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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 715 Din data de 02.03.2020 
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. 144 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: 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 plăților efectuate conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin 
Sentința civilă nr. 91/20.04.2017 cu modificarea ulterioară confirmată prin Sentința civilă nr. 13/30.01.2020, privind 
trimestrul al XII-lea, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
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 plăților efectuate conform programului de plăți 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentința civilă nr. 91/20.04.2017 cu modificarea ulterioară 

confirmată prin Sentința civilă nr. 13/30.01.2020, privind trimestrul al XII-lea 

Număr dosar 2391/115/2014 Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
Judecător sindic Deteșan Daniela.  
Temei juridic: art. 144 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. 
I. Referitor la modificarea planului de reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform 
propunerii administratorului special aprobată de Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA din data de 28.01.2020, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
Administratorii speciali Bară 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.  
Câte o copie a propunerii administratorului special de modificare a planului de reorganizare al debitorului SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, a fost depusă la 
grefa tribunalului în data de 21.01.2020 și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în 
data de 21.01.2020. 
Prin prezenta propunere, debitoarea, prin administratorul special, a solicitat: 
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 



2 
 

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.  
Conform Procesului-verbal nr. 301/28.01.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA din data de 28.01.2020 a hotărât următoarele: 
1. Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor 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 XI – 
lea. 
2. Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat modificarea 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, depus la grefa Tribunalului Caraș-Severin în data 
21.01.2020 și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în data de 21.01.2020. 
3. Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat transmiterea 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. 
Procesul-verbal nr. 301/28.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Proces-verbal-
al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA-din-28.01.2020.pdf.  
Prin Sentința civilă nr. 13 pronunțată în data de 30.01.2020, în temeiul art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, 
judecătorul-sindic a confirmat modificarea planului de reorganizare al debitorului SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile 
SA, în sensul că: Dispune diminuarea cu 2 luni a duratei de executare a Planului de Reorganizare, respectiv, până la 
data de 19.02.2020. Dispune modificarea formei de plată a datoriei în suma de 800.000 lei faţă de ICESA SA (având 
fosta denumire ICE Investing Consulting Engineering S.A.), în sensul posibilităţii de transformare a acestei creanţe în 
împrumut. Dispune ca supravegherea activităţii debitorului să se facă de administratorul judiciar Consultant Insolvenţă 



3 
 

SPRL Timișoara. În temeiul art. 133 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, dispune înregistrarea menţiunii în registrul 
comerţului. 
II. Situaţia plăţilor efectuate conform programului de plată a creanțelor aprobat prin planul de reorganizare, cu 
modificarea ulterioară confirmată prin Sentința civilă nr. 13/30.01.2020, aferente perioadei 20.01.2020 – 19.02.2020 
(trimestrul XII) 
Debitoarea a respectat programul de plată a creanţelor aferent planului de reorganizare al activității, cu modificarea 
ulterioară, confirmată prin Sentința civilă nr. 13/30.01.2020, în sensul că a achitat ratele aferente trimestrului XII din 
programul de plată prevăzut prin planul de reorganizare al averii debitoarei, astfel:  

Grupa 1, art.159 alin. (1) pct. (3) - Creanţe garantate   
  Anul III 

Dovada plății creanței Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 12 

1 UCM Hydro S.R.L. 
                            

47,000.00 lei  OP nr. 1080/18.12.2019 

  Total Grupa 1 -Creanţe garantate 
                         

47,000.00 lei  
 

Grupa 2, art. 161 pct. (5) -Creanţe bugetare 
  Anul III 

Dovada plății creanței Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 12 

1 
Consiliul Local al Municipiului 
Reșița, Serviciul Public Direcția 

Impozite și Taxe 

                              
9,319.07 lei  

OP nr. 943/12.11.2019 

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

Caraş-Severin 
                            

77,795.75 lei  

OP nr. 940/12.11.2019 pentru suma de 21.778 lei; OP nr. 941/12.11.2019 
pentru suma de 29.314 lei. Cu privire la diferența de creanță de 26.703,75 lei, 
aceasta a fost stinsă prin Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii 
nr. 46191/16.12.2019 emisă de A.J.F.P Caraș-Severin, prin care s-a acordat 

anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugerate 
principale prevăzute la art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 din Ordonanța 

Guvernului nr. 6/2019 în sumă totală de 41.605 lei 

 Total Grupa 2- Creanţe bugetare 
                         

87,114.82 lei  
 

    

Grupa 4, art. 161 pct. (8) - Creanţe chirografare  
  Anul III 

Dovada plății creanței Nr. 
crt. 

Creditor 
Trim. 12 

1 S.C. Aninoasa-Tim S.R.L. 
                                   

39.12 lei  OP nr. 946/28.11.2019 

2 Autoritatea Feroviară Română 
                                     

9.81 lei  OP nr. 947/28.11.2019 

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. 

                          
800,000.00 lei  

 plată efectuată efectuată prin conversia creanței în împrumut, conform 
Contractului de împrumut nr. 2/17.02.2020  

4 S.C. Bibus Ses S.R.L. 
                                   

35.43 lei  OP nr. 948/28.11.2019 

5 
S.C. Brantner Servicii Ecologice 

S.A. 
                                   

95.00 lei  OP nr. 949/28.11.2019 

6 S.C. Burgerom SRL 
                                 

116.51 lei  OP nr. 950/28.11.2019 

7 S.C. C+C S.A. 
                                   

49.78 lei  OP nr. 951/28.11.2019 

8 
Cabinet Medical Individual 

Medicina Muncii Dr. Crețu E. A. 
                                 

111.91 lei  
 radiată  

9 SC Calor Grup SRL 
                                 

114.96 lei  OP nr. 952/28.11.2019 

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. 953/28.11.2019 

11 
Compania Națională Poșta Română 

S.A. 
                          

30.56 lei  OP nr. 954/28.11.2019 

12 S.C. Ductil S.A.  
                                   

12.32 lei  OP nr. 955/28.11.2019 

13 
EBT Euro-Borsod Trade 

Kereskedelmi Szolgaltato S.R.L. 
Ungaria, Sucursala Satu Mare 

                                   
45.50 lei  

OP nr. 956/28.11.2019 

14 S.C. Enel Energie S.A. 
                                 

996.39 lei  OP nr. 957/28.11.2019 

15 S.C. E.on Energie România S.A.  
                                 

252.08 lei  OP nr. 958/28.11.2019 
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16 S.C. Euroccoper S.R.L. 
                            

95.91 lei  OP nr. 959/28.11.2019 

17 S.C. Forja Neptun S.R.L. 
                                 

185.04 lei  OP nr. 960/28.11.2019 

18 S.C. Forsev S.A. 
                                 

641.74 lei  OP nr. 961/28.11.2019 

19 SC Gebruder Weiss SRL 
                                        

-   lei  
 -  

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

lichidator judiciar Magister SPRL 
                              

6,638.90 lei  OP nr. 962/28.11.2019 

21 
S.C. Gio Guard Force S.R.L. - prin 
lichidator judiciar Magister SPRL 

                              
1,540.89 lei  OP nr. 963/28.11.2019 

22  Hamor Zrt - prin av. Mazilescu R. 
                              

8,401.81 lei  
OP nr. 991/14.11.2019 pentru suma de 1.763,79 euro (curs valutar de 4.7635 

lei/euro) 

23 S.C. Harisena Impex S.R.L. 
                                   

24.92 lei  OP nr. 964/28.11.2019 

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

mandatar COFACE România Credit 
Management Services S.R.L. 

                              
2,360.64 lei  

OP nr. 965/28.11.2019 

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

insolvență, prin administrator 
special Pascar O. 

                    
197.19 lei  

OP nr. 966/28.11.2019 

26 S.C. Hydro Engineering S.A. 
                          

254.46 lei  OP nr. 967/28.11.2019 

27 S.C. Kuehne + Nagel S.R.L.  
                                   

75.36 lei  OP nr. 968/28.11.2019 

28 S.C. La Fântâna S.R.L. 
                                     

8.40 lei  OP nr. 969/28.11.2019 

29 S.C. Linde Gaz România S.R.L. 
                                   

20.70 lei  OP nr. 970/28.11.2019 

30 S.C Lixland S.R.L. 
                                   

50.78 lei  
OP nr. 971/28.11.2019 pentru suma de 40,78 lei și OP nr. 49/28.01.2020 

pentru suma de 10,00 lei 

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

subrogat în drepturile cedentului 
Maksi Global Lojistik SRL 

                                   
35.40 lei  

OP nr. 973/28.11.2019 

32 S.C. Metalurgica Moldova S.R.L. 
                         

65.49 lei  OP nr. 972/28.11.2019 

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

Business Recovery S.P.R.L. 

                                        
-   lei  

 -  

34 
S.C. Mol România Petroleum 

Products S.R.L. 
                                   

54.25 lei  OP nr. 974/28.11.2019 

35 S.C. Motoare Electrice S.R.L. 
                                   

25.29 lei  OP nr. 975/28.11.2019 

36 S.C. Multisolutions S.R.L. 
                                        

-   lei  
 -  

37 S.C. Nicula Safety Lok S.R.L. 
                                   

60.67 lei  OP nr. 976/28.11.2019 

38 S.C. Orange România S.A. 
                                 

106.40 lei  OP nr. 977/28.11.2019 

39 S.C. Orion S.R.L. 
                                 

129.58 lei  OP nr. 978/28.11.2019 

40 S.C. Oxygaz Plus S.R.L. 
                                 

172.11 lei  OP nr. 979/28.11.2019 

41 S.C. Primagra S.R.L. 
                              

1,376.13 lei  OP nr. 980/28.11.2019 

42 S.C. Procar Timișoara S.A. 
                                   

98.29 lei  OP nr. 981/28.11.2019 

43 S.C. RCS & RDS S.A. 
                                   

18.96 lei  OP nr. 982/28.11.2019 

44 S.C. Renania Trade S.R.L.  
                         

27.74 lei  OP nr. 983/28.11.2019 

45 Sandfirden Technics B.V. 
                              

3,246.95 lei  
OP nr. 993/14.11.2019 pentru suma de 681,63 lei  

(curs valutar de 4.7635 lei/euro) 

46 S.C. Sculăria S.R.L. 
                    

142.18 lei  OP nr. 984/28.11.2019 

47 S.C. Soluții CND S.R.L. 
                                   

22.09 lei  OP nr. 985/28.11.2019 

48 S.C. Top Konex Serv S.R.L. 
                                   

82.46 lei  OP nr. 986/28.11.2019 

49 S.C. Truck Freight Service S.R.L. 
                                   

94.73 lei  OP nr. 987/28.11.2019 

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

38,446.00 lei  OP nr. 26/14.01.2020 
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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. 988/28.11.2019 

52 UCM Hydro S.R.L. 
                            

42,000.00 lei  OP nr. 1080/18.12.2019 

53 Union Ocel SRO  
                                 

422.18 lei  
OP nr. 992/14.11.2019 pentru suma de 88,63 euor (curs valutar de 4.7635 

lei/euro) 

54 S.C. Vertical Finance S.R.L.  
                                 

193.14 lei  OP nr. 989/28.11.2019 

56 S.C. Vest Saron S.R.L. 
                                   

78.92 lei  OP nr. 990/28.11.2019 

 Total Grupa 4 - Creanţe 
chirografare 

                      
910,599.38 lei  

 

Cu privire la plata creanței către creditorul ICESA SA, prin Sentința civilă nr. 13 pronunțată în data de 30.01.2020, în 
temeiul art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a confirmat modificarea planului de reorganizare al 
debitorului SC Reşiţa Reductoare şi Regenerabile SA, în sensul că: […] Dispune modificarea formei de plată a datoriei 
în suma de 800.000 lei faţă de ICESA SA (având fosta denumire ICE Investing Consulting Engineering S.A.), în sensul 
posibilităţii de transformare a acestei creanţe în împrumut. 
Astfel, debitorul a încheiat cu creditorul ICESA SA Contractul de împrumut nr. 2/17.02.2020, prin care a fost stinsă 
creanță în sumă de 800.000 lei prin conversia acesteia în împrumut acordat de către creditorul ICESA SA.  
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 XII, solicităm respectuos Comitetului Creditorilor SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA aprobarea prezentului raport. 
Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  
 


