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Introducere 

 

1.1. Justificarea legală 

Prezentul plan de reorganizare a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 85/2014, art.132 , 

art.133 si art. 139. 

Prin prisma prevederilor legale se oferă şansa debitorului faţă de care s-a deschis procedura 

prevăzută de Legea 85-2014 să-şi continue viata comercială reorganizându-şi activitatea în baza unui Plan 

de reorganizare care conform art.133 alin.1,,va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile 

şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta 

debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică ……” 

Precizăm că societatea nu a fost (nu a mai fost) subiect al procedurii instituite de prevederile Legii 

85/2014 privind procedura insolvenţei  de la înfiinţarea acesteia şi până în prezent. 

Nici societatea şi nici un membru al organelor sale de conducere nu au făcut obiectul vreunei 

condamnări definitive pentru niciuna dintre infracţiunile expres prevăzute de art.67 alin.j al Legii 85-2014 

şi art.132 alin.4. 

Rezultă că din aceste puncte de vedere condiţiile legale prevăzute de lege pentru propunerea  unui 

plan de reorganizare sunt îndeplinite. 

 

1.2.Autorul şi durata planului de reorganizare 

 

Planul de reorganizare al SC Minteger Distribution Mehedinti SRL  Severin este depus de către 

administratorul special domnul Ispir Petre Valentin în baza dispoziţiilor art.56 al.1c al Legii 85/2014. 

 

Planul de reorganizare este avizat de Administratorul judiciar. 

 

In vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societăţii debitoare propunem 

implementarea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de art.133 alin.3 din Legea 85/2014 

şi anume 3(trei) ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. 

De asemenea raportat la dispozitiile art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014, prezentul plan de 

reorganizare poate fi modificat pe parcusul procedurii inclusiv prelungit la 4 ani de la data confirmarii 

initiale. 

Pe durata reorgănizării activitatea societăţii debitoare va fi condusă de către administratorul 

special al acesteia acesta (aceasta) păstrându-şi dreptul de administrare sub supravegherea 

administratorului judiciar . 

 

1.3.Scopul  planului de reorganizare 

Scopul principal al planului de reorganizare în conformitate cu prevederile Legii 85/2014 constă în : 

- acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă  

- asigurarea pentru creditorii societăţii a unui nivel al recuperării creanţelor superior celui de care 

acestia ar avea parte în cadrul unei eventuale proceduri de faliment 

În conformitate cu prevederile Legii 85/2014 scopul  planului de reorganizare poate fi realizat prin 

menţinerea  debitorului în viaţa comercială  prin aplicarea unor măsuri de reorganizare şi restructurare 

economică  care să  conducă la: 

- creşterea eficientei economice a debitorului  

- realizarea de noi produse şi servicii cerute de piaţă din domeniul de activitate al debitorului 

- partajarea intereselor creditorilor  
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În contextul economic concret planul de reorganizare poate proteja mai bine interesele creditorilor 

deoarece încercarea de acoperire a pasivului societăţii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniu 

acesteia va necesita un interval de valorificare foarte mare mai ales că o parte din bunurile existente în 

patrimoniul societăţii sunt uzate moral şi procedura de valorificare a lor va fi dificilă . 

Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe următoarele planuri: 

- economic 

- organizatoric 

- managerial 

- financiar  şi 

în scopul plăţii pasivului 

SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL şi  relansarea viabilă a activităţii 

 

 

1.4.Rezumatul planului de reorganizare 

      Indeplinirea condiţiilor de depunere 

 

În temeiul art.132 alin.1 lit.a  din Legea 85-2014 privind procedura insolvenţei prezentul Plan de 

reorganizare este propus de administratorul special al societăţii debitoare SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

Drobeta Turnu Severin (în insolvenţă) denumită în continuare ,, Debitoarea “ „ Societatea”. 

Destinatarii acestui plan de reorganizare denumit în continuare ,, Planul”sunt judecătorul sindic şi  

creditorii înscrişi în tabelul definitiv de creanţe. 

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activităţii societăţii conform art.132 

al.1 lit.a din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei  au fost îndeplinite după cum urmează: 

- Debitoarea odată cu formularea cererii de deschidere a procedurii şi-a manifestat intenţia de a-şi 

reorganiza activitatea  

- Posibilitatea de reorganizare a activităţii Societăţii a fost exprimată de către Administratorul 

judiciar în  ,, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la insolvenţa debitorului SC 

MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL  

          -  Planul prevede ca metodă de reorganizare continuarea activităţii curente din domeniul de 

activitate al societăţii în vederea acoperirii pasivului într-o masură cât mai mare. Continuarea activităţii 

curente se va efectua sub supravegherea creditorilor şi a  administratorul judiciar care prin intermediul 

rapoartelor financiare vor cunoaşte evoluţia societăţii şi vor putea lua măsuri în timp real pentru 

corectarea eventualelor abateri de la Plan. 

- Planul cuprinde în principal o restructurare financiară a Societăţii prin reducerea datoriilor până la 

nivelul posibilităţilor de generare de excedent de numerar  şi o eşalonare a datoriilor rămase pe 

perioada reorganizării. 

 

- O activitate foarte importantă în perioada reorganizării constă în valorificarea activelor prevăzute 

în plan pentru valorificare în vederea achitării datoriilor către creditori, respectiv bunurile mobile 

mijloace de transport  Dacia Logan MH 14 MDM (3165 lei), Dacia Logan MH 34 MDM (9440 

lei), Dacia Logan MH 35 MDM (9710 lei), Dacia Logan MH 36 MDM (9985 lei), Dacia Logan 40 

MDM (3930 lei), Dacia Logan MH 70 MDM (3830 lei ) , Dacia Logan MH 74 MDM (4325 lei), 

Autoturism BMW 520 MH 32 TRE (45250 lei) , Ford TransitMH 73 MDM (7095 lei), Iveco 

Daily MH 32 ARY (17125 lei) si Renault Macott MH 78 MDM (14975 lei) 
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- Recuperarea creantelor in valoare de aproximativ 1.129.915 lei (conform balanta contabila luna 

mai 2022) de la diversi debitori 

 

 

Perspectivele de  redresare  a Debitoarei sunt în raport cu posibilităţile şi cu specificul activităţii 

desfăşurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza şi cu cererea pieţei de produse şi 

servicii din domeniul de activitate  a societăţii. 

Termenul de realizare a Planului modificat este de 3 ani de la data confirmărea initiala a acestuia  . 

Planul menţionează suemle de bani ce urmează să fie oferite tuturor categoriilor  de creanţe în comparaţie 

cu valoarea estimată care ar putea fi primită prin distribuirea în caz de faliment. 

Categoriile propuse pentru a vota Planul de reorganizare potrivit art.138 alin.3din Legea 85/2014sunt : 

- Creanţe garantate  

- Creanţe salariale 

- Creanţe bugetare 

- Creanţe chirografare 

 

 

2.Necesitatea procedurii reorganizării 

 

2.1.Aspect economic 

 

În plan economic procedura reorganizării este un mecanism care permite debitorului aflat într-o situaţie 

dificilă din punct de vedere financiar să se redreseze şi să- şi continue activitatea. 

La nivel local reorganizarea SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL înseamnă: 

- menţinerea unui contribuabil important  la bugetul local şi la bugetul consolidat 

- locuri de muncă 

- rulaj prin băncile locale 

- continuarea colaborării cu furnizorii tradiţionali atât locali cât şi naţionali 

 

 

2.2.Avantajele reorganizării 

2.2.1 Premisele reorganizării Societăţii 

 

Principalele premise de la care  pleacă  reorganizarea SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI 

SRL sunt următoarele: 

- continuarea activităţii societăţii 

- baza materială de care dispune Societatea îi permite desfaşurarea activităţii 

- existenţa unui personal calificat si cu  experienta în domeniul de activitate  al societăţii 

 

2.2.2.Avantajele generale faţă de procedura falimentului 

 

Avantajele generale pe care le prezintă reorganizarea faţă de procedura falimentului sunt: 

 

-Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii opuse,creditorii urmărind recuperarea 

integrală a creanţelor  împotriva averii debitorului iar debitorul urmăreşte menţinerea societăţii în viaţă 

comercială. 
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-În cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului a cărui 

avere este vândută în întregime . 

 

În cazul reorganizării debitorul îşi continuă activitatea iar creditorii profită de pe urma 

maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute realizându-şi în acest fel creanţele 

într-o proporţie mai mare decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. 

 

-Comparând gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri menţionăm faptul că în cazul 

reorganizarii se propune achitarea integrala a creditorilor, insa in procedura de faliment acest lucru este 

imposibil. 

 

Procesul de reorganizare comportă şi următoarele avantaje 

- gradul de vandabilitate a unei societăţi active creşte faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei 

societăţi ,,moarte” patrimoniu care fiind nefolosit se degradează inevitabil până în momentul  

vânzării 

- continuarea activităţii măreşte sansele ca activul societăţii să fie vândut ca un ansamblu în stare de 

funcţionare chiar în eventualitatea deschiderii ulterioare a procedurii de faliment  

- costurile fixe ale societaţii (utilităţi, salarii, impozite, taxe locale, etc)sunt semnificative şi nu pot fi 

recuperate decât prin desfăşurarea activităţii de bază precum şi din obţinerea de venituri din 

valorificare bunurilor care nu sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţiile aplicării 

planului de reorganizare. 

- Societatea are potenţial şi deţine baza materială necesară pentru ca odată cu depăşirea blocajului în 

care se află  să poată să desfăşoare activitatea la o capacitate ridicată şi să menţină locurile de 

muncă  (12 locuri de munca) 

 

2.2.3 Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a Societăţii în caz de 

faliment 

 

Raportând valoarea estimată de lichidare a activului SC MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI SRL la valoarea de evaluare a societăţii se desprinde concluzia că implementarea planului 

de reorganizare a Societăţii debitoare va asigura acoperirea creanţelor creditorilor într-o măsură mai 

ridicată în cazul reorganizării faţă de cazul falimentului. 

 

 

Evaluarea realizată de către Societatea de evaluare angajată a urmărit determinarea valorii de piaţă 

a activelor din patrimoniul debitoarei SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI  SRL. 

 

În accepţiunea  generală valoarea de piaţă    ,, este suma estimată pentru care o proprietate va fi 

schimbată la data evaluării între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ  

determinat obiectiv după o activitate de marketing corespunzătoare în care părţile implicate au acţionat în 

cunoştiinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. “ 

Valorificarea activelor Societăţii debitoare într-o procedură de  faliment se realizează în condiţii speciale 

care nu permit obţinerea în schimbul activelor Societăţii debitoare a valorii de piaţă a acestora. 

Evaluarea corectă a valorii ce urmează a se obţine în procedura de lichidare a activelor socirtăţii debitoare 

numită valoare de lichidare este definită astfel: 
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,,suma care ar putea fi primită  în mod rezonabil  din vânzarea unei proprietăţi într-o perioadă de timp 

prea scurtă  pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiţia valorii de 

piaţă”. 

În ipoteza deschiderii procedurii falimentului fată de Societatea debitoare s-ar diminua 

contributiile la bugetul de stat, la Bugetul Unitatilor Administrativ Teritorilare, s-ar pierde locurile de 

munca. 

 

 

 

3.Prezentarea societăţii 

3.1.Date de  identificare 

 

SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL – in insolventa, in insolvency, en 

procedure collective,  cu sediul in Loc. Drobeta Turnu Severin, Str. Decebal NR. 22, Bl. 1, Sc. A, Ap. 8, 

jud. Mehedinti avand CUI RO 21670127 si nr. de ordine in Registrul Comertului J25/270/2007 a fost 

înființată în data de 03.05.2007. 

 

 

 

3.2Obiectul  de activitate 

 

Obiectul principal de activitate este „Comert cu ridicata al altor bunuri de uz 

gospodaresc” – cod CAEN 4649. 
 

3.3.Scurt istoric al Societăţii 

 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2391/13.IX.2007, 

societatea Minteger Distribution Mehedinti SRL a fost fondată de către asociatii Briac Marius, având 

aport la capitalul social de 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul 

social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Craiova, calea 

București nr. 17A, sc. 1, ap. 3, județul Dolj si Ispir Petre-Valentin, având aport la capitalul social de 

100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de 

participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal nr. 

22, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 8, județul Mehedinți;. 

 Administratorul societății fiind persoana fizică Ispir Petre-Valentin, data numirii 03.05.2007, 

durata mandatului de 2 ani, având puteri depline; 

Sediul social al Minteger Distribution Mehedinti SRL fiind în Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal 

nr. 22, bl. 1, sc. A, ap. 8, județul Mehedinț; societatea având CUI 21670127 și numărul de înregistrare în 

registrul comerțului J 25/270/3.05.2007. 

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 514 - comerț cu ridicata cu bunuri de consum, 

altele decât cele alimentare; activitatea principală: cod CAEN 5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de 

consum, nealimentare, neclasificate în altă parte. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2775/15.X.2007, Briac 

Marius și Ispir Petre Valentin în calitate de asociați ai Minteger Distribution Mehedinti SRL, au hotărât 

modificarea actului constitutiv al societății astfel:  
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Art. 1 Se înființează un punct de lucru situat Dr.Tr.Severin, Calea Timișoarei, nr. 220 F1, județul 

Mehedinți. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate. 

 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 974/13.II.2009, Briac 

Marius și Ispir Petre Valentin în calitate de asociați ai Minteger Distribution Mehedinti SRL, au incheiat 

un act aditional la actul constitutiv al societății, prin care au hotarat: 

ART. 1. Dl Briac Marius se retrage din S.C. MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINȚI S.R.L. 

și cesionează 10 parți sociale in valoare totală de 100 RON către dl Cernea Eduard Bogdan.  

ART. 2. Se cooptează dl Cernea Eduard Bogdan, domiciliat in Craiova, str. N. Balcescu, nr. 42 A, 

Jud. Dolj, posesor al CI seria DX, nr. 330246, eliberat de pol. Craiova, la data de 05.05.2004 în urma 

cesiunii de capital  

ART. 3. Se modifică datele de identitate ale D-lui Ispir Petre Valentin, conform C.I. seria MH, 

nr.265205, adresa Str. Iuliu Maniu, nr. 1, B14, Sc. 2, Ap. 4., localitatea DROBETA TURNU SEVERIN, 

jud. MEHEDINȚI 

 

 Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6260/18.XII.2009, prin 

Hotărârea din 23.07.2009 a Adunării Generale a Asociaților SC Minteger Distribution Mehedinti SRL, s-a 

prelungit mandatul de administrator al dlui. Ispir Petre Valentin cu un an de zile. 

 

 Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 464/25.II.2010, Cernea 

Eduard Bogdan și Ispir Petre Valentin în calitate de asociați ai Minteger Distribution Mehedinti SRL, au 

hotărât modificarea actului constitutiv al societății astfel: 

 Art. 1. Dl Cernea Eduard Bogdan se retrage din SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINȚI 

SRL și cesionează 10 părți sociale în valoare totală de 100 RON către dl Ispir Petre Valentin.  

Art. 2. Dl Ispir Petre Valentin, domiciliat în DrobetaTurnu Severin, str. Iuliu Maniu nr. 1, bl. 4, sc. 

2, ap. 4, jud. Mehedinți, posesor al CI seria MH nr. 265205, eliberat de Pol. Drobeta-Turnu Severin, la 

data de 9.05.2008, în urma cesiunii de capital, devine asociat unic.  

Art. 3. Se depune actul constitutiv actualizat 

 

 Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 502/13.02.2012, Ispir 

Petre Valentin în calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea 

actului constitutiv al societatii astfel:  

Art. 1 Se extinde obiectul de activitate cu urmatoarele coduri CAEN: 8121 - Activitati generale de 

curatenie a cladirilor; 8122 - Activitati speciale de curatenie; 8129 - Alte activitati de curatenie; 8130 - 

Activitati de intretinere peisagistica.  

Art. 2 Se radiaza obiectul de activitate cu urmatorul cod CAEN: 4646 - Comert cu ridicata al 

produselor farmaceutice.  

 

 Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3121/13.VI.2013, Ispir 

Petre Valentin în calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea 

actului constitutiv al societatii astfel: 

 Art. 1 Se majoreaza capitalul social de la 200 lei la 81550 lei pentru SC Minteger Distribution MH 

- S.R.L. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Decebal nr. 22, judetul Mehedinti.  

Art. 2 Se modifica partile sociale astfel capitalul social total subscris de catre asociat este de 81550 

lei, constituit din 10 parti sociale, nominative si indivizibile, in valoare de 8155 lei fiecare. 
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 Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4673/10.IX.2013, Ispir 

Petre Valentin în calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea 

actului constitutiv al societatii astfel: 

 Art. 1. Se infiinteaza un punct de lucru in DrobetaTurnu Severin, str. Chisinau nr. 8, jud. 

Mehedinti. 

 

 Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6191/8.X.2014, Ispir 

Petre Valentin în calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea 

actului constitutiv al societatii astfel: 

 Art. 1. Se realege in functia de administrator Ispir Petre-Valentin, cetatean roman, posesor al CI 

seria MH nr. 265205, eliberata de Politia Dr.-Tr. Severin la data de 09.05.2008, CNP 1760528250547, pe 

perioada nelimitata. 

 

4.Starea  societăţii la data propunerii planului 

4.1.Structura  actuală a acţionariatului 

 

Debitoarea SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL are un unic asociat, 

respectiv: 

1. Ispir Petre Valentin domiciliat in Dr. Tr Severin, str. Decebal nr. 22, bl. SINDICAT, sc. 1, et. 

1, ap. 8, jud. Mehedinti, avand CNP 1760528250547, identificat cu CI seria MH nr. 567881, aport la 

capital: 81.550,00  lei, numar parti sociale: 10, Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% 

 

Administratorul social al debitoarei SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL a 

fost domnul Ispir Petre Valentin domiciliat in Dr. Tr Severin, str. Decebal nr. 22, bl. SINDICAT, sc. 1, 

et. 1, ap. 8, jud. Mehedinti, avand CNP 1760528250547, identificat cu CI seria MH nr. 567881, data 

numirii in functie: 30.06.2014, durata mandat: nelimitat, puteri: depline, data depunere specimen 

semnatura: 30.06.2014. 

 

 Conform hotararii adunarii generale a asociatilor din data de 28.02.2022, domnul; Ispir 

Petre Valentin domiciliat in Dr. Tr Severin, str. Decebal nr. 22, bl. SINDICAT, sc. 1, et. 1, ap. 8, jud. 

Mehedinti, avand CNP 1760528250547, identificat cu CI seria MH nr. 567881, data numirii in functie: 

30.06.2014a fost desemnata administrator special al debitoarei SC MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI SRL. 

 

4.3. Activitatea desfăşurată în perioada de observaţie 

 

În perioada de la declanşarea stării de insolvenţă  şi până la data prezentării Planului de reorganizare 

Societatea a desfăşurat următoarele activităţi principale: 

a) a realizat contractele în curs de derulare                                                                            

b) a angajat  noi comenzi şi contracte din domeniul său de activitate                                    

c) a acţionat pentru recuperarea creanţelor  

d) diminuarea pierderilor 

 

 

5.Piata pe care activează societatea 

 

Societatea activează pe următoarele pieţe: 
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a) valorificarea de produse alimentare si nealimentare pentru magazinele din judetul 

Mehedinti 

 

6.Analiza situaţiei economico- financiare  

6.1. Analiza patrimoniului societăţii 

 

Analiza economico – financiară a societăţii MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

reprezintă un studiu metodologic al situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub aspectul structurii 

financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ, contul de rezultate și anexele la acestea. 

 
 

Analiza poziției financiare a debitoarei 

 SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei 

echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi modificările 

structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii. 

 

Analiza poziției şi performanţelor financiare în perioada 2019-2021 

 

Evoluţia activuluişi pasivului debitoarei în perioada 2019-2021 este prezentată mai jos pe principalele 

elemente componente: 

 

Denumireindicatori 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Active imobilizate 325.385,00 509.944,00 449.656,00 

Total active circulante, din care: 2.231.655,00 3.112.913,00 3.497.915,00 

- stocuri 1.223.366,00 1.708.310,00 1.899.559,00 

- creanţe 981.841,00 1.344.416,00 1.505.855,00 

- casa şi conturi la bănci 26.448,00 46.483,00 84.115,00 

Cheltuieli înregistrate în avans -2.846,00 13.704,00 8.386,00 

TOTAL ACTIV 2.557.040,00 3.622.857,00 3.947.571,00 

Total capitaluri proprii 398.761,00 462.318,00 507.743,00 

Datorii 2.482.087,00 3.205.539,00 3.830.116,00 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL PASIV 2.880.848,00 3.667.857,00 4.337.959,00 

 

 

Evoluţia performanțelor în perioada 2019-2021 este prezentată mai jos pe principalele elemente 

componente: 

 

Denumireindicatori 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Cifra de afaceri netă 8.362.226,00 7.822.048,00 7.146.234,00 

Venituri totale 8.362.226,00 7.822.048,00 7.146.234,00 

Cheltuieli totale 8.308.145,00 7.746.303,00 7.879.615,00 
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Profitul sau pierderea brută 54.081,00 75.745,00 - 733.381,00 

Rezultatul net al exerciţiului 45.428,00 63.557,00 - 741.530,00 

 

 

Astfel, din punct de vedere al structurii, activul patrimonial al Debitoarei este reprezentat de active imobilizate formate doar din imobilizări corporale, şi respectiv din active circulante formate din stocuri, creanțe şi 

disponibilităţi băneşti. Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile ratelor de structură active de mai jos: 

Denumireindicatori (%) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Rata activelor imobilizate 12,72 14.07 11,40 

(active imobilizate/total activ)       

Rata stocurilor 54,81 54,87 54,30 

(stocuri/total active circulante)       

Rata creanţelor 43,99 43,18 43,05 

(creanţe/total active circulante)       

Rata disponibilităţilor băneşti 1,18 1,49 2,40 

(disponibilităţi/total active circulante)       

Rata activelor circulante 87,28 85,93 88,60 

(active circulante/total activ)       

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza informațiilor conform bilanțurilor financiare întocmite pentru perioada 2019-2021 

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi 

evoluţiei celor două grupe mari de active, activele imobilizate şi activele circulante reflectă situaţia actuală din societate.  

 Rata activelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de caracteristicile 

tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de la o ramură la alta. Astfel, aceasta are 

valori foarte mari în cazul firmelor care folosesc o infrastructură importantă sau echipamente 

costisitoare (în industrie). Se apreciază că pentru întreprinderi comparabile, această rată semnifică 

posibilitatea firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu-se că o imobilizare ridicată a 

capitalului atrage după sine un risc mare al netransformării acestora în lichidităţi. În cazul 

societăţilor aparţinând sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea 

activelor circulante datorită activelor intangibile, imposibil de cuantificat. 

La data de 31.12.2021, valoarea ratei activelor imobilizate este de 11,40% din totalul activelor 

deţinute de societate. 

 Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul firmelor cu activitate de 

producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a acelor firme cu specific de distribuţie de bunuri 

materiale şi valori scăzute în cazul societăţilor prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele 

circulante prezintă valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul serviciilor şi scăzute în cadrul 

acelor entităţi aparţinând industriei. 

Analizând valoarea acestui indicator, observăm că se înregistrează o valoare de 88,60% din totalul 

activelor la nivelul anului 2021. 

 Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul activelor circulante. La 

data de 31.12.2021, debitoarea înregistrează stocuri în gestiune in proportie de 54,30% din totalul 

activelor circulante. 

 Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 

31.12.2021, valoarea ratei creanţelor este de 43,05%. 
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 Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul patrimoniului 

şi se calculează ca raport procentual între disponibilităţile băneşti şi totalul activului circulant. În 

anul 2021, valoarea ratei disponibilităţilor băneşti este de 2,40%. 

Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate reflecta şi prin intermediul ratelor de structură pasiv. 

Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei surse de finanţare importante: capitalul acţionarilor 

(capitalul propriu), capitalul atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung şi achiziţiile realizate în leasing 

financiar) şi capitalul atras pe termen scurt. 

Denumireindicatori (%) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Rata autonomiei financiare globale 13,84 12,60 11,70 

(capital propriu/total pasiv)       

Rata de îndatorare globală 86,15 87,39 88,29 

(total datorii /total pasiv)       

 

Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea agentului economic de a susţine din resurse proprii activitatea; sugerează o 

situaţie favorabilă pentru o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să reprezinte 1/3 din pasivul total). În 

cazul nostru, valorile acestei rate la nivelul intervalului de studiu si chiar la sfarsitul anului 2021 sunt sunt cu mult sub limita minima de 33%, 

respectiv 11,70%. 

Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul economic este finanţat din alte resurse decât fondurile proprii. Cu 

cât valoarea acestei rate este mai mică, cu atât ne sugerează o situaţie mai favorabilă pentru firmă.  

În cazul debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii perioade analizate, ajungand la un nivel de indatorare de 88,29% 

la nivelul anului 2021. 

 

6.2. Diagnosticul financiar patrimonial 

 

6.2.1 Analiza lichidităţii 

 

Lichiditatea întreprinderii este o formă a echilibrului financiar fiind percepută în literatura de specialitate 

în mai multe sensuri: 

-în sens foarte larg ca fiind capacitatea unor active de a fi transformate la un moment dat în bani 

-în sens larg ca fiind capacitatea pe care o are o întreprinderea de a acoperi obligaţiile pe termen scurt prin 

elemente patrimoniale de mijloace circulante (active) cunoscută sub denumirea de lichiditate patrimonială 

-în sens restrâns ca fiind capacitatea întreprinderii de a satisface prompt din disponibilităţi şi alte 

plasamente lichide în maximum 10-20 zile obligaţiile exigibile. 

Pentru analiza lichidităţii propunem următoarele rate 

 

Denumire indicator 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Rata lichidităţii curente  

(active circulante/datorii pe termen 

scurt) 

0.89 0.97 0.91 

Rata lichidităţii  rapide 

(creanţe+disponibilităţi/ datorii pe 

termen scurt) 

 

0.40 0.43 0.41 

Rata lichidităţii  imediate 

(disponibilităţi băneşti / datorii pe 

termen scurt) 

 

0.01 0.01 0.02 
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Rata solvabilităţii generale 

(total activ/total datorii 

1.03 1.13 1.03 

 

Se observă faptul ca la rata solvabilitatii generale activul societatii acopera datoriile acesteia. 

 

 

6.2.2 Diagnosticul rentabilităţii 

 

Din punct de vedere al rentabilităţii  în perioada 2019-2021 situaţia societăţii poate fi estimată cu ajutorul 

ratei profitului ale cărei valori sunt prezentate mai jos: 

 

Anul Valoare profit 

Net(ron) 

Rata profitului% 

(profit net/cifra de 

afaceri) 

 

31.12.2019 45.428,00 0.54 

31.12.2020 63.557,00 0.81 

31.12.2021 - 741.530,00 -10.37 

  

 

6.3 Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

  

-Personalul societăţii are calificarea necesară pentru 

realizarea de produse şi lucrări complexe 

-Societatea poate realiza produse şi lucrări specifice 

conform domeniului de activitate  

- resurselor financiare nu permit achizitia de 

produse alimentare si nealimentare noi 

 

  

Oportunităţi Ameninţări 

-incheierea de noi contracte pentru valorificarea 

produse alimentare si nealimentare 

 

 

- creşterea concurenţei in acelasi domeniu de 

activitate 

 

 

 

6.4 Personalul angajat 

 

 Debitoarea are 12 persoane fizice angajate cu contract individual de munca. 
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7.Strategia de reorganizare 

 

7.1 Organizarea activităţii societăţii şi identificarea posibilităţilor de reorganizare sau de 

valorificare a activelor 

 

Aşa cum am prezentat situaţia pieţei pe care activează societatea (cap 5)cât şi Analiza SWOT 

perspectivele de creştere a pieţei pe care activează societatea sunt reduse . În această situaţie  societatea 

trebuie să vânda o parte din activele mobiliare (autoturisme) pentru a obţine resurse de plată către 

creditori şi în acelaşi timp să obţină comenzi de la alte entităţi economice decât cele din zona unde isi 

desfasoara activitatea .  

 Bunuri propuse a fi valorificate care nu afecteaza activitatea economica a societatii: 

-Autoturism Dacia Logan MH14MDM la pretul de 3165 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH34MDM la pretul de 9440 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH35MDM la pretul de 9710 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH36MDM la pretul de 9985 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH40MDM la pretul de 3930 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH70MDM la pretul de 3830 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH74MDM la pretul de 4325 lei 

-Autoturism BMW 520d MH32TRE la pretul de 45250 lei 

-Autoutilitara Ford Transit MH73MDM la pretul de 7095 lei 

-Autoutilitara Iveco Daily MH32ARY la pretul de 17125 lei 

-Autoutilitara Renault Mascott MH78MDM la pretul de 14975 lei 

 

7.2 Măsuri de reorganizare judiciară 

 

Măsuri de reorganizare judiciară au drept finalitate restructurarea financiară a afacerii derulate de 

către Societate astfel încât aceasta să permită generarea de beneficii pentru părţile implicate în procedura 

insolvenţei aplicată societăţii. 

Considerăm că se impun următoarele măsuri 

1) Art.95 alin6 lit.a  din Lege – Păstrarea în întregime de către debitor  a conducerii activităţii sale cu 

supravegherea efectuată de către administratorul judiciar CONSULTANT  INSOLVENŢĂ SPRL 

FILIALA Bucuresti. 

Păstrarea dreptului de conducere a activităţii vine în complectarea art.103 din Lege care arată că după 

confirmarea planului debitorului va fi condus de către administratorul special.  Articolele din Legea 

insolvenţei  care se referă la administrarea societăţii debitoare sunt cel puţin art.3 pct 26, art.18, art.47. 

2) Art.95 alin6 lit.b din Lege-  Resursele financiare pentru susţinerea realizării planului sunt cele 

obţinute din activitatea curentă. Se va proceda la o finanţare din sursele interne ale Societăţii 

rezultate din utilizarea lichidităţilor obţinute din vânzarea de active (bunuri mobile autoturisme) 

3) Art.95 alin6 lit.h Planul prevede ca măsura de restructurare financiară a debitorului reesalonarea 

datoriilor pe o perioadă de trei ani în conformitate cu cash-flow-ul şi programul de plăţi. 

 

7.2.1Durata de implementare a planului conform art.139 alin.5 din Legea 85-2014  executarea 

planului de reorganizare se va întinde pe o perioadă de 3 ani. 

Raportat la dispozitiile art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 modificarea planului de reorganizare 

inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parculsul procedurii de reorganizate fara a se putea 

depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala. 
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Această perioadă suplimentară are un un dublu rol : pe de o parte de a acorda timpul necesar  

pentru a se incasa creantele pe care debitoarea SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI 

SRL le are de incasat de la diversi debitori, iar pe de altă parte de a putea beneficia de utilizarea 

profitului rezultat din activitatea curenta în vederea distribuirilor de sume catre creditori. 

 

7.2.2 Mecanismul reorganizării 

 

Strategia de reorganizare porneşte de la premisa capacităţii debitoarei de a se transforma într-o 

societate solvabilă, precum şi de la cea a avantajelor reorganizării faţă de o eventuală situaţie de faliment. 

Valorificarea de active reprezintă o parte din soluţia de achitare a creanţelor şi de menţinere a 

Societăţii în activitatea comercială. 

 

Recuperarea creanţelor constituie o altă parte de achitare a creanţelor. 

 

O altă parte a soluţiei de achitare a creanţelor o constituie obţinerea de profit din activitatea 

curentă ca urmare a aplicării cel puţin a următoarelor măsuri 

-prospectarea pieţelor din domeniul de activitate al debitoarei SC MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI SRL.  

-stabilirea unor măsuri interne de reducere a costurilor indirecte  

 

 

 

7.3 Măsuri specifice de reorganizarea a activităţii 

 

Planul de reorganizare se bazează pe următoarele trei surse de finanţare  aflate la dispoziţia 

Societăţii: 

- venituri din activitatea de exploatare:contracte în derulare conform obiectivului de 

activitate  

- recuperarea creanţelor existente  

- venituri rezultate în urma valorificării activelor  
 

Managementul societăţii a luat înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă măsuri pe linia 

eficientizării activităţii, măsuri ce vor continua a fi aplicate şi realizate prin planul de reorganizare astfel: 

 

 

7.3.1Măsuri privind recuperarea creanţelor 

 

a)Notificarea, respectiv formularea de actiuni in instanta pentru recuperarea creantelor de la 

diversi debitori 
 

 

7.3.2 Măsuri privind valorificarea activelor: 

 

●Planul de reorganizare nr. 1/04.07.2022 a activitatii debitorului  SC MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI SRL prevedere valorificarea patrimoniului debitorului prin licitatie publica cu strigare dupa cum 

urmeaza: 
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-Autoturism Dacia Logan MH14MDM la pretul de 3165 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH34MDM la pretul de 9440 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH35MDM la pretul de 9710 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH36MDM la pretul de 9985 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH40MDM la pretul de 3930 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH70MDM la pretul de 3830 lei 

-Autoturism Dacia Logan MH74MDM la pretul de 4325 lei 

-Autoturism BMW 520d MH32TRE la pretul de 45250 lei 

-Autoutilitara Ford Transit MH73MDM la pretul de 7095 lei 

-Autoutilitara Iveco Daily MH32ARY la pretul de 17125 lei 

-Autoutilitara Renault Mascott MH78MDM la pretul de 14975 lei 

 

 

7.3.3 Alte măsuri 

 

Pe lângă măsurile de restructurare internă, optimizarea managementului şi strategia de marketing 

reorganizarea societăţii se poate realiza şi prin următoarele  operaţiuni: 

-majorări de capital 

-colaborări cu parteneri strategici 

-convertirea creanţelor în acţiuni ale societăţii 

-infuzii de capital din partea unor investitori 

-arendarea de părţi din patrimoniu către terţi 

 

7.3.4 Sursele financiare pentru susţinerea  planului de reorganizare  

 

Sursele financiare pentru susţinerea  planului de reorganizare sunt în special cele realizate din activitatea 

de bază 

 

7.4 Previzionarea financiară a activităţii pe perioada planului de reorganizare 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli , prognoza fluxului numerar şi programul de plăţi  au fost realizate 

pornind de la activitatea Societăţii, constrângerile generate de piaţă, oportunităţile generate de piaţă, 

frecvenţa şi regularitatea unor încasări raportate la activitatea prestată. 

În întocmirea acestor situaţii s-a ţinut cont de structura costurilor directe şi a   celor indirecte precum şi de 

datoriile din perioada de observaţie. Au fost analizate: 

- capacitatea de execuţie produse şi lucrări 

- cheltuieli directe şi indirecte 

- datoriile din perioada de observaţie 

 

7.4.1 Previziuni privind fluxul financiar 

 

Proiecţia corectă  a fluxului de numerar are o importanţă deosebită în activitatea de reorganizare a 

Societăţii cu rolul  de a  asigura în mod concomitent : 

- finanţarea activităţii curente 

- distribuiri către creditori înscrişi la masa credală 

- achitarea datoriilor în timpul procedurii 



17 

 

Fluxul de numerar  prezintă încasările totale  preconizate în perioada de trei ani, generate de activitate 

curentă a Socieăţii  plaţile aferente datoriile din activitatea curentă,  distribuirea sumelor către creditorii 

înscrişii la masa credală din vînzarea de active. 

Fundamentarea Fluxului de numerar la SC MINTEGER DISTRIBUITION MEHEDINTI  SRL a avut 

în vedere continuitatea activităţii de baza a societăţii precum si valorificarea bunurilor mobile . 

Încasările au la bază atât activitatea realizată în perioada anterioară Planului de reorganizare – prin 

recuperarea creanţelor restante – cât şi pe cea din decursul perioadei de reorganizare, cu probabilitate mult 

mai ridicată de generare de venituri sustenabile. 

Plăţile se referă în general la achitarea datoriilor ce vor fi generate pe parcursul celor trei ani de 

reorganizare a datoriilor înregistrate de la deschiderea procedurii, din perioada de observaţie, a salariilor şi 

obligatiilor salariale către bugetul consolidat al statului, achitarea de taxe, achitarea onorariului 

administratorului judiciar, precum şi plata eşalonată şi parţială a datoriilor către creditorii înscrişi la masa 

credală. 

În ceea ce priveşte plata către creditorii înscrişi în tabelul definitiv actualizat de creanţe, din 

valoarea totală de 2508094,46 lei se va achita 100% respectiv suma de 2508094,46 lei, în Fluxul de 

încasări şi plăţi, la achitarea datoriilor către creditori s-a avut în vedere achitarea: 

- cu suma de 318900,54 lei-creditori garantaţi 

- cu suma de 31535 lei - creanţele salariale 

- cu suma de 578013,04 lei - creditori bugetari 

- cu suma de 1579645,88 lei - creditori chirografari (inclusiv creditori subordonati) 

 

 Se precizeaza faptul impotriva debitoarei exista o creanta garantata in suma de 540.000 lei ce 

apartine DGRFP Craiova AJFP Mehedinti inscrisa sub conditie conform art. 102 alin 4 din Legea 85/2014 

si o creanta subordonata in suma de 994000 lei ce apartine doamnei I. Violeta Tamara insrisa sub conditie 

suspensiva conform art .109 alin 2 din Legea 85/2014. 

 

În situaţia în care piaţa va permite atingerea ţintelor financiare prognozate, fluxul de numerar 

preconizat va fi pozitiv pe toată durata reorganizării. 

 

7.4.2 Previziuni privind bugetul de venituri şi  cheltuieli 

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost întocmit pentru cei trei ani ai perioadei de reorganizare începând cu 

septembrie  2022 şi este prezentat în Anexele planului de reorganizare 

 

8. Simularea faliment 

 

8.1. Ipoteza trecerii la faliment şi procentul în care vor fi acoperite creanţele deţinute împotriva 

Debitoarei 

 

În cazul trecerii la faliment, singurele venituri ce se pot obtine sunt acelea provenite vânzarea bunurilor mobile  

(autoturisme si stoc de marfa) din proprietatea debitorului insolvent evaluate de expert evaluator membri ANEVAR 

la suma totală de 295.258,00 lei (reprezentand 75% din valoare de evaluare), şi din încasarea creanţelor care se 

estimeaza în sumă totală de 564.957 lei (reprezentand 50% din valoarea contabila a creantelor de incasat la 

luna mai 2022) având în vedere următoarele: 

-situaţia complexă a litigiilor aflate pe rol; 

-apariţia stării de insolvenţă a debitorului de încasat; 

 

Total venituri realizate in cazul falimentului:860215,00 lei. 
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Total cheltuieli de procedură pentru perioada generală de insolvenţă: 

 

- Cheltuieli onorariu administrator judiciar conform hotararii din data de 19.04.2022 – perioada 

(Mai 2022-Septembrie.2022),  5 luni X 2.000 lei/luna = 10.000 lei + TVA. (11900 lei exclusiv 

TVA – 258111 lei TVA inclus) 

- Cheltuieli postale: 1000,00 lei; 

- Taxe timbru: 100,00 lei; 

- Cheltuieli asistenta juridica avand in vedere formularea de cereri de chemare in judecata 

pentru recuperarea creantelor 10000,00 lei. 

- Cheltuieli expert evaluator MLM Consulting SPRL conform hotarare comitet creditori din data 

de 12.05.2022 in suma de 7400 lei  

- Cheltuieli contabilitate: 500 lei/luna X 5 luni = 2500,00 lei.  

 

Total cheltuieli procedura generala de insolventa neachitat:32900,00 lei 

 

Pentru perioda de faliment se estimează urmatoarele cheltuieli de procedură: 

 

 -onorariu fix  lichidator judiciar 4 ani  x 12 luni = 48 luni x 2000 lei/luna = 96000 lei exclsuiv 

TVA ( 114240 lei TVA inclus) 

 -onorariu variabil lichidator judiciar 860215,00 lei x 10% exclusiv TVA = 86021,50 lei exclusiv 

TVA  - 102365,58 lei TVA inclus 

 -UNPIR -  860215,00 lei x2%- 17204,30 lei 

 -comisioane bancare- 3.000 lei 

 -evaluare bunuri in procedura falimentului – 5.000 lei 

 -onorariu avocati – 10.000 lei 

 -cheltuieli publicitate bunuri – 15.000 lei 

 -cheltuieli corespondenta- 2500 lei 

 -cheltuieli combustibil/deplasari/diurna – 10.000 lei 

 -cheltuieli arhivare documente – 10.000 lei 

 -cheltuieli evidenta contabila- 24.000 lei 

 -alte cheltuieli de procedura -1000 lei 

 

 Total cheltuieli procedura de faliment:314309,88 lei 

 

 Total cheltuieli de procedura generala/faliment – 347209,88 lei 

 

 Total sume de distribuit in procedura falimentului (860215 lei –347209,88 lei = 513005,12 lei) 

 

Simulare de distribuire între creditori în caz de faliment a debitoarei SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL  

 
Pct.1.Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile 

necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata renumeraţiilor persoanelor 

angajate în condiţiile art.57, art. 61, art. 63  
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lei 

Nr.crt Creditor Suma distribuită Obs. 

1 Cheltuieli procedura generala de 

insolventa(onorariu administrator 

judiciar, onorariu persoane de 

specilitate, alte cheltuieli de proceudra, 

etc.) 

32900  

lei 

100% 

2 Cheltuieli retribuţie lichidator 

judiciar+ (taxele, timbrele sau orice 

alte cheltuieli aferente procedurii 

instituite prin prezenta legei) +UNPIR 

314309,88 

lei 

100% 

 Total cheltuieli de procedura 347209,88 

 lei 

100% 

 

Pct.2. Creanţele creditorilor garantaţi, beneficiari ai unei cauze de preferint, cuprinzandtot capitalul, dobanzile, 

majorarile si penalitatile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum si cele corespunzatoare art. 105 alin. (3) si art. 123 alin. (1) 

lit. a) (Art. 159 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa): 

lei 

Nr.  

crt. 
Creditor Adresa Creanţă acceptata 

Suma distribuita in 

faliment 
Observatii 

1 

Directia Generala 

Regionala a 

Finantelor Publice 

– Craiova 

Administratia 

Judeteana a 

Finantelor Publice 

Mehedinti 

Dr. Tr. Severin, str. Piata 

Radu Negru nr. 1, jud. 

Mehedinti 

90055,00 

 lei 

90055,00 

 lei 
100% 

2 CEC BANK SA Bucuresti, sector 1 
219324,00 

 lei 

219324,00 

 lei 
100% 

3 
Motoractive IFN 

SA 
Bucuresti Scetor 2 Arad 

9521,54 

 lei 

9521,54 

 lei 
100% 

  TOTAL GRUPA 1 -Creanţe garantate 
318900,00 

lei 

318900,00 

lei 
100% 

 

*creanta creditorului DGRFP Craiova AJFP Mehedinti in suma de 540.000 lei este inscrisa sub 

conditie conform art 102 alin 4 din Legea 85/2014 si va fi indreptatita sa participe la distriburi de 

sume in masura ingaduita de prezentul titlu. 

 
Temei juridic : art. 161 din  Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa nr. 85/2014 

Lichidator judiciar : Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti, prin reprezentant asociat coorodnator ec. Neagoe 

Roxana Violeta 

Debitor : SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL Dr. Tr. Severin  

 

Pct.3.Creantele izvorate din raporturile de munca 

 
Nr

. 

crt

. 

Creditor Creanţă acceptată 

Suma 

distribuita in 

faliment 

Observatii 
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1 B. MARIAN 1.524,00 lei 1.524,00 lei 
100% 

2 B. RAZVAN ANDREI 796,00 lei 796,00 lei 
100% 

3 C. VICTOR 1.524,00 lei 1.524,00 lei 
100% 

4 C. MARIAN 1.524,00 lei 1.524,00 lei 
100% 

5 D. MIHAI ALEXANDRU 879,00 lei 879,00 lei 
100% 

6 D. MIHAITA 1.524,00 lei 1.524,00 lei 
100% 

7 D. ADELIN 1.524,00 lei 1.524,00 lei 
100% 

8 I. MARIUS CRISTIAN 1.524,00 lei 1.524,00 lei 100% 

9 

I. VIOLETA TAMARA 
 
 
 
 

7000 lei 7000 lei 

100% 

10 J. DRAGOS 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

11 J. DOREL 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

12 M. LAURENTIU 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

13 M. Marian 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 
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14 N. COSTINEL 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

15 N. G. ALINA DANIELA 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

16 R. LAURENTIU 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

17 R. VALENTIN 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

18 U. NICOLINA 1.524,00 lei 1.524,00 lei 

100% 

  TOTAL GRUPA 2 - Creanţe salariale 
31535 

lei 

31535 

lei 
100% 

 

 

Pct.5. Creante bugetare 

 

Nr. 

crt. 
Creditor Creanţă acceptată 

Sume distribuite in 

faliment 
Observatie 

1 

Directia Generala Regionala 
a Finantelor Publice Craiova 

- 
Administratia Judeteana a 

Finantelor Publice Mehedinti 

572.016,00 lei 160850,89 lei 28,12% 

2 

U.A.T. 
Mun. Dr. Tr. Severin 

Directia de Impozite si Taxe 
Locale 

5.886,04 
lei 

1655,15 

lei 
28.12% 

3 U.A.T. Comuna Simian 111,00 lei 31,21 lei 28.12% 

  
TOTAL GRUPA 3- Creanţe 

bugetare 
578013,04 162570,12 lei 28,12% 
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Pct.8.Creante chirografare 

 

Nr. Creditor Creanta  

Sume distribuite in 

faliment 

Observatii 

Crt.   acceptata 

 

100 

    (lei) 

 

(%) 
1 

CARLSROM BEVERAGE CO. SRL 89.038,77 lei x 
X 

2 
CEC BANK SA 

812.209,87 
lei 

x 
X 

3 
DON PEDRO SRL 25.009,30 lei x 

X 

4 
MAYERNYIK SRL 

35.780,86 
lei 

x 
X 

5 
TORB LOGISTIC SRL 9.988,73 lei X 

X 

6 
CENTRAL MORENI SRL 76.185,39 lei X 

X 

7 MARATHON DISTRIBUTION GROUP 
SRL 

68.679,08 lei X 
X 

8 
PAMBAC SA 15.460,83 lei X 

X 

9 
BOROMIR IND SRL 58.760,02 lei X 

X 

10 
BEST FOODS PRODUCTION SRL 32.904,56 lei x 

x 

11 
ROUA DEVELOPMENT SA 18.561,14 lei X 

X 

12 
STELLA PACK SRL 62.432,15 lei X 

X 

13 
PREFERA FOODS SA 6.218,92 lei x 

x 

14 
ORKLA FOODS ROMANIA SA 9.749,14 lei X 

X 

15 
OSTROVIT SA 29.721,44 lei X 

X 

16 
SC PHOENIXY SRL 18.015,68 lei x 

X 

17 
S. VASILE DORU 67.500,00 lei 

 

 

 

Pct.10.Creante subordonate 

 

Nr. Creditor Creanta  

Sume distribuite in 

faliment 

Observatii 

Crt.   acceptata 

 

15,41 

    (lei) 

 

(%) 
1 I. VIOLETA TAMARA  141.630,00 

lei 
x 

x 

* TOTAL 

141.630,00 
lei 

x 
100% 

 

*Creanta creditorului I Violeta Tamara in suma de 994000 lei cu rang de preferinta prevazut 

de dispozitiile art. 161 pct. 9 din Legea 85/2014 este insrisa in tabelul defintiv al creantelor sub 

conditie supensiva conform art. 109 alin 2 din Legea 85/2014 
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*In cadrul procedurii de faliment indestularea creditorilor ar fi de durata iar cheltuielile de 

procedura ar creste semnificativ. 

 

8.2 Categoriile de creante care vor vota planul de reorganizare al debitoarei SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL conform art. 138 alin. (3) din Legea 85/2014: 

 

■Categoria de creante care beneficieaza de o cauza de preferinta (creante garantate): 

-AJFP Mehedinti cu suma de 90.055 lei ( +suma de 540.000 lei sub conditie conform art. 102 alin 4 din 

Legea 85/2014 fara drept de vot) 

- CEC BANK SA cu suma de 219.324,00 lei 

-Motoractive IFN SA cu suma de 9521,54 lei 

 

 

■Categoria de creante salariale: 

-B Marian cu suma de 1524 lei 

-B Razvan Andrei cu suma de 796 lei 

-C. Victor cu suma de 1524 lei 

-C Marian cu suma de 1524 lei 

-D Mihai Alexandru cu suma de 879 lei 

-D. Mihaita cu suma de 1524 lei 

-D Adelin cu suma de 1524 lei 

-I. Marius Cristian cu suma de 1524 lei 

-I Violeta Tamara cu syma de 7000 lei (3500 lei conform contract cesiune nr. 136/01.04.2022) 

-J. Dragos cu suma de 1524 lei 

-J Dorel cu suma de 1524 lei 

-M. Laurentiu cu suma de 1524 lei 

-M. Marian cu suma de 1524 lei 

-N. Costinel cu suma de 1524 lei 

-N.G. Alina Daniela cu suma de 1524 lei 

-R Laurentiu cu suma de 1524 lei 

-R Valentin cu suma de 1524 lei 

-U Nicoleta cu syma de 1524 lei 

 

■Categoria de creante bugetare 

-DGRFP CRAIOVA AJFP MEHEDINTI cu suma de 572.016,00 lei 

-UAT Dr. Tr. Severin cu suma de 5886,04 lei 

-UAT Simian cu suma de 111,00 lei 

 

 

■Categoria de creante chirografare: 

-CARLSROM BEVERAGE CO SRL cu suma de 89038,77 lei 

-CEC BANK SAcu suma de 812209,87 lei 

-Don Pedro SRL cu suma de 25009,30 lei 

-Mayernyik SRL cu suma de 35780,86 lei 

-Torb Logistic SRL cu suma de 9988,73 lei 

-Central Moreni SRL cu suma de 76185,39 lei 

-Marathon Distribution Group SRL cu suma de 68679,08 lei 
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-Pambac SA cu suma de 15460,83 lei 

-Boromir IND SRL cu suma de 58760,02 lei 

-Best Foods Production SRL cu suma de 32904,56 lei 

-Roua Develoment SA cu suma de 18561,14 lei 

-Stella Pack SRL cu suma de 62432,15 lei 

-Predera Foods SA cu suma de 6218,92 lei 

-Orkla Foods Romania SA cu suma de 9749,14 lei 

-Otrovit SA cu suma de 29721,44 lei 

-Phoenixy SRL cu suma de 15015,68 lei 

-Vasile Doru S. cu suna de 67500 lei 

-I. Violeta Tamara cu suma de 141630 lei (994.000 lei sub conditie suspendiva conform art. 109 alin 2 

din Legea 85/2014 fara drept de vot) 

 

9. Programul de plată centralizat a creanţelor împotriva SC MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI  SRL prevăzut prin Planul de reorganizare este prevazut ca ANEXA 2 la prezentul 

plan de reorganizare. 

      Programul de plată detaliat a creanţelor împotriva SC MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI SRL prevăzut prin Planul de reorganizare este prevazut ca ANEXA 2 la prezentul 

plan de reorganizare. 

 

 

9.1 Nota cu privire la programul de plata al creantelor: 

Avand în vedere urmatoarele aspecte: 

- situatia speciala in care se regaseste debitorul S.C. MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI SRL, a faptului ca se propune valorificarea in cadrul procedurii de reorganizare a 

bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei dupa aprobarea planului de reorganizare judiciara 

- durata in timp a procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei SC 

MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL (expunerea in piata, identificarea 

cumparatorului, etc) 

-procedura de durata cu privire la incasarea creantelor (obtinerea titlului definitv, punerea 

in executare, etc) 

-criza cauza de virusul COVID 19 (CORONAVIRUS) 

■ propunem ca data inceperii platilor din graficul de plati al debitoarei SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL sa se faca incepand cu Ianuarie 2023. 

 

■ In ipoteza valorificarii bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL la o data anterioara datei la care ratele aferente graficului de 

plati sunt scadente, administratorul judiciar va proceda la distribuirea sumelor catre creditori 

raportat la dispozitiile art. 159, art. 160 si art. 161  din Legea 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolventei si de insolventa. 

 

10. Remunerația Administratorului Judiciar 

 

Prin încheierea din data de 10.02.2022 pronunțată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.  
59/101/2022, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL, practicinanul în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL FILIALA 
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BUCURESTI , fiind desemnata în calitate de administrator judiciar, avand atributiile prevazute de 58 din 

Legea 85/2014.  

Prin hotararea adunarii creditorilor din data de 19.04.2022 se confirma in calitate de administrator 

judiciar societatea profesinala de insolventa Consultant Insolventa SPRL FILIALA BUCURESTI cu o 

retributie pentru perioada generala respectiv perioada de reorganizare de 2000,00 lei/ luna exclusiv TVA 

si 10% exclusiv TVA din sumele incasate, din valoarea sumelor recuperate ca urmare a valorificarii 

bunurilor mobile și imobile din patrimoniul debitoarei și din incasarea creantelor de recuperate. 

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

emiterii facturii.  

Raportat la dispozitiile art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014, remuneratiile persoanelor angajate in 

temeiul art. 57 alin. (2) , art. 61 si art. 63, precum si alte chetuieli de porcedura vor fi achitate conform art. 

102 alin. (6) din Legea 85/2014, respectiv art. 159 alin. (1) pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Legea 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.  

 

11. Efectele Reorganizarii 

 

Implementarea Planului de reorganizare dupa procedura de admitere, aprobare si confirmarea a acestuia va 

avea urmatoarele efecte: 

 

11.1 Efecte economico-sociale F 

ALIMENT 

* Circuitul economic constituit din furnizori –SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

producator –  clienti va fi pastrat 

* Locurile de munca  a celor 12 de salariati se vor menține . 

 

11.2 Efecte zonaleREOR 

GANIZARE FALIMENT 

* Ramane activ/functional unul dintre contribuabilii importanti ai municipiului Dr. Tr. Severin 

 

11.3 Efecte asupra bugetului consolidat al statuluiRE 

GANIZARE ALIMENT 

* Creditorii bugetari nu vor pierde unul din contribuabili importanti din judetul Mehedinti. 

 

11.4 Efecte asupra gradului de acoperire a creantelorRE 

RGANIZARE FALIMENT 

* Creditorii garantaţi sunt acoperiţi in procent de 100% din valoarea creantelor acestora 

* Creditorii salariali sunt acoperiţi in procent de 100% din valoarea creantelor acestora 

* Creditorii bugetari sunt acoperiţi in procent de 100% din valoarea creantelor acestora 

* Creditorii chirografari/subordonati sunt acoperiti in procent de 100% din valoare creanţelor 

acestora 

 

11.5 Creantele nascute in timpul procedurii 

* Creantele nascute in timpul procedurii vor fi achitate raportat la dispozitiile art. 102 alin 6 din Legea 

85/2014 privind procedura insolventei.   
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12. Concluzii 

 

Planul de reorganizare a activitatii SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL este menit 

sa prezinte partilor interesate perspectivele de redresare ale Societatii, în conditiile identificarii celei mai 

bune metode de valorificare a averii acesteia, a acoperirii intr-un grad cat mai ridicat a sumelor inscrise in 

tabelul definitiv  al creantelor si a tuturor cheltuielilor de procedura generate atat in perioada de observatie, 

cat si in perioada de reorganizare judiciara. 

Principalele premise ce stau la baza Planului de Reorganizare sunt intentia Societatii prin 

Administratorul judiciar de a continua activitatea construcții si  de a implementa obiectivele asumate prin 

Planul de reorganizare precum si intentia de atragere de capital de lucru. 

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de  3 ani de la confirmarea initiala a acestuia, in 

conformitate cu prevederile art. 133 alin.3 din Legea nr.85/2014 cu posibilitatea modificarii si prelungirii 

acestuia in conditiile art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare Debitorului i se va pastra dreptul de 

administrare.   

Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza urmatoarelor surse : 

- Profituri generate din continuarea activitatii proprii a SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI 

SRL cu modificarile prevazute in Plan  

- Încasarea creanțelor debitoarei SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

- Valorificarea bunurilor mobile conform rapoartelor de evaluare depuse la dosarul cauzei.  

In baza premiselor Planului, a masurilor de reorganizare mentionate in Plan si a previziunilor efectuate 

pe baza lor se estimeaza ca Societatea va putea sa sustina programul de plata a creantelor, cheltuielile 

generate de la deschiderea procedurii de insolventa precum si pe parcursul procedurii de reorganizare 

judiciara precum si datoriile generate de continuarea activitatii.  

 

 

SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

Administrator special 

Ispir Petre Valentin 

 


