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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 804 Din data de 10.03.2020 
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. 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 3 (trei) 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.  272/23.01.2020 a 
fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1661/27.01.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-activitate-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-
SA-termen-30.01.2020.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 disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. 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.  
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 depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1866/29.01.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-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.  
Conform Procesului–verbal al Adunării Generale a Creditorilor 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 
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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 al Adunării Generale a Creditorilor nr. 301/28.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 1886/29.01.2020 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 
SPRL Timișoara. În temeiul art. 133 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, dispune înregistrarea menţiunii în registrul 
comerţului. 
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 
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 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 
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Sentința civilă nr. 91/20.04.2017 cu modificarea ulterioară confirmată prin Sentința civilă nr. 13/30.01.2020, privind 
trimestrul al XII-lea. 
În vederea prezentării Raportului întocmit în temeiul art. 144 din Legea nr. 85/2014 aferent trimestrului XII, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Comitetului Creditorilor debitoarei SC Reşiţa Reductoare şi 
Regenerabile în data de 10.03.2020, la ora 10:00, la sediul administratorului judiciar din loc. Timişoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiş, cu următoarea 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 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.” 
Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor din data de 10.03.2020, nr. 743/03.03.2020 a fost publicat în BPI nr. 
4435/04.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Convocatorul-Adunarii-Comitetului-Creditorilor-SC-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA-
in-data-de-10.03.2020-1.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 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 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
4470/04.03.2020, comunicat membrilor Comitetului creditorilor și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-cu-privire-la-situatia-platilor-ratelor-trim.-XII-
Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 802/10.03.2020, 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 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. 
Procesul-verbal al Adunării Comitetului Creditorilor nr. 802/10.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre a fi 
publicat în BPI și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Comitetului-Creditorilor-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA-
din-data-de-10.03.2020.pdf.  
6. Propuneri şi solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată pentru 
întocmirea raportului de constatare a îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul confirmat, în temeiul 
art. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și supunerea acestuia spre aprobarea creditorilor în vederea reinserției 
debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA în mediul economic. 
Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  
 
 
 
 
 
 


