe menţionat în planul de reorganizare care 
cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor în perioada de reorganizare 
judiciară, prin raportare la tabelul definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente perioadei de aplicare a 
planului de reorganizare. Plăţile sunt detaliate în programul de plăţi cuprins în plan. 

 
NOTA DE PREZENTARE A PLANULUI 

În temeiul prevederilor art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, prezentul plan de reorganizare al 
debitorului SC Dialma SRL este propus de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
  Potrivit art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, următoarele categorii de persoane vor putea propune 
un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos:  

b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui termen de 30 de 
zile de la data publicării tabelului definitiv de creanțe; 
 
Condiţiile preliminare pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, prevăzute expres de art. 132 alin. 

(1) din Legea nr. 85/2014 au fost îndeplinite după cum urmează: 
− La data de 16.12.2019, în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar provizoriu Expert 

SPRL a depus la dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului Arad Raportul privind cauzele şi împrejurările 
care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Dialma SRL, menţionând totodată posibilitatea 
de reorganizare a SC Dialma SRL; 

− Tabelul preliminar cuprinzând creanțele împotriva averii debitoarei SC Dialma SRL la 04.11.2019 nr. 
44/16.01.2020 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1096/17.01.2020; 

− Tabelul definitiv de creanţe împotriva averii debitoarei nr. 639/24.02.2020 a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 3806/25.02.2020; 

− Debitorul nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2014 privind procedura de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă.  

− Nici Societatea şi niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru 
niciuna dintre infracţiunile prevăzute de art. 132 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 
Planul de reorganizare al societăţii prevede ca principală modalitate de reorganizare - continuarea activităţii 

prin modificarea obiectului principal de activitate, în condiţiile unei restructurări financiare. 
Planul de reorganizare pe care îl supunem atenţiei creditorilor şi instanţei, cuprinde perspectivele de 

redresare ale societăţii în raport cu posibilităţile continuării desfășurării de activități economice, indică mijloacele 
financiare disponibile şi evoluţia cererii pe piaţă faţă de oferta societăţii. 

Modalitaţile de acoperire a pasivului societăţii, dar şi sursele financiare sunt indicate în cadrul planului. 
Elementele obligatorii prevăzute de Legea nr. 85/2014, precum durata de implementare a planului, programul de plată a 
creanţelor şi indicarea categoriilor de creanţe defavorizate, a tratamentului acestora şi a prezentării sumelor ce vor fi 
distribuite în ipoteza falimentului, sunt cuprinse în secţiunile planului. 
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Prezentul plan de reorganizare propune achitarea sumelor înscrise în tabelul definitiv de creanţe către creditori într-
un cuantum mai mare faţă de cel care ar fi fost achitat în caz de faliment.  
 
Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare sunt : 

1. Creanţe garantate (art. 138 pct. (3) lit. a) din Legea nr. 85/2014); 
2. Creanţe bugetare (art. 138 pct. (3) lit. c) din Legea nr. 85/2014); 
3. Creanţe chirografare (art. 138 pct. (3) lit. e) din Legea nr. 85/2014). 

 
În consecinţă, prezentul plan de reorganizare întruneşte toate condiţiile prevăzute de prevederiile legii 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, motiv pentru care îl supunem atenţiei creditorilor şi 
judecatorului-sindic în vederea admiterii şi confirmării acestuia. 
 
CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 

 1.1 Preambul 

1.1.1 Justificare 

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea nr. 85/2014, 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Legea consacră problematicii reorganizarii Secţiunea a 6-a (Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi 
legale se oferă şansa debitorului faţă de care s-a deschis procedura prevăzută de legea mai sus-menţionată, să-şi 
continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe 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 (...)”. 

 
1.1.2. Autorul planului 

În temeiul prevederilor art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, un plan de reorganizare va putea fi propus de către: 
- debitor, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor; 
- administratorul judiciar de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la 

data publicării tabelului definitiv de creanţe;  
- unul sau mai mulţi creditori care deţin împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în 

tabelul definitiv de creanţe, în termen de 30 de zile de la publicarea acestuia. 

Conceperea şi întocmirea prezentului plan de reorganizare al SC Dialma SRL a fost asigurată de 
administratorul judiciar al debitorului Consultant Insolvență SPRL, numit prin Hotărârea nr. 64/2020 din data 
10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019. 

 
1.1.3. Scopul planului 

Scopul principal al planului de reorganizare este cel statuat de art. 2 din Legea nr. 85/2014 şi anume 
acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.  

De asemenea, unul dintre scopurile propunerii prezentului plan este asigurarea pentru creditorii Societăţii a 
unui nivel al recuperării creanţelor superior celui de care aceştia ar avea parte în cadrul unei ipotetice proceduri de 
faliment. 

Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Legea  nr. 85/2014, respectiv necesitatea 
salvării Societăţii aflată în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică, şi numai în subsidiar, în 
condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru 
satisfacerea intereselor creditorilor. 

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în 
activitatea economică a societăţii aflate în dificultate, prin modificarea obiectului principal de activitate pentru 
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perioada de reorganizare judiciară, respectiv corelarea modului de desfăşurare a activităţii economice la o nouă 
strategie, prin raportare la resursele materiale și financiare existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste 
măsuri aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă. 

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii nr. 85/2014, trebuie să satisfacă scopul reorganizarii lato 
sensu, anume menţinerea Debitoarei în viaţa comercială şi socială. 

Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea 
creanţelor lor. Aceasta pentru că, în concepţia modernă a legii, o societate (afacere) funcţională produce resursele 
necesare acoperirii pasivului într-o măsură mult mai mare decât lichidarea averii acesteia prin faliment.  

În acest context economic, încercarea de acoperire a pasivului societăţii debitoare prin lichidarea bunurilor 
din patrimoniul acesteia poate însemna o insuficiență a sumelor obţinute din valorificarea acestor active pentru 
acoperirea într-o manieră satisfăcătoare a creanţelor existente împotriva societăţii. 

Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a Societăţii pe mai multe planuri: 
economic, organizatoric, managerial, financiar şi social, având ca scop principal plata pasivului SC DIALMA 
SRL, în condiţiile legii, reorganizarea viabilă a activităţii, condusă de către administratorul judiciar. 

În ceea ce privesc măsurile de reorganizare a activităţii Societăţii debitoare avute în vedere în prezentul 
plan, acestea prevăd restructurarea şi continuarea activităţii Societăţii, sumele obţinute urmând a fi distribuite, în 
cadrul Planului de Reorganizare, creditorilor îndreptăţiţi. 
 

1.1.4. Avantajele reorganizării 

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea debitoarei SC DIALMA SRL sunt următoarele: 
- existenţa premiselor lansării pe piaţa de servicii de producție în sistem lohn, servicii de închiriere (a liniei de 

producție), având în vedere existenţa în averea debitoarei a unei vaste diversități de bunuri mobile de natura 
mașinilor și utilajelor pentru industria textilă; 

- valorificarea 262.179 părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al Prexton SRL; 
- valorificarea parțială a bunurilor mobile din averea debitorului, care din cauza stării tehnice nu pot fi 

închiriate. 
 

a) Avantajele reorganizării pentru creditorii garantaţi 

În structura datoriilor, creanţele garantate reprezintă un procent mare din totalul creanţelor (circa 40,0382 
%). Astfel că, pentru categoria de creditori garantaţi, planul de reorganizare prevede plata integrală a creanţei – 
100,00% din valoarea totală a creanţei. 

În ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de societatea debitoare, cu privire la acoperirea creanțelor 
din această categorie considerăm că se va acoperi un procent de cca. 37,08% din creanțele garantate. Mai mult, 
există un risc ca acest procent să fie chiar și mai mic, risc generat în special de lipsa de atracticitate pentru părțile 
sociale deținute de debitoarei la SC Prexton SRL, precum și de criza de lichiditate existentă pe piața financiară 
generată de actuala criză financiară determinată de pandemia COVID-19. 

Mai mult, din valoarea estimată de lichidare se vor deduce întâi costurile de administrare a lichidării, care 
sunt prioritare. În funcție de perioada care va decurge până la lichidarea totală a activelor din averea debitoare, se 
poate ajunge la situația de a se reduce mult procentul de achitare a creanțelor garantate. 

 
b) Avantajele reorganizării pentru creditorii bugetari 

În structura datoriilor, creanța bugetară reprezintă un procent de circa 42,4506% din totalul creanţelor. 
Pentru creditorul bugetar ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad procedura reorganizării este cea mai sigură cale de recuperare a creanţelor 
bugetare, planul de reorganizare prevede plata integtrală a creanțelor bugetare – 100,00% din valoarea totală a 
creanțelor. 

Totodată, prin menţinerea societăţii în mediul economic general se creează premisele generării şi achitării 
de noi taxe şi impozite care conduc la reîntregirea resurselor bugetului de stat. 

 
c) Avantajele reorganizării pentru creditorii chirografari 
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În structura datoriilor societăţii creditorii chirografari deţin un procent consistent (circa 17,5112%), 
avantajul demarării procedurii de reorganizare rezultă în mod evident din faptul că, în caz de faliment, şansele de 
îndestulare a creanţelor deţinute de către aceştia ar fi infime. Astfel că, pentru categoria de creditori chirografari, 
planul de reorganizare prevede plata integrală a creanţei – 100,00% din valoarea totală a creanţei. 

 
Având în vedere cele specificate mai sus, considerăm că o valorificare integrală a activelor Societăţii ar 

produce fonduri absolut insuficiente pentru satisfacerea tuturor creditorilor restanţi. 
 

Demararea procedurii de reorganizare a Societăţii şi relansarea activităţii economice prin modificarea 
obiectului principal de activitate pentru perioada de reorganizare judiciară, va crea posibilitatea de generare a unor 
fluxuri de numerar, ce vor permite efectuarea de distribuiri către creditori, în conformitate cu PROGRAMUL DE 
PLATĂ AL CREANŢELOR din cuprinsul planului de reorganizare. 

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor, să satisfacă 
interesele celei mai mari părţi a creditorilor, în condiţiile legii, precum şi interesele societăţii care îşi continuă 
activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente. 

1.2. Prezentarea generală  a societăţii  
 

1.2.1. Date de identificare 

Denumire: SC DIALMA  SRL 
Sediu social: Municipiul Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad 
CUI: 1678240 
Număr de ordine în registrul comerţului: J02/2084/1991 
 

1.2.2. Structura asociativă 

Conform Certificatului Constatator nr. 52260/28.01.2020 emis de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, SC Dialma SRL are un capital social este de 3.600 lei, integral vărsat, valoare participare străină totală 
la capital de 789,00 EUR, împărţit în 80 părți sociale, fiecare parte socială valorând 45 lei, din capitalul social 
aportul în natură reprezentând 2.105,47 lei. 

 
Structura asociativă al Dialma SRL este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Asociați 
Număr părți 

sociale 
Valoare aport 

(lei) 
Pondere în 

capitalul social  

 Tito Romano 40 1.800 50% 

 Fiorot Clara 14 630 17,5% 

 Bonato Giulia 13 585 16,25% 

 Bonato Eva 13 585 16,25% 

Total 1.050 10.500,00 100,000% 
 
1. Persoana fizică Tito Romano, asociat, cetățean italian, născut la data de 14.05.1938, în Milano, Italia, 

cu un aport la capitalul social în cuantum de 1.800 lei, echivalent a 395 EUR, aport integral vărsat, din care aport 
în natură în valoare de 1.052,73 lei, deţinând un număr de 40 de părți sociale, reprezentând o cotă de participare la 
beneficii şi pierderi de 50% / 50%. 

2. Persoana fizică Fiorot Clara, asociat, cetățean italian, născută la data de 19.06.1950, în Vittorio 
Veneto, Italia, cu un aport la capitalul social în cuantum de 630 lei, echivalent a 138 EUR, aport integral vărsat, 
din care aport în natură în valoare de 368,46 lei, deţinând un număr de 14 de părți sociale, reprezentând o cotă de 
participare la beneficii şi pierderi de 17,5% / 17,5%. 
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3. Persoana fizică Bonato Giulia, asociat, cetățean italian, născută la data de 25.10.1974, în Vittorio 
Veneto, Italia, cu un aport la capitalul social în cuantum de 585 lei, echivalent a 128 EUR, aport integral vărsat, 
din care aport în natură în valoare de 342,14 lei, deţinând un număr de 13 de părți sociale, reprezentând o cotă de 
participare la beneficii şi pierderi de 16,25% / 16,25%. 

4. Persoana fizică Bonato Eva, asociat, cetățean italian, născută la data de 31.01.1976, în Vittorio 
Veneto, Italia, cu un aport la capitalul social în cuantum de 585 lei, echivalent a 128 EUR, aport integral vărsat, 
din care aport în natură în valoare de 342,14 lei, deţinând un număr de 13 de părți sociale, reprezentând o cotă de 
participare la beneficii şi pierderi de 16,25% / 16,25%. 

 
ADMINISTRATOR SPECIAL 

SC DIALMA SRL 
Numele şi prenume Funcţia  

Golovescu Susana Administrator special 

1.2.3. Scurt istoric al societăţii. Managementul societăţii 

Scurt istoric al societăţii: 

SC Dialma SRL a fost înfiinţată în anul 1991, atribuindu-se codul unic de înregistrare 1678240 şi numărul de ordine 
în registrul comerţului J02/2084/1991. 
Sediul social a fost declarat în Municipiul Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad. 

 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6849/11.XII.2015, prin Hotărârea 

nr. 1 din 02 noiembrie 2015, subscrisele:  
1. SC CERBUL SRL, persoană juridică italiană, cu sediul în Italia - Treviso (TV), Viale Nino Bixio 61, 

înregistrată la Camera de Comerț, Industrie Artizanală și Agricultură din Treviso sub nr. 145572/23 ianuarie 1981, 
cod fiscal: 05868170159, reprezentată prin Golovescu Susana, cetățean român, născută la data de 07 septembrie 
1965 în municipiul Arad, cu domiciliul în municipiul Arad, Str. Condurașilor, bloc 58, sc. B, ap. 15, posesoare C.I. 
seria AR nr. 443188, eliberată la data de 29 septembrie 2009 de către SPCLEP Arad, avand CNP 2650907020271, 
în baza mandatului dat în hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 15 octombrie 2015 

2. SC DIALMA SRL, persoană juridică română cu sediul în mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii nr. 1, jud. Arad, 
înmatriculată la O.R.C. Arad sub nr. J/02/2084/1991, având cod de înregistrare fiscală: RO 1678240, reprezentată 
prin Ruaro Mirco, cetațean italian, născut la data de 22 iunie 1960 în localitatea Schio (VI) - Italia, domiciliat în 
Italia, localitatea Valdagno (VI), via Carlo Forlanini nr. 23, identificat prin pașaportul seria Y nr. 462746/11 aprilie 
2006 autoritățile italiene, în baza mandatului dat în hotărârea adunării generale a asociaților din data de 02 
noiembrie 2015, în calitate de membri asociați ai societății, în adunarea generală din data de azi au hotărât 
următoarele modificări la actul constitutiv al societatii:  

Art. 1. Asociatul SC CERBUL SRL cesionează din aportul său la capitalul social un numar de 37.000 părți 
sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, având o valoare nominală totala de 370.000 lei, echivalentul a 118.970,64 Euro, 
către asociatul SC DIALMA SRL pentru prețul total de 192.400 Euro (echivalentul a 856.180 lei, socotind un curs 
de schimb de 4,45 lei/Euro, curs BNR valabil la data cesiunii). Cesiunea s-a făcut conform art. 202 alin. (1) din 
Legea nr. 31/1990 republicată. Impozitul datorat pe suma ce reprezintă diferența dintre valoarea cesionată și cea 
nominală a parților sociale, se va plăti de către cedentul SC CERBUL SRL în țara rezidentă fiscală a acesteia - 
Republica Italia, conform art. 14 punctul 3 din decretul nr. 82 din 15 aprilie 1977 pentru ratificarea unor tratate 
internationale.  

Art. 2. Urmare a cesiunii descrise mai sus, capitalul social al societății se menține la nivelul valorii de 
2.648.430 lei, din care aport în numerar, investiție străină în suma de 2.118.750 lei, reprezentând contravaloarea în 
lei a 680.921,6 Euro, precum și aport în natură, investiție română, în sumă de 529.680 lei, reprezentând utilaje 
pentru industria textilă, capitalul social fiind divizat într-un numar de 264.843 părți sociale a câte 10 (zece) lei 
fiecare - situația sintetică a aporturilor membrilor asociați fiind urmatoarele: 

a. Asociatul SC DIALMA SRL deține un aport la capitalul social al societății în sumă de 2.621.790 lei, din 
care aport numerar în sumă de 2.092.110 lei, precum și aport în natură în sumă de 529.680 lei, reprezentând utilaje 
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pentru industria textilă, fiind divizat în 262.179 părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare și, reprezentând un procent 
de 98,994% din capitalul social total al societatii.  

b. Asociatul SC CERBUL SRL deține un aport la capitalul social al societății în sumă de 26.640 lei, aport 
numerar, fiind divizat în 2.664 părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, reprezentând un procent de 1,006% din 
capitalul social total al societății.  

 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3352/16.IX.2016, prin Hotărârea 

din data de 11.07.2016 a Adunării Generale a Asociaților Dialma Arad SRL - Filiala Bacău, în ședința Adunării 
Generale a Asociaților SC Dialma Arad SRL - Filiala Bacău, înregistrată la ORC Bacău sub numărul 
J04/1076/1998, CUI RO 10717992, din data de 11.07.2016, legal convocată conform prevederilor statutare și ale 
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, asociații/acționarii: asociatul unic al SC 
Dialma SRL, cu sediul Arad, str. Cîmpul Liniștii nr. 1, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul 
J02/2084/1991, CUI RO 1678240, deținând 100% capitalul social al societății, reprezentată legal de dl Tito 
Romano, cetatean italian, domiciliat în Vittorio Veneto (TV), viale della Vittoria Num.155 Int. 13, titular al cărții de 
identitate No. AU 2629340, cod fiscal RMNTTI38E14F205I, reprezentând 100% capitalul social, a hotărât 
urmatoarele:  

1. Dizolvarea voluntară fără numire de lichidator, lichidarea simultană și radierea la ORC Bacău a SC 
Dialma Arad SRL - Filiala Bacău, care și-a încetat activitatea, înregistrată la ORC Bacău sub numărul 
J04/1076/1998, CUI RO10717992, conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. […] 

 
1.2.4. Sectorul de activitate în prezent 

Obiectul principal de activitate al societăţii este „Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte”, cod CAEN 
4672. 

Activităţi desfăşurate la sediul social din Municipiul Arad, Str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad: 
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; 
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare: 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
 
Având în vedere mijloacele materiale disponibile și cererea pieței, prezentul plan de reorganizare prevede 

restructurarea activității economice desfășurate de către debitoare, în sensul realizării următoarei activități 
economice, conducerea activității debitoarei fiind efectuată de către administratorul judiciar CONSULTANT 
INSOLVENȚĂ SPRL: 
− Cod CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.. 
 

CAPITOLUL II – ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A PATRIMONIULUI SOCIETĂŢII 

2.1 Analiza patrimoniului societăţii 

Analiza economico – financiară a societăţii comerciale Dialma SRL reprezintă un studiu metodologic al 
situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub aspectul structurii financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ, 
contul de rezultate, anexele la acestea, corespunzătoare anilor 2016-2018, puse la dispoziţie de administratorul 
special al debitorului dna Golovescu Susana.  

Perioada de timp luată ca referinţă pentru această analiză este reprezentată de exerciţiile financiare 
reprezentative activităţii debitoarei, înainte de deschiderea procedurii generale de insolvenţă, în vederea obţinerii 
unei imagini fidele asupra evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitoarei. 

Analiza situaţiei Societăţii s-a realizat pe baza documentelor contabile întocmite de debitoare, în posesia 
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cărora s-a intrat datorită demersurilor întreprinse de administratorul judiciar. 
Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel 

patrimonial în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, 
datoriilor şi a capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare. Debitoarea 
prezintă la momentul de dinaintea deschiderii procedurii generale de insolvenţă următoarea structură patrimonială: 
 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate, din care: 6,206,103 6,174,254 4,143,046 

- imobilizări necorporale 654,310 653,459 653,459 

- imobilizări corporale 2,443,441 2,412,443 381,235 
- imobilizări financiare 3,108,352 3,108,352 3,108,352 

Total active circulante, din care: 3,310,912 2,218,827 1,666,683 

- stocuri 234,282 264,198 35,493 

- creanţe 1,393,755 1,840,336 1,565,104 

- casa şi conturi la bănci 1,682,875 114,293 66,086 

Cheltuieli înregistrate în avans 13,828 4,815 500 

TOTAL ACTIV 9,530,843 8,397,896 5,810,229 

Total capitaluri proprii 7,258,940 5,629,149 4,415,441 

Total datorii, din care: 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
- datorii pe termen scurt 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
- datorii pe termen lung 0 0 0 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL PASIV 9,530,843 8,397,896 5,810,229 
 
Diagnosticul poziției și performanțelor financiare 

Analiza poziţiei financiare a întreprinderii este o etapă esenţială în cadrul procesului decizional în ceea ce 
priveşte politica de investiţii şi finanţare, estimarea fluxurilor de numerar viitoare, evaluarea resurselor economice, a 
drepturilor asupra acestora şi a modificărilor lor. Prin urmare, analiza poziţiei financiare realizată pe baza 
informaţiilor preluate din bilanţul perioadei trecute permite previzionarea poziţiei sale financiare viitoare.  

Poziţia financiară depinde de lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii, structura financiară, activele pe care 
le controlează şi capacitatea de a se adapta schimbarilor mediului. 
 

2.2 ANALIZA ACTIVELOR 

Evoluţia activului debitoarei în perioada 2016-2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate, din care: 6,206,103 6,174,254 4,143,046 

- imobilizări necorporale 654,310 653,459 653,459 

- imobilizări corporale 2,443,441 2,412,443 381,235 

- imobilizări financiare 3,108,352 3,108,352 3,108,352 

Total active circulante, din care: 3,310,912 2,218,827 1,666,683 

- stocuri 234,282 264,198 35,493 

- creanţe 1,393,755 1,840,336 1,565,104 
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- casa şi conturi la bănci 1,682,875 114,293 66,086 
Cheltuieli înregistrate în avans 13,828 4,815 500 

TOTAL ACTIV 9,530,843 8,397,896 5,810,229 
 

Este cunoscut faptul că activele reprezintă o sursă controlată de întreprindere, ca rezultat al unor 
evenimente trecute de la care se aşteaptă beneficii economice viitoare. 

În funcție de natura lor, activele se impart in: 
a) Active imobilizate; 
b) Active circulante;  
c) Cheltuieli in avans. 

 
a) ACTIVELE IMOBILIZATE (imob. necorporale, corporale, în curs și financiare) 

Activele imobilizate reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei societăţi, 
acestea constituie baza materială şi financiară necesară desfăşurării activităţii, fiind constituite din imobilizări 
necorporale, corporale şi financiare. 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al Societăţii debitoare se observă: 
- Imobilizările necorporale înregistrează un nivel constant în perioada analizată, respectiv valoarea de 653.459 

lei. La data de 30.04.2019, debitorul înregistrează imobilizări necorporale în valoare totală de 653.458,92 lei, 
constituite din: 
• cheltuieli de dezvoltare în valoare de 14.217,09 lei;  
• concesiuni, brevete și alte drepturi și valori – 370,96 lei; 
• fond comercial – 638.870,87 lei. 

- Activele imobilizate înregistrează o evoluţie descrescătoare în perioada 2016-2018, valoarea acestora 
scăzând de la 6.206.103 lei până la valoare de 4.143.046 lei (în anul 2018).  
Astfel, la data de 31.12.2018 sunt înregistrate următoarele active imobilizate: 
• Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare – 14.217 lei; 
• Alte imobilizări – 642.964 lei; 
• Terenuri – 0,00 lei (în cursul anului 2018 sunt scoase din evidența societății terenuri în valoare de 1.107.281 

lei); 
• Construcții – 0,00 lei (în cursul anului 2018 sunt scoase din evidența societății terenuri în valoare de 

1.348.591 lei); 
În data de 02.08.2019 între societatea SC DIALMA SRL, cu sediul în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. 
Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/2084/1991, în calitate de vânzător și societatea 
Factory Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, str. Rozelor, nr. 64, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J02/363/2018, CUI 38994187, în calitate de cumpărător, a fost încheiat contract de vânzare-cumpărare a 
imobilului aparținând societății Dialma SRL, situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 1, 
constituit dintr-o fabrică cu anexe de oficii de circa 2.994 mp, intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor 
și Terenurilor A1 nr. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2; 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună 
cu terenul aferent la cota de 1291/16.927 din totalul de circa 16.927 mp, la prețul de 300.000,00 euro. 
De asemenea, SC Dialma SRL, SC Factory Studio Tex SRL (cu sediul social în Arad, str. Rozelor, nr. 64, 
jud. Arad, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J02/363/2018, prin reprezentantul legal dna 
Verdeață R.) și Lilly Confezioni S.r.l. (societate de drept italian, cu sediu social în localitatea Cornedo 
Vicentino (VI) Via Fogazzaro 37, Cod fiscal și număr de înregistrare în scopuri TVA 03992350243, număr 
din Registrul Economico-Administrativ VI-370556, prin reprezentantul legal, dl. Bendistinto G.) au încheiat 
în data de 31.07.2018 un Acord Cadru – ulterior completat în data de 02.08.2018, pentru ajungerea la un 
acord cu privire la transferul de la SC Dialma SRL către SC Factory Studio Tex SRL și Lilly Confezioni 
S.r.l. a ansamblului de bunuri și rapoarte contractuale ce constituie partea din societate ce operează în 
sectorul îmbrăcăminte ce sunt sub controlul SC Dialma SRL.  
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Conform acordului, SC Lilly Confezioni S.r.l. cesionează către SC Factory Studio Tex SRL contractul de 
vânzare a tuturor utilajelor prevăzute în Acordul Cadru menționat anterior la același preț de 200.000,00 
EUR, conform facturii Dialma nr. 19 din data de 02.08.2018. În consecință, Dialma SRL emite către 
Factory Studio Tex SRL factura, pentru valoare de 200.000 eur, aplicând TVA de 19%, astfel ajungând la o 
valoare totală brută de 238.000 EUR. În același timp, SC Dialma SRL stornează factura emisă către Lilly 
Confezioni S.r.l. având același obiect. Plata utilajelor menționate în factura de vânzare emisă de SC Dialma 
SRL către Factory Studio Tex SRL se va efectua prin transfer bancar în contul curent al cărui titular este SC 
Dialma SRL, accesat prin intermediul Băncii Intesa Filiala Vittorio Veneto cu nr. 
IT54W03069621981000000004806, în 15 rate, având următoarele valori: 14 rate cu valoarea de 16.000,00 
euro) și una, ultima, cu valoarea de 14.000,00 euro; prima rată este scadentă în 15.04.2019, iar următoarele 
în fiecare dată de 15 a lunilor următoare, până la plata completă a prețului concordat. Până la data de 
28.02.2019 SC Dialma SRL trebuia să predea toate utilajele ce fac obiectul facturii de vânzare către Factory 
Studio Tex SRL, eliberând în același timp imobilul la dispoziția Factory Studio Tex SRL. 
Factory Studio Tex SRL va prelua în baza acordului adițional, toți angajații societății Dialma SRL, care vor 
fi transferați de la Dialma SRL la Factory Studio Tex SRL, începând cu data de 1 martie 2019, cu același 
termen vor trebui transferate și toate relațiile comerciale existente cu clienții. 

• Instalații tehnice și mașini – 3.537.833 lei; 
• Alte instalații, utilaje și mobilier – 101.046 lei; 
• Imobilizări corporale în curs de execuție – 8.093 lei. 

 
Conform Registrului inventar emis la data de 03.12.2019, debitoarea înregistrează următoarele imobilizări 

corporale: 
Mijloc Fix Nr. inv.  Valoare Amortizare 

cumulată 
Valoare 
ramasa 

2131 
MASINA DE CUSUT SINGER 8009 14,269.36 14,269.36 0.00 
DIVERSE AMENAJARI 10003 39,546.17 39,546.17 0.00 
DIV.MASINI DE CUSUT 20001 1,418,887.31 1,418,887.31 0.00 
MASINA CUS DURKOPP 20327 15,238.06 15,238.06 0.00 
MASINA AUTOMATA DE CUSUT 20329 51,679.80 51,679.80 0.00 
MASINA CUSUT PFAFF 487 20331 4,165.95 4,165.95 0.00 
INSTALATIE CALCAT 20346 3,970.34 3,970.34 0.00 
INSTALATIE CALCAT 20347 3,970.34 3,970.34 0.00 
INSTALATIE CALCAT 20348 3,970.34 3,970.34 0.00 
INSTALATIE CALCAT 20349 3,970.34 3,970.34 0.00 
INSTALATIE CALCAT 20350 3,970.34 3,970.34 0.00 
INSTALATIE VENTILATIE 20351 72,782.75 72,782.75 0.00 
MASINA CUSUT 20352 3,348.59 3,348.59 0.00 
INSTALATIE VENTILATIE 20353 4,518.90 4,518.90 0.00 
MASINA CAPTUSIT 20354 16,299.50 16,299.50 0.00 
MAS DE CUSUT SUNSTAR 20355 14,755.84 14,755.84 0.00 
MAS DE CUSUT SUNSTAR SPS 20356 12,243.00 12,243.00 0.00 
MAS CUS PFAFF 442/420-900692044 20357 8,975.08 8,975.08 0.00 
INSTAL APA AQUA BLU 20358 5,418.30 5,418.30 0.00 
COMPON ELECTRICA 20359 3,337.32 3,337.32 0.00 
MAS CUS AUTOMATA 20410 69,110.40 69,110.40 0.00 
MAS CUS AUTOMATA 20411 65,341.80 65,341.80 0.00 
MASIN APLIC BUTONI 20412 5,534.32 5,534.32 0.00 
MASIN APLIC BUTONI 20413 5,289.00 5,289.00 0.00 
MASINA CHEITA BROTHER 20416 20,398.44 20,398.44 0.00 
MASINA DE CHEITA BROTHER 20417 20,398.44 20,398.44 0.00 
MASINA DE BRODAT 20419 7,954.24 7,954.24 0.00 
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MASINA DE BUTONIERA 092013073 20429 6,874.36 6,874.36 0.00 
MASINA DE CALCAT 8005 20430 6,969.84 6,969.84 0.00 
CANTAR 20432 1,833.50 1,833.50 0.00 
MASINA DE PICIORUS NASTURE 20433 8,781.95 8,781.95 0.00 
MASINA DE SUFLAT PETE 20434 2,976.00 2,976.00 0.00 
MASINA CAPTUSIT PUF 20435 15,396.12 15,396.12 0.00 
APLICATOR MT 20 20438 5,292.00 3,969.00 1,267.87 
MASINA CUSUT BROTHER LT2 B875 SERIA K55151 20439 7,200.00 5,325.00 1,800.00 
360-2920 VENUS 360C TAGLIERINA BIN 240 20440 4,540.00 3,263.04 1,229.67 
M/BANDZIG RIMOLDI EFN86/3/614806-UZ 20441 6,810.00 4,894.76 1,844.31 
MASINA DE CUSUT SIRUBA DL700-NM1-13 20442 3,840.00 2,600.00 1,200.00 
FOARFECA ELECTRICA 20443 2,670.00 1,752.11 890.08 
MASA DE CALCAT TH1 20444 2,615.00 1,661.64 926.12 
MASA DE CALCAT TH1 20445 2,615.00 1,661.64 926.12 
GENERATOR DE ABURIT 20446 3,833.00 2,435.63 1,357.45 
COMPRESOR 20447 3,220.00 1,911.78 1,274.68 
MASINA DE CUSUT KANSAI 80001 21,404.00 21,404.00 0.00 
MASINA DE CUSUT KANSAI 80002 21,404.00 21,404.00 0.00 
MASINA DE CUSUT KANSAI 80003 21,404.00 21,404.00 0.00 
MASINA DE CUSUT KANSAI 80005 18,906.91 18,906.91 0.00 
MASINA CUSUT SIRUBA 80006 11,415.49 11,415.49 0.00 
MASINA CUSUT SIRUBA 80007 11,415.49 11,415.49 0.00 
MASINA CUSUT SIRUBA 80008 11,415.49 11,415.49 0.00 
MASINA DE CUSUT JUKI 80009 14,269.36 14,269.36 0.00 
MASINA DE CUSUT JUKI 80010 14,269.36 14,269.36 0.00 
MASINA DE APLICAT BUTONI 80011 6,064.48 6,064.48 0.00 
MASINA DE APLICAT BUTONI 80012 6,064.48 6,064.48 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80013 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80014 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80015 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80016 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80017 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80018 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80019 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80020 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80021 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80022 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80023 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80024 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80025 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80026 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80027 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80028 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80029 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80030 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80031 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80032 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80033 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80034 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT DURKOPP 80035 17,836.70 17,836.70 0.00 
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MASINA DE CUSUT PFAFF 80036 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80037 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80038 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80039 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80040 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80041 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80042 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80043 13,555.89 13,555.89 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80044 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80045 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80046 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80047 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80048 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80049 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80050 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80051 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80052 8,918.35 8,918.35 0.00 
MASINA DE CUSUT DURKOPP 80053 10,702.02 10,702.02 0.00 
MASINA DE CUSUT DURKOPP 80054 10,702.02 10,702.02 0.00 
MASINA DE CUSUT DURKOPP 80055 10,702.02 10,702.02 0.00 
MASINA DE CUSUT JUKI 80056 7,134.68 7,134.68 0.00 
MASINA DE CUSUT PFAFF 80057 10,702.02 10,702.02 0.00 
MASINA DE CUSUT NECCHI 80058 17,836.70 17,836.70 0.00 
MASINA DE CUSUT BROTHER 80059 14,269.36 14,269.36 0.00 
MASINA DE CUSUT WILKOX 80060 14,269.36 14,269.36 0.00 
MASINA DE CUSUT WILKOX 80061 14,269.36 14,269.36 0.00 
MASINA CUSUT SEWMAQ 9820-01 80065 42,275.00 23,779.67 18,054.96 
MASINA AUTOMATA PUF ALAN P4-T UNITA AUT A 
QUATRO 

80069 123,942.96 63,262.44 59,389.45 

MASINA AUTOMATA DE CROIT MOD CUT 7.5 80071 168,199.40 57,818.64 108,628.68 
MASINA AUTOMATA PT CUSUT ALAN UNION SPECIAL 80073 28,098.40 9,658.77 18,146.94 
MASINA AUTOMATA DE CUSUT (A4) 80074 1,880.00 528.66 1,331.76 
MASINA AUTOMATA DE CUSUT (A4) 80075 1,880.00 528.66 1,331.76 
MASINA DE CUSUT -SURFILAT CU 5 FIRE(JK-798D-5-
03/233) 

80076 1,830.00 514.62 1,296.32 

COMPRESOR 80077 16,323.26 3,910.71 12,242.52 
DEUMIDIFICATOR 80078 3,623.86 1,736.49 1,811.88 
MASINA LINIARA NECCHI  891-261 80082 69.87 1.46 67.68 
MASINA LINIARA NECCHI  891-261 80083 69.87 1.46 67.68 
MASINA LINIARA NECCHI  891-261 80084 69.87 1.46 67.68 
MASINA LINIARA NECCHI  891-261 80085 23.29 0.48 22.57 
MASINA LINIARA NECCHI  891-261 80086 23.29 0.48 22.57 
MASINA LINIARA NECCHI   885-261 80087 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA NECCHI  895-261 80089 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA NECCHI  895-261 80090 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA NECCHI  895-261 80091 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA NECCHI  895-261 80092 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA T.A. 891-261 NECCHI 80093 69.87 1.46 67.68 
MASINA LINIARA T.A. 891-261 NECCHI 80094 69.87 1.46 67.68 
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MASINA LINIARA T.A. 891-261 NECCHI 80095 69.87 1.46 67.68 
MASINA LINIARA T.A. 891-261 NECCHI 80096 69.87 1.46 67.68 
MASINA LINIARA  995-261 NECCHI 80097 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA T.A. 881-261 NECCHI 80098 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA T.A. 895-261 NECCHI 80099 93.16 1.94 90.25 
MASINA LINIARA T.A. 895-261 NECCHI 80100 93.16 1.94 90.25 
MASINA PIANA BROTHER 80102 23.29 0.48 22.57 
BORCHIATRICE GS/S 80103 23.29 0.48 22.57 
BORCHIATRICE GS/S 80104 23.29 0.48 22.57 
Total 2131   3,040,686.95 2,799,798.37 236,349.49 
2132 
APATATE DE MASURA SI CONTROL 20360 17,026.71 17,026.00 0.71 
Total 2132   17,026.71 17,026.00 0.71 
2133 
FIAT DOBLO 20409 44,492.19 44,492.19 0.00 
GRANDE PUNTO GRI 20414 42,753.00 42,753.00 0.00 
GRANDE PUNTO NEGRU 20415 42,753.00 42,753.00 0.00 
Autoturism Ford Tranzit WFOPXXVDFP4A50364 80070 15,300.00 10,837.50 4,143.75 
Total 2133   145,298.19 140,835.69 4,143.75 
214.01 
DIV.AP.BIROU 30001 12,068.91 12,068.91 0.00 
APARAT XEROX 30074 1,827.80 1,827.80 0.00 
Total 214.01   13,896.71 13,896.71 0.00 
TOTAL GENERAL   3,216,908.56 2,971,556.77 240,493.95 

 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2019, sunt înregistrate imobilizări corporale în 

valoare de 3.209.794,09 lei (amortizare cumulată 2.969.300,18 lei), constituite din: 
• Echipamente tehnologice (mașine, utilaje și instalații) – 3.040.686,89 lei; 
• Aparate și instalații de măsură, control și reglare – 17.026,73 lei; 
• Mijloace de transport – 138.183,76 lei; 
• Mobilier, aparatură birotică și echipamente de protecție – 13.896,71 lei. 

 
Administratorul judiciar CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL, a apreciat faptul că TRANSFERUL / 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE din 02.08.2019 al imobilului aparținând societății Dialma SRL, 
situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 1, constituit dintr-o fabrică cu anexe de oficii de circa 2.994 
mp, intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor și Terenurilor A1 nr. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2; 4789-
4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună cu terenul aferent la cota de 1291/16.927 din totalul de circa 16.927 
mp, la prețul de 300.000,00 euro către SC FACTORY STUDIO TEX SRL (cu sediul social în Arad, str. Rozelor, 
nr. 64, jud. Arad, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J02/363/2018, prin reprezentantul legal dna 
Verdeață R.) și Lilly Confezioni S.r.l. (societate de drept italian, cu sediu social în localitatea Cornedo Vicentino 
(VI) Via Fogazzaro 37, Cod fiscal și număr de înregistrare în scopuri TVA 03992350243, număr din Registrul 
Economico-Administrativ VI-370556, prin reprezentantul legal, dl. Bendistinto G., A FOST UN ACT 
FRAUDULOS, act ce se subscrie rigorilor disp. art.117 si următoarele din Legea 85/2014. 

 
ÎN ACEST SENS ADMINISTRATORUL JUDICIAR A FORMULAT O CERERE DE ANULARE A 

ACESTUI ACT FRAUDULOR, RAPORTAT LA FAPTUL CĂ NU AU FOST ACHITATE SUMELE DE 
BANI CONVENITE PRIN CONTRACT, IAR VALOAREA TRANZACȚIEI A FOST CU MULT SUB 
VALOAREA DE PIAȚĂ. ÎN ACEST SENS A FOST IDENTIFICAT UN RAPORT DE EVALUARE DIN 
2016 AL IMOBILULUI CARE INDICĂ O VALOARE PENTRU GARANTARE BANCARĂ DE 600.000 
EURO PENTRU ACELAȘI  IMOBIL.  
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Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 18.05.2020. 

 
 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2019, sunt înregistrate imobilizări financiare sub 

formă de intere de participare deținute la SC Prexton SRL în valoare de 3.108.351,93 lei. 
 
Conform Certificatului Constatator nr. 665829/22.11.2019 emis de Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, societatea Prexton SRL are sediul social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 
14361935, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J02/850/2001, atribuit în data de 19.12.2001, având un 
capital social subscris în valoare de 2.648.430 lei, integral vărsat, constituit din capital social în lei: 529.680 lei și 
capital social în EURO: 680.921,60 euro, valoare participării străine totale în lei – 26.640,00 lei, echivalent în EUR 
participare străină totală: 6.000,00 euro, divizat în 264.843 părți sociale, valoare unei părți sociale de 10 lei, din care 
aport în natură în sumă de 529.680 lei, societatea având asociații: 

• Persoana juridică Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având 
CUI 1678240, cu un aport la capital în sumă de 2.621.790 lei, din care 529.680 lei (aport în natură) 
și 672.360,03 euro, reprezentând 262.179 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și 
pierderi: 98,994%/98,994%; 

• Persoana juridică Cerbul SPA, cu sediul social în Italia, Treviso (TV), Viale Nino Bixio, nr. 61, cu 
un aport la capital în sumă de 26.640 lei, reprezentând 2.664 părți sociale, respectiv cota de 
participare la beneficii și pierderi: 1,006%/1,006%. 

 
b) ACTIVELE CIRCULANTE (stocuri, creanţe, investiţi pe termen scurt, dispon. băneşti) 

Activele circulante reprezintă a doua componentă importantă în structura activului bilanţier, iar prin natura 
lor pot însemna calea cea mai scurtă spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt.  

Din punct de vedere structural, activele circulante sunt constituite din: 
- stocuri; 
- creanţe; 
- investiții pe termen scurt; 
- disponibilităţi băneşti. 

 
Structura activelor circulante ale debitoarei în perioada 2016 – 2018 este prezentată mai jos pe 

principalele elemente componente: 
Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

- stocuri 234,282 264,198 35,493 

- creanţe 1,393,755 1,840,336 1,565,104 
- casa şi conturi la bănci 1,682,875 114,293 66,086 

Cheltuieli înregistrate în avans 13,828 4,815 500 

Total active circulante 3,310,912 2,218,827 1,666,683 
 
Activele circulante înregistrează o evoluţie descrescătoare în perioada 2016-2018, acestea scad de la 

3.310.912 lei (în anul 2016) până la 1.666.683 lei în anul 2018, ca urmare a diminuării stocurilor, creanțelor de 
încasat și a disponibilităților bănești. Astfel, se observă următoarele diminuări exprimate procentual: în anul  2017 
activele circulante scad cu 32,98% faţă de anul 2016; în anul 2018 – 24,88%. 

La data de 31 decembrie 2018 debitoarea înregistrează:  
− stocuri în valoare de 10.129,19 lei, constituite din:  

• materiale auxiliare ață – 10.091,27 lei;  
• consumabile producție – 0,02 lei;  
• alte materiale consumabile – 37,90 lei; 
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− creanțe în valoare totală de 1.631.718,69 lei, constituite din: 
• avansuri plătie furnizorilor pentru achiziții de bunuri de natura stocurilor – 25.363,65 lei; 
• creanțe-clienți – 474.197,27 lei; 
• avansuri acordate personalului – 6.056,50 lei; 
• contribuții achitate plus la fondul de sănătate – 40.361,00 lei; 
• TVA de recuperat – 48.921,35 lei; 
• TVA neexigibilă – 19.348,63 lei; 
• Decontări în cadrul grupului – 260,00 lei; 
• Creanțe la debitori diverși – 1.017.210,29 lei, din care creanțe la Prexton SRL – 93.536,30 lei, 

creanțe la alți debitori diverși – 923.673,99 lei. 
− Disponibilități bănești și alte valori – 66.328,48 lei, constituite din: 

• Disponibilități bănești în lei – 56.886,50 lei; 
• Disponibilități bănești în valută – 8.676,96 lei; 
• Numerar în casierie – 2.455,12 lei; 
• Timbre fiscale și poștale – 2.068,35 lei. 

 
Conform balanţei de verificare aferentă lunii aprilie 2019, activele circulante ale debitoarei sunt 

constituite din următoarele elemente: 
− stocuri în valoare de 37,92 lei, constituite din:  

• consumabile producție – 0,02 lei;  
• alte materiale consumabile – 37,90 lei; 

− creanțe în valoare totală de 1.661.505,88 lei, constituite din: 
• avansuri plătie furnizorilor pentru achiziții de bunuri de natura stocurilor – 21.397,75 lei; 
• creanțe-clienți – 68.835,47 lei; 
• contribuții achitate plus la fondul de sănătate – 55.949,00 lei; 
• TVA de recuperat – 60.846,13 lei; 
• TVA neexigibilă – 16.328,45 lei; 
• Decontări în cadrul grupului – 260,00 lei; 
• Creanțe la debitori diverși – 1.197.742,29 lei, din care creanțe la Prexton SRL – 93.536,30 

lei, creanțe la alți debitori diverși – 1.104.205,99 lei; 
• Decontări din operații în curs de clarificare 240.146,79 lei. 

− Disponibilități bănești și alte valori – 34.977,78 lei, constituite din: 
• Disponibilități bănești în lei – 3.885,75 lei; 
• Disponibilități bănești în valută – 2.564,95 lei; 
• Numerar în casierie – 13.857,00 lei; 
• Timbre fiscale și poștale – 2.068,35 lei; 
• Tichete cadou – 7.976,69 lei; 
• Avansuri de trezorerie – 4.383,28 lei. 

 
Conform balanței de parteneri – 4111 Clienți, emisă la data de 03.12.2019, societatea înregistrează creanțe 

de încasat în sumă de 68.835,49 lei, constituite din: 
• Creanțe la clientul Cerbul SRL – 66.541,85 lei; 
• Creanțe la Escada SE – 10,49 lei; 
• Creanțe la Marc Cain – 360,15 lei; 
• Creanțe la Remat MG SA Arad – 1.923,00 lei. 

 
Conform balanței de parteneri – 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, 

emisă la data de 03.12.2019, societatea înregistrează avansuri plătite furnizorilor în sumă de 19.230,33 lei, 
constituite din: 
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• Accesorii Textile SRL - 0,72 lei; 
• BEN'S STAR.R.L. - 0,50 lei; 
• Bravia Total SRL - 1,20 lei; 
• CET Hidrocarburi SA - 0,27 lei; 
• CMI Dr.Hajdu Florica - 1.200,00 lei; 
• Compania Apa Arad - 10,59 lei; 
• Compania De Transport Public SA - 90,02 lei; 
• Consultextil SRL - 0,04 lei; 
• Electromecanic Special Service SRL - 141,59 lei; 
• Emidale International Impex SRL - 0,09 lei; 
• Enel Energie SA - 4,58 lei; 
• Flanco Retail SA - 0,02 lei; 
• Ibras Consulting SRL - 1,06 lei; 
• Ikea Romania SA - 5.707,00 lei; 
• Massimo Dalla Costa - 4,74 lei; 
• Medacom Zico SRL - 6,03 lei; 
• Mic Romania D - 0,02 lei; 
• Rama Romania Textile SRL - 3,08 lei; 
• Rapid Pay SRL - 0,98 lei; 
• RCS &RDS - 166,15 lei; 
• Refe Group SRL - 0,49 lei; 
• S.R.T.SRL - 762,83 lei; 
• Sea Complet SA - 2,00 lei; 
• Sinter-Stop SRL - 0,02 lei; 
• Smart Diesel SRL - 2,00 lei; 
• Sodexo Pass Romania SRL - 10.714,00 lei; 
• Ste.Mar-Agentia SRL - 2,30 lei; 
• Tehno Tekh SRL - 10,00 lei; 
• UPC Romania SRL - 0,40 lei; 
• Urgent Cargus - 212,68 lei; 
• Vola.RO SRL - 86,16 lei;  
• World Mediatrans SRL - 98,77 lei. 

 
c) CHELTUIELILE ÎN AVANS 

Cheltuielile în avans reprezintă sume care se plătesc în perioada fiscală curentă dar care se referă la 
perioade viitoare atunci când urmează să fie incluse în costuri. 

În perioada 2016-2018, cheltuielile înregistrate în avans au o evoluție descendentă, scăzând de la 13,828 lei 
la suma de 500 lei. 

La data de 30.04.2019, sunt înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 499,52 lei 

2.3 ANALIZA PASIVULUI 

 
Evoluţia pasivului debitoarei în perioada 2016 – 2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Total capitaluri proprii 7,258,940 5,629,149 4,415,441 

Total datorii, din care: 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
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- datorii pe termen scurt 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
- datorii pe termen lung 0 0 0 
Venituri înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL PASIV 9,530,843 8,397,896 5,810,229 
 

A) CAPITALURI PROPRII (rezerve legale, facilităţi fiscale, rezerve constituite din profitul net) 
B) DATORIILE 

 
A) CAPITALURI PROPRII 

Capitalurile proprii pun în evidenţă modalitatea de asigurare a întreprinderii cu diferite categorii de resurse 
pe termen nelimitat, fiind reprezentate de capitalul social al firmei, rezerve constituite, rezultatul reportat şi 
rezultatul curent al exerciţiului. 

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

Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
− Capitalurile proprii înregistrează o evoluție descendetă în perioada 2016-2018, acestea scăzând de la 

valoarea 7.258.940 lei (anul 2016) până la valoarea de 4.415.441 lei în anul 2018, ca urmare a înregistării 
următoarelor rezultate financiare: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Rezultatul din exploatare 77,943 32,856 -1,379,283 

Rezultatul financiar 3,321,523 -12,933 -117,936 

Rezultatul curent al exerciţiului 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Venituri totale 8,789,734 6,446,525 6,231,456 

Cheltuieli totale 5,390,268 6,426,602 7,728,675 

Profitul sau pierderea brută 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Rezultatul net al exerciţiului 3,390,624 8,318 -1,497,219 

 
Se constată faptul că la nivelul anului 2018, debitorul înregistrează pierderea financiară de -1.497.219 lei, 
determinată de înregistrarea unor cheltuieli de exploatare mai mari (7.586.436 lei) decât veniturile din exploatare 
(6.207.153 lei), urmare înregistrării cheltuielilor determinate de scoaterea din evidență a bunului imobil din averea 
debitorului Dialma SRL, situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 1, constituit dintr-o fabrică cu anexe de 
oficii de circa 2.994 mp, intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor și Terenurilor A1 nr. 4785/b/2; 4787/2; 
4786/2; 4788/2/2; 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună cu terenul aferent la cota de 1291/16.927 din 
totalul de circa 16.927 mp., vândut către societatea Factory Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, str. Rozelor, nr. 64, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/363/2018, CUI 38994187. 
 

Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2019, debitorul înregistrează capitaluri proprii pozitive 
în valoare de 3.815.663,29 lei, constituite din: 

• Capitalul subscris vărsat – 3.600,00 lei; 
• Rezerve din reevaluare – 3.101.063,59 lei; 
• Rezerve legale – 235.507,39 lei; 
• Rezerve pentru acțiuni proprii – 703,64 lei; 
• Alte rezerve – 521.251,70 lei; 
• Rezultatul reportat – 553.313,44 lei; 
• Pierderea înregistrată în perioada ianuarie -aprilie 2019 – 599.776,47 lei. 
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B) DATORIILE 

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

Obligaţiile faţă de terţi pe care le are societatea debitoare se împart conform posturilor de pasiv din bilanţ 
în datorii pe termen lung şi datorii pe termen scurt. 

Din analiza situațiilor financiare aferente perioadei 2016-2018, se constată următoarele: 
− Datoriile societăţii cresc în perioada 2016-2017 cu 21,87%, respectiv înregistrează o evoluție 

descrescătoare în perioada 2017-2018, acestea scad de la valoarea de 2.768.747 lei (în anul 
2017) până la 1.394.788 lei în anul 2018. 
 
Conform balanţei de verificare aferentă lunii aprilie 2019, societatea debitoare înregistrează datorii în 

cuantum total de 1.883.439, 29 lei, constituite din următoarele: 
- datorii la furnizori (cont 401) – 503.106,53 lei; 
- datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – 7.527,28 lei; 
- datorii la clienţi-creditori (cont 419) – 60.369,97 lei; 
- rețineri din remunerații datorate terților (cont 427) – 3.579,00 lei; 
- contribuția personalului la asigurări sociale (cont 4312) – 260.418,50 lei; 
- contribuția angajaților pentru asigurări sociale de sănătate (cont 4314) – 151.341,50 lei; 
- contribuția asiguratorie pentru salarii (cont 436) – 27.371,00 lei; 
- taxa pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 204.137,05 lei; 
- impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) – 70.660,00 lei 
- datorii la fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (cont 447) – 7.648,00 lei; 
- datorii la creditori diverși (cont 462) – 587.279,66 lei; 

 
Conform balanței de parteneri – 419 Clienți-creditori emisă la data de 03.12.2019, debitorul înregistrează 

avansuri încasate de la clienți în cuantum de 60.369,97 lei, constituite din: 
- datorii la FGF Industry SPA – 167,41 lei; 
- datorii la Marc Cain – 19.95 lei; 
- datorii la Miroglio Fashion SRL – 532,62 lei; 
- datorii la Prexton SRL – 59.650,00 lei 

Analiza contului de profit şi pierdere 

Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei 
financiare, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune şi pe această 
bază prezintă modul de formare a rezultatelor economice. 

Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile 
de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul lui se explică modul de constituire a 
rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanţelor 
economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-o perioadă de gestiune. 

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, 
se prezintă astfel: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Cifra de afaceri netă 5,422,570 6,416,744 3,597,184 
Producţia vândută 5,422,570 6,416,744 3,597,184 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0 
Reduceri comerciale acordate 0 0 0 
Venituri aferente costului producției în curs de execuție  0 0 0 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 0 
Alte venituri din exploatare 3,720 3,058 2,609,969 
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Total venituri din exploatare 5,426,290 6,419,802 6,207,153 
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 785,326 419,991 209,144 
Alte cheltuieli materiale 11,036 19,750 4,869 

Alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 156,764 137,870 144,227 
Cheltuieli privind mărfurile 0 0 0 
Reduceri comerciale primite 0 0 0 
Cheltuieli cu personalul 3,210,098 3,459,731 3,406,516 
Cheltuieli cu ajustări de valoare privind imobilizările corporale 
şi necorporale 

101,570 112,337 97,991 

Cheltuieli cu ajustări de valoare privind activele circulante  0 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare: 1,083,553 2,237,267 3,723,689 
Cheltuieli cu prestaţiile externe 999,292 2,169,257 1,091,680 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 61,207 53,509 201,476 
Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 0 0 0 
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 0 0 0 
Alte cheltuieli 23,054 14,501 2,430,533 
Total cheltuieli din exploatare 5,348,347 6,386,946 7,586,436 
Rezultatul din exploatare 77,943 32,856 -1,379,283 
Venituri din interese de participare obținute de la entitățile 
afiliate 

3,343,991 0 0 

Venituri din dobânzi 0 2 22 
Alte venituri financiare 19,453 26,721 24,281 
Total venituri financiare 3,363,444 26,723 24,303 
Cheltuieli privind dobânzile 14,664 4,578 7,726 
Alte cheltuieli financiare 27,257 35,078 134,513 
Total cheltuieli financiare 41,921 39,656 142,239 
Rezultatul financiar 3,321,523 -12,933 -117,936 
Rezultatul curent al exerciţiului 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Venituri totale 8,789,734 6,446,525 6,231,456 
Cheltuieli totale 5,390,268 6,426,602 7,728,675 
Profitul sau pierderea brută 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Impozitul pe profit 8,842 11,605 0 
Alte impozite neinregistrate mai sus 0 0 0 
Rezultatul net al exerciţiului 3,390,624 8,318 -1,497,219 

 
Din analiza balanţei de verificare aferentă lunii aprilie 2019, societatea debitoare înregistrează 

cheltuieli în valoare de 1.290.855,51 lei şi venituri în valoare de 691.079,04 lei, rezultând o pierdere în cuantum 
de 599.776,47 lei. 
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TABELUL DEFINITIV AL CREANŢELOR ÎMPOTRIVA AVERII DEBITOAREI SC DIALMA SRL 
 

Grupa 1, art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe garantate  
  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

Sume 
stinse sau 
modificate 
în timpul 

procedurii 

Creanță 
înscrisă în 

tabelul 
definitiv 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

ANAF - 
Direcția 
Generală 

Regională a 
Finanțelor 

Publice 
Timișoara - 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 

Publice Arad 

Arad, Bd. 
Revoluției, 
nr. 79, jud. 

Arad 

261,374.00 
lei 

261,374.00 
lei 

0.00 lei 
261,374.00 

lei 
100.0000% 40.0382% 

Sumă 
înscrisă până 
la întocmirea 
raportului de 

evaluare 
potrivit art. 

103 din 
Legea nr. 
85/2014 

 Total Grupa 1 - Creanţe 
garantate 

261,374.00 
lei 

261,374.00 
lei 

0.00 lei 
261,374.00 

lei 
100.0000% 40.0382%  

          

Grupa 2, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe bugetare     

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

Sume 
stinse sau 
modificate 
în timpul 

procedurii 

Creanță 
înscrisă în 

tabelul 
definitiv 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

ANAF - 
Direcția 
Generală 

Regională a 
Finanțelor 

Publice 
Timișoara - 

Administrația 
Județeană a 
Finanțelor 

Publice Arad 

Arad, Bd. 
Revoluției, 
nr. 79, jud. 

Arad 

292,122.00 
lei 

292,122.00 
lei 

15,000.00 
lei 

277,122.00 
lei 

100.0000% 42.4506% 

Creanță 
bugetară 

conform art. 
161 pct. (5) 

din Legea nr. 
85/2014. 

Creanța în 
sumă de 

15.000,00 lei 
a fost 

achitată 
conform 
chitanței 
pentru 

încasarea 
veniturilor 
bugetare și 
altor sume 

seria TS021 
nr. 

10000257491 
din data de 
07.02.2020 

2 
Municipiul 

Arad - Direcția 
Venituri 

Arad, str. 
Mucius 

Scaevola, 
nr. 11, jud. 

Arad 

369.42 lei 369.42 lei 369.42 lei 0.00 lei 0.0000% 0.0000% 

Creanță 
bugetară 

conform art. 
161 pct. (5) 

din Legea nr. 
85/2014. 

Creanța în 
sumă de 

369,42 lei a 
fost stinsă în 
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integralitate 
conform 
chitanței 
pentru 

creanțele 
bugetelor 

locale seria 
AR XWF 

0042083 din 
data de 

29.01.2020 

 Total Grupa 2 - Creanţe 
bugetare 

292,491.42 
lei 

292,491.42 
lei 

15,369.42 
lei 

277,122.00 
lei 

100.0000% 42.4506%  

   
        

Grupa 3, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe chirografare    

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

Sume 
stinse sau 
modificate 
în timpul 

procedurii 

Creanță 
înscrisă în 

tabelul 
definitiv 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 
Evoque 

Textile SRL 

sediul ales 
la av. Pleti 
O. Arad, 

Bd. 
Revoluției, 
nr. 33, ap. 

3, jud. 
Arad 

114,315.04 
lei 

114,315.04 
lei 

0.00 lei 
114,315.04 

lei 
100.0000% 17.5112% 

Creanță 
chirografară 
conform art. 
161 pct. (8) 

din Legea nr. 
85/2014 

2 Cerbul SRL 

Revine 
Lago, Via 
Marconi 

105, Italia 

115,276.45 
lei 

57,600.45 
lei 

0.00 lei 0.00 lei 0.0000% 0.0000% 

Creanța de 
57.600,45 lei 

nu a fost 
înscrisă în 

tabelul 
definitiv de 

creanțe 
conform 
cererii de 

renunțare la 
judecată și de 

retragere a 
creditorului 
Cerbul SRL 
de la masa 

credală 

 Total Grupa 3 - Creanţe 
chirografare 

229,591.49 
lei 

171,915.49 
lei 

0.00 lei 
114,315.04 

lei 
100.0000% 17.5112%  

          

 Total General 
783,456.91 

lei 
725,780.91 

lei 
15,369.42 

lei 
652,811.04 

lei 
 100.0000%  

 

CAPITOLUL III – OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE 

 3.1 OBIECTIVELE ȘI DURATA PLANULUI 

În ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, se propune implementarea acestuia 
pe o perioadă de 3 ani din momentul confirmării acestuia, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul expres al 
creditorilor. 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014  ”Executarea planului de 
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reorganizare nu va putea depăși 3 ani, calculați de la data confirmării planului. Termenele de plată stabilite prin 
contracte - inclusiv de credit sau de leasing - pot fi menținute prin plan, chiar dacă depășesc perioada de 3 ani. 
Aceste termene pot fi și prelungite, cu acordul expres al creditorilor, dacă inițial erau mai scurte de 3 ani. După 
realizarea tuturor obligațiilor din plan și închiderea procedurii de reorganizare, aceste plăți vor continua conform 
contractelor din care rezultă.” 

Expirarea perioadei inițiale de 3 ani precum și a eventualei prelungiri ulterioare fără a atinge cel puțin unul 
dintre obiectivele de mai sus, va însemna că planul de reorganizare nu a reușit, cu consecința deschiderii procedurii 
falimentului împotriva debitoarei (art. 145 alin. (1) C din Legea nr. 85/2014). 

3.2 PERSPECTIVE DE REDRESARE A SOCIETĂȚII 

Prin identificarea aspectelor negative care au afectat desfășurarea unei activități eficiente a societății și în 
urma unei analize obiective și realiste asupra ceea ce reprezintă piața pentru SC DIALMA SRL s-a desprins 
concluzia că activitatea în viitor poate fi eficientă în condițiile în care se va respecta în realizarea lor corelarea 
indicatorilor de eficiență stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli pe următorii trei ani, parte integrantă a 
Programului de reorganizare a societății. 

 
CONCLUZII: 
Din analiza obiectivă asupra activității desfășurate de Societate s-au desprins următoarele concluzii: 

• Societatea are piața de desfacere asigurată pentru serviciile prestate ce fac obiectul de activitate; 
• Debitoarea are capacitatea de a relua și menține o activitate generatoare de lichidități; 
• creșterea nivelului cifrei de afaceri va avea un efect direct asupra marjei de profit înregistrate de Societate;  
• respectarea termenelor de încasare va determina clienții Societății să fie mai interesați în încheierea de 

contracte stabile și de lungă durată dând posibilitatea Societății să se mențină pe linia unei activități 
eficiente; 

• valorificarea parțială a activelor din averea debitoarei ar putea genera lichiditățile necesare atât plății 
integrale a creanțelor înscrise la masa credală, cât și asigurării resurselor financiare necesare 
retehnologizării întregii activități ai debitoarei. 
Având în vedere cele menționate mai sus se poate extrage o concluzie generală și anume: există piață în 

expansiune și cu o capacitate de absorbție ridicată, oferind posibilități certe de atingere a obiectivelor stabilite în 
planul de reorganizare. 

 

3.3 MODUL DE REALIZARE A PLANULUI 

Planul de reorganizare își propune să acționeze pentru modificarea structurală a întregii Societăți pe 
următoarele planuri: 

- economic; 
- organizatoric; 
- managerial; 
- financiar. 

În ceea ce privește variantele de reorganizare a activității societății avute în vedere în prezentul plan, 
menționăm faptul că se are în vedere restructurarea și continuarea activității Societății conform obiectului de 
activitate. 
 

NECESITATEA  REORGANIZĂRII  

ASPECTE  ECONOMICE 

În plan economic, procedura  reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat într-o stare 
precară, din punct de vedere financiar, să se redreseze și să-și continue activitatea. O asemenea procedură își găsește 
finalitatea în încercarea de păstrare a Societății în circuitul comercial cu consecința participării acesteia în mod activ 
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la viața economică și contribuția acesteia la performanțele economiei naționale, în ansamblul ei. 
Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuie atinse 

în orizontul de timp planificat, concentrarea asupra unor anumite categorii de clienți, și în final, creșterea volumului 
de intermedieri. 

Planul de reorganizare constituie o adevarată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici 
corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale, toate menite să transforme afacerea dintr-
una aflată în dificultate, într-una de succes. 
Astfel, reorganizarea SC Dialma SRL înseamnă: 

- menţinerea unui contribuabil important la bugetul local şi la bugetul consolidat; 
- majorarea gradului de îndestulare a creanțelor înscrise la masa credală a debitoarei; 
- continuarea activității economice și prestarea de servicii producție și de închiriere; 
- valorificarea participațiunilor deținute la alte societăți și utilizarea acestor fonduri pentru retehnologizare și 

reinserția în mediul economic – prin retehnologizarea activității debitoarei, se va asigura creșterea 
productivității muncii, respectiv scăderea consumurilor de energie electrică, cu posibilitatea ofeririri de 
posturi de muncă pentru muncitori calificați din jud. Arad; 

- încheierea de relații comerciale cu noi clienți; 
- posibilitatea relansării liniei de confecții și a mărcii fabricii, respectiv potențiala extindere a fabricii cu un 

nou concept. 
 
CONDUCEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA DE REORGANIZARE 

Pe toată durata de implementare a planului de reorganizare, activitatea debitoarei SC DIALMA SRL va fi 
condusă de către administratorul judiciar CONSULTANT INSOLVENȚA SPRL. 

Prin prezentul Plan de reorganizare se propune ridicarea dreptului de administrare și a dreptului de 
dispoziție asupra activelor debitorului SC DIALMA SRL, respectiv preluarea de către administratorul judiciar 
CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL a conducerii integrale a activității debitoarei, în conformitate cu disp. art. 56 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 

Activitatea administratorului judiciar CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL se va concentra în principal pe: 

 
• întocmirea și conceptarea planului de reorganizare 

• implementarea planului de reorganizare 

• conducerea întregii activități desfășurate de către debitoare în conformitate cu măsurile strategice, 

financiar-economice și juridice prevăzute în cadrul prezentului Plan de reorganizare; 

• îndestularea într-o proporţie cât mai mare posibil a creditorilor indiferent de rangul acestora;  

• formularea de acțiuni în vederea recuperării tuturor creanțelor debitoarei, a activelor înstrăinate cu 

încălcarea dispozițiilor legale anterior deschiderii procedurii generale de insolvență. 

 

In ipoteza votării și confirmării planului de reorganizare al debitoarei SC Dialma SRL se stabilește un un 

onorariu după cum urmează: 

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

facturii. 

În acest context retribuţia administratorului judiciar CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL în dosarul nr. 
1046/108/2019 (debitoare SC DIALMA SRL) este următoarea: 
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- retribuţie fixă, în suma fixă de 4500 lei/lună + TVA. 

Retribuția fixă a administratorului judiciar va fi încasată în ipoteza achitării creanțelor creditorului ANAF - 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. 

- retribuţie variabilă de 5% din sumele obținute din valorificarea bunurilor și părților sociale din averea 
debitorului, sumele obținute din încasări de dividende, recuperări de creanțe și acțiuni formulate în temeiul art. 117 
și art. 169 din Legea nr. 85/2014. 

- 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 și din sumele achitate asociatilor. 
 
Politica de onorarii este determinată de câteva coordonate constante, care se referă la complexitatea 

implemtării planului de reorganizare și conducerii întregii activități desfășurate de către debitoare în conformitate 
cu măsurile strategice, financiar-economice și juridice prevăzute în cadrul prezentului Plan de reorganizare, 
numărul membrilor implicaţi, respectiv factorii de risc: 

 
∎ Complexitatea litigiului ce face obiectul dosarului nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, 

respectiv acțiunile ce vor fi înainte de administratroul judiciar, în temeiul art. 117 și art. 169 din Legea nr. 
85/2014. 

∎ Valoarea totală a creanțelor înscrise la masa credală și maximizarea gradului de îndestulare a acestora: 
Conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului, masa credală a acestuia este în 
sumă de  652.811,04 lei, iar implementarea cu succes a planului de reorganziare a societăţii debitoare va 
asigura acoperirea creanţelor creditorilor în proporție de  100,00 %. 

∎ Natura activelor și atractivitatea lor pe piața actuală: patrimoniul debitoarei este constituit din următoarele 
active: bunuri mobile de natura mașinilor și utilajelor pentru industria textilă și imobilizări financiare 
reprezentând părți sociale deținute de către debitoare la SC Prexton SRL. În vederea închirierii bunurilor 
mobile, respectiv vânzării parțiale ulterioare a acestora, administratorul judiciar estimează un volum însemnat 
de muncă în vederea identificării și inventarierii acestora, având în considerare faptul că bunurile mobile sunt 
localizate parțial în incinta sediului social al Factory Studio Tex SRL, respectiv se vor efectua toate măsurile 
posibile și demersurile legale în vederea obținerii accesului la sediul social al Factory Studio Tex SRL, 
identificării bunurilor din averea debitoarei SC Dialma SRL și deplasării acestora la sediul social/punctele de 
lucru ale potențialilor clienți, în vederea închirierii acestora. 

Menționăm, de asemenea, faptul că, administratorul judiciar are contracte de colaborare cu mai multe 
persoane fizice și juridice de specialitate: avocaţi, economişti, contabili şi evaluatori, care au  capacitatea suficientă din 
punct de vedere al experienţei profesionale, resurselor umane şi disponibilităţii necesare pentru a asigura maximizarea 
gradului de îndestulare a creditorilor cu prioritatea redresării activității debitoarei și a situației financiar-economice a 
acesteia. 

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. 

 
Activitatea desfăşurată de practicianul în insolvenţă CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL se întemeiază 

pe următoarele  principii: 
 servicii profesioniste, indiferent de natura lor; 
 un nivel al onorariilor direct proporţional cu efortul depus; 
 seriozitate, responsabilitate, corectitudine şi respect faţă de toţi participanţii la procedură; 
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 profesionalism, flexibilitate şi inventivitate în găsirea soluţiilor adecvate rezolvării diferitelor situaţii; 
 celeritatea procedurii; 
 unicitatea şi colectivitatea procedurii 
 prioritatea redresării activității debitorului faţă de faliment 
 participarea activă a creditorilor; 
 maximizarea averii debitorului și respectiv maximizarea gradului de îndestulare a creanțelor înscrise la masa 

credală a debitorului. 
 

Operaţiunile care cad în sarcina administratorului judiciar nu se rezumă strict la prevederile punctuale 
ale Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, ci și la alte prevederi legale 
care trebuie duse la bun sfârșit de către practician, ca „administrator” al societății în procedura de reorganizare, 
conducător în tot a activității acesteia. Dintre acestea trebuie menționate cerințele legislaţiei muncii, legislației 
fiscale, cerinţele legii privind organizarea şi păstrarea arhivelor, etc. 

În paralel cu îndeplinirea acestor cerințe, practicianul va trebui să asigure și preluarea unor funcţii de 
bază ale întreprinderii, care, în special în procedura de reorganizare judiciară, va continua să “trăiască” şi să 
acţioneze în mediul economic şi legal, până la închiderea procedurii reorganizării. 

În paralel cu aceste operaţiuni CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL i-a în considerare implicarea în mod 
activ în negocierile cu potențialii clienți, atânt pentru închirierea bunurilor mobile din averea debitoarei, cât 
și în prezentările către potențialii clienți a acelor active care vor fi valorifcate în conformitate cu prezentul Plan de 
reorganizare.  

 

CAPITOLUL IV – STRATEGIA DE REORGANIZARE  

4.1 ACTIVITATEA CURENTĂ A SOCIETĂȚII 

Având în vedere mijloacele materiale disponibile și cererea pieței, prezentul plan de reorganizare prevede 
restructurarea activității economice desfășurate de către debitoare, în sensul realizării următoarelor activități 
economice, conducerea activității debitoarei fiind efectuată de administratorul judiciar: 
− Cod CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.. 
 
4.2 EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII CURENTE 

Pentru eficientizarea și rentabilizarea activității desfășurate de societate, conducerea societății a întocmit un 
Program  de optimizare a structurii lucrărilor executate și a serviciilor prestate, a costurilor și a activității de 
ansamblu a societății și un Program de măsuri care va fi implementat în perioada de reorganizare a societății. 
Măsurile avute în vedere pentru a reuși ca firma să depășească această perioadă dificilă și să redevină o societate 
profitabilă sunt prezentate mai jos. 

 
- MĂSURI PROGRAMATICE ȘI  FINANȚAREA  ACESTORA 

Menționăm că aceste măsuri au un rol hotărâtor în ceea ce privește realizarea planului de reorganizare a 
societății, de aceea au fost prezentate cu prioritate. 

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

Resursele financiare care vor rămâne la dispoziția firmei în urma realizării programului de reorganizare și a 
vânzării progresive a activului societății vor fi utilizate pentru achitarea obligațiilor restante față de toți creditorii 
societății înscriși în Tabelul definitiv de creanțe. 

Resursele financiare care vor rămâne la dispoziția firmei în urma realizării programului de reorganizare a 
societății vor fi utilizate pentru achitarea obligațiilor restante față de toți creditorii societății înscriși în tabelul 



 Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş 
 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; 
 Web: www.consultant-insolventa.ro 

     
 

   

  
27 

 

  

definitiv de creanțe. 
 

- MĂSURI COMERCIALE ȘI DE MARKETING 

În ceea ce privește activitatea comercială și de marketing a societătii s-a avut în vedere redimensionarea și 
stabilitatea pieței locale a serviciilor de închiriere prin: 

• renegocierea prețurilor și a condițiilor de plată care să conducă la mărirea volumului încasărilor; 
• asigurarea fluxului financiar, prin disciplinarea contractuală a clienților. 

 
 

- MĂSURI MANAGERIALE  

Astfel, lista Măsurilor de rentabilizare a activității societății la nivelul managementului cuprinde: 
• asigurarea unei creșteri mai susținute și a unui flux pozitiv de lichidități; 
• implementarea de acțiuni pe termen scurt şi mediu și monitorizarea rezultatelor; 
• menținerea sub control al pragului de profitabilitate; 
• urmărirea realizării tuturor activităților și proiectelor și cuantificarea permanentă a rezultatelor. 
• valorificarea parților sociale sociale deținute de societate 

- MĂSURI FINANCIAR–CONTABILE 

        Măsurile financiar–contabile prevăzute sunt următoarele: 

• păstrarea disciplinei financiare instituită odată cu semnalarea primelor semne ale stării de insolvență; 
• controlul strict asupra cheltuielilor efectuate și al recuperării creanțelor.  

          În perioada realizării programului de reoganizare vor fi luate și toate acele măsuri ce se impun la un 
moment dat având în vedere condițiile concrete pentru  menținerea permanentă a funcționării societății în condiții 
de eficiență și a îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată curente și a celor din tabelul definitiv. 
 
 
MĂSURILE DE REORGANIZARE ȘI PERSPECTIVELE DE REDRESARE ÎN RAPORT CU 
POSIBILITĂȚILE ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII SC DIALMA SRL, CU MIJLOACELE FINANCIARE 
DISPONIBILE ȘI CU CEREREA FAȚĂ DE OFERTA SA 
 

Măsurile de reorganziare judiciară prezentate în cuprinsul prezentei secțiuni au drept finalitate restructurarea 
financiară a afacerii derulată de către Societate, astfel încât aceasta să permită generarea de beneficii pentru părțile 
implicate în procedura insolvenței aplicată Debitoarei.   

Reorganizarea activității se va realiza și prin aplicarea următoarelor măsuri economico-financiare, 
manageriale, tehnico-operative și manageriale, după cum urmează: 

- valorificarea parțială a bunurilor mobile existente în averea debitoarei, ulterior identificării și inventarierii 
acestora; 

- supravegherea în calitate de asociat majoritar a activității economice desfășurate de către SC Prexton SRL și 
urmărirea distribuirii și încasării anuale de dividende;  

- închirierea bunurilor mobile de natura mașinilor și utilajelor pentru industria textilă, ulterior identificării și 
inventarierii acestora; 

- introducerea la judecătorul-sindic a acțiunii privind anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 
data de 02.08.2019 între societatea SC Dialma SRL, cu sediul în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/2084/1991, în calitate de vânzător și societatea Factory 
Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, str. Rozelor, nr. 64, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J02/363/2018, CUI 38994187, în calitate de cumpărător, prin care a fost vândut imobilul din averea 
societății Dialma SRL, situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 1, constituit dintr-o fabrică cu 
anexe de oficii de circa 2.994 mp, intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor și Terenurilor A1 nr. 
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4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2; 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună cu terenul aferent la 
cota de 1291/16.927 din totalul de circa 16.927 mp, la prețul de 300.000,00 euro;  

- valorificarea părților sociale deținute de SC Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL, sediul 
social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, numărul de ordine în Registrul 
Comerțului: J02/850/2001; 

- recuperarea creanțelor prin somarea debitorilor și introducerea de acțiuni la instanțele judecătorești; 
- urmărirea permanentă evoluției economice și a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile 

clienților și pentru a adapta activitatea societății acestor necesități; 
- păstrarea disciplinei financiare instituită odată cu semnalarea primelor semne ale stării de insolvență 
- asigurarea unei creșteri mai susținute și a unui flux pozitiv de lichidități. 

SURSE  FINANCIARE  PENTRU  SUSȚINEREA  PLANULUI  DE  REORGANIZARE 

Principalele activități vizate în perioada de reorganizare, care să asigure încasarea de venituri atât pentru 
plata creanțelor curente născute după data deschiderii insolvenței, în perioada de reorganizare judiciară cât și 
pentru plata creanțelor născute anterior deschiderii procedurii și cuprinse în tabelul definitiv de creanțe, plata care 
va fi asigurată în conformitate cu PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANŢELOR. 
 
Sursele financiare pentru susţinerea planului de reorganizare sunt: 
− Venituri din activitatea de exploatare -  Cod CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 

echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.: 
Ulterior identificării și inventarierii bunurilor mobile de natura mașinilor și utilajelor pentru industria textilă, 
debitoarea va proceda la închirierea acestora. Astfel, se vor efectua demersurile necesare în vederea deplasării 
bunurilor mobile de natura mașinilor și utilajelor identificate în averea debitorului, la sediile/punctele de lucru 
ale clienților potențiali în vederea închirierii acestora.  
Menționăm faptul că, un potențial client care și-a manifestat interesul cu privire la închirierea mașinilor și 
utilajelor din averea debitoarei este societatea Prexton SRL. Astfel, în ipoteza închirierii bunurilor mobile către 
SC Prexton SRL, acestea vor fi deplasate la punctul de lucru al societății Prexton SRL situate în Municipiul 
Sebeș, str. Călărași, nr. 71, jud. Alba. 
 

− Sume obținute din valorificarea parțială a bunurilor mobile existente în averea debitoarei: 
Ulterior identificării și inventarierii bunurilor mobile din averea debitorului, având în vederea starea tehnciă și 
nivelul de uzură ale acestora, se va proceda la evaluarea acestora și expunerea pe piață în vederea valorificării 
parțiale a acestora. Urmare organizării de licitații publice în conformitate cu regulamentul de valorificare ce va 
fi supus aprobării adunării creditorilor, au fost estimate a fi încasate sume din valorificarea parțială a bunurilor 
mobile din averea debitorului de 35.000,00 lei, exclusiv TVA. Menționăm că demersurile privind expunerea pe 
piață și valorificarea bunurilor mobile identificate în averea debitorului vor fi efectuate în primul trimestru din 
cel de-al treilea an de reorganizare judiciară. 

 
− Dividende încasate de la societatea Prexton SRL: 

Conform Certificatului Constatator nr. 665829/22.11.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
societatea Prexton SRL are sediul social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, 
numărul de ordine în Registrul Comerțului: J02/850/2001, atribuit în data de 19.12.2001, având un capital social 
subscris în valoare de 2.648.430 lei, integral vărsat, constituit din capital social în lei: 529.680 lei și capital 
social în EURO: 680.921,60 euro, valoare participării străine totale în lei – 26.640,00 lei, echivalent în EUR 
participare străină totală: 6.000,00 euro, divizat în 264.843 părți sociale, valoare unei părți sociale de 10 lei, din 
care aport în natură în sumă de 529.680 lei, societatea având asociații: 
• Persoana juridică Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 

1678240, cu un aport la capital în sumă de 2.621.790 lei, din care 529.680 lei (aport în natură) și 672.360,03 
euro, reprezentând 262.179 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 
98,994%/98,994%; 

• Persoana juridică Cerbul SPA, cu sediul social în Italia, Treviso (TV), Viale Nino Bixio, nr. 61, cu un aport 
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la capital în sumă de 26.640 lei, reprezentând 2.664 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și 
pierderi: 1,006%/1,006%. 

Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2019, SC Prexton SRL înregistrează dividende datorate 
asociaților în sumă de 25.204,40 lei. 
Conform documentelor financiar-contabile ale Prexton SRL, la data de 31.12.2019 au fost înregistrate 
următoarele venituri și cheltuieli, respectiv profitul net în vederea distribuirii sub formă de dividende către 
asociați: 
 

SC Prexton SRL  CUI 14361935 
Venituri totale anuale ale Prexton SRL 142,135.50 lei 
Cheltuieli totale anuale ale Prexton SRL 81,985.65 lei 
Profit brut 60,149.85 lei 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (1%) 1,421.36 lei 
Profit net (în vederea distribuirii sub formă de dividende către asociați) 58,728.50 lei 

 
Având în vedere obținerea de venituri constante din activitatea de închiriere a bunurilor imobile din averea SC 
Prexton SRL către societăți care fabrică articole de îmbrăcăminte, sunt estimate a fi distribuite și încasate anual 
următoarele dividende de la societatea Prexton SRL: 
 

Cota de participare la beneficii și pierderi deținută de SC Dialma SRL 98.994% 
Profit distribuit sub formă de dividende către SC Dialma SRL 58,137.69 lei 

 
Conform disp. art. 43 alin. (1), (2) și (4) din cadrul Capitolului V – Impozite pe dividende din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal: 
„(1) O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să 
rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în 
prezentul articol. […] 
(2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut 
plătit unei persoane juridice române. 
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei 
alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății 
dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an 
împlinit până la data plății acestora inclusiv.” 
Debitoarea SC Dialma SRL va plăti impozitul pe dividende de 5% din dividende încasate, dividendele nete 
estimate a fi încasate anual de către debitoare fiind de aprox. 55.230,81 lei. 
Menționăm faptul că, trimestrele în care vor fi distribuite și încasate dividende de la SC Prexton SRL vor varia 
în funcție de data aprobării și confirmării prezentului plan de reorganizare. 
 

− Sumele obținute din valorificarea păților sociale deținute de către SC Dialma SRL în capitalul social al societății 
Prexton SRL, sediul social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, numărul de 
ordine în Registrul Comerțului: J02/850/2001: 
Se estimează a fi valorificate 262.179 părți sociale (circa 98,994% din capital) deținute de SC Dialma SRL în 
capitalul social al societății Prexton SRL, la sfârșitul perioadei de reorganizare judiciară. 
Conform Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 02/18.03.2020 întocmit de SC Kont MLM Serv 
SRL, valoarea unei părți sociale deținută de către debitoarea SC Dialma SRL în capitalul social al SC Prexton 
SRL este de 4,05 lei, iar valoarea totală a apartului la capitalul social al SC Prexton SRL, corespunzătoare celor 
262.179 de părți sociale, este de 1.061.825 lei. 
Se estimează că valorificarea integrală a tuturor părților sociale deținute de SC Dialma SRL la SC Prexton SRL 
se va realiza la sfârșitul anului 3 al planului de reorganizare, având în vedere posibilitatea încasării de dividende 
pe parcursul perioadei de reorganizare. 
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Administratorul judiciar propune ca părțile sociale să fie valorificate după cum urmează: 
Tipul de vânzare  
În vederea derulării cât mai rapide și mai eficiente a operaţiunilor de valorificare opinăm că activele de natura 
imobilizărilor financiare trebuie valorificate printr-o combinație a celor două metode prevăzute de disp. art. 154 din 
Legea 85/2014: 
- vânzare prin licitaţie publică cu strigare pornindu-se de la valoarea de piaţă identificată în Raportul de expertiză 
contabilă extrajudiciară nr. 02/18.03.2020, în etapele și cu demersurile prezentate (în cadrul Regulamentului de 
vânzare prin licitație publică – parte integrantă a prezentului Plan de reorganizare – Anexa 7): 
 Prima serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare începând de la 100% din preţul de 

pornire stabilit în raportul de expertiză contabilă extrajudiciară la un termen de cel puţin 7 zile de la data 
publicării/afişării anunţului; 

 A doua serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare începând de la 90% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de expertiză contabilă extrajudiciară la un termen de cel puţin 7 zile de la data 
publicării/afişării anunţului, şi 

 A treia serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare începând de la 80% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de expertiză contabilă extrajudiciară la un termen de cel puţin 7 zile de la data 
publicării/afişării anunţului. 

 A patra serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare începând de la 70% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de expertiză contabilă extrajudiciară la un termen de cel puţin 7 zile de la data 
publicării/afişării anunţului. 

 A cincea serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare începând de la 60% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de expertiză contabilă extrajudiciară la un termen de cel puţin 7 zile de la data 
publicării/afişării anunţului. 

 A șasea serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de licitaţii bilunare începând de la 50% din preţul de 
pornire stabilit în raportul de expertiză contabilă extrajudiciară la un termen de cel puţin 7 zile de la data 
publicării/afişării anunţului. 

După organizarea/epuizarea ședinţelor de licitație publică, în situaţia în care imobilizările financiare în număr de 
262.179 reprezentând o cotă de participare de 98,994%, sub formă de părți sociale din proprietatea debitoarei SC 
Dialma SRL nu au fost valorificat, se va convoca adunarea creditorilor pentru aprobarea diminuării preţului de 
vânzare. 
Şi, 
- vânzare prin negociere directă, conf. disp. art. 154 alin. (2) și 156 alin. 3) din Legea 85/2014 în baza ofertelor 
primite, conform Regulamentului de vânzare prin negociere directă – parte integrantă a prezentului Plan de 
reorganizare – Anexa 8. 
 

− Sumele obținute din acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 117 din Legea nr. 85/2014: 
În data de 02.08.2018, s-a încheiat Contractul de vânzare autentificat prin intermediul Încheierii de autentificare 
2744/02.08.2018, emisă de către SPN Morariu, prin intermediul căreia SC Dialma SRL în calitate de vânzător a 
valoficat către SC Factory Studio Tex SRL în calitate de cumpărător următoarele bunuri imobile: 
o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter + etal l, ap.1, jud. Arad, 

compus din 2 depozite, 2 lifturi, 4 grupuri sociale, 2 case de scara, în suprafaţă totală construită de 2994 
mp, cu cota de 2994/9643 din părţile comune şi terenul aferent cotei de 5256/16927 proprietate personală; 
înscris în CF nr. 300157-C1-U4 Arad, provenit din CF vechi 58226, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 
4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/I, cadastral 300157-C1 -U4; 

o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter, ap. 2, jud. Arad, compus 
din depozit, în suprafaţă totală construită de 735 mp, cu cota de 735/9643 din părţile comune şi terenul 
aferent cotei de 1291/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U5 Arad, provenit din CF 
vechi 582267, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/II, 
cadastral 300157-C1 –U5. 
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Administratorul judiciar CONSULTANT INSOLVENTA SPRL reprezentat convenţional de către Cabinet de 
avocat Duţulescu Leonard a înaintat Tribunalului Arad acțiunea în anulare acte frauduloase formulată 
împotriva: 
în contradictoriu cu pârâtele:  
1. SC Dialma SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Arad, str. 

Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la ORC sub nr. J2/2084/1991, prin 
administrator special Golovescu Susana, în calitate de debitoare pârâtă, 

2. SC Factory Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, str. Rozelor nr. 64, jud. Arad, CUI 38994187, înregistrat 
în Registrul Comerțului sub nr. J/2/363/08.03.2018,  

prin intermediul căreia a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
- anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către SC Dialma SRL către SC Factory Studio 

Tex SRL prin intermediul Contractului de vânzare autentificat prin intermediul Încheierii de autentificare 
2744/02.08.2018, emisă de către SPN Morariu, prin intermediul căreia SC Dialma SRL în calitate de 
vânzător a valoficat  către SC Factory Studio Tex SRL – în calitate de cumpărător următoarele bunuri 
imobile: 

o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter + etal l, ap.1, jud. Arad, 
compus din 2 depozite, 2 lifturi, 4 grupuri sociale, 2 case de scara, în suprafaţă totală construită de 2994 
mp, cu cota de 2994/9643 din părţile comune şi terenul aferent cotei de 5256/16927 proprietate personală; 
înscris în CF nr. 300157-C1-U4 Arad, provenit din CF vechi 58226, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 
4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/I, cadastral 300157-C1 -U4; 

o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter, ap. 2, jud. Arad, compus 
din depozit, în suprafaţă totală construită de 735 mp, cu cota de 735/9643 din părţile comune şi terenul 
aferent cotei de 1291/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U5 Arad, provenit din CF 
vechi 582267, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/II, 
cadastral 300157-C1 –U5; 

- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la 
restituirea bunurilor transferate fraudulos către averea debitoarei SC DIALMA SRL,  

- În subsidiar: În ipoteza în care aceste bunuri nu mai există, solicităm obligarea pârâtei  SC Factory 
Studio Tex SRL la restituirea către debitoarea SC Dialma SRL a valorii bunurilor transferate de la 
data transferului patrimonial efectuat: 02.08.2019, stabilită prin expertiză judiciară şi a dobânzii legale 
penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului patrimonial fraudulos; 

- anularea actului fraudulos Tranzacţie autentificată prin intermediul Încheierii de autentificare nr. 
2740/02.08.2018 emisă de către SPN Morariu, încheiată între SC Dialma SRL şi SC Factory Studio Tex 
SRL în vederea stingerii litigiului intervenit în dos. nr. 1351/108/2018, conexat la dos. nr. 1066/108/2016 
ale Tribunalului Arad; 

- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la 
restituirea către averea debitoarei SC Dialma SRL a sumei de 33.555 euro (31.770 Euro + 1.785 Euro) şi 
a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos;  

- obligarea pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea 
prezentului demers judiciar.  

 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 18.05.2020. 
 

− Sumele obținute din recuperarea creanțelor debitoarei: 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2019, debitoarea înregistrează creanțe la clienți și 
debitori diveriși în sumă totală de 137.505,78 lei. 
Având în vedere incapacitatea de plată a clienților și debitorilor, urmare comunicării de somații și introducerii 
de acțiuni la instanțele judecătorești, a fost estimat un grad de recuperare de 30%, respectiv valoarea creanțelor 
estimate a fi recuperate de 41.251,73 lei. 
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− Sume obținute din acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere nepredarea tuturor actelor financiar-contabile ale debitoarei, respectiv nepredarea bunurilor 
mobile asupra cărora a fost aplicat sechestru conform Procesului-verbal de sechestru încheiat de ANAF sub nr. 
1754/03.10.2019, administratorul judiciar va formula cerere de antrenare a răspunderii persoanei care a 
contribuit la starea de insolvență a debitoarei dl. Ruaro Mirco. 
 

– Cesionarea părților sociale deținute de Dialma SRL la SC Prexton SRL – în ipoteza lipsei interesului terțelor 
părți de a achiziționa părțile sociale deținute de SC Dialma SRL la SC Prexton SRL, administratorul judiciar va 
iniția potențiale negocieri cu asociatul minoritar CERBUL SRL în vederea cesionării către acesta a părților 
sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al Prexton SRL; 

– Finanțarea prin aportul de capital al asociaților sau acordarea de către aceștia de împrumuturi, după caz: 
În cazul aportului de capital, se are în vedere modificarea structurii capitalului social și se realizează prin 
emiterea de titluri de valoare, respectiv părți sociale, deodată cu majorarea capitalului societății în reorganizare, 
corespunzător părților sociale emise. 
Astfel prin emiterea de noi părți sociale de către debitoare, prin administratorul judiciar, cu acordul comitetului 
creditorilor, se poate asigura îndestularea parțială/totală a creanțelor înscrise la masa credală. 
De asemenea, această măsură de finanțare poate fi folosită și în combinație, cu/după aplicarea celorlaltor măsuri 
de finanțare propuse prin prezentul Plan de reorganizare. 

 
Construcția Bugetului de venituri și cheltuieli, Prognoza fluxului de numerar și Programul de plăți au fost 

realizate pornind de la activitatea societății raportat la constrângerile generate de piață şi ţinându-se cont şi de 
situaţia utilajelor de care dispune societatea, utilaje care au durata de viaţă depăşită şi care necesită lucrări de 
reparatii capitale semnificative pentru a putea fi utilizate în continuare în vederea susţinerii Planului de reorganizare 
propus. 
 

În întocmirea acestor situații s-a ținut cont de structura costurilor directe și a celor indirecte, creditele 
societății, precum și de datoriile din perioada de reorganziare judiciară. Ca și modalitate de întocmire s-au parcurs 
pașii specifici acestei activități, fiind analizate: 

- Veniturile Societății; 
- Cheltuielile directe și indirecte; 
- Datoriile comerciale ale Societății; 
- Creanțele rezultând din continuarea activității pe toată durata de implementare a planului de reorganziare; 
- Bugetul de venituri și cheltuieli; 
- Prognoza fluxului de numerar cu evidențierea modului de distribuire a sumelor înscrise în Programul de 

plată a creanțelor. 
 
Elementul de pornire este capacitatea pieței de a absorbi serviciile prestate de Societate pentru generarea de 

venituri. Proiecția corectă a Fluxului de numerar are o importanță deosebită în activitatea de reorganziare a 
Societății, cu rolul de a asigura în mod concomitent: 

- Finanțarea activității curente; 
- Distribuiri către creditorii Societății; 
- Achitarea datoriilor din timpul procedurii. 

Fluxul de numerar este bazat pe activitatea prevăzută în Bugetele de venituri și cheltuieli din perioada de 
reorganizare, fiind în această primă etapă sursa principală de achitare a datoriilor Societății. Principiul de întocmire 
a acestei proiecții a Fluxului de numerar pornește de la atingerea capacității de autofinanțare și stingerea datoriilor 
către creditori, sursa de finanțare a activității curente fiind generată de continuarea activității Societății pentru 
producerea resurselor necesare implementării măsurilor propuse în plan. 

Fluxul de numerar prezintă încasările totale preconizate în perioada de trei ani, generate de activitatea 
curentă a Societății. Plățile aferente datoriilor din activitatea curentă și distribuirea sumelor către creditori din 
surplusul realizat din activitatea curentă. 

Tabloul proiecției Fluxului de numerar pe cei trei ani aferenți perioadei de reorganizare este prevăzut în 
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mod detaliat în Anexa prezentului plan pe situații trimestriale, evidențiind sumele ce vor fi încasate din activitatea 
curentă în fiecare perioadă, acoperirea cheltuielilor aferente activității curente și achitarea datoriilor către creditori 
din excendentul de lichidități rezultat. 

Plățile se referă, în general, la achitarea datoriilor ce vor fi generate pe parcursul celor trei ani de 
reorganziare, cuprinzând: plăți către furnizori, salarii și obligații către bugetul local și bugetul de stat, taxe, precum 
și plata eșalonată a datoriilor către creditorii înscriși la masa credală. 

Resursele financiare pentru plata atât a obligațiilor restante cât și a celor curente se vor obține din activitatea 
curentă a Debitoarei. Având în vedere depășirea sincopelor în desfășurarea activității, se va continua derularea 
contractelor existente, care asigură atât acoperirea datoriilor curente, cât și ratele aferente planului de reorganizare. 

Bugetul de venituri și cheltuieli este un document care fundamentează activitatea financiară și direcționează 
executarea acesteia pe o perioadă de gestiune determinată. În același timp, Bugetul de Venituri și Cheltuieli 
reprezintă instrumentul de realizare a autonomiei financiare și reflectă toate resursele unei societăți și destinația lor, 
cuprinzând informații previzionale în legatură cu evoluția financiară a societății. 

Putem spune că Bugetul de Venituri și Cheltuieli este un tablou care oglindește veniturile pe surse, 
cheltuielile și consumul dupa destinație, precum și alte aspecte privind activitatea generală a unei societăți. 
 

PROGNOZA  ACTIVITĂȚII  PE  PERIOADA  IMPLEMENTĂRII  PLANULUI  DE  REORGANIZARE 

Comparând rezultatele analizei diagnostic, precum și potențialul de dezvoltare de care dispune societatea și 
nu în ultimul rând situația economiei la nivel național și internațional, în vederea estimării bugetului de venituri și 
cheltuieli și a cash-flow-ului pe perioada reorganizarii s-au luat în considerare o serie de ipoteze. În cazul schimbării 
majore a acestora, prognoza realizată nu mai este concludentă. 

 
Ipoteze folosite în estimarea încasărilor: 

Sursele financiare pentru susţinerea planului de reorganizare sunt: 
− Încasările din activitatea de exploatare -  Cod CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 

echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.: 
Ulterior identificării și inventarierii bunurilor mobile de natura mașinilor și utilajelor pentru industria textilă, 
debitoarea va proceda la închirierea acestora. Astfel, se vor efectua demersurile necesare în vederea deplasării 
bunurilor mobile de natura mașinilor și utilajelor identificate în averea debitorului, la sediile/punctele de lucru 
ale clienților potențiali în vederea închirierii acestora.  
Administratorul judiciar a estimat încasarea unor chirii în sumă totală de 1.500 lei/lună + TVA din contractele 
de închiriere ce vor fi încheiate. 
* Menționăm faptul că, încasările estimate a fi obținute din închirierea bunurilor mobile din averea debitoarei 
vor fi influențate de procesul de identificare, recuperare și inventariere a acestora, respectiv de chiriile 
negociate cu clienții. 
 

− Sume încasate din valorificarea parțială a bunurilor mobile existente în averea debitoarei: 
Ulterior identificării și inventarierii bunurilor mobile din averea debitorului, având în vederea starea tehnciă și 
nivelul de uzură ale acestora, se va proceda la evaluarea acestora și expunerea pe piață în vederea valorificării 
parțiale a acestora. Urmare organizării de licitații publice în conformitate cu regulamentul de valorificare ce va 
fi supus aprobării adunării creditorilor, au fost estimate a fi încasate sume din valorificarea parțială a bunurilor 
mobile din averea debitorului de 35.000,00 lei, exclusiv TVA. Menționăm că demersurile privind expunerea pe 
piață și valorificarea bunurilor mobile identificate în averea debitorului vor fi efectuate în primul trimestru din 
cel de-al treilea an de reorganizare judiciară. 
* Menționăm faptul că, încasările estimate a fi obținute din valorificarea parțială a bunurilor mobile din 
averea debitoarei vor fi influențate de procesul de identificare, recuperare și inventariere a acestora, de starea 
tehnică și nivelul de uzură a acestora, precum și de interesul potențialilor clienți în vederea participării la 
licitațiile publice pentru adjudecarea acestora. 
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− Dividende încasate de la societatea Prexton SRL: 
Conform Certificatului Constatator nr. 665829/22.11.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
societatea Prexton SRL are sediul social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, 
numărul de ordine în Registrul Comerțului: J02/850/2001, atribuit în data de 19.12.2001, având un capital social 
subscris în valoare de 2.648.430 lei, integral vărsat, constituit din capital social în lei: 529.680 lei și capital 
social în EURO: 680.921,60 euro, valoare participării străine totale în lei – 26.640,00 lei, echivalent în EUR 
participare străină totală: 6.000,00 euro, divizat în 264.843 părți sociale, valoare unei părți sociale de 10 lei, din 
care aport în natură în sumă de 529.680 lei, societatea având asociații: 
• Persoana juridică Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 

1678240, cu un aport la capital în sumă de 2.621.790 lei, din care 529.680 lei (aport în natură) și 672.360,03 
euro, reprezentând 262.179 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 
98,994%/98,994%; 

• Persoana juridică Cerbul SPA, cu sediul social în Italia, Treviso (TV), Viale Nino Bixio, nr. 61, cu un aport 
la capital în sumă de 26.640 lei, reprezentând 2.664 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și 
pierderi: 1,006%/1,006%. 

 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2019, SC Prexton SRL înregistrează dividende datorate 
asociaților în sumă de 25.204,40 lei. 
 
Având în vedere obținerea de venituri constante din activitatea de închiriere a bunurilor imobile din averea SC 
Prexton SRL către societăți care fabrică articole de îmbrăcăminte, sunt estimate a fi distribuite și încasate anual 
următoarele dividende de la societatea Prexton SRL: 
 

Cota de participare la beneficii și pierderi deținută de SC Dialma SRL 98.994% 
Profit distribuit sub formă de dividende către SC Dialma SRL 58,137.69 lei 

 
În conformitate cu disp. art. 43 alin. (1), (2) și (4) din cadrul Capitolului V – Impozite pe dividende, din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, debitoarea va proceda la plata impozitului pe dividende. 
Astfel, dividendele nete estimate a fi încasate anual de către debitoare sunt de aprox. 55.230,81 lei. 
*Menționăm faptul că, trimestrele în care vor fi distribuite și încasate dividendele de la SC Prexton SRL vor 
varia în funcție de data aprobării și confirmării prezentului plan de reorganizare, respectiv valoarea 
dividendelor încasate va putea varia în funcție de activitatea economică desfășurată de către Prexton SRL, 
respectiv de veniturile înregistrate. 
 

− Sumele încasate din valorificarea păților sociale deținute de către SC Dialma SRL în capitalul social al societății 
Prexton SRL, sediul social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, numărul de 
ordine în Registrul Comerțului J02/850/2001: 
Se estimează a fi valorificate 262.179 părți sociale (circa 98,994% din capital) deținute de SC Dialma SRL în 
capitalul social al societății Prexton SRL, la sfârșitul perioadei de reorganizare judiciară. 
Conform Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 02/18.03.2020 întocmit de SC Kont MLM Serv 
SRL, valoarea unei părți sociale deținută de către debitoarea SC Dialma SRL în capitalul social al SC Prexton 
SRL este de 4,05 lei, iar valoarea totală a apartului la capitalul social al SC Prexton SRL, corespunzătoare celor 
262.179 de părți sociale, este de 1.061.825 lei. 
Se estimează că valorificarea integrală a tuturor părților sociale deținute de SC Dialma SRL la SC Prexton SRL 
se va realiza la sfârșitul anului 3 al planului de reorganizare, având în vedere posibilitatea încasării de dividende 
pe parcursul perioadei de reorganizare. 
*Încasările vor putea varia în funcție de momentul valorificării părților sociale deținute de către debitoarea SC 
Dialma SRL în capitalul social al SC Prexton SRL. Imediat după aprobarea prezentului plan de reorganizare 
de către Adunarea Generală a Creditorilor și confirmarea acestuia de către judecătorul-sindic, administratorul 
judiciar va proceda la expunerea pe piață și organizarea de licitații publice în vederea valorificării părților 
sociale. 
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− Încasări obținute din acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 117 din Legea nr. 85/2014: 
Administratorul judiciar reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu Leonard a înaintat 
Tribunalului Arad acțiunea în anulare acte frauduloase prin intermediul căreia a solicitat Onoratului Tribunal ca 
prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
- anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către SC Dialma SRL către SC Factory Studio 

Tex SRL prin intermediul Contractului de vânzare autentificat prin intermediul Încheierii de autentificare 
2744/02.08.2018, emisă de către SPN Morariu, prin intermediul căreia SC Dialma SRL în calitate de 
vânzător a valoficat  către SC Factory Studio Tex SRL – în calitate de cumpărător următoarele bunuri 
imobile: 

o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter + etal l, ap.1, jud. Arad, 
compus din 2 depozite, 2 lifturi, 4 grupuri sociale, 2 case de scara, în suprafaţă totală construită de 2994 
mp, cu cota de 2994/9643 din părţile comune şi terenul aferent cotei de 5256/16927 proprietate personală; 
înscris în CF nr. 300157-C1-U4 Arad, provenit din CF vechi 58226, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 
4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/I, cadastral 300157-C1 -U4; 

o imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter, ap. 2, jud. Arad, compus 
din depozit, în suprafaţă totală construită de 735 mp, cu cota de 735/9643 din părţile comune şi terenul 
aferent cotei de 1291/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U5 Arad, provenit din CF 
vechi 582267, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/II, 
cadastral 300157-C1 –U5; 

- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la 
restituirea bunurilor transferate fraudulos către averea debitoarei SC DIALMA SRL,  

- În subsidiar: În ipoteza în care aceste bunuri nu mai există, solicităm obligarea pârâtei  SC Factory 
Studio Tex SRL la restituirea către debitoarea SC Dialma SRL a valorii bunurilor transferate de la 
data transferului patrimonial efectuat: 02.08.2019, stabilită prin expertiză judiciară şi a dobânzii legale 
penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului patrimonial fraudulos; 

- anularea actului fraudulos Tranzacţie autentificată prin intermediul Încheierii de autentificare nr. 
2740/02.08.2018 emisă de către SPN Morariu, încheiată între SC Dialma SRL şi SC Factory Studio Tex 
SRL în vederea stingerii litigiului intervenit în dos. nr. 1351/108/2018, conexat la dos. nr. 1066/108/2016 
ale Tribunalului Arad; 

- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la 
restituirea către averea debitoarei SC Dialma SRL a sumei de 33.555 euro (31.770 Euro + 1.785 Euro) şi 
a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos;  

- obligarea pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea 
prezentului demers judiciar.  

Urmare soluționării dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, se estimează a fi 
recuperate sume de 690.000 lei. 
* Încasările generate ca urmare a soluționărilor de acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 117 din Legea nr. 
85/2014 vor putea varia în funcție de modul de soluționare acestora, stabilirea termenelor de judecată, valorile 
stabilite prin expertize tehnice, etc. 
 

− Încasări din recuperarea creanțelor debitoarei:  
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2019, debitoarea înregistrează creanțe la clienți și 
debitori diveriși în sumă totală de 137.505,78 lei. 
Având în vedere incapacitatea de plată a clienților și debitorilor, urmare comunicării de somații și introducerii 
de acțiuni la instanțele judecătorești, a fost estimat un grad de recuperare de 30%, respectiv valoarea creanțelor 
estimate a fi recuperate de 41.251,73 lei. 
Încasările din recuperarea creanțelor debitoarei vor putea fi asigurate prin efectuarea următoarelor măsuri: 

• Încheierea de convenții de eșalonare a plății creanțelor; 
• inițierea de proceduri judiciare, inclusiv a măsurilor de executare silită, pentru debitorii împotriva 

cărăra se vor iniția acțiuni de recuperări creanțe; 
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• angajarea unor persoane specializate în recuperare de creanțe; 
• deschiderea procedurii de insolvență pentru acei creditori care nu dețin bunuri urmăribile sau care nu 

pot fi executați silit; 
• înregistrarea la instanță a cererii de antrenare a răspunderii persoanelor care au contribuit la starea de 

insolvență a debitoarei, etc. 
*Având în vedere măsurile anterior prezentate, prezentul plan de reorganizare prevede recuperarea treptată 
a creanțelor. 
 

– Încasări din împumuturi (creditări de societate) acordate de către asociații debitoarei, după caz: 
Această sursă de încasări-măsură de finanțare este subsidiară celorlaltor măsuri prevăzute în cadrul prezentului 
plan de reorganizare, fiind o variantă alternativă, care se combină și se completează cu celelalte modalități de 
finanțare a planului de reorganizare. Această măsură poate fi aplicată și înainte de vânzarea părților sociale sau 
a bunurilor mobile din averea debitoarei.  
În același timp, aplicarea acestei măsuri de finanțare alternativă poate fi inițiată dacă interesele debitoarei în 
reorganizare o cer, respectiv, se dorește scurtarea perioadei de reorganizare pentru ieșirea din insolvență în 
scopuri investiționale, respectiv, de dezvoltare a societății prin alte mijloace ce nu pot fi angajate în starea de 
insolvență în care se regăsește debitoarea, pe perioada planului de reorganizare. 
Competența de aprobare a schimbării priorității, respectiv de obținte de împrumuturi de la asociații debitoarei, 
va fi a administratorului judiciar, însoțită de avizarea prealabilă a adunării creditorilor. 
 

În estimarea plăților s-a avut în vedere următoarele: 
– Estimarea cheltuielilor cu onorariile experiților evaluatori în vederea stabilirii valorii de piață a părților sociale 

deținute de SC Dialma SRL în capitalul social al SC Prexton SRL, precum și în vederea evaluării mașinilor și 
utilajelor din averea debitoarei, ce vor fi valorificate parțial; 
Au fost etimate cheltuieli cu serviciile de evaluare în sumă totală de 4.400 lei, sumă care poate varia în funcție 
de oferte de servicii de evaluare ce vor fi aprobate de către adunarea creditorilor; 

– Estimarea nivelului plăților a obligațiilor fiscale, respectiv taxa pe valoare adăugată și impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor a fost realizată prin raportare la nivelul veniturilor obținute, anterior menționate; 

– Pentru estimarea cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere necesitatea existenței unei discipline contabile, 
respectiv angajarea unui profesionist contabil, care va asigura înregistrarea corectă în evidențele contabile ale 
debitoarei a tuturor tranzacțiilor, încasărilor, plăților propuse a fi efectuate în conformitate cu acest plan de 
reorganizare, sub supravegherea administratorului judiciar. Salariul brut al contabilului angajat este estimat a 
fi de 471 lei. 

– Având în vedere incertitudinea la data întocmirii prezentului Plan de reorganizare asupra modului în care va fi 
soluționat apelul formulat de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, formulat împoriva Sentinței 
civile nr. 64 pronunțată la data de 10.02.2020 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1046/108/2019, cu privire la plata din avederea debitoarei a onorariului și cheltuielilor de procedură avansate 
de către administratorul judiciar provizoriu Expert SPRL, subscrisa a estimat plata acestora în ultimul 
trimestru de reorganizare.  
*În cazul admiterii apelului formulat, plata onorariului și cheltuielilor avansate de administratorul judiciar 
provizoriu Expert SPRL va varia în funcție de Decizia civilă a Curții de Apel Timișoara. 

– Estimarea plății impozitului pe dividende s-a efectuat în fucție de dividendele datorate debitoarei de către 
Prexton SRL, respectiv dividendele ce vor fi încasate ca rezultat al obținerii de profit din activitățile 
economice desfășurate de către Prexton SRL. 

– Estimarea plății impozitului pe veniturile microîntreprinderilor  s-a realizat prin aplicarea cotei de impozitare 
de 1% asupra veniturilor obținute, cotă care va putea fi aplicată în condițiile efectuării măsurilor care vor 
asigura disciplina financiară a activității economice în perioada de reorganizare, respectiv angajarea unui 
contabil, cu normă de lucru de 8 ore/zi. 

– Estimarea cheltuielilor cu virarea celor 2% la fondurile de lichidare UNPIR a fost efectuată conform disp. art. 
119 alin. (2) și (3) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență din 
29.09.2007, republicat cu modificările ulterioare, respectiv:  
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„(2) În cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării procentul de 2% se aplică:  
a) la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de observaţie/vânzările de active ce au fost 
prevăzute în planul de reorganizare, exclusiv TVA;  
b) la sumele recuperate din creanţele anterioare deschiderii procedurii;  
c) în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în contul 
creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, 
însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), 
exclusiv TVA.  
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării, procentul de 
2% nu se aplică:  
a) încasărilor realizate din continuarea activităţii curente a societăţii debitoare;  
[...] e) în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către 
creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane;  
[…] h) transferul de afacere reglementat de Codul fiscal. [...]” 

 
În estimarea veniturilor și cheltuielilor s-a utilizat nivelul cursului de schimb €/lei valabil la data 

întocmirii prezentului plan și nu s-a estimat aprecieri sau deprecieri ale monedei naționale în raport cu cele două 
monede. 

 
* În contextul pandemiei COVID-19, respectiv instabilitatea întregului mecanism macroeconomic și microeconomic 
cu consecințele unei potențiale crize economice mondiale, respectiv naționale, menționăm că încasările estimate a 
fi obținute, respectiv plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată antrior prezentat vor putea 
varia independent de demersurile ce vor fi efectuate de către administratorul judiciar în perioada de reorganizare 
judiciară. 

 

CAPITOLUL V.  DISTRIBUIRI 

5.1 Distribuiri 

5.1.1. Tratamentul creanțelor 

 
Așa cum se prevede în Secțiunea a VI-a din Legea nr. 85/2014 - Reorganizarea - în cadrul planului de 

reorganizare se vor menționa categoriile de creanțe care sunt și care nu sunt defavorizate prin plan. 
 În cazul SC DIALMA SRL avem doar categorii de creanțe care nu sunt defavorizate prin planul de 

reorganizare. 
Categoriile de creanțe ce vor participa la votarea planului, în conformitate cu art. 138 alin. (3) din Legea nr. 

85/2014 sunt următoarele: 
– Creanţele garantate (art. 138 pct. (3) lit. a)); 
– Creanţe bugetare (art. 138 pct.(3) lit. c)); 
– Creanţele chirografare (art. 138 pct. (3) lit. e)). 

 

a) CATEGORIILE DE CREANȚE CARE NU SUNT DEFAVORIZATE PRIN PLAN 
 

În această categorie se includ:  

5.1.1.1.  Creanțele garantate prevăzute de art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 
În această categorie se includ creanțele creditorilor garantaţi astfel cum acestea sunt înscrise în tabelul definitiv de 
creanțe în categoria prevazută de art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014: 

1. ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor 
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Publice Arad, ce deţine o creanţă în cuantum de 261,374.00 lei, creanța beneficiară a unei cauze de 
preferință, creanța propusă a fi achitată este de 261,374.00 lei (100%); 

 
5.1.1.2. Creanțele bugetare prevăzute de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 
În această categorie se includ creanțele creditorilor bugetari astfel cum acestea sunt înscrise în tabelul definitiv de 
creanțe în categoria prevăzută de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014: 

1. ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad, ce deţine o creanţă în cuantum de 277,122.00 lei, creanța propusă a fi achitată este de 
277,122.00 lei (100%); 

 
5.1.1.3. Creanţele chirografare prevăzute de art. 161 pct. (8) din Legea nr.85/2014 
În această categorie se includ creanțele creditorilor garantaţi astfel cum acestea sunt înscrise în tabelul definitiv de 
creanțe în categoria prevazută de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014: 

1. SC Evoque Textile SRL, ce deține o creanță în cuantum de 114,315.04 lei, creanța propusă a fi achitată este 
de 114,315.04 lei (100%). 

 
Pe cale de consecință, nefiind prevăzute reduceri ale acestor creanțe, și nefiind întrunite prevederile art. 5 
pct. 16 din Legea nr. 85/2014, aceste categorii vor fi considerate nedefavorizate. 
 
Întreaga activitate economică şi financiară a Debitoarei se va desfăşura sub conducerea administratorului 
judiciar, care îşi va îndeplini atribuţiile în concordanţă cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei. 
 

5.1.2 Tratamentul corect şi echitabil al creanţelor 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, tratament corect şi echitabil există 
atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi 
primit în cazul falimentului; 
b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei 
sale; 
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei 
defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, nu 
primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului; 
 

Tratamentul corect şi echitabil aplicat creanţelor prin Planul de reorganizare se apreciază în funcţie de 
următoarele criterii de referinţă: 

1. Tabelul definitiv de creanţe întocmit împotriva SC Dialma SRL; 
2. Programul de plăţi prevăzut prin Planul de reorganizare; 
3. Creanţele şi datoriile curente ale societăţii astfel cum sunt prezentate în Cap II – Analiza economico-

financiară a patrimoniului societăţii. 
 
Menționăm faptul că, în cazul SC DIALMA SRL avem doar categorii de creanțe care nu sunt defavorizate 
prin planul de reorganizare. 
 
DISTRIBUIRI 

Plata se va efectua trimestrial până la data de 30/31 a ultimei luni din trimestru, astfel cum rezultă din 
PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANŢELOR, parte componentă a prezentului Plan de reorganziare. 

De asemenea, menționăm că vom depune toate eforturile în vederea obținerii de fluxuri de numerar 
suplimentare în vederea plății tututor creanțelor curente. 
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Programul de plată al creanţelor înscrise în tabelul definitiv 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare al societăţii trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu programul de plată a creanţelor.  

De menţionat că plăţile aferente Programului de plăţi sunt în deplină concordanţă cu prevederile art. 140 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014 – „[…] Sumele provenite din activitatea curentă a debitorului sau din valorificarea activelor negrevate 
de cauze de preferinţă vor fi  prevăzute a se distribui pro rata pentru fiecare creanţă prevăzută a se achita în timpul 
reorganizării, după deducerea sumelor prevăzute ca fiind necesare plaţii creanţelor curente exigibile şi a celor necesare 
asigurării capitalului de lucru, dacă este cazul. Programul de plată a creanţelor va prevedea plata acestor sume în trimestrul 
consecutiv celui la care aceste sume devin disponibile”. 

 
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 53 din Legea nr. 85/2014 programul de plată a creanţelor este graficul de 

achitare a acestora menţionat în planul de reorganizare care include: 
a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate 

conform tabelului definitiv de creanţe; în cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă sumele vor putea 
include şi dobânzile; 

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume. 
 
Termenele de efectuare a plăţii creanţelor prevăzute a fi achitate prin prezentul program de plată a creanţelor au 

fost stabilite trimestrial, urmând ca plata efectivă să fie efectuată de către societate conform graficului de plăţi, cu 
menţiunea că se poate depăşi acest termen, daca există acordul prealabil al creditorului/creditorilor afectaţi. 

Situaţia detaliată a creanţelor pe care societatea şi le asumă a le achita fiecărui creditor şi situaţia detaliată 
pe trimestre a distribuirilor ce vor fi efectuate sunt prezentate în Programul de plăţi, Anexă la prezentul plan de 
reorganizare cu mențiunea că Plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată prezentat vor putea 
varia ( în sensul că vor putea fi achitate anticipat sau vor putea fi decalate față de graficul de plăți )  în funcție de 
momentul valorificării părților sociale deținute de către debitoarea SC Dialma SRL în capitalul social al SC 
Prexton SRL. 

Imediat după aprobarea prezentului plan de reorganizare de către Adunarea Generală a Creditorilor și 
confirmarea acestuia de către judecătorul-sindic, administratorul judiciar va proceda la expunerea pe piață și 
organizarea de licitații publice în vederea valorificării părților sociale. 

 
În contextul pandemiei COVID-19, respectiv instabilitatea întregului mecanism macroeconomic și 

microeconomic cu consecințele unei potențiale crize economice mondiale, respectiv naționale, menționăm că 
plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată antrior prezentat vor putea varia independent de 
demersurile ce vor fi efectuate de către administratorul judiciar în perioada de reorganizare judiciară, mai exact 
acestea vor fi achitate ulterior valorificării părților sociale deținute de către debitoarea SC Dialma SRL în capitalul 
social al SC Prexton SRL. 

 
 

CAPITOLUL VI.  ANALIZA  COMPARATIVĂ  REORGANIZARE / FALIMENT 
 

Prin derularea Planului de reorganizare, creditorii SC Dialma SRL urmează sa încaseze creanţe într-un 
cuantum superior (în integralitate) faţă de valoarea sumelor distribuite în ipoteza falimentului. 

 
Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje, subsidiare, respectiv: 
 

- Continuând activitatea, creşte considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăţi “active”, faţă de 
situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi „moarte”, nefuncţionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus 
degradării inevitabile până la momentul înstrăinării); 

- De asemenea, continuarea activităţii măreşte considerabil şansele ca activul societăţii să fie vândut ca un 
ansamblu în stare de funcţionare (ca afacere), chiar în eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de 
faliment. 
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Falimentul unei societăţi: 

Situează Debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, creditorii urmărind recuperarea integrală a creanţei 
împotriva averii Debitoarei, iar Debitoarea  - menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. Dacă în cazul falimentului 
interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor Debitoarei, a cărei avere este vândută (lichidată) în 
întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, Debitoarea continuându-şi activitatea, cu consecinţa 
creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare 
obţinute în perioada executării planului de reorganizare, realizându-şi, în acest fel, creanţele într-o proporţie superioară 
celei ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. 

Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri, arătăm că în 
cazul falimentului, întregul patrimoniu nu poate acoperi valoarea totală a creanţelor, astfel că singura şansă de 
recuperare a creanţelor este continuarea activităţii Debitoarei în baza Planului de reorganizare. 

Totodată, menţionăm faptul că totalul distribuirilor ce urmează a se efectua prin Programul de plăţi propus 
prin prezentul plan, este în cuantum superior valorilor ce s-ar obţine în ipoteza falimentului, cuprinzând plăţi către 
diversele categorii de creanţe, aşa cum sunt prezentate prin graficul propus.  

Având în vedere faptul că în economia românească există un volum suficient de capacităţi de producţie în 
domeniul instalaţiilor şi mijloacelor de ridicat de mare productivitate, estimăm că interesul pentru activele Societăţii 
va fi relativ redus şi în consecinţă preţurile obţinute printr-o lichidare rapidă ar fi egale sau ar fi semnificativ sub 
valorile de lichidare.  

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 a valorii de piaţă a acestora. 

 
Evaluarea corectă a valorii ce urmează a se obţine în procedura de lichidare a activelor societăţii 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”. 

 
Analiză compartivă REORGANIZARE/FALIMENT 

 

Nr. 
crt. 

CATEGORIE CREDITORI 

VALOARE 
CREANŢĂ 

CONFORM TABEL 
CREDITORI 

Procent achitare 
creanţă 

VALOARE 
MAXIMĂ 

ACHITATĂ PRIN 
REORGANIZARE 

1 CREANȚE GARANTATE              261,374.00 lei  100.00%          261,374.00 lei  
2 CREANŢE BUGETARE              277,122.00 lei  100.00%          277,122.00 lei  
3 CREANŢE CHIROGRAFARE              114,315.04 lei  100.00%          114,315.04 lei  

 TOTAL              652,811.04 lei  100.000%          652,811.04 lei  
 
 

Grad acoperire masa credală REORGANIZARE 100.000% 
 
Conform prevederilor  art. 161 din Legea nr. 85/2014: „Creanţele se plătesc, în cazul falimentului, în 

următoarea ordine: 1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul titlu, 
inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru 
continuarea activităţii, precum şi pentru plata remuneraţiilor persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 
alin. (2), art. 61, 63 şi 73, sub rezerva celor prevăzute la art. 140 alin. (6).” 
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Mențiuni cu privire la cheltuielile estimate în cazul falimentului debitoarei: 
Nr. 
crt. Cheltuieli estimate - procedura de faliment Suma (lei) 

1 Cheltuieli servicii de reevaluare                    4,400.00 lei  
2 Cheltuieli poştale                    1,500.00 lei  
3 Cheltuieli publicare anunţuri de licitații publice în ziar                   2,500.00 lei  

4 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 
85/2014                   8,494.60 lei  

5 Cheltuieli - comisioane bancare                   1,000.00 lei  
6 Cheltuieli onorariu avocat                   5,000.00 lei  
7 Cheltuieli deplasări                      600.00 lei  

8 
Cheltuieli retribuţie fixă lichidator judiciar (250 lei/lună + 
TVA)                 10,710.00 lei  

9 
Cheltuieli retribuţie variabilă lichidator judiciar (1% din sumele 
distribuite creditorilor)                   3,740.43 lei  

10 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3%)                 12,741.90 lei  

 
TOTAL cheltuieli de procedură estimate a fi efectuate în 

procedura de faliment                50,686.93 lei  
 

Sumele estimate a fi obținute din valorificarea părților sociale în cadrul procedurii de faliment a 
debitoarei, mai puțin cheltuielile de procedură, care vor fi distribuite creditorilor în caz de faliment sunt de  
aproximativ 374.043,05 lei. 

Nr. 
crt. 

CATEGORIE CREDITORI 

VALOARE 
CREANŢĂ 

CONFORM TABEL 
CREDITORI 

Procent achitare 
creanţă 

VALOARE 
MAXIMĂ 

ACHITATĂ PRIN 
FALIMENT 

1 CREANȚE GARANTATE              261,374.00 lei  37.08%  96,921.05 lei  

2 CREANŢE BUGETARE              277,122.00 lei  100.00%  277,122.00 lei  

3 CREANŢE CHIROGRAFARE              114,315.04 lei  0.00%  -   lei  

 TOTAL              652,811.04 lei  57.297%  374,043.05 lei  

 
Grad acoperire masa credală FALIMENT 57,297% 

 
 

Raportându-ne, în estimarea valorii de lichidare a activului SC Dialma SRL, se poate desprinde concluzia că 
implementarea cu succes a planului de reorganziare a societăţii debitoare va asigura acoperirea creanţelor 
creditorilor în proporție de  100,00 %. 

Deși în procedura de faliment creanța bugetară a creditorului ANAF - Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad va fi îndestulată în 
proporție de 100%, doar prin implementarea planului de reorganizare se va asigura îndestularea în 
proporție de 100% și a creanței garantate a creditorului ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. 

 

CAPITOLUL VII.  EFECTELE  CONFIRMĂRII  PLANULUI  DE  REORGANIZARE 

 

- Implementarea Planului de reorganizare dupa procedura de admitere, aprobare si confirmarea a acestuia va avea 
urmatoarele efecte: 

- Efecte economico-sociale  
• Circuitul economic constituit din întreprinderea SC Dialma SRL – clienţi va fi păstrat. 

- Efecte zonale 
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• Rămâne activ/funcţional unul dintre contribuabilii importanţi din judeţul Arad. 
- Efecte asupra bugetului consolidat al statului 

• Creditorii bugetari nu vor pierde unul din contribuabili importanţi din judeţul Arad. 
- Efecte asupra gradului de acoperire a creanţelor 

• Creditorii garantaţi sunt acoperiţi în procent de 100,00% din valoarea creanțelor acestora; 
• Creditorii bugetari sunt acoperiţi în procent de 100,00% din valoarea creanțelor acestora; 
• Creditorii chirografari sunt acoperiţi în procent de 100,00% din valoare creanţelor acestora. 

 
- Când sentinţa care confirmă un plan intră în vigoare, creanţele şi drepturile creditorilor, precum şi ale 

celorlalte părţi interesate sunt modificate conform planului; 
- Societatea va fi obligată să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan; 
- Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, la data confirmării unui plan de reorganzare, Debitoarea este 

descărcată de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea 
prevazută în plan; 

- În cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării planului sau a unei executări silite, planul confirmat va fi 
socotit ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva Debitoarei. Pentru executarea acestor creanţe, 
sentinţa de confirmare a planului va constitui titlu executoriu. 

 
 

CAPITOLUL VIII. CONTROLUL  APLICĂRII  PLANULUI  DE  REORGANIZARE 
 

În condițiile Secțiunii a 6 - a din Legea nr. 85/2014, aplicarea planului de către Societatea debitoare este 
supravegheată de 3 autorități independente, care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul 
acestuia. 
Judecatorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea căruia se derulează întreaga procedură. 

Creditorii sunt “ochiul critic” al activității desfășurate în perioada de reorganizare. Interesul evident al 
acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru 
activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o 
mai mare claritate modalitațile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de 
aplicare a planului. 

În ceea ce privește administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu latura 
palpabilă a activităţii Debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, având 
posibilitatea şi obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în 
practică a planului votat de creditori. 

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură Debitoarei sprijinul 
logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de marketing optime. 
Aşa cum am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin: 

- Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei, prin administratorul judiciar, către creditori; 
- Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de catre administratorul judiciar în conformitate cu art. 

144 din Legea nr. 85/2014; 
După cum se poate observa, cele trei „autorităţi independente” menţionate mai sus au prerogative şi 

obligaţii interdependente care asigură o legatură între aceştia, activitatea lor având un vector comun şi anume 
realizarea aplicării prevederilor Planului de reorganizare. 

 

CAPITOLUL IX.  DESCĂRCAREA  DE  OBLIGAȚII  ȘI  DE  RĂSPUNDERE  A  DEBITORULUI 
 

Potrivit prevederilor art. 181 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, „la data confirmării unui plan de 
reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de 
confirmarea planului și cea prevăzută în plan [...]” “În cazul trecerii la faliment, dispozițiile art. 140 alin. (1) devin 
aplicabile.” 



 Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş 
 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; 
 Web: www.consultant-insolventa.ro 

     
 

   

  
43 

 

  

Creanțele plătite parțial pe perioada de derulare a planului de reorganizare dar pentru care planul prevede 
recuperare integrală a acestora pe o perioadă ce excede perioadei de reorganizare, nu intră sub incidența 
prevederilor art. 181 alin. (2) din Legea 85/2014. 

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare urmează a fi achitate în 
conformitate cu actele juridice din care acestea rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală, potrivit 
prevederilor art. 101 alin. (6) din Legea nr. 85/2014. 
 
Concluzii 
 

Apreciem faptul că scopul instituit de prevederile Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență și anume, acoperirea pasivului Societății nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin 
implementarea prezentului Plan de reorganziare.  

Așa cum am prezentat și în cuprinsul Planului, falimentul Societății nu reprezintă o alternativă viabilă în 
vederea acoperirii pasivului debitoarei, cea mai mare parte a creditorilor acesteia urmând a beneficia de distribuiri 
de sume cu mult diminuate față de cele propuse a fi rambursate prin derularea Planului de reorganziare. 

Planul de reorganizare pe care îl supunem atenției judecatorului-sindic și creditorilor Societății cuprinde 
perspectivele de redresare ale debitoarei în raport cu posibilitățile și specificul activității acesteia, indicând 
mijloacele financiare disponibile și evoluția cererii pe piață față de oferta SC Dialma SRL. 

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare a Societăţii, acesteia i se va pastra dreptul de 
administrare.   

Finanţarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza veniturilor generate din continuarea activităţii 
propria, respectiv din activitatea închiriere a bunurilor imobile și mobile a SC Dialma SRL cu modificările 
prevăzute în Plan. 

Având în vedere aceste considerente, Planul de reorganizare nu prevede alte despăgubiri ce urmează a fi 
oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe. De menționat că niciuna dintre categorii nu va primi în reorganizare 
mai puțin decât ar fi primit în caz de faliment. 

În concluzie, controlul strict al aplicării Planului de reorganziare și monitorizarea permanentă a derulării 
acestuia de către factorii menționați în cuprinsul planului, constituie o garanție solidă a realizarii obiectivelor pe 
care și le propune, respectiv plata pasivului asumat prin plan și menținerea afacerii SC Dialma SRL în viața 
comercială, motiv pentru care supunem votului Dvs. prezentul Plan de reorganziare. 
 
Notă 

Pe toată perioada de aplicare a planului de reorganziare, acesta poate fi modificat potrivit art. 139 alin. (5) 
din Legea nr. 85/2014, dacă condițiile în care a fost propus nu mai corespund ipotezelor de calcul și previziune sau 
au fost identificate alte modalități de stingere a creanțelor, surse de finanțare, modificările propuse urmând a fi 
prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de Lege. 
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Anexe: 

Anexa 1 – Programul de plată a creanțelor; 

Anexa 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli aferent celor trei ani ulteriori confirmării planului; 

Anexa 3 – Fluxul de încasări și plăți; 

Anexa 4 – Documente contabile justificative (bilanţul încheiat la 31.12.2016, bilanţul încheiat la 31.12.2017, 
bilanţul încheiat la 31.12.2018, balanţa de verificare aferentă lunii aprilie 2019, Registru inventar aprilie 2019, 
balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019); 

Anexa 5 – Certificatul constatator nr. 665829/22.11.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului; 
Raport de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 02/18.03.2020 întocmit de SC Kont MLM Serv SRL; 

Anexa 6 –  Extras portal.just.ro privind dosarul nr. 1046/108/2019/a3; 

Anexa 7 – Regulament de valorificare a imobilizărilor financiare în număr de 262.179, reprezentând o cotă de 
participare de 98,994% sub formă de părți sociale deținute de SC Dialma SRL la SC Prexton SRL prin licitații 
publice; 

Anexa 8 – Regulament de valorificare a imobilizărilor financiare în număr de 262.179, reprezentând o cotă de 
participare de 98,994% sub formă de părți sociale deținute de SC Dialma SRL la SC Prexton SRL prin negociere 
directă. 

 

Administrator judiciar 

Consultant Insolvență SPRL 

prin asociat coordontor ec. Popescu George
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Anexa 1 - Programul de plată a creanţelor 
Grupa 1, art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe 
garantate 

 Anul I 
Anul II Anul III 

TOTAL  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 

Creanță 
înscrisă în 

tabelul 
definitiv 

% din 
grupă 

% din 
total 

% pro 
rata Trim. 

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 
Trim. 

11 Trim. 12 

AN I+AN 
II+AN III 

  

1 

ANAF - 
Direcția 
Generală 
Regională 

a 
Finanțelor 

Publice 
Timișoara - 
Administra

ția 
Județeană a 
Finanțelor 

Publice 
Arad 

Arad, Bd. 
Revoluție
i, nr. 79, 
jud. Arad 

261,374.00 
lei 

100.00
% 

40.038
2% 

40.0382
% 

                       
- lei  

              
509.15 

lei  

         
2,027.27 

lei  

         
2,960.21 

lei  

        
18,405.45 

lei  

             
2,512.85 

lei  

           
2,512.85 

lei  

            
2,836.58 

lei  

          
14,757.0

1 lei  

       
7,704.10 

lei  

           
6,943.93 

lei  

            
200,204.59 

lei  

    
261,374.00 

lei  

  

  
Total Grupa 1 - 

Creanţe garantate 
261,374.00 

lei 
100.00

% 
40.038

2% 
40.0382

% 
                      

- lei  

            
509.15 

lei  

      
2,027.27 

lei  

      
2,960.21 

lei  

     
18,405.45 

lei  

          
2,512.85 

lei  

        
2,512.85 

lei  

         
2,836.58 

lei  

       
14,757.0

1 lei  

    
7,704.10 

lei  

        
6,943.93 

lei  

        
200,204.59 

lei  

    
261,374.00 

lei  

  

                                    

Grupa 2, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe bugetare  
Anul I Anul II Anul III 

TOTAL   

Nr. 
crt. Creditor Adresa 

Creanță 
înscrisă în 

tabelul 
definitiv 

% din 
grupă 

% din 
total 

% pro 
rata Trim. 

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 
Trim. 

11 Trim. 12 

AN I+AN 
II+AN III 

  

1 

ANAF - 
Direcția 
Generală 
Regională 

a 
Finanțelor 

Publice 
Timișoara - 
Administra

ția 
Județeană a 
Finanțelor 

Publice 
Arad 

Arad, Bd. 
Revoluție
i, nr. 79, 
jud. Arad 

277,122.00 
lei 

100.00
% 

42.450
6% 

42.4506
% 

                       
- lei  

              
539.83 

lei  

         
2,149.41 

lei  

         
3,138.57 

lei  

        
19,514.39 

lei  

             
2,664.26 

lei  

           
2,664.26 

lei  

            
3,007.48 

lei  

          
15,646.1

4 lei  

       
8,168.28 

lei  

           
7,362.31 

lei  

            
212,267.08 

lei  

    
277,122.00 

lei  
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2 

Municipiul 
Arad - 

Direcția 
Venituri 

Arad, str. 
Mucius 

Scaevola, 
nr. 11, 

jud. Arad 

0.00 lei 0.00% 
0.0000

% 
0.0000

% 
                       

- lei  
                        

- lei  
                     

- lei  
                      

- lei  
                       

- lei  
                          

- lei  
                        

- lei  
                  

- lei  
                         

- lei  
                    

- lei  
                        

- lei  
                            

- lei  
                       

- lei  
  

 Total Grupa 2 - 
Creanţe bugetare 

277,122.00 
lei 

100.00
% 

42.450
6% 

42.4506
% - lei 

539.83 
lei 

2,149.41 
lei 

3,138.57 
lei 

19,514.39 
lei 

2,664.26 
lei 

2,664.26 
lei 

3,007.48 
lei 

15,646.1
4 lei 

8,168.28 
lei 

7,362.31 
lei 

212,267.08 
lei 

277,122.00 
lei 

  

      
 

             
  

Grupa 3, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe 
chirografare 

 Anul I 
Anul II Anul III 

TOTAL  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 

Creanță 
înscrisă în 

tabelul 
definitiv 

% din 
grupă 

% din 
total 

% pro 
rata Trim. 

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 
Trim. 

11 Trim. 12 

AN I+AN 
II+AN III 

  

1 
Evoque 
Textile 

SRL 

sediul 
ales la 

av. Pleti 
O. Arad, 

Bd. 
Revoluție
i, nr. 33, 

ap. 3, 
jud. Arad 

114,315.04 
lei 

100.00
% 

17.511
2% 

17.5112
% 

- lei 
222.68 

lei 
886.65 

lei 
1,294.68 

lei 
8,049.84 

lei 
1,099.03 

lei 
1,099.03 

lei 
1,240.61 

lei 
6,454.16 

lei 
3,369.48 

lei 
3,037.01 

lei 
87,561.87 

lei 
114,315.04 

lei 
  

2 
Cerbul 
SRL 

Revine 
Lago, 
Via 

Marconi 
105, 
Italia 

0.00 lei 0.00% 
0.0000

% 
0.0000

% 
- lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei - lei   

 Total Grupa 3 - 
Creanţe chirografare 

114,315.04 
lei 

100.00
% 

17.511
2% 

17.5112
% 

-   lei 222.68 
lei 

886.65 
lei 

1,294.68 
lei 

8,049.84 
lei 

1,099.03 
lei 

1,099.03 
lei 

1,240.61 
lei 

6,454.16 
lei 

3,369.48 
lei 

3,037.01 
lei 

87,561.87 
lei 

114,315 lei   

                      

 Total General 
652,811.04 

lei 
 100.00

00% 
 0.00 

lei 
1,271.6

7 lei 
5,063.33 

lei 
7,393.46 

lei 
45,969.69 

lei 
6,276.14 

lei 
6,276.14 

lei 
7,084.67 

lei 
36,857.3

1 lei 
19,241.8

6 lei 
17,343.2

5 lei 
500,033.53 

lei 
652,811.04 

lei 
  

 

* Plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată anterior prezentat vor putea varia ( în sensul că vor putea fi achitate anticipat sau vor putea fi decalate față de 
graficul de plăți)  în funcție de momentul valorificării părților sociale deținute de către debitoarea SC Dialma SRL în capitalul social al SC Prexton SRL, respectiv în funcție de 
soluționarea dosarului nr. 1046/108/2019/a3. 
Imediat după aprobarea prezentului plan de reorganizare de către Adunarea Generală a Creditorilor și confirmarea acestuia de către judecătorul-sindic, administratorul judiciar va 
proceda la expunerea pe piață și organizarea de licitații publice în vederea valorificării părților sociale. 
** În contextul pandemiei COVID-19, respectiv instabilitatea întregului mecanism macroeconomic și microeconomic cu consecințele unei potențiale crize economice mondiale, 
respectiv naționale, menționăm că plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată antrior prezentat vor putea varia independent de demersurile ce vor fi efectuate de 
către administratorul judiciar în perioada de reorganizare judiciară. 
*** Scopul prezentului plan este de a asigura achitarea integrală a creanțelor și de acoperire a pasivului cu acordarea unei șanse de redresare a activității. 
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Anexa 2 - Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent celor trei ani ulteriori confirmării planului 

Nr. 
crt. 

Specificaţie 

Anul I 
Total 
Anul I 

Anul II 
Total 

Anul II 

Anul III 
Total 

Anul III 

TOTAL  

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 
Trim. 

1 
Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 AN I+AN 

II+AN III 
[Lei] [Lei] [Lei] 

I. VENITURI 
                            

I.1 
Venituri din exploatare 
- total, din care: 

                  
-   

            
4,500  

           
4,500  

           
4,500  

     
13,500  

           
4,500  

          
4,500  

           
4,500  

           
4,500  

   
18,000  

          
4,500  

          
4,500  

               
4,500  

              
4,500  

          
18,000  

                 
49,500  

  venituri din închirierea 
mașinilor și utilajelor 
pentru industria textilă 

                  
-   

         
4,500     

        
4,500     

        
4,500     

        
13,500  

        
4,500     

       
4,500     

        
4,500     

        
4,500     

           
18,000  

       
4,500     

     
4,500     

            
4,500     

     
4,500     

          
18,000  

         
49,500  

I.2 
Alte venituri  

                  
-   

            
4,125  

           
2,063  

         
19,961  

        
26,148  

         
58,138  

          
3,300  

        
3,300  

           
4,125  

           
68,863  

        
58,138  

        
30,701  

      
28,638  

       
1,751,825  

     
1,869,301  

            
1,964,313  

  venituri din vânzarea 
bunurilor mobile 

                  
-   

                 
-   

            
-   

                 
-   

         
-   

                
-   

           
-   

                
-   

                 
-   

                   
-     

        
17,500  

             
17,500  

                    
-   

          
35,000  

            
35,000  

  
venituri din dividende 

                  
-   

                 
-   

                 
-   

         
19,961  

        
19,961  

         
58,138  

                
-   

                
-   

                 
-   

           
58,138  

        
58,138  

                
-   

                     
-   

                    
-   

          
58,138  

               
136,236  

  venituri din vânzarea 
părților sociale deținute la 
Prexton SRL 

                  
-   

                 
-   

                 
-   

          
-   

                
-   

        
-   

                
-   

          
-   

                 
-   

                   
-   

                
-   

                
-   

                     
-   

       
1,061,825  

     
1,061,825  

            
1,061,825  

  venituri din recuperarea 
creanțelor 

                  
-   

            
4,125  

           
2,063  

                 
-   

          
6,188    

          
3,300  

           
3,300  

           
4,125  

           
10,725  

                
-   

        
13,201  

             
11,138  

                
-   

          
24,339  

                 
41,252  

  venituri din acțiuni 
formulate în temeiul art. 
117 din Legea nr. 
85/2014 

                  
-   

                 
-   

                 
-   

                 
-   

                
-   

                
-   

                
-   

                
-   

                 
-   

                   
-   

                
-   

                
-   

                     
-   

          
690,000  

        
690,000  

               
690,000  

I.3 Venituri financiare 
            

-   
                 

-   
           

-   
                 

-   
                

-   
                

-   
                

-   
                

-   
                 

-   
                   

-   
        

-   
                

-   
       

-   
                    

-   
                  

-   
                         

-   

TOTAL VENITURI 
                  

-   
            

8,625  
           

6,563  
         

24,461  
        

39,648  
         

62,638  
          

7,800  
           

7,800  
           

8,625  
           

86,863  
     

62,638  
        

35,201  
             

33,138  
       

1,756,325  
     

1,887,301  
            

2,013,813  

II. CHELTUIELI               
                  

-   
             

-   

II.1 
Cheltuieli de exploatare 
- total, din care: 

            
5,813  

            
2,351  

           
2,309  

         
15,312  

        
25,785  

         
14,913  

          
2,334  

           
2,334  

           
2,351  

           
21,932  

        
22,570  

        
17,062  

             
16,918  

          
397,206  

        
453,756  

       
501,472  

II.1.a 

Cheltuieli cu servicii de 
evaluare (a bunurilor 
mobile și părților sociale) 

            
4,400  

                 
-   

                 
-   

       
-   

          
4,400  

         
-   

                
-   

           
-   

                 
-   

                   
-   

                
-   

                
-   

                     
-   

                    
-   

                  
-   

                   
4,400  

II.1.b 

Cheltuieli cu salariul 
contabilului și 
contribuțiile sociale 
(salariu net de 200 
lei/lună) 

            
1,413  

            
1,413  

           
1,413  

           
1,413  

          
5,652  

           
1,413  

          
1,413  

    
1,413  

           
1,413  

         
5,652  

          
1,413  

          
1,413  

               
1,413  

              
1,413  

            
5,652  

                 
16,956  

II.1.c 

Cheltuieli privind 
retribuţia 
administratorului judiciar 

                  
-   

                 
-   

              
-   

         
13,500  

        
13,500  

   
13,500  

                
-   

                
-   

                 
-   

           
13,500  

        
21,157  

        
15,035  

             
14,932  

          
182,091  

        
233,216  

               
260,216  
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retribuția fixă lunară 

                  
-   

                 
-   

                 
-   

         
13,500  

        
13,500  

         
13,500  

                
-   

                
-     

           
13,500  

        
13,500  

        
13,500  

             
13,500  

            
94,500  

        
135,000  

      
162,000  

  
retribuția variabilă 

                  
-   

                 
-   

                 
-   

                 
-   

                
-   

                
-   

                
-   

                
-   

                 
-   

                   
-   

          
7,657  

          
1,535  

               
1,432  

            
87,591  

          
98,216  

                 
98,216  

  Cheltuieli retribuție 
administrator judiciar 
provizoriu Expert SRL și 
cheltuieli de procedură 

                  
-   

            
-   

                 
-   

                 
-   

                
-   

                
-   

                
-   

                
-   

                 
-   

           
-   

                
-   

       
-   

                     
-   

    
13,161  

          
13,161  

                 
13,161  

II.1.d 
Taxa pe valoare adăugată 
de plată 

                    
-  

               
855  

              
855  

        
-  

          
1,710  

          
-  

             
855  

              
855  

              
855  

             
2,565  

                  
-  

                  
-  

                       
-  

          
165,504  

        
165,504  

               
169,779  

II.1.e 

Alte cheltuieli de 
exploatare (cheltuieli 
UNPIR 2% conform disp. 
art. 119 alin. (2) și (3) din 
Statutul privind 
organizarea și exercitarea 
profesiei de practician în 
insolvență din 
29.09.2007, republicat cu 
modificările ulterioare) 

                
-   

                 
83  

             
41  

              
399  

             
523  

                
-   

               
66  

                
66  

                
83  

                
215  

                
-   

             
614  

                  
573  

        
35,036  

          
36,223  

           
36,961  

II.2 Cheltuieli financiare 
                  

-   
                 

-   
                 

-   
                 

-   
                

-   
                

-   
                

-   
                

-   
                 

-   
                   

-   
                

-   
                

-   
                     

-   
                    

-   
                  

-   
                         

-   

TOTAL CHELTUIELI 
            

5,813  
            

2,351  
        

2,309  
         

15,312  
        

25,785  
         

14,913  
          

2,334  
        

2,334  
           

2,351  
           

21,932  
        

22,570  
        

17,062  
             

16,918  
          

397,206  
        

453,756  
               

501,472  

III 
REZULTAT BRUT AL 
EXERCIŢIULUI 

           
(5,813) 

            
6,275  

           
4,253  

     
9,148  

        
13,863  

         
47,725  

          
5,466  

           
5,466  

           
6,275  

           
64,932  

        
40,067  

        
18,139  

             
16,220  

       
1,359,119  

     
1,433,545  

       
1,512,340  

IV 

Impozit pe dividende 
(conform art. 43 din 
Codul Fiscal) 

                  
-   

                 
-   

                 
-   

              
998  

             
998  

           
2,907  

                
-   

                
-   

                
-   

             
2,907  

          
2,907  

                
-   

                     
-   

                    
-   

            
2,907  

                   
6,812  

V 

Impozit pe venitul 
microîntreprinderilor 
(1%) 

      
-   

                 
45  

   
45  

                
45  

       
135  

                
45  

               
45  

                
45  

                
45  

                
180  

               
45  

             
220  

                  
220  

            
10,663  

          
11,148  

   
11,463  

VI REZULTAT NET AL 
EXERCIŢIULUI 

           
(5,813) 

            
6,230  

           
4,208  

           
8,105  

        
12,730  

         
44,773  

          
5,421  

           
5,421  

           
6,230  

           
61,845  

        
37,115  

      
17,919  

             
16,000  

       
1,348,456  

     
1,419,490  

            
1,494,065  
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Anexa 3 - Fluxul de încasări şi plăţi 
 

Nr. 
crt. 

Specificaţie 

Anul I 
Total 
Anul I 

Anul II 
Total 

Anul II 

Anul III 
Total 

Anul III 
TOTAL  

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 
Trim. 

10 Trim. 11 Trim. 12 

[Lei] 
 

[Lei]  
 

[Lei]  
 AN I+ AN 

II+ AN III 
Disponibil la începutul 
perioadei  

               
-       

-     
5,813              -                  -       

 
          -                 -                  -                   -       

 
           -                  -                    -       

                    
-        

  

I. ÎNCASĂRI                     

I.1 
Încasări din exploatare - 
total, din care: 

               
-       

      
5,355         5,355    

      
5,355     

    
16,065          5,355           5,355           5,355     

       
5,355         21,420           5,355     

      
5,355     

        
5,355     

               
5,355     

         
21,420     

            
58,905     

  
Încasări din închirierea 
mașinilor și utilajelor pentru 
industria textilă 

               
-       

      
5,355     

    5,355     
      

5,355     
    

16,065     
     5,355           5,355           5,355     

       
5,355     

    21,420     
      5,355     

      
5,355     

        
5,355     

               
5,355     

         
21,420     

            
58,905     

I.2 Încasări din alte activităţi  
               

-       
      

4,125         2,063     
    

19,961     
    

26,148        58,138           3,300           3,300     
       

4,125         68,863         58,138     
    

34,026     
      

31,963     
        

1,953,572     
     

2,077,698     
       

2,172,709     

  
Încasări din din vânzarea 
bunurilor mobile 

    
-                  -             -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                  -       

    
20,825     

      
20,825     

    
-       

         
41,650     

            
41,650     

  Încasări din dividende 
               

-                  -                -       
    

19,961     
    

19,961        58,138                -                  -                   -           58,138         58,138                -                    -       
                    

-       
         

58,138     
          

136,236     
  Încasări din vânzarea părților 

sociale deținute la Prexton SRL 
               

-                  -                -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                   -       
        

1,263,572     
     

1,263,572     
       

1,263,572     

  
Încasări din recuperarea 
creanțelor 

               
-       

      
4,125         2,063                -       

      
6,188               -             3,300           3,300     

       
4,125         10,725              -       

    
13,201   

      
11,138     

                    
-       

         
24,339     

            
41,252     

  

Încasări din acțiuni formulate 
în temeiul art. 117 din Legea 
nr. 85/2014 

               
-                  -                -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -       

           
690,000     

        
690,000     

          
690,000     

I.3 
Încasări din operaţiuni 
financiare  

              
-                 -                -                 -                  -                -                 -                 -                   -                  -                 -                 -                    -       

                   
-                       -                         -       

TOTAL ÎNCASĂRI 
               

-       
      

9,480         7,418     
    

25,316     
    

42,213        63,493           8,655           8,655     
       

9,480         90,283         63,493     
    

39,381     
      

37,318     
        

1,958,927     
     

2,099,118     
       

2,364,111     

II. PLĂȚI                                

II.1 
Plăţi pentru exploatare - 
total, din care: 

       
5,813     

      
2,396         2,354     

    
17,922     

    
28,485        17,523           2,379           2,379     

       
2,396         24,677         26,635     

    
20,139     

      
19,975     

         
444,967     

        
511,716     

          
564,877     

II.1.a Plăți cu serviciile de evaluare 
          

4,400     
           -                -                  -       

      
4,400     

          -                  -                  -                   -       
           -       

           -                  -                    -       
                    

-                       -       
             

4,400     

II.1.b 

Plăți salariul contabilului și 
contribuțiile sociale (salariu net 
de 200 lei/lună) 

          
1,413     

      
1,413         1,413     

      
1,413     

      
5,652          1,413           1,413           1,413     

       
1,413           5,652           1,413     

    
1,413     

        
1,413     

               
1,413     

           
5,652     

     
16,956     

II.1.c 
Plăţi retribuţie administrator 
judiciar 

               
-                  -                -       

    
16,065     

    
16,065        16,065                -                  -                   -           16,065         25,177     

    
17,892     

      
17,769     

           
216,689     

        
277,527     

          
309,657     

  
retribuția fixă lunară 

               
-                  -                -       

    
16,065     

    
16,065        16,065         16,065                -                   -           32,130                -       

    
16,065     

      
16,065     

             
16,065     

         
48,195     

    
96,390     

  retribuția variabilă 
     

-       
           -              -                  -       

           -       
          -                  -                  -                   -       

           -       
      9,112     

      
1,827     

        
1,704     

      
104,234     

        
116,877   

          
116,877     
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Plăți retribuție administrator 
judiciar provizoriu Expert SRL 
și cheltuieli de procedură 

               
-       

           -                -                  -       
           -       

          -                  -                -                   -       
           -       

           -                  -                    -       
             

15,662     
         

15,662     
            

15,662     

II.1.d Plata TVA 
      

-       
         

855            855                -       
      

1,710               -               855             855     
          

855           2,565                -                  -                    -       
           

165,504     
        

165,504     
       

169,779     

II.1.e 

Alte cheltuieli de exploatare 
(cheltuieli UNPIR 2% conform 
disp. art. 119 alin. (2) și (3) din 
Statutul privind organizarea și 
exercitarea profesiei de 
practician în insolvență din 
29.09.2007, republicat cu 
modificările ulterioare) 

               
-                 83              41             399     

        
523               -                 66               66     

            
83              215                -       

         
614     

           
573     

            
35,036     

         
36,223     

            
36,961     

II.1.f 
Impozit pe dividende (conform 
art. 43 din Codul Fiscal) 

               
-                  -                -               998     

        
998          2,907                -                  -                   -             2,907           2,907                -                    -       

                    
-       

           
2,907     

     
6,812     

II.1.g 
Impozit pe venitul 
microîntreprinderilor (1%) 

            
-       

          45              45               45     
        

135     
         45               45               45     

            
45              180     

          45     
         

220     
           

220     
             

10,663     
         

11,148     
            

11,463     

II.2 Plăţi financiare 0 0 0 0            -       0 0 0 0            -       0 0 0 0                 -                         -       

 TOTAL PLĂŢI   
          

5,813     
      

2,396         2,354     
    

17,922     
    

28,485        17,523           2,379           2,379     
       

2,396         24,677         26,635     
    

20,139     
      

19,975     
           

444,967     
        

511,716     
          

564,877     
  

 SOLD  
             

(5,813) 
          

1,272  
        

5,063  
          

7,393  
      

7,915            45,970  
          

6,276  
          

6,276  
           

7,085      65,607     
        

36,857  
   

19,242  
          

17,343  
            

1,513,960  
     

1,587,402     
       

1,660,924     

Plăţi creditori garantați 
                     
-  

        
509.15  

    
2,027.27  

     
2,960.21  

      
5,497       18,405.45  

     
2,512.85  

          
2,513  

           
2,837      26,268     

        
14,757  

          
7,704  

            
6,944  

               
200,205  

        
229,610     

          
261,374     

Plăţi creditori bugetari 
                     
-  

        
539.83  

    
2,149.41  

     
3,138.57  

      
5,828       19,514.39  

     
2,664.26        2,664     

       
3,007         27,850         15,646     

      
8,168     

        
7,362     

           
212,267     

        
243,444     

          
277,122     

Plăţi creditori chirografari  
                  
-  

        
222.68  

      
886.65  

     
1,294.68  

      
2,404         8,049.84  

     
1,099.03        1,099     

       
1,241         11,489           6,454     

      
3,369     

        
3,037     

             
87,562     

        
100,423     

         
114,315     

TOTAL PLATI CĂTRE 
CREDITORI 

                     
-  

     
1,271.67  

    
5,063.33  

     
7,393.46  

    
13,728       45,969.69  

     
6,276.14  

     
6,276.14  

       
7,084.67      65,607         36,857     

    
19,242     

      
17,343     

   
500,034     

        
573,476     

       
652,811     

                                    

  
SOLD la sfârşitul perioadei              

(5,813) 
               

-   
             

-   
               

-   
                -                  

-   
   

-   
                

-   
           

-   
               

-   
     

-   
            

1,013,926  
             

1,008,113  

 
 

 


