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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 272 Din data de 23.01.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2391/115/2014; Tribunal: Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ; Judecător-sindic: Deteşan Daniela. 
2. Arhiva instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – 
Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Reşiţa Reductoare și Regenerabile SA, cod de identificare fiscală: RO 1061839; Sediul social: Reşiţa, 
str. Făgăraşului, nr. 30, jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/956/1991. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cod de identificare fiscală 31215824, cu sediul în mun. 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, tel/fax 0256/220.827 sau 
0745.267.676, e-mail george.popescu@consultant-insolvență.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de reorganizare judiciară a debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 

Număr dosar 2391/115/2014 Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
Judecător sindic Deteșan Daniela.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA. 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de reorganizare judiciară conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nr.  1024/23.09.2019 
a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17729/24.09.2019 și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/08/Raport-de-activitate-SC-Resita-Reductoare-si-
Regenerabile-SA-termen-fond-26.09.2019.pdf. Menționăm faptul că, până în prezent, nu s-au înregistrat contestații la 
raportul de activitate menționat anterior. Administratorul judiciar se pronunță ex-ante cu privire la toate măsurile care 
implică patrimonial debitorul, toate plăţile efectuate din contul unic de insolvenţă prevăzut de art. 39 din Legea 
85/2014, fiind avizate în prealabil. 
2. Referitor la situația financiară a debitoarei. Situația financiară a debitorului în perioada iulie 2019 – noiembrie 2019 
se prezintă astfel:  
- În luna iulie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -1.672.201,91 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 191.365,79 lei (pierderea înregistrată în luna iulie 2019 de -108.388,40 lei, din care: 
1.088.216,74 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii iulie 2019 şi 2.671.132,81 lei – venituri înregistrate în cursul 
lunii iulie 2019); provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii iulie 2019, debitoarea înregistrează active imobilizate în valoare totală de 
71.918.258,78 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 184.322,22 lei) şi alte imobilizări necorporale – 13.451,91 
lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  
• imobilizări corporale în valoare totală de 71.672.085,55 lei, constituite din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare 
cumulată aferentă de 363.307,49 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 60.221.625,97 lei; 
aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare – 4.652.620,88 lei; mijloace de transport – 2.810.634,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 67.149.944,86 lei); mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie – 1.549.800,93 lei (amortizare cumulată aferentă de 1.403.346,93 lei); 
• imobilizări financiare în valoare de 22.907,85 lei, constituite din: acţiuni deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi 
alte creanţe imobilizate – 14.406,46 lei. 
La data de 31.07.2019, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 2.439.604,73 lei, constituite din: 
• materii prime – 701.068,14 lei (în cursul lunii iulie 2019, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri de materii prime 
în valoare de 506.157,81 lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 565.249,96 lei); 
• materiale auxiliare – 19.195,69 lei (în cursul lunii iulie 2019 fiind achiziționate stocuri de materiale auxiliare în 
valoare de 8.488,78 lei și descărcate din gestiune stocuri în valoare de 8.497,63 lei); 
• combustibili – 1.418,14 lei (în cursul lunii iulie 2019 debitoarea achiziționează combustibil în valoare de 613,47 lei și 
eliberează în consum combustibil în valoare de 478,39 lei);  
• piese de schimb – 289,52 lei (în cursul lunii iulie 2019 este înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în 
valoare de 660,51 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 2.170,29 lei); 
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• alte materiale consumabile – 5.989,99 lei (în cursul lunii iulie 2019 fiind achiziţionate alte materiale consumabile în 
valoare de 4.919,80 lei și înregistrată descărcarea din gestiune a materialelor consumabile în valoare de 2.127,31 lei);   
• materiale de natura obiectelor de inventar – 10.891,75 lei (în cursul lunii iulie 2019, debitoarea înregistrează achiziția 
materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de 20.476,45 lei și descărcarea din gestiune a materialelor de 
natura obiectelor de inventar în valoare de de 29.935,40 lei); 
• materii prime în curs de aprovizionare – 99.767,36 lei (în cursul lunii sunt înregistrate materii prime în curs de 
aprovizionare în valoare de 76.511,89 lei); 
• produse în curs de execuţie – 1.580.469,64 lei; 
• produse finite – 16.011,90 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite în valoare de 404.815,88 lei şi sunt 
descărcate din gestiune stocuri de produse finite în valoare de 409.937,89 lei); 
• ambalaje – 4.502,60 lei. 
La sfârşitul lunii iulie 2019, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 3.602.007,77 lei, reprezentând: împrumuturi şi 
datorii asimilate (cont 167) – 253,96 lei; datorii la furnizori (cont 401) – 1.470.768,43 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate noi datorii în sumă de 829.847,35 lei şi sunt achitate furnizorilor datorii în sumă de 886.556,42 lei); efecte 
de plătit (cont 403) – 20.572,83 lei (în cursul lunii fiind înregistrate efecte de plătit în valoare de 35.920,54 lei şi sunt 
plătite efecte comerciale în valoare de 31.872,59 lei); furnizori de imobilizări (cont 404) – 1.926,70 lei; datorii la 
furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 144.121,74 lei; datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 
803.912,51 lei; datorii salariale (cont 421) – 99.265,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii salariale de 
274.859,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 273.534,00 lei); reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 
1.243,00 lei; alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 22.770,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate noi datorii 
în sumă 22.770,00 lei şi sunt achitate datorii în sumă de 19.200,00 lei); datorii privind contribuţia la asigurările sociale 
(cont 431) – 94.840,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 100.766,00 lei și sunt achitate 
contribuții în sumă de 106.303,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 6.003,00 lei (în 
cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 6.003,00 lei și sunt achitate contribuții în sumă de 6.203,00 lei); 
datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 457,00 lei; alte datorii sociale (cont 438) – 159,00 lei;                 
taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 34.536,53 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 
444) – 19.823,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 18.737,00 lei și este plătit impozitul în 
cuantum de 18.524,00 lei); alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 15.793,07 lei (în cursul lunii 
nu sunt achitate alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate); datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate 
(cont 447) – 4.420,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în sumă de 4.555,00 lei și achitate 
datorii în sumă de 4.638,00 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 iulie 2019, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 2.365.172,38 lei, constituite din: creanţe faţă de 
clienţi (cont 4111) – 1.938.688,03 lei (în cursul lunii sunt înregistrate creanţe în valoare de 724.854,96 lei şi sunt 
încasate creanţe în valoare de 743.108,87 lei); efecte de primit de la clienți (cont 413) – 358.721,70 lei (în cursul lunii 
iulie 2019 sunt înregistrate efecte de primit de la clienți în valoare de 204.061,20 lei și încasate efecte în sumă de 
697.507,60 lei); avansuri acordate personalului (cont 425) – 6.613,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate avansuri în 
sumă de 68.000,00 lei și plătite avansuri în sumă de 68.000,00 lei); avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  
40.920,17 lei; taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 16.119,48 lei; creanțe la debitori-diverși (cont 461) – 
4.110,00 lei. 
Conform balanţei aferente lunii iulie 2019, la data de 31.07.2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în valoare de 
153.472,85 lei (în cursul lunii iulie 2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 2.623,35 lei și sunt decontate 
cheltuieli în avans în sumă de 7.812,95 lei); decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 6.212.475,17 lei (sold 
creditor). 
La sfârşitul lunii iulie 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 365.496,47 
lei: 268.392,54 lei – în conturi bancare în lei şi 97.103,93 lei în conturi bancare în valută (în cursul lunii fiind virată în 
conturi bancare suma de 1.264.049,05 lei şi efectuate plăţi prin virament bancar în sumă de 1.214.988,04 lei), numerar 
în casierie în cuantum de 11.554,01 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 41.668,62 lei şi efectuate 
plăţi cu numerar în sumă de 38.862,24 lei). 
- În luna august 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -1.732.565,31 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 131.002,39 lei (pierderea înregistrată în luna august 2019 de -60.363,40 lei, din care: 
1.049.695,07 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii august 2019 şi 3.991.587,27 lei – venituri înregistrate în cursul 
lunii august 2019); provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii august 2019, debitoarea înregistrează active imobilizate în valoare totală 
de 71.940.674,38 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 188.272,26 lei) şi alte imobilizări necorporale – 13.451,91 
lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  
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• imobilizări corporale în valoare totală de 71.672.085,55 lei, constituite din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare 
cumulată aferentă de 374.778,17 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 60.221.625,97 lei; 
aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare – 4.652.620,88 lei; mijloace de transport – 2.810.634,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 67.156.606,23 lei); mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie – 1.549.800,93 lei (amortizare cumulată aferentă de 1.407.805,42 lei); 
• imobilizări financiare în valoare de 45.323,45 lei, constituite din: acţiuni deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi 
alte creanţe imobilizate – 36.822,06 lei. 
La data de 31.08.2019, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 2.328.300,14 lei, constituite din: 
• materii prime – 621.150,39 lei (în cursul lunii august 2019, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri de materii 
prime în valoare de 445.678,12 lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 525.595,87 lei); 
• materiale auxiliare – 19.036,11 lei (în cursul lunii august 2019 fiind descărcate din gestiune stocuri în valoare de 
159,58 lei); 
• combustibili – 1.092,72 lei (în cursul lunii august 2019 debitoarea achiziționează combustibil în valoare de 288,04 lei 
și eliberează în consum combustibil în valoare de 613,46 lei);  
• piese de schimb – 510,08 lei (în cursul lunii august 2019 este înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în 
valoare de 2.852,72 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 2.632,16 lei); 
• alte materiale consumabile – 7.745,46 lei (în cursul lunii august 2019 fiind achiziţionate alte materiale consumabile în 
valoare de 2.034,40 lei și înregistrată descărcarea din gestiune a materialelor consumabile în valoare de 278,93 lei);   
• materiale de natura obiectelor de inventar – 9.022,16 lei (în cursul lunii august 2019, debitoarea înregistrează achiziția 
materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de 4.130,04 lei și descărcarea din gestiune a materialelor de 
natura obiectelor de inventar în valoare de de 5.999,63 lei); 
• materii prime în curs de aprovizionare – 236.52 lei (în cursul lunii sunt înregistrate materii prime intrate în gestiune în 
valoare de 99.530,84 lei); 
• produse în curs de execuţie – 1.626.740,21 lei; 
• produse finite – 38.263,89 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite în valoare de 401.682,76 lei şi sunt 
descărcate din gestiune stocuri de produse finite în valoare de 379.430,77 lei); 
• ambalaje – 4.502,60 lei. 
La sfârşitul lunii august 2019, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 3.900.148,20 lei, reprezentând: împrumuturi şi 
datorii asimilate (cont 167) – 253,96 lei; datorii la furnizori (cont 401) – 1.730.574,80 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate noi datorii în sumă de 684.890,39 lei şi sunt achitate furnizorilor datorii în sumă de 425.084,02 lei); efecte 
de plătit (cont 403) – 846,57 lei (în cursul lunii fiind înregistrate efecte de plătit în valoare de 30.348,60 lei şi sunt 
plătite efecte comerciale în valoare de 50.074,86 lei); furnizori de imobilizări (cont 404) – 1.926,70 lei; datorii la 
furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 111.662,23 lei; datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 
877.152,56 lei; datorii salariale (cont 421) – 94.089,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii salariale de 
274.088,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 279.264,00 lei); reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 
1.243,00 lei; alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 19.005,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate noi datorii 
în sumă 19.005,00 lei şi sunt achitate datorii în sumă de 22.770,00 lei); datorii privind contribuţia la asigurările sociale 
(cont 431) – 86.814,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 94.885,00 lei și sunt achitate 
contribuții în sumă de 102.911,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 5.992,00 lei (în 
cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 5.992,00 lei și sunt achitate contribuții în sumă de 6.003,00 lei); 
datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 457,00 lei; alte datorii sociale (cont 438) – 159,00 lei;                 
taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 79.332,41 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 
444) – 19.084,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 17.998,00 lei și este plătit impozitul în 
cuantum de 18.737,00 lei); alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 15.793,07 lei (în cursul lunii 
nu sunt achitate alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate); datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate 
(cont 447) – 4.462,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în sumă de 4.597,00 lei și achitate 
datorii în sumă de 4.555,00 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 august 2019, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 2.596.334,92 lei, constituite din: creanţe faţă 
de clienţi (cont 4111) – 2.230.754,48 lei (în cursul lunii sunt înregistrate creanţe în valoare de 1.149.086,34 lei şi sunt 
încasate creanţe în valoare de 838.404,29 lei); efecte de primit de la clienți (cont 413) – 308.721,70 lei (în cursul lunii 
august 2019 sunt încasate efecte în sumă de 50.000,00 lei); avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  40.920,17 lei; 
taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 11.828,57 lei; creanțe la debitori-diverși (cont 461) – 4.110,00 lei. 
Conform balanţei aferente lunii august 2019, la data de 31.08.2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în valoare de 
148.438,51 lei (în cursul lunii august 2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 2.376,73 lei și sunt decontate 
cheltuieli în avans în sumă de 7.411,07 lei); decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 6.212.475,17 lei (sold 
creditor). 
La sfârşitul lunii august 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 
493.403,84 lei: 91.106,32 lei – în conturi bancare în lei şi 402.297,52 lei în conturi bancare în valută (în cursul lunii 
fiind virată în conturi bancare suma de 1.114.317,23 lei şi efectuate plăţi prin virament bancar în sumă de 986.409,86 
lei), numerar în casierie în cuantum de 5.193,88 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 43.802,35 lei şi 
efectuate plăţi cu numerar în sumă de 50.162,48 lei). 
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- În luna septembrie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -1.727.746,66 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 135.821,04 lei (profitul înregistrat în luna septembrie 2019 de -4.818,65 lei, din 
care: 990.299,71 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii septembrie 2019 şi 2.192.749,53 lei – venituri înregistrate în 
cursul lunii septembrie 2019); provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii septembrie 2019, debitoarea înregistrează active imobilizate în valoare 
totală de 71.940.674,38 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 192.079,16 lei) şi alte imobilizări necorporale – 13.451,91 
lei (amortizare cumulată aferentă de 13.451,91 lei);  
• imobilizări corporale în valoare totală de 71.672.085,55 lei, constituite din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare 
cumulată aferentă de 386.248,85 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 60.221.625,97 lei; 
aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare – 4.652.620,88 lei; mijloace de transport – 2.810.634,93 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 67.163.267,60 lei); mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie – 1.549.800,93 lei (amortizare cumulată aferentă de 1.412.263,91 lei); 
• imobilizări financiare în valoare de 45.323,45 lei, constituite din: acţiuni deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi 
alte creanţe imobilizate – 36.822,06 lei. 
La data de 30.09.2019, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 2.852.135,18 lei, constituite din: 
• materii prime – 572.594,08 lei (în cursul lunii septembrie 2019, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri de materii 
prime în valoare de 321.813,11 lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 370.369,42 lei); 
• materiale auxiliare – 18.902,91 lei (în cursul lunii septembrie 2019 fiind descărcate din gestiune stocuri în valoare de 
133,20 lei); 
• combustibili – 804,68 lei (în cursul lunii septembrie 2019 debitoarea achiziționează combustibil în valoare de 273,15 
lei și eliberează în consum combustibil în valoare de 561,19 lei);  
• piese de schimb – 64.655,59 lei (în cursul lunii septembrie 2019 este înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de 
schimb în valoare de 64.273,32 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 127,81 lei); 
• alte materiale consumabile – 6.917,87 lei (în cursul lunii septembrie 2019 fiind achiziţionate alte materiale 
consumabile în valoare de 700,00 lei și înregistrată descărcarea din gestiune a materialelor consumabile în valoare de 
1.527,59 lei);   
• materiale de natura obiectelor de inventar – 6.272,13 lei (în cursul lunii septembrie 2019, debitoarea înregistrează 
achiziția materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de 1.890,81 lei și descărcarea din gestiune a 
materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de de 4.640,84 lei); 
• materii prime în curs de aprovizionare – 236.52 lei; 
• produse în curs de execuţie – 2.156.367,16 lei; 
• produse finite – 26.604,17 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite în valoare de 374.846,93 lei şi sunt 
descărcate din gestiune stocuri de produse finite în valoare de 386.506,65 lei); 
• ambalaje – -1.219,93 lei. 
La sfârşitul lunii septembrie 2019, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 4.396.392,12 lei, reprezentând: 
împrumuturi şi datorii asimilate (cont 167) – 253,96 lei; datorii la furnizori (cont 401) – 1.948.177,00 lei (în cursul lunii 
fiind înregistrate noi datorii în sumă de 744.546,79 lei şi sunt achitate furnizorilor datorii în sumă de 526.944,59 lei); 
efecte de plătit (cont 403) – 24.539,47 lei (în cursul lunii fiind înregistrate efecte de plătit în valoare de 40.313,06 lei şi 
sunt plătite efecte comerciale în valoare de 16.620,16 lei); furnizori de imobilizări (cont 404) – 1.926,70 lei; datorii la 
furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 129.572,57 lei; datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 
996.631,14 lei; datorii salariale (cont 421) – 95.289,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii salariale de 
276.092,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 274.892,00 lei); reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 
826,00 lei; alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 20.715,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate noi datorii 
în sumă 20.715,00 lei şi sunt achitate datorii în sumă de 19.005,00 lei); datorii privind contribuţia la asigurările sociale 
(cont 431) – 174.730,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 95.646,00 lei și sunt achitate 
contribuții în sumă de 7.730,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 12.030,00 lei (în 
cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 6.038,00 lei); datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 
437) – 457,00 lei; alte datorii sociale (cont 438) – 159,00 lei; taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 67.631,21 
lei; impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 37.454,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit 
datorat în sumă de 18.370,00 lei); alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 15.793,07 lei (în 
cursul lunii nu sunt achitate alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate); datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte 
asimilate (cont 447) – 8.996,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în sumă de 4.534,00 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 septembrie 2019, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 2.896.327,08 lei, constituite din: creanţe 
faţă de clienţi (cont 4111) – 2.567.306,86 lei (în cursul lunii sunt înregistrate creanţe în valoare de 680.507,17 lei şi sunt 
încasate creanţe în valoare de 343.954,79 lei); efecte de primit de la clienți (cont 413) – 318.646,30 lei (în cursul lunii 
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septembrie 2019 sunt înregitrate efecte de încasat în sumă de 9.924,00 lei); avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  
2.012,82 lei; taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 8.361,10 lei. 
Conform balanţei aferente lunii septembrie 2019, la data de 30.09.2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în valoare 
de 141.027,42 lei (în cursul lunii septembrie 2019 sunt decontate cheltuieli în avans în sumă de 7.411,09 lei); decontări 
din operaţiuni în curs de clarificare – 6.208.365,17 lei (sold creditor). 
La sfârşitul lunii septembrie 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 
197.998,73 lei: 113.619,24 lei – în conturi bancare în lei şi 84.379,49 lei în conturi bancare în valută (în cursul lunii 
fiind virată în conturi bancare suma de 555.877,23 lei şi efectuate plăţi prin virament bancar în sumă de 851.282,34 lei), 
numerar în casierie în cuantum de 12.244,18 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 37.368,94 lei şi 
efectuate plăţi cu numerar în sumă de 30.318,64 lei). 
- În luna octombrie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -1.867.577,93 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; pierderea înregistrată în exerciţiul 
financiar curent cu un sold final de 3.502,31 lei (pierderea înregistrată în luna octombrie 2019 de –140.534,81 lei, din 
care: 1.163.959,37 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii octombrie 2019 şi 3.599.376,73 lei – venituri înregistrate în 
cursul lunii octombrie 2019); provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii octombrie 2019, debitoarea înregistrează active imobilizate în valoare 
totală de 57.980.760,46 lei, fiind constituite din: 
• imobilizări necorporale în valoare totală de 222.513,65 lei, constituite din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active 
similare – 210.461,74 lei (amortizarea cumulată aferentă de 192.579,38 lei) şi alte imobilizări necorporale – 12.051,91 
lei (amortizare cumulată aferentă de 12.051,91 lei);  
• imobilizări corporale în valoare totală de 57.712.923,36 lei, constituite din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare 
cumulată aferentă de 397.719,53 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 47.447.892,64 lei, 
în luna octombrie fiind scoase din evidență echipamente tehnologice în valoare de 12.773.733,33 lei; aparate şi instalaţii 
de măsurare, control şi reglare – 3.928.233,95 lei, în luna octombrie 2019 fiind scoase din evidență aparate de măsură în 
valoare de 724.386,93 lei; mijloace de transport – 2.683.961,76 lei, în luna octombrie fiind scoase din evidență mijloace 
de transport în valoare de 126.673,17 lei (amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 
53.545.135,54 lei); mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie – 1.215.431,72 lei, în luna octombrie 2019 
este scos din evidență mobilier și alte echipamente în valoare de 334.368,76 lei (amortizare cumulată aferentă de 
1.082.353,64 lei); 
• imobilizări financiare în valoare de 45.323,45 lei, constituite din: acţiuni deţinute la entităţi afiliate – 8.501,39 lei şi 
alte creanţe imobilizate – 36.822,06 lei. 
La data de 31.10.2019, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 3.439.460,39 lei, constituite din: 
• materii prime – 785.554,67 lei (în cursul lunii octombrie 2019, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri de materii 
prime în valoare de 659.451,14 lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 483.956,21 lei); 
• materiale auxiliare – 24.224,75 lei (în cursul lunii octombrie 2019 fiind achiziționate materiale auxiliare în valoare de 
5.435,04 lei și descărcate din gestiune stocuri în valoare de 133,20 lei); 
• combustibili – 804,68 lei (în cursul lunii octombrie 2019 debitoarea achiziționează combustibil în valoare de 277,71 
lei și eliberează în consum combustibil în valoare de 277,71 lei);  
• piese de schimb – 0,00 lei (în cursul lunii octombrie 2019 este înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în 
valoare de 127,80 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 64.783,39 lei); 
• alte materiale consumabile – 1.285,23 lei (în cursul lunii octombrie 2019 fiind achiziţionate alte materiale 
consumabile în valoare de 620,80 lei și înregistrată descărcarea din gestiune a altor materiale consumabile în valoare de 
6.253,44 lei);   
• materiale de natura obiectelor de inventar – 11.151,00 lei (în cursul lunii octombrie 2019, debitoarea înregistrează 
achiziția materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de 10.386,51 lei și descărcarea din gestiune a 
materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de de 5.507,64 lei); 
• materii prime în curs de aprovizionare – 236.52 lei (în cursul lunii octombrie 2019 sunt recepționate materii prime din 
aprovizionări în valoare de 67.061,95 lei);  
• produse în curs de execuţie – 2.299.241,45 lei; 
• produse finite – 345.625,52 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite în valoare de 667.313,53 lei şi sunt 
descărcate din gestiune stocuri de produse finite în valoare de 348.292,18 lei); 
• ambalaje – 8.802,23 lei. 
La sfârşitul lunii octombrie 2019, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 10.341.336,36 lei, reprezentând: 
împrumuturi şi datorii asimilate (cont 167) – 253,96 lei; datorii la furnizori (cont 401) – 1.098.827,51 lei (în cursul lunii 
fiind înregistrate noi datorii în sumă de 1.071.461,63 lei şi sunt achitate furnizorilor datorii în sumă de 1.987.881,54 
lei); efecte de plătit (cont 403) – 10.952,40 lei (în cursul lunii fiind înregistrate efecte de plătit în valoare de 10.952,40 
lei şi sunt plătite efecte comerciale în valoare de 24.539,47 lei); furnizori de imobilizări (cont 404) – 0,00 lei (în cursul 
lunii fiind înregistrate datorii la furnizori de imobilizări în sumă de 5.030,39 lei și achitate datorii în sumă de 6.957,09 
lei); datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 142.753,77 lei; datorii la clienţi-creditori (avansuri 
încasate) (cont 419) – 1.780.332,48 lei (în cursul lunii sunt înregistrate datorii la clienți-creditori în sumă de 783.701,34 
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lei); datorii salariale (cont 421) – 99.261,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii salariale de 286.341,00 lei şi 
sunt achitate salarii în valoare de 282.369,00 lei); reţineri din salarii acordate terţilor (cont 427) – 1.290,00 lei (în cursul 
lunii sunt înregistrate rețineri din salarii în sumă de 1.290,00 lei și sunt plătite reținerile în sumă de 826,00 lei); alte 
datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 22.485,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă 
22.485,00 lei şi sunt achitate datorii în sumă de 20.715,00 lei); datorii privind contribuţia la asigurările sociale (cont 
431) – 74.668,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 99.300,00 lei și sunt achitate contribuții în 
sumă de 199.362,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 6.242,00 lei (în cursul lunii 
sunt înregistrate contribuții în sumă de 6.242,00 lei și este achitată contribuția asiguratorie pentru muncă însumă de 
12.030,00 lei); datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) – 457,00 lei; alte datorii sociale (cont 438) – 
159,00 lei; taxă pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 21.778,00 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor 
datorate (cont 444) – 20.148,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 19.329,00 lei și achitat 
impozitul pe veniturile de natura salariilor în sumă de 36.635,00 lei); alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate 
(cont 446) – 9.319,07 lei; datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – 4.521,00 lei (în cursul 
lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în sumă de 4.389,00 lei și achitate datorii în sumă de 8.864,00 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 octombrie 2019, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 2.134.107,39 lei, constituite din: creanţe 
faţă de clienţi (cont 4111) – 1.873.367,58 lei (în cursul lunii sunt înregistrate creanţe în valoare de 1.450.266,53 lei şi 
sunt încasate creanţe în valoare de 2.144.205,81 lei); efecte de primit de la clienți (cont 413) – 56.013,30 lei (în cursul 
lunii octombrie 2019 sunt înregistrate efecte de încasat în sumă de 419.843,90 lei și sunt încasate efecte în valoare de 
682.476,00 lei); avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  49.300,88 lei; avansuri acordate personalului (cont 425) – 
500,00 lei; taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 6.316,41 lei. 
Conform balanţei aferente lunii octombrie 2019, la data de 31.10.2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în valoare de 
143.084,85 lei (în cursul lunii octombrie 2019 sunt decontate cheltuieli în avans în sumă de 7.403,31 lei și sunt 
înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 9.460,74 lei); decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 6.208.365,17 lei 
(sold creditor). 
La sfârşitul lunii octombrie 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 
118.014,48 lei: 116.782,50 lei – în conturi bancare în lei şi 1.231,98 lei în conturi bancare în valută (în cursul lunii fiind 
virată în conturi bancare suma de 2.489.763,22 lei şi efectuate plăţi prin virament bancar în sumă de 2.569.747,47 lei), 
numerar în casierie în cuantum de 27.758,54 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 63.396,20 lei şi 
efectuate plăţi cu numerar în sumă de 47.881,84 lei). 
- În luna noiembrie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -1.554.390,93 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 309.684,69 lei (profitul înregistrat în luna noiembrie 2019 de 313.187,00 lei, din 
care: 1.280.964,65 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii noiembrie 2019 1.594.151,65 lei – venituri înregistrate în 
cursul lunii noiembrie 2019); provizioane – 53.102,71 lei. 
Conform balanţei de verificare aferente lunii noiembrie 2019, debitoarea înregistrează active imobilizate în valoare 
totală de 57.980.573,07 lei, fiind constituite din: 
• imobilizări necorporale în valoare totală de 222.513,65 lei, constituite din: concesiuni, brevete, licenţe şi alte active 
similare – 210.461,74 lei (amortizarea cumulată aferentă de 196.496,14 lei) şi alte imobilizări necorporale – 12.051,91 
lei (amortizare cumulată aferentă de 12.051,91 lei);  
• imobilizări corporale în valoare totală de 57.716.535,97 lei, constituite din: construcţii – 2.437.403,29 lei (amortizare 
cumulată aferentă de 409.190,21 lei); echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 47.447.892,64 lei, 
aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare – 3.928.233,95 lei, mijloace de transport – 2.683.961,76 lei 
(amortizare cumulată aferentă instalaţiilor tehnice şi mij. de transport de 53.551.796,91 lei); mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie – 1.219.044,33 lei, în luna noiembrie 2019 este înregstrat în evideță mobilier, aparatură 
birotică în valoare de 3.612,61 lei (amortizare cumulată aferentă de 1.086.812,13 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. 
La data de 30.11.2019, debitoarea deţine stocuri în valoare totală de 3.071.579,76 lei, constituite din: 
• materii prime – 695.662,15 lei (în cursul lunii noiembrie 2019, debitoarea înregistrează achiziţia de stocuri de materii 
prime în valoare de 584.422,62 lei şi descărcarea din gestiune de stocuri în valoare de 636.849,48 lei); 
• materiale auxiliare – 19.057,71 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 fiind achiziționate materiale auxiliare în valoare de 
989,90 lei și descărcate din gestiune stocuri în valoare de 6.156,94 lei); 
• combustibili – 1.142,49 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 debitoarea achiziționează combustibil în valoare de 
1.142,49 lei și eliberează în consum combustibil în valoare de 804,68 lei);  
• piese de schimb – 0,00 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 este înregistrată intrarea în gestiune a pieselor de schimb în 
valoare de 213,60 lei şi descărcarea din gestiune a pieselor de schimb în valoare de 213,60 lei); 
• alte materiale consumabile – 1.288,59 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 fiind achiziţionate alte materiale 
consumabile în valoare de 700,00 lei și înregistrată descărcarea din gestiune a altor materiale consumabile în valoare de 
696,64 lei);   
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• materiale de natura obiectelor de inventar – 2.431,67 lei (în cursul lunii noiembrie 2019, debitoarea înregistrează 
achiziția materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de 602,20 lei și descărcarea din gestiune a materialelor 
de natura obiectelor de inventar în valoare de de 9.321,53 lei); 
• materii prime în curs de aprovizionare – 190.839,15 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 sunt înregistrate materii prime 
în curs de aprovizionare în valoare de 190.602,63 lei);  
• produse în curs de execuţie – 1.789.920,04 lei; 
• produse finite – 371.237,96 lei (în cursul lunii fiind obţinute produse finite în valoare de 1.326.725,16 lei şi sunt 
descărcate din gestiune stocuri de produse finite în valoare de 1.301.112,72 lei); 
• ambalaje – 0,00 lei (în cursul lunii noiembrie sunt descărcate din gestiune ambalaje în valoare de 8.802,23 lei).  
La sfârşitul lunii noiembrie 2019, sunt înregistrate datorii totale în sumă de 11.251.383,83 lei, reprezentând: datorii la 
furnizori (cont 401) – 1.544.095,38 lei (în cursul lunii fiind înregistrate noi datorii în sumă de 1.175.019,65 lei şi sunt 
achitate furnizorilor datorii în sumă de 729.751,78 lei); efecte de plătit (cont 403) – 58.287,73 lei (în cursul lunii fiind 
înregistrate efecte de plătit în valoare de 58.287,73 lei şi sunt plătite efecte comerciale în valoare de 10.952,40 lei); 
furnizori de imobilizări (cont 404) – 0,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la furnizori de imobilizări în sumă 
de 4.299,01 lei și achitate datorii în sumă de 4.299,01 lei); datorii la furnizori pentru facturile nesosite (cont 408) – 
143.819,13 lei; datorii la clienţi-creditori (avansuri încasate) (cont 419) – 2.244.419,56 lei (în cursul lunii sunt 
înregistrate datorii la clienți-creditori în sumă de 467.334,02 lei); datorii salariale (cont 421) – 99.456,00 lei (în cursul 
lunii fiind înregistrate datorii salariale de 290.891,00 lei şi sunt achitate salarii în valoare de 290.696,00 lei); reţineri din 
salarii acordate terţilor (cont 427) – 1.938,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate rețineri din salarii în sumă de 1.938,00 
lei și sunt plătite reținerile în sumă de 1.290,00 lei); alte datorii în legătură cu personalul (cont 4281) – 21.180,00 lei (în 
cursul lunii sunt înregistrate noi datorii în sumă 21.180,00 lei şi sunt achitate datorii în sumă de 22.485,00 lei); datorii 
privind contribuţia la asigurările sociale (cont 431) – 46.143,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă 
de 101.445,00 lei și sunt achitate contribuții în sumă de 129.970,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru 
muncă (cont 436) – 6.479,00 lei (în cursul lunii sunt înregistrate contribuții în sumă de 6.479,00 lei și este achitată 
contribuția asiguratorie pentru muncă însumă de 6.242,00 lei); datorii privind contribuţia la fondul de şomaj (cont 437) 
– 0,00 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 este achitată contribuția la fondul de șomaj în sumă de 457,00 lei); alte datorii 
sociale (cont 438) – 0,00 lei (în cursul lunii sunt achitate alte datorii în sumă de 159,00 lei); taxă pe valoare adăugată de 
plată (cont 4423) – 40.513,18 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor datorate (cont 444) – 19.768,00 lei (în cursul 
lunii fiind înregistrat impozit datorat în sumă de 19.768,00 lei și achitat impozitul pe veniturile de natura salariilor în 
sumă de 20.148,00 lei); alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate (cont 446) – 0,36 lei (în cursul lunii 
noiembrie este achitat impozitul datorat în sumă de 9.318,71 lei); datorii la fonduri speciale, taxe şi vărsăminte 
asimilate (cont 447) – 6.490,00 lei (în cursul lunii fiind înregistrate datorii la fonduri speciale în sumă de 4.521,00 lei și 
achitate datorii în sumă de 6.490,00 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 noiembrie 2019, sunt înregistrate creanţe în valoare totală de 3.783.686,27 lei, constituite din: creanţe 
faţă de clienţi (cont 4111) – 3.486.640,78 lei (în cursul lunii sunt înregistrate creanţe în valoare de 2.704.866,89 lei şi 
sunt încasate creanţe în valoare de 1.091.593,69 lei); efecte de primit de la clienți (cont 413) – 103.280,10 lei (în cursul 
lunii noiembrie 2019 sunt înregistrate efecte de încasat în sumă de 241.510,50 lei și sunt încasate efecte în valoare de 
194.243,70 lei); avansuri acordate personalului (cont 425) – 500,00 lei; avansuri acordate furnizorilor (cont 409) –  
55.180,75 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 sunt înregistrate avansuri plătite furnizorilor în sumă de 5.879,87 lei); taxa 
pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) – 8.283,32 lei. 
Conform balanţei aferente lunii noiembrie 2019, la data de 30.11.2019 sunt înregistrate cheltuieli în avans în valoare de 
138.084,64 lei (în cursul lunii noiembrie 2019 sunt decontate cheltuieli în avans în sumă de 7.403,34 lei și sunt 
înregistrate cheltuieli în avans în sumă de 2.403,13 lei); decontări din operaţiuni în curs de clarificare – 6.165.776,81 lei 
(sold creditor). 
La sfârşitul lunii noiembrie 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuatum de 
104.927,11 lei: 28.029,28 lei – în conturi bancare în lei şi 76.897,83 lei în conturi bancare în valută (în cursul lunii fiind 
virată în conturi bancare suma de 1.298.889,33 lei şi efectuate plăţi prin virament bancar în sumă de 1.311.976,70 lei), 
numerar în casierie în cuantum de 3.757,02 lei (în cursul lunii fiind înregistrate încasări în sumă de 54.322,97 lei şi 
efectuate plăţi cu numerar în sumă de 78.324,49 lei). 
3. Referitor la litigiile în care societatea debitoare este parte 
1. Dosar nr. 2345/290/2012* - aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect pretenții, în care debitoarea are 
calitatea de pârât. La termenul de judecată din data de 30.10.2014 cauza s-a suspendat în temeiul art. 75 din Legea nr. 
85/2014. 
2. Dosar nr. 4838/290/2014 – aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect pretenții, în care SC Resița Reductoare 
și Regenerabile SA are calitatea de pârât. La termenul din data de 18.11.2014 onorata instanță a suspendat judecarea 
cauzei. 
3. Dosar nr. 4508/290/2014 – aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / 
art.1013 CPC ş.u., în care SC Maksi Global Lojistik SRL este creditor. La termenul din data de 11.12.2014 onorata 
instanţă a suspendat judecarea cauzei, având în vedere disp. art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
4. Dosar nr. 1271/115/2015 - aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, având ca obiect pretenții, în care SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA are calitatea de reclamant, iar SC Grinseg Construct SRL are calitatea de pârât. Având 



8 
 
 

în vedere faptul că împotriva SC Grinseg Construct SRL s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență, acest 
litigiu a fost suspendat. Conform Tabelului definitiv rectificat de creanţe întocmit împotriva debitoarei SC Grinseg 
Construct SRL, publicat în BPI nr. 18432/05.10.2017, SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA a fost înscrisă în 
tabelul de creanţe cu o creanţă chirografară în cuantum de 580.125,84 lei. La termenul de judecată din data de 
30.01.2019 din cadrul dosarului nr. 2880/105/2015, prin Hotărârea nr. 94/30.01.2019, în temeiul art. 174 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, judecătorul-sindic a dispus închiderea 
procedurii insolvenței debitorului Grinseg Construct SRL, respectiv radierea debitorului din registrul comerțului. Prin 
Sentința civilă nr. 374/2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în data de 07.10.2019 în dosarul nr. 
1271/115/2015, se constată perimată acțiunea formulată de reclamantul SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA în 
contradictoriu cu pârâta SC Grinseg Construct SA. Astfel creanța în cuantum de 580.125,84 lei înscrisă în tabelul de 
creanțe va fi trecută pe costuri. 
4. Referitor la onorariul administratorului judiciar aferent perioadei 2016-2020. Conform planulului de reorganizare 
confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/2017 din data de 20.04.2017, onorariul administratorului judiciar este în valoare de 
2.500 lei/lună + TVA. Până în prezent, debitorul a achitat la zi onorariul administratorului judiciar. 
5. Referitor la disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul trimestrial al debitorului SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA cu 
privire la situaţia financiară a averii debitorului şi situaţia plăţilor efectuate conform programului de plată a creanţelor 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/2017 din data de 20.04.2017, privind trimestrul 
al X-lea, aferent perioadei 20.07.2019 – 20.10.2019. 
Conform raportului menţionat, debitoarea a respectat programul de plată a creanţelor aferent planului de reorganizare al 
activităţii, în sensul că a achitat ratele aferente trimestrului X din programul de plată prevăzut prin planul de 
reorganizare, astfel: creditorilor bugetari – plăţi în cuantum de 87,114.82 lei; creditorilor chirografari – plăţi în cuantum 
de 30,153.38 lei. 
În vederea prezentării Raportului întocmit în temeiul art. 144 din Legea nr. 85/2014 aferent trimestrului X, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Comitetului Creditorilor debitoarei SC Reşiţa Reductoare şi 
Regenerabile în data de 29.10.2019, la ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din loc. Timişoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiş. Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 19941/22.10.2019 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/08/Convocare-Adunarea-Comitetului-Creditorilor-SC-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA-in-
data-de-29.10.2019.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1415/29.10.2019, Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare 
și Regenerabile SA  a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către 
administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii 
debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin 
Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al X – lea. 
Procesul-verbal al Adunării Comitetului Creditorilor nr. 1415/29.10.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 20483/29.10.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/08/Proces-verbal-al-Adunarii-Comitetului-Creditorilor-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA-
din-data-de-29.10.2019.pdf.  
Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, 
privind trimestrul al X – lea a depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20436/29.10.2019 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/08/Raport-privind-platile-
ratelor-aferente-trim.-X-SC-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA.pdf.  
În temeiul art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul trimestrial al debitorului 
SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA cu privire la situaţia financiară a averii debitorului şi situaţia plăţilor efectuate 
conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/2017 
din data de 20.04.2017, privind trimestrul al XI-lea, aferent perioadei 20.10.2019 – 20.01.2020. 
Conform raportului menţionat, debitoarea a respectat programul de plată a creanţelor aferent planului de reorganizare al 
activităţii, în sensul că a achitat ratele aferente trimestrului XI din programul de plată prevăzut prin planul de 
reorganizare, astfel: creditorilor bugetari – plăţi în cuantum de 87,114.82 lei; creditorilor chirografari – plăţi în cuantum 
de 30,153.38 lei. 
În vederea prezentării Raportului întocmit în temeiul art. 144 din Legea nr. 85/2014 aferent trimestrului XI, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Reşiţa Reductoare şi 
Regenerabile în data de 28.01.2020, la ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din loc. Timişoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiş. 
Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, 
privind trimestrul al XI – lea a fost afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-trimestrial-cu-privire-la-situatia-financiara-si-platile-efectuate-in-
trim.-XI-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA.pdf.  
6. Referitor la situația încasărilor și a plăților efectuate de către debitoare în perioada octombrie 2019-noiembrie 2019. 
Situația încasărilor și plăților efectuate de debitoarea SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA în perioada octombrie 
2019-noiembrie 2019 este prezentată detaliat în Anexa 5 la prezentul raport. 
7. Referitor la disp. art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. Administratorii speciali Bara A. și Pop S. ai debitorului SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA au formulat propunerea de modificare a planului de reorganizare a activităţii 
debitoarei SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 
85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.  
Prin prezenta propunere, debitoarea, prin administratorul special, solicită: 
a) diminuarea cu 2 luni a duratei de executare a Planului de Reorganizare, calculate începând de la data propunerii 
prezentei modificări până la data de 19.02.2020; 
b) modificarea formei de plată a datoriei în suma de 800.000 lei față de ICESA SA (având fosta denumire ICE Investing 
Consulting Engineering S.A.) în sensul posibilității de transformare a acestei creanțe în împrumut nu doar ca plată în 
numerar sau prin conversie în acțiuni așa cum este prevăzut în planul de reorganizare propus și aprobat de către 
creditori și judecatorul-sindic. (la pag.67 din planul de reorganizare). 
Necesitatea scurtării cu 2 luni a termenului de executare a Planului de reorganizare se impune ca fiind necesară datorită 
următoarelor aspecte: 
- reinserția societății în circuitul comercial este de durată, astfel încât, orice întârziere cauzează prejudicii în special de 
imagine societății. În relația cu partenerii comerciali, starea de insolvență a societății generează greutăți în atragerea de 
noi parteneri și chiar și colaboratorii actuali ai societății au rețineri în a dezvolta colaborarea fără oferirea de garanții 
suplimentare. 
- datorită stării de insolvență, societatea nu are acces la nicio formă de finanțare bancară, fiind pusă în situația de a 
funcționa autofinanțându-se, lucru care devine tot mai greu; 
- angajaților societății le este imposibil, datorită stării de insolvență a societății la care muncesc, să acceseze credite 
bancare, creându-se astfel nemulțumiri (justificate dealtffel) în rândul lor, acesta fiind chiar și un motiv pentru care am 
pierdut și nu am reușit să atragem resurse umane; 
- imposibilitatea debitoarei de a achita creditorului ICESA SA suma de 800.000 lei în luna aprilie 2020 (conform 
planului aprobat) aceasta nu pentru că societatea nu ar genera până atunci resursele necesare acestei plăți ci pentru că 
plata acestei sume ar face imposibila achitarea impozitelor generate de ieșirea din insolvență (respectiv a impozitului pe 
profit generat de cele 81,80% creanțe chirografare anulate prin planul de reorganizare aprobat)  și ar lăsa societatea fără 
surse de finanțare a activitatii curente, făcând imposibilă continuarea activității. 
Creditorul ICESA SA (având fosta denumire ICE Investing Consulting Engineering S.A.), singurul creditor față de care 
debitoarea mai are la această dată de efectuat plăți conform planului de reorganizare, prin adresa trimisă 
administratorului special în data de 07.01.2020, și-a manifestat disponibilitatea de a accepta transformarea creanței în 
suma de 800.000 lei pe care o deține la Reșița Reductoare și Regenerabile SA în împrumut și a solicitat finalizarea și 
închiderea  procedurii de insolventa cât mai repede.  
De asemenea, ICESA SA (având fosta denumire ICE Investing Consulting Engineering S.A.) a mai solicitat înaintarea 
de către Reșița Reductoare și Regenerabile SA către SC UCM Reșița SA a unei oferte de cumpărare a terenului pe care 
societatea îl are închiriat de la SC UCM Reșița SA, oferta la nivelul sumei de 274.900 euro, angajându-se să asigure 
sursa de finanțare pentru achiziție.   
Având în vedere solicitarea administratorilor speciali de convocare a adunării creditorilor în vederea aprobării 
propunerii de modificare a planului de reorganizare, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA în data de 28.01.2020, la ora 12:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoare ordine de 
zi: 
„(1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia 
plăților efectuate conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 
91/20.04.2017, privind trimestrul al XI – lea. 
(2). Aprobarea modificării planului de reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform 
propunerii administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
(3). Aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. 
topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, 
terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. deține un drept de folosință conform contract de 
închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având ca sursă de finanțare creditul acționarului 
ICESA SA.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 28.01.2020 a fost publicat în BPI nr. 19941/22.10.2019 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/08/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA-
in-data-de-28.01.2020.pdf.  
8. Propuneri şi solicitări adresate judecătorului – sindic 
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În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen de judecată în vederea 
continuării procedurii de reorganizare judiciară a debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA. 
Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  
 
 
 
 
 
 


