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

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

138 alin. (3), acceptă planul cu condiția ca minimum una dintre categoriile 
defavorizate să accepte planul și ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale 
să accepte planul; ".  
 Procesul verbal nr. 326/29.03.2017 întocmit la ședința Adunării Generale 
a Creditorilor debitorului, a fost transmis la dosarul cauzei, a fost publicat în BPI 
nr. 6639/03.04.2017, respectiv a fost afișat pe site-ul subscrisei, 
www.consultant-insolventa.ro la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/ 2014/08/Proces-verbal-nr.-326-din-29.03.2017.pdf. 
 La termenul de judecată din data de 20.04.2017, s-a solicitat onoratei 
instanțe să ia act de hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului, din 
data de 29.03.2017, și în temeiul disp. art. 139 alin. (1) lit. A din Legea nr. 
85/2014, să confirme planul de reorganizare al activității debitorului SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA sub supravegherea administratorului judiciar 
Consultant Insolventa SPRL. Judecătorul – sindic, prin Sentința civilă nr. 
91/2017 din data de 20.04.2017 a admis cererea de confirmare a planului de 
reorganizare al debitorului.  
 

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

Subscrisa a solicitat, în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr.  85/2014, 
administratorului special al debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
documentele contabile aferente perioadei decembrie 2018 – martie 2019. 
Debitorul a transmis administratorului judiciar balanțele aferente lunilor 
decembrie 2018, ianuarie 2019 și februarie 2019. Situația financiară a 
debitorului în perioada decembrie 2018 – februarie 2019 se prezintă astfel: 
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Denumire indicator 
Sold la data  

31.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 

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

Rezultatul reportat/sold final 
14.787.334,06 

pierdere 
13.593.818,81 

pierdere 
13.593.818,81 

pierdere 
Rezultatul exerciţiului financiar curent/sold 
final 

1.193.515,25 
profit 

153.417,96 
profit 

162.457,18 
profit 

Rezultatul exerciţiului financiar/lunar 
772.164,60 

profit 
153.417,96 

profit 
9.039,22 

profit 
Provizioane/sold final 53,102.71 53,102.71 53,102.71 
Împrumuturi şi datorii asimilate/sold final 1,271.80 1,271.80 1,271.80 

Total Capitaluri proprii/ sold final -1.862.803,82 -1.709.385,86 -1.700.346,64 

Imobilizări necorporale/sold final 223,265.38 223,265.38 223,265.38 

Imobilizări corporale/sold final 71.638.600,70 71.638.600,70 71.653.568,00 

Imobilizări financiare/sold final 41,523.45 45.423,45 45.423,45 
Amortizări privind imobilizările/sold final 68.925.607,17 68.953.146,39 68.980.840,66 
Stocuri de materii prime şi materiale/sold 
final 

527.566,43 420.314,68 455.274,18 

Stocuri în curs de aprovizionare/sold final 236,52 236,52 7.700,06 
Producţie în curs de execuţie/sold final 1.249.022,29 1.271.754,03 858.397,01 
Produse finite/sold final 119.122,92 13.308,70 91.156,26 
Ambalaje/sold final 0,00 7.053,64 7.053,64 
Furnizori şi conturi asimilate/sold final 1.083.327,83 1.046.177,98 997.245,55 

Furnizori şi conturi asimilate/rulaje lunare 

10.174.825,26 
(rulaj debitor) 
9.936.440,60 
(rulaj creditor) 

472.269,36 
(rulaj debitor) 
435.119,51 

(rulaj creditor) 

368.333,46 
(rulaj debitor) 
439.644,26 

(rulaj creditor) 
Furnizori-debitori (avansuri plătite)/sold final  125.525,44 125.525,44 5.282,21 

Furnizori-debitori/rulaje lunare 

124.004,90 
(rulaj debitor) 

3.600,00 
(rulaj creditor) 

0,00 
(rulaj debitor) 

0,00 
(rulaj creditor) 

-120.243,23 
(rulaj debitor) 

0,00 
(rulaj creditor) 

Clienţi şi conturi asimilate/sold final, din 
care: 

1.688.301,25 1.513.194,68 1.919.542,71 

Clienţi şi conturi asimilate/rulaje lunare 

14.647.039,36 
(rulaj debitor) 
13.983.857,97 
(rulaj creditor) 

927.250,53 
(rulaj debitor) 
874.036,04 

(rulaj creditor) 

971.530,57 
(rulaj debitor) 
439.023,39 

(rulaj creditor) 
Clienţi-creditori/sold final 741.416,12 134.553,00 386.935,91 

Clienţi-creditori/rulaje lunare 

0,00 
(rulaj debitor) 

-47.343,11 
(rulaj creditor) 

74.034,66 
(rulaj debitor) 
149.790,06 

(rulaj creditor) 

15.320,79 
(rulaj debitor) 
-110.838,36 

(rulaj creditor) 
Personal şi conturi asimilate/sold final 99.929,00 117.203,00 103.988,00 

Personal şi conturi asimilate/rulaje lunare 

4.229.486,00 352.588,00 
(rulaj debitor) 
369.862,00 

(rulaj creditor) 

396.015,00 
(rulaj debitor) 
382.800,00 

(rulaj creditor) 

(rulaj debitor) 

4.251.463,00 
(rulaj creditor) 

Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi 
asimilate/sold final 

311.791,00 298.402,00 182.355,00 

Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi 
asimilate/sold final 

177.104,36 299.357,03 122.326,07 

Creditori diverşi/sold final 841,292.00 841,292.00 841,292.00 
Cheltuieli înregistrate în avans/sold final 8.295,88 68.475,65 184.896,01 
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Decontări din operaţii în curs de clarificare 6.214.219,72 6.214.219,72 6.152.483,73 
Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi 10,419.50 10,419.50 10,419.50 
Conturi la bănci/sold final 1.283.879,35 1.239.279,12 606.923,52 

Conturi la bănci/rulaje lunare 

19.177.287,93 
(rulaj debitor) 
19.426.021,87 
(rulaj creditor) 

1.503.030,58 
(rulaj debitor) 
1.168.442,11 
(rulaj creditor) 

775.445,41 
(rulaj debitor) 
1.407.801,01 
(rulaj creditor) 

Casa/sold final 6.541,97 7.884,83 10.156,67 

Casa/rulaje lunare 

641.627,22 
(rulaj debitor) 
644.138,66 

(rulaj creditor) 

40.187,92 
(rulaj debitor) 

38.845,06 
(rulaj creditor) 

34.679,04 
(rulaj debitor) 

32.407,20 
(rulaj creditor) 

Total cheltuieli 12.137.428,82 767.531,36 616.142,85 
Total venituri 46.465.436,87 3.476.418,65 3.073.254,12 

 
− În luna decembrie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative 

în valoare de -1.862.803,82 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 

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

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

1.191.515,25 lei (profitul înregistrat în luna decembrie 2018 de 
772.164,60 lei, din care: 12.137.428,82 lei – cheltuieli înregistrate în 
cursul lunii decembrie 2018 şi 46.465.436,87 lei – venituri înregistrate în 
cursul lunii decembrie 2018); 

• provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii decembrie 2018, debitoarea 
înregistrează active imobilizate în valoare totală de 71.903.389,53 lei, fiind 
constituite din: 

• imobilizări necorporale în valoare totală de 223.265,38 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 209.813,47 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 149.721,26 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 13.451,91 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

• imobilizări corporale în valoare totală de 71.638.600,70 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
282.842,81 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.221.625,97 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.635.613,68 lei; mijloace de transport – 2.810.634,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
67.105.879,42 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.810.634,93 lei (amortizare cumulată aferentă de 1.373.711,77 lei); 

• imobilizări corporale în curs de execuție – 0,00 lei; 
• imobilizări financiare în valoare de 41.523,45 lei, constituite din: acţiuni 

deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
33.022,06 lei. 

În cursul lunii decembrie 2018 sunt înregistrate noi imobilizări corporale în 
valoare de 557.839,53 lei și sunt scoase din evidență imobilizări corporale în curs 
de execuție în valoare de 965.014,44 lei. 
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La data de 31.12.2018, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
1.895.948,16 lei, constituite din: 

• materii prime – 459.026,38 lei (în cursul lunii decembrie 2018, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 
4.335.657,18 lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 
4.976.543,37 lei); 

• materiale auxiliare – 20.191,88 lei (în cursul lunii decembrie 2018 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 41.177,28 lei şi 
descărcate din gestiune stocuri în valoare de 32.966,19 lei); 

• combustibili – 1.218,37 lei (în cursul lunii decembrie 2018, debitoarea 
achiziționează combustibil în valoare de 11.694,87 lei și eliberează în 
consum combustibil în valoare de 11.691,62 lei);  

• piese de schimb – 15.917,83 lei (în cursul lunii decembrie 2018, este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 
349.617,66 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare 
de 430.877,85 lei); 

• alte materiale consumabile – 1.296,21 lei (în cursul lunii decembrie 2018 
fiind achiziţionate alte materiale consumabile în valoare de 55.235,34 lei și 
înregistrată descărcarea din gestiune a materialelor consumabile în valoare 
de 55.604,27 lei);   

• materiale de natura obiectelor de inventar – 29.915,76 lei (în cursul 
lunii decembrie 2018, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare 
de 186.085,31 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura 
obiectelor de inventar în valoare de de 255.829,42 lei); 

• materii prime în curs de aprovizionare – 236,52 lei; 
• produse în curs de execuţie – 1.249.022,29 lei; 
• produse finite – 119.122,92 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse 

finite în valoare de 6.591.167,47 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri 
de produse finite în valoare de 6.484.849,47 lei). 

 
La sfârşitul lunii decembrie 2018, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
3.341.699,11 lei, reprezentând: 

• împrumuturi şi datorii asimilate (cont 167) – 1.271,80 lei; 
• datorii la furnizori (cont 401) – 975.710,36 lei (în cursul lunii fiind 

înregistrate noi datorii în sumă de 9.442.190,96 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 9.543.091,81 lei); 

• efecte de plătit (cont 403) – 12.152,33 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 351.863,43 lei şi sunt plătite efecte comerciale 
în valoare de 349.707,10 lei); 

• furnizori de imobilizări (cont 404) – 2.250,70 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate noi datorii în cuantum de 77.535,69 lei și sunt plătite datorii în 
cuantum de 75.284,99 lei); 

• datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 93.214,44 lei; 
• datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 741.416,12 lei; 
• datorii salariale (cont 421) – 82.434,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 

datorii salariale de 3.159.746,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
3.138.076,00 lei); 

• avansuri acordate personalului (cont 425) – 0,00 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate avansuri în sumă de 830.872,00 lei și plătite avansuri datorate 
salariaţilor în sumă de 830.872,00 lei); 

• reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 1.070,00 lei; 
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• alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 16.425,00 lei (în 
cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă 252.075,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 250.170,00 lei); 

• datorii privind contribuţia la asigurările sociale (cont 431) – 300.890,00 
lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 1.113.666,00 lei 
și sunt achitate contribuții în sumă de 1.222.113,00 lei); 

• datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
6.843,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 
70.505,00 lei și sunt achitate contribuții în sumă de 63.662,00 lei); 

• datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 3.074,00 lei; 
• alte datorii sociale (cont 438) – 984,00 lei;                 
• taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 104.226,00 lei; 
• impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

67.463,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
204.162,00 lei și este plătit impozitul în cuantum de 276.605,00 lei); 

• alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
46.594,36 lei; 

• datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
5.294,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 61.009,00 lei și plătite 61.647,00 lei); 

• alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 39.094,00 lei; 
• datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii decembrie 2018, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
1.919.423,19 lei, constituite din: 

• creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 1.477.992,55 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 13.245.102,89 lei şi sunt încasate creanţe 
în valoare de 12.839.573,31 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-
clienţi în sumă de 10.419,50 lei; 

• efecte de primit de la clienți (cont 413) – 210.308,70 lei; 
• avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  125.525,44 lei; 
• creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
• taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 20.193,26 lei, 
• taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 65.373,74 lei. 
• creanțe la debitori-diverși (cont 461) – 9.610,00 lei (în cursul lunii sunt 

înregistrate creanțe la debitori diverși în sumă de 128.572,99 lei și sunt 
încasate creanțe de la debitori diverși în sumă de 118.962,99 lei). 

 
Conform balanţei aferente lunii decembrie 2018, sunt înregistrate cheltuieli 

în avans în valoare de 8.295,88 lei; decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 
6.214.219,72 lei (sold creditor). 
 La sfârşitul lunii decembrie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi 
băneşti în conturi bancare în cuatum de 904.690,65 lei: 61.398,49 lei – în 
conturi bancare în lei şi 843.292,16 lei în conturi bancare în valută (în cursul 
lunii fiind virată în conturi bancare suma de 19.177.287,93 lei şi efectuate plăţi 
prin virament bancar în sumă de 19.426.021,87 lei), numerar în casierie în 
cuantum de 6.541,97 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 
641.627,22 lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 644.138,66 lei). 

 
− În luna ianuarie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 

valoare de -1.709.385,86 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 
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• capital subscris vărsat - 8.608.880,00 lei; 
• prime de capital (de emisiune) – 2.144,20 lei;  
• rezerve din reevaluare – 35.077,05 lei; 
• rezerve legale – 1.779.919,00 lei; 
• alte rezerve – 1.250.620,23 lei; 
• rezultatul reportat din perioada precedentă sub formă de pierdere – 

13.593.818,81 lei; 
• profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 

153.417,96 lei (profitul înregistrat în luna ianuarie 2019 de 
153.417,96 lei, din care: 767.531,36 lei – cheltuieli înregistrate în cursul 
lunii ianuarie 2019 şi 3.476.418,65 lei – venituri înregistrate în cursul 
lunii ianuarie 2019); 

• provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii ianuarie 2019, debitoarea 
înregistrează active imobilizate în valoare totală de 71.907.289,53 lei, fiind 
constituite din: 

• imobilizări necorporale în valoare totală de 223.265,38 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 209.813,47 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 155.988,29 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 13.451,91 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

• imobilizări corporale în valoare totală de 71.638.600,70 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
294.483,41 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.221.625,97 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.635.613,68 lei; mijloace de transport – 2.810.634,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
67.112.085,18 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.810.634,93 lei (amortizare cumulată aferentă de 1.377.137,60 lei); 

• imobilizări financiare în valoare de 45.423,45 lei, constituite din: acţiuni 
deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
36.922,06 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 sunt înregistrate alte creanțe 
imobilizate în sumă de 3.900,00 lei). 

La data de 31.01.2019, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
1.712.667,57 lei, constituite din: 

• materii prime – 371.953,43 lei (în cursul lunii ianuarie 2019, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 107.816,99 
lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 194.889,94 lei); 

• materiale auxiliare – 19.747,04 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 3.996,00 lei şi 
descărcate din gestiune stocuri în valoare de 4.440,84 lei); 

• combustibili – 1.259,84 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 debitoarea 
achiziționează combustibil în valoare de 1.554,93 lei și eliberează în consum 
combustibil în valoare de 1.513,46 lei);  

• piese de schimb – 1.585,63 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 4.400,06 
lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 18.732,26 
lei); 

• alte materiale consumabile – 1.146,23 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 
fiind achiziţionate alte materiale consumabile în valoare de 1.460,76 lei și 
înregistrată descărcarea din gestiune a materialelor consumabile în valoare 
de 1.610,74 lei);   
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• materiale de natura obiectelor de inventar – 24.622,51 lei (în cursul 
lunii ianuarie 2019, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare 
de 19.624,02 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura 
obiectelor de inventar în valoare de de 24.917,27 lei); 

• materii prime în curs de aprovizionare – 236,52 lei; 
• produse în curs de execuţie – 1.271.754,03 lei; 
• produse finite – 13.308,70 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite 

în valoare de 485.200,50 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri de 
produse finite în valoare de 591.014,72 lei). 

 
La sfârşitul lunii ianuarie 2019, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
3.182.314,74 lei, reprezentând: 

• împrumuturi şi datorii asimilate (cont 167) – 1.271,80 lei; 
• datorii la furnizori (cont 401) – 858.676,01 lei (în cursul lunii fiind 

înregistrate noi datorii în sumă de 319.280,29 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 436.314,64 lei); 

• efecte de plătit (cont 403) – 40.893,95 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 64.696,34 lei şi sunt plătite efecte comerciale în 
valoare de 35.954,72 lei); 

• furnizori de imobilizări (cont 404) – 2.250,70 lei (în cursul lunii nefiind 
înregistrate sau achitate alte datorii la furnizorii de imobilizări); 

• datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 144.357,32 lei; 
• datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 513.095,06 lei 

(în cursul lunii sunt stornate avansuri încasate de la clienți în sumă de 
228.321,06 lei); 

• datorii salariale (cont 421) – 96.795,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
datorii salariale de 280.554,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
266.193,00 lei); 

• avansuri acordate personalului (cont 425) – 0,00 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate avansuri în sumă de 68.900,00 lei și plătite avansuri datorate 
salariaţilor în sumă de 68.900,00 lei); 

• reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 818,00 lei; 
• alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 19.590,00 lei (în 

cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă 19.590,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 16.425,00 lei); 

• datorii privind contribuţia la asigurările sociale (cont 431) – 288.144,00 
lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 99.523,00 lei și 
sunt achitate contribuții în sumă de 112.269,00 lei); 

• datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
6.200,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 
6.200,00 lei și sunt achitate contribuții în sumă de 6.843,00 lei); 

• datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 3.074,00 lei; 
• alte datorii sociale (cont 438) – 984,00 lei;                 
• taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 143.233,54 lei; 
• impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

65.386,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
18.268,00 lei și este plătit impozitul în cuantum de 20.345,00 lei); 

• alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
111.714,36 lei (în cursul lunii sunt înregistrate alte impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate în sumă de 65.120,00 lei); 
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• datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
5.445,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 5.054,00 lei și plătite 4.903,00 lei); 

• alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 39.094,00 lei; 
• datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii ianuarie 2019, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
1.724.265,49 lei, constituite din: 

• creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 1.378.641,38 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 853.215,87 lei şi sunt încasate creanţe în 
valoare de 952.567,04 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-clienţi în 
sumă de 10.419,50 lei; 

• efecte de primit de la clienți (cont 413) – 134.553,30 lei (în cursul lunii 
ianuarie 2019 sunt înregistrate efecte de primit de la clienți în valoare de 
74.034,66 lei și sunt scontate efecte comerciale în sumă de 149.790,06 lei); 

• avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  125.525,44 lei (în cursul lunii 
ianuarie 2019 nu au fost plătite alte avansuri la furnizori); 

• creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
• taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 65.515,87 lei; 
• creanțe la debitori-diverși (cont 461) – 9.610,00 lei. 

 
Conform balanţei aferente lunii ianuarie 2019, la data de 31.01.2019 sunt 

înregistrate cheltuieli în avans în valoare de 68.475,65 lei (în cursul lunii ianuarie 
2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 66.762,35 lei și sunt 
decontate cheltuieli în avans în sumă de 6.582,58 lei); decontări din operaţiuni în 
curs de clarificare – 6.214.219,72 lei (sold creditor). 
 La sfârşitul lunii ianuarie 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi 
băneşti în conturi bancare în cuatum de 1.239.279,12 lei: 489.453,55 lei – în 
conturi bancare în lei şi 749.825,57 lei în conturi bancare în valută (în cursul 
lunii fiind virată în conturi bancare suma de 1.503.30,58 lei şi efectuate plăţi prin 
virament bancar în sumă de 1.168.442,11 lei), numerar în casierie în cuantum 
de 7.884,83 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 40.187,92 
lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 38.845,06 lei). 
 
− În luna februarie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative 

în valoare de -1.700.346,64 lei, constituite din următoarele elemente 
componente: 

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

13.593.818,81 lei; 
• profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 

162.457,18 lei (profitul înregistrat în luna februarie 2019 de 
9.039,22 lei, din care: 616.142,85 lei – cheltuieli înregistrate în cursul 
lunii februarie 2019 şi 3.073.254,12 lei – venituri înregistrate în cursul 
lunii februarie 2019); 

• provizioane – 53.102,71 lei. 
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Conform balanţei de verificare aferente lunii februarie 2019, debitoarea 
înregistrează active imobilizate în valoare totală de 71.922.257,18 lei, fiind 
constituite din: 

• imobilizări necorporale în valoare totală de 223.265,38 lei, constituite 
din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active similare – 209.813,47 lei 
(amortizarea cumulată aferentă de 162.255,32 lei) şi alte imobilizări 
necorporale – 13.451,91 lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  

• imobilizări corporale în valoare totală de 71.653.568,35 lei, constituite 
din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare cumulată aferentă de 
305.954,09 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de 
lucru) – 60.221.625,97 lei; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 
reglare – 4.635.613,68 lei; mijloace de transport – 2.810.634,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
68.805.133,43 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 
2.810.634,93 lei (amortizare cumulată aferentă de 1.381.117,40 lei); 

• imobilizări financiare în valoare de 45423,45 lei, constituite din: acţiuni 
deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi alte creanţe imobilizate – 
36.922,06 lei. 

La data de 28.02.2019, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 
1.419.581,15 lei, constituite din: 

• materii prime – 414.485,01 lei (în cursul lunii februarie 2019, debitoarea 
înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime în valoare de 118.729,94 
lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 76.198,36 lei); 

• materiale auxiliare – 19.257,37 lei (în cursul lunii februarie 2019 fiind 
achiziţionate stocuri de materiale auxiliare în valoare de 1.952,13 lei şi 
descărcate din gestiune stocuri în valoare de 2.441,80 lei); 

• combustibili – 1.876,05 lei (în cursul lunii februarie 2019 debitoarea 
achiziționează combustibil în valoare de 1.136,92 lei și eliberează în consum 
combustibil în valoare de 520,71 lei);  

• piese de schimb – 2.963,34 lei (în cursul lunii februarie 2019 este 
înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în valoare de 1.791,09 
lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 413,38 lei); 

• alte materiale consumabile – 929,99 lei (în cursul lunii februarie 2019 
fiind achiziţionate alte materiale consumabile în valoare de 923,32 lei și 
înregistrată descărcarea din gestiune a materialelor consumabile în valoare 
de 1.139,56 lei);   

• materiale de natura obiectelor de inventar – 15.762,42 lei (în cursul 
lunii februarie 2019, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri în valoare 
de 16.136,85 lei şi descărcarea din gestiune a materialelor de natura 
obiectelor de inventar în valoare de de 24.996,94 lei); 

• materii prime în curs de aprovizionare – 7.700,06 lei (în cursul lunii 
sunt înregistrate materii prime în curs de aprovizionare în valoare de 
7.463,54 lei); 

• produse în curs de execuţie – 858.397,01 lei; 
• produse finite – 91.156,26 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite 

în valoare de 603.315,97 lei şi sunt descărcate din gestiune stocuri de 
produse finite în valoare de 525.468,41 lei). 

 
La sfârşitul lunii februarie 2019, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 
2.702.703,75 lei, reprezentând: 

• împrumuturi şi datorii asimilate (cont 167) – 1.271,80 lei; 
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• datorii la furnizori (cont 401) – 818.128,70 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate noi datorii în sumă de 427.282,90 lei şi sunt achitate 
furnizorilor datorii în sumă de 473.830,84 lei); 

• efecte de plătit (cont 403) – 31.692,91 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
efecte de plătit în valoare de 5.544,81 lei şi sunt plătite efecte comerciale în 
valoare de 14.745,85 lei); 

• furnizori de imobilizări (cont 404) – 20.062,20 lei (în cursul lunii 
februarie 2019 sunt înregistrate datorii la furnizori de imobilizări în sumă 
de 17.811,50 lei); 

• datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 133.362,37 lei; 
• datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 386.935,91 lei 

(în cursul lunii sunt stornate avansuri încasate de la clienți în sumă de 
110.838,36 lei și sunt înregistrate avansuri încasate de la clienți în sumă de 
15.320,79 lei); 

• datorii salariale (cont 421) – 82.858,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate 
datorii salariale de 279.570,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 
293.507,00 lei); 

• avansuri acordate personalului (cont 425) – 0,00 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate avansuri în sumă de 82.100,00 lei și plătite avansuri datorate 
salariaţilor în sumă de 82.100,00 lei); 

• reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 1.225,00 lei; 
• alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 19.905,00 lei (în 

cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă 19.905,00 lei şi sunt 
achitate datorii în sumă de 19.590,00 lei); 

• datorii privind contribuţia la asigurările sociale (cont 431) – 180.358,00 
lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 96.891,00 lei și 
sunt achitate contribuții în sumă de 204.677,00 lei); 

• datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 
1.381,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 
6.115,00 lei și sunt achitate contribuții în sumă de 10.934,00 lei); 

• datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 457,00 lei (în 
cursul lunii februarie 2019 este achitată contribuția la fondul de șomaj în 
sumă de 2.617,00 lei); 

• alte datorii sociale (cont 438) – 159,00 lei;                 
• taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 61.288,79 lei; 
• impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 

17.885,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 
18.212,00 lei și este plătit impozitul în cuantum de 65.713,00 lei); 

• alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 
74.438,07 lei (în cursul lunii sunt înregistrate alte impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate în sumă de 37.276,29 lei); 

• datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 
9.994,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în 
sumă de 5.075,00 lei și plătite 526,00 lei); 

• alte datorii faţă de bugetul statului (cont 4481) – 20.009,00 lei; 
• datorii la creditori diverşi (cont 462) – 841.292,00 lei. 

 
La sfârşitul lunii februarie 2019, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 
2.005.433,54 lei, constituite din: 

• creanţe faţă de clienţi (cont 4111) – 1.746.790,41 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate creanţe în valoare de 918.010,78 lei şi sunt încasate creanţe în 
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valoare de 549.861,75 lei) – ajustări pentru deprecierea creaţelor-clienţi în 
sumă de 10.419,50 lei; 

• efecte de primit de la clienți (cont 413) – 172.752,30 lei (în cursul lunii 
februarie 2019 sunt înregistrate efecte de primit de la clienți în valoare de 
38.199,00 lei); 

• avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  5.282,21 lei (în cursul lunii 
februarie 2019 fiind stornate avansuri în valoare de 120.243,23 lei); 

• creanţe la clienţi incerţi/în litigiu (cont 4118) – 10.419,50 lei; 
• taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 66.079,12 lei; 
• creanțe la debitori-diverși (cont 461) – 4.110,00 lei. 

 
Conform balanţei aferente lunii februarie 2019, la data de 28.02.2019 sunt 

înregistrate cheltuieli în avans în valoare de 184.896,01 lei (în cursul lunii 
februarie 2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 124.630,97 lei și 
sunt decontate cheltuieli în avans în sumă de 8.210,61 lei); decontări din 
operaţiuni în curs de clarificare – 6.152.483,73 lei (sold creditor). 
 La sfârşitul lunii februarie 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi 
băneşti în conturi bancare în cuatum de 606.923,52 lei: 45.496,32 lei – în 
conturi bancare în lei şi 561.427,20 lei în conturi bancare în valută (în cursul 
lunii fiind virată în conturi bancare suma de 775.445,41 lei şi efectuate plăţi prin 
virament bancar în sumă de 1.407.801,01 lei), numerar în casierie în cuantum 
de 10.156,67 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 34.679,04 
lei şi efectuate plăţi cu numerar în sumă de 32.407,20 lei). 

 
Situația încasărilor și plăților efectuate de către debitoarea SC Reșița 

Reductoare și Regenerabile SA în procedura de reorganizare judiciară (perioada 
decembrie 2018-februarie 2019) este prezentată detaliat la Anexa 2. 

 
IV. Situaţia plăţilor efectuate conform programului de plată a creanțelor 

aprobat prin planul de reorganizare, aferente perioadei 20.01.2019-
20.04.2019 (trimestrul VIII) este următoarea: 

 Debitoarea a respectat programul de plată a creanţelor aferent planului 
de reorganizare al activității, în sensul că a achitat ratele aferente trimestrului VIII 
din programul de plată prevăzut prin planul de reorganizare al averii debitoarei, 
astfel: (Anexa 3) 

Grupa 2, art. 161 pct. (5)  -Creanţe  bugetare  
Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 8 Doc. de plată 

1 
Consiliul Local al Municipiului Reșița, 

Serviciul Public Direcția Impozite și Taxe 9,319.07 lei OP nr. 198 din 20.02.2019 

2 
D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. 

Caraş-Severin 77,795.75 lei OP nr. 199 din 21.02.2019 
 TOTAL GRUPA 2 - Creanţe bugetare 87,114.82 lei       
Grupa 4, art. 161 pct. (8) - Creanţe chirografare  
Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 8 Doc. de plată 

1 S.C. Aninoasa-Tim S.R.L. 39.12 lei OP nr. 150 din 20.02.2019 

2 Autoritatea Feroviară Română 9.81 lei OP nr. 151 din 20.02.2019 

3 

ICE Investing Consulting Engineering 
SA, cesionar, subrogat în drepturile 
cedentului Asset Leasing IFN SA, cf. 

Contract Cadru de cesiune de creanță 
din 10.10.2016. 0.00 lei  
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4 S.C. Bibus Ses S.R.L. 35.43 lei OP nr. 152 din 20.02.2019 

5 S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. 95.00 lei OP nr. 153 din 20.02.2019 

6 S.C. Burgerom S.R.L 116.51 lei OP nr. 154 din 20.02.2019 

7 S.C. C+C S.A. 49.78 lei OP nr. 155 din 20.02.2019 

8 
Cabinet Medical Individual Medicina 

Muncii Dr. Crețu Elena Aura - radiată 111.91 lei  
9 SC Calor Grup SRL 114.96 lei OP nr. 156 din 20.02.2019 

10 

Compania Națională pentru Controlul 
Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și 
Recipientelor sub Presiune S.A. - 

C.N.C.I.R. S.A. 241.30 lei OP nr. 157 din 20.02.2019 

11 Compania Națională Poșta Română S.A. 30.56 lei OP nr. 158 din 20.02.2019 

12 S.C. Ductil S.A. 12.32 lei OP nr. 159 din 20.02.2019 

13 
EBT Euro-Borsod Trade Kereskedelmi 
Szolgaltato S.R.L. Ungaria, Sucursala 

Satu Mare 45.50 lei OP nr. 160 din 20.02.2019 

14 S.C. Enel Energie S.A. 996.39 lei OP nr. 161 din 20.02.2019 

15 S.C. E.ON Energie România S.A. 252.08 lei OP nr. 162 din 20.02.2019 

16 S.C. Euroccoper S.R.L. 95.91 lei OP nr. 163 din 20.02.2019 

17 S.C. Forja Neptun  S.R.L. 185.04 lei OP nr. 164 din 20.02.2019 

18 S.C. Forsev S.A. 641.74 lei OP nr. 165 din 20.02.2019 

19 SC Gebruder Weiss SRL 0.00 lei  

20 
S.C. Gia Security S.R.L.  - prin lichidator 

judiciar Magister SPRL 6,638.90 lei OP nr. 166 din 20.02.2019 

21 
S.C. Gio Guard Force S.R.L. - prin 
lichidator judiciar Magister SPRL 1,540.89 lei OP nr. 167 din 20.02.2019 

22 Hamor Zrt - prin av. Mazilescu R. 
8,401.81 lei 

OP nr. 168 din 20.02.2019 
(7.581,15 eur) 

23 S.C. Harisena Impex S.R.L. 24.92 lei OP nr. 168 din 20.02.2019 

24 
S.C. Hidarom S.R.L. - prin mandatar 

COFACE România Credit Management 
Services S.R.L. 2,360.64 lei OP nr. 170 din 20.02.2019 

25 
S.C. Hradvice Solutions S.R.L.- în 

insolvență, prin administrator special 
Ovidiu Pascar 197.19 lei OP nr. 171 din 20.02.2019 

26 S.C. Hydro Engineering S.A. 254.46 lei OP nr. 172 din 20.02.2019 

27 S.C. Kuehne + Nagel S.R.L. 75.36 lei OP nr. 361 din 16.04.2019 

28 S.C. La Fântâna S.R.L. 8.40 lei OP nr. 174 din 20.02.2019 

29 S.C. Linde Gaz România S.R.L. 20.70 lei OP nr. 175 din 20.02.2019 

30 S.C Lixland S.R.L. 50.78 lei OP nr. 176 din 20.02.2019 

31 
S.C. MGL Lojistik S.R.L. cesionar, 

subrogat în drepturile cedentului Maksi 
Global Lojistik SRL 35.40 lei OP nr. 177 din 20.02.2019 

32 S.C. Metalurgica Moldova S.R.L. 65.49 lei OP nr. 178 din 20.02.2019 

33 
S.C. Metalurgica Transilvană Aiud S.A. - 
prin lichidator judiciar Hodoș Business 

Recovery S.P.R.L. 0.00 lei  

34 
S.C. Mol România Petroleum Products 

S.R.L. 54.25 lei OP nr. 179 din 20.02.2019 

35 S.C. Motoare Electrice S.R.L. 25.29 lei OP nr. 180 din 20.02.2019 

36 S.C. Multisolutions S.R.L. 0.00 lei  
37 S.C. Nicula Safety Lok S.R.L. 60.67 lei OP nr. 181 din 20.02.2019 

38 S.C. Orange România S.A. 106.40 lei OP nr. 182 din 20.02.2019 
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39 S.C. Orion S.R.L. 129.58 lei OP nr. 183 din 20.02.2019 
40 S.C. Oxygaz Plus S.R.L. 172.11 lei OP nr. 197 din 20.02.2019 
41 S.C. Primagra S.R.L. 1,376.13 lei OP nr. 184 din 20.02.2019 
42 S.C. Procar Timișoara S.A. 98.29 lei OP nr. 185 din 20.02.2019 

43 S.C. RCS & RDS S.A. 18.96 lei OP nr. 186 din 20.02.2019 

44 S.C. Renania Trade S.R.L. 27.74 lei OP nr. 187 din 20.02.2019 

45 Sandfirden Technics B.V. 
3,246.95 lei 

OP nr. 196 din 20.02.2019 
(2929,80 eur) 

46 S.C. Sculăria S.R.L. 142.18 lei OP nr. 188 din 20.02.2019 
47 S.C. Soluții CND S.R.L. 22.09 lei OP nr. 189 din 20.02.2019 
48 S.C. Top Konex Serv S.R.L. 82.46 lei OP nr. 190 din 20.02.2019 
49 S.C. Truck Freight Service S.R.L. 94.73 lei OP nr. 191 din 20.02.2019 

50 S.C. Icesa Energy S.R.L. 0.00 lei  

51 
S.C. U.C.M. Reșița S.A.- în insolvență, 
prin V.F. Insolvență SPRL și Euro Insol 

SPRL 1,053.01 lei OP nr. 192 din 20.02.2019 

52 UCM Hydro S.R.L. 0.00 lei  

53 Union Ocel  SRO 
422.18 lei 

OP nr. 193 din 20.02.2019 
(380,94 eur) 

54 S.C. Vertical Finance S.R.L. 193.14 lei OP nr. 194 din 20.02.2019 

55 S.C. Vest Saron S.R.L. 78.92 lei OP nr. 195 din 20.02.2019 
 Total plăţi - creditori chirografari 30,153.38 lei  

 

 Având în vedere faptul că SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA a 
respectat Planul de reorganizare al activității societății și a achitat creanţele 
prevăzute în cadrul programului de plată a creanțelor din cuprinsul Planului de 
Reorganizare, aferente trimestrului VIII, solicităm respectuos aprobarea 
prezentului raport şi continuarea procedurii de reorganizare judiciară în vederea 
îndeplinirii condiţiilor asumate prin planul de reorganizare. 
 
Anexăm: 

Anexa 1 – Balanțele aferente lunilor decembrie 2018-februarie 2019; 

Anexa 2 – Situația încasărilor și plăților efectuate de către SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA în perioada decembrie 2018-februarie 2019; 

Anexa 3 – Dovezi de achitare a ratelor prevăzute în programul de plată a creanțelor 
aferent planului de reorganizare, pentru trimestrul VIII. 

 

Termen procedural: 09.05.2019 

 

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

 
 
 

 
 


