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INTRODUCERE 
 

Debitoarea ARTIGIANA LEMN S.R.L., cu sediu social in localitatea Toboliu, str. Principală, nr. 1, jud 

Bihor, având CUI 19344420, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2577/2006, conform, a 

depus la data de 02.08.2016 la Tribunalul Bihor, o cerere prin care a solicitat sa fie supusă procedurii 

insolvenței, datorită faptului că nu mai putea face față datoriilor exigibile, manifestându-și cu aceasta 

ocazie și intenția de a depune un plan de reorganizare a activitatii in vederea achitării datoriilor sale, în 

temeiul prevederilor art. 67, al. (1), din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței.  

Prin incheierea nr. Încheierii nr. 346/F/2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dos. nr. 

3161/111/2016, judecatorul sindic admite cererea debitoarei si dispune deschiderea procedurii 

generale de insolventa impotriva acesteia, numind totodata in calitate de administrator judiciar pe CII 

Lupaș Alin Nicolae. Prin încheierea 1445/F/2016 judecătorul sindic a dispus înlocuirea CII Lupaș Alin 

Nicolae cu CII Popa Cristina Florina, care până în prezent și-a schimbat forma de organizare devenind 

DATA SOLVE IPURL. 

Ca urmare a deschiderii procedurii insolventei, administratorul judiciar a procedat la notificarea 

creditorilor debitoarei in vederea depunerii de catre acestia a declaratiilor de creanta. In urma acestor 

notificari s-a intocmit tabelul de creante. 

Tabelul definitiv, intocmit administratorul judiciar a fost depus de acesta la data de 05.10.2017 și 

publicat în BPI la data de 12.10.2017 și contine urmatoarele tipuri de creante: 

- grupa creantelor garantate cf. art. 159 pct. 3 din legea 85/2014       1.363.135,99 RON 

- grupa creantelor bugetare cf. art. 161 pct. 5 din legea 85/2014         286.937,02 RON 

- grupa creantelor chirografare cf. art. 161 pct. 7 din legea 85/2014   2.268.544,22 RON 

Valoarea totala a creantelor inscrise in tabelul definitiv este de           3.918.617,23 RON. 

 Ca urmare a depunerii de catre administratorul judiciar a tabelului definitiv debitoarea si-a manifestat 

in continuare interesul in depunerea unui plan de reorganziare.  

Valoarea totala a creantelor propuse pentru a fi plătite de debitoare in urma aprobarii planului de 
reorganizare este de 2,236,239.01 lei – incluzând creantele scadente la data deschiderii procedurii si 
care se achită în cursul procedurii de reorganizare. 

 

Întocmirea și depunerea planului de reorganizare a fost aprobată de către Adunarea Generală a 
Asociaților nr. 1/30.10.2017 fiind desemnat în acest sens administratorul special Bettoni Luca în 
vederea depunerii și susținerii planului de reorganizare.  

 
 
1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ARTIGIANA LEMN SRL  

Denumire S.C. ARTIGIANA LEMN S.R.L. 

Forma juridică societate cu raspundere limitata 

Sediul Sat Toboliu nr.1, județul Bihor 

Administrator special Bettoni Luca  

CUI RO 19344420 

Nr.înreg.la ORC J05/2577/2006 
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În ceea ce privește structura actuală a acționariatului societatii , aceasta are ca asociat unic pe dl 
Bettoni Damiano, care deține 100% din capitalul social. Capitalul social subscris și vărsat este de 
1.042.000 lei. 
Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din data de 05.09.2016 a fost desemnat pentru funcția 
de administrator special dl Bettoni Luca, pentru conducerea activității și îndeplinirea atribuțiilor 
prevăzute de art 56 dimn Legea 85/2014. 
  

Obiectul principal al activității este ”Fabricarea altor produse manufacturiere(FABRICAREA SICRIELOR) 
” conform codului caen 3299. 
 
2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE 
Producția realizată de societate Artigiana Lemn SRL este dedicată exclusiv distribuției în piața de profil 
din Italia. Anual livrările către export se ridică la circa 12.000 unități. 
Până la deschiderea procedurii de insolvență împotriva societății, produsele finite erau structurata in 
sicrie clasa A si clasa B din diferite esențe, precum: brad, plop, tei, stejar, frasin si pin. 
Materia prima, cheresteaua, era achizitionată de pe piața interna la preturi cuprinse intre 650 lei si 
2.030 lei mc, in funcție esență, calitate și dimensiuni. Intrucât materia primă era achizitionată verde, 
avea nevoie de o perioada de aproximativ 40 de zile pentru a se usca și a putea fi prelucrata, astfel că 
in medie, stocul lunar in perioada ianuarie – iulie 2016 a fost de 220.000 lei. 
In perioada ianuarie - iulie 2016 au fost vandute un numar de 1128 sicrie lunar din care aproximativ 
70% clasa B si 30% clasa A. 
Ulterior deschiderii procedurii de insolvență societatea a schimbat strategia comercială orientându-se 
spre reducerea costurilor. Astfel materia primă a fost achiziționată sub forma de cherestea uscată și 
tivită si de panouri semifabricate de brad din import (BP WOOD) sau  cherestea uscată din Italia. 
Prețul materiei prime s-a stabilizat la media de 1.210 lei/mc, pierderile din cheresteaua care nu se 
puteau folosi, fiind eliminate. Acest lucru a condus la reducerea numarului de angajți de la 42 până la 
32 prin eliminarea fazelor inițiale din producție (uscarea, montarea, prelucrarea la multilamă a 
lemnului), iar stocul lunar s-a diminuat cu 80% ajungând la 30.000 lei. 
De la deschiderea procedurii de insolventa, s-a urmarit modificarea procesului de producție astfel 
incât ponderea produselor clasa A să crească, fapt ce a dus progresiv și la majorarea prețului de 
vânzare prin creșterea calității. 
Totodată începând cu anul 2017 s-a urmărit tehnologizarea  procesului de fabricație, prin preluarea in 
comodat a unui echipament tehnologic  cu comandă numerică, ce va facilita execuția fazei de taiere a 
lemnului, fiind posibila o crestere a calității, precum si a numărului de produse obținute. Pe parcursul 
anului 2017 au fost efectuate numeroase lucrări de intreținere si reparație a utilajelor defecte sau in 
stare de functionare pentru a le imbunătății performanța si pentru a putea fi utilizate in condiții de 
siguranță. 
Incepand cu anul 2018 strategia societății vizează identificarea de noi clienți pe piața externă, cât și 
majorarea prețului de vânzare, asigurând în acest fel obținerea resurselor necesare distribuirilor 
prevăzute în programul de plată. 
 

3.ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE  
Pentru analiza situaţiei economico-financiare a societăţii au fost efectuate cercetări pe mai multe 
planuri:  

-  analiza poziţiei financiare pe baza balanțelor contabile; 
-  analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere. 

Perioada de timp luată ca referinţă pentru această analiză este reprezentată de perioada de 
observație (începând cu luna august 2016 și până la august 2017), în vederea obţinerii unei imagini 
complete asupra evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitoarei respectiv pentru a înțelege 
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situația actuală și a perspectivelor. Situaţia patrimonială a societăţii după deschiderea procedurii este 
analizată într-o secţiune următoare. 
Pentru efectuarea analizei au fost studiate o serie de documente de sinteză contabilă, pornind de la 
premisa că acestea reflectă o imagine corectă, clară şi fidelă a activităţii economice. Informaţiile sunt 
prezentate pe baza situațiilor compartimentului financiar–contabil al societății şi constau în acte de 
înfiinţare ale societăţii (statut, contract de societate, acte adiţionale etc.), balanţe de verificare şi 
situații financiare anuale. 

 
3.1.Analiza patrimoniului societăţii debitoare 
În cele ce urmează ne propunem trecerea în revistă a situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, pe 
baza situaţiilor financiare furnizate de către aceasta, la 2 momente relevante pentru evoluţia societăţii 
în perioada insolvenţei: 

 luna deschiderii procedurii; 

 cea mai recentă lună încheiată; 

TOTAL ACTIV 31.08.2016 31.08.2017 TOTAL PASIV 31.08.2016 31.08.2017 

Disponibil 19.485 lei 18.303 lei Garantate 0 lei 0 lei 

Stocuri 484.064 lei 290.879 lei Bugetari 0 lei 65.945 lei 

   Alte datorii 0 lei 520.221 lei 

Creanţe curente 2.028.873 lei 2.631.935 lei 
Subtotal datorii perioada 
de observaţie 

0 lei 586.166 lei 

Creanţe incerte 604.209 lei 604.209 lei 
Creanţe garantate 
(anterioare) 

1.363.136 lei 1.363.136 lei 

Subtotal - active 
circulante 

3.136.630 lei 3.545.326 lei 
Creanţe bugetare 
(anterioare) 

286.937 lei 286.937 lei 

Imobilizări 
necorporale 

0 lei 0 lei Ale creanţe (anterioare) 2.848.796 lei 2.611.632 lei 

Imobilizări 
corporale 

2.241.155 lei 1.909.521 lei 
Subtotal Datorii 
anterioare 

4.498.869 lei 4.261.705 lei 

Imobilizări 
financiare 

44.427 lei 44.427 lei Provizioane/riscuri 0 lei 0 lei 

Subtotal - active 
imobilizate 

2.285.582 lei 1.953.948 lei Alte pasive 0 lei 0 lei 

Alte active 0 lei 0 lei Capitaluri proprii  923.343 lei 651.403 lei 

TOTAL ACTIV 5.422.212 lei 5.499.274 lei TOTAL PASIV 5.422.212 lei 5.499.274 lei 

 
Concluzionăm: 
 

 nu există modificări semnificative în structura activului societăţii în perioada analizată şi  nu s-
au valorificat active în perioada de observaţie; 

 activele imobilizate ale societăţii debitoare sunt formate, structural, din imobilizări 
necorporale, imobilizări corporale şi imobilizări financiare; valorile înregistrate în perioada de 
observaţie sunt constante, mai puţin activele corporale unde debitoarea înregistrează o 
diminuare ce poate fi pusă pe seama amortizării respectiv au mai avut loc achiziții de utilaje în 
valoare de 40.650 lei necesare desfășurării activității;  
În ce privește imobilizările financiare valoarea lor este constantă pe toată perioada și 
reprezintă părți sociale achiziționate de la societatea Sagest Solutioni din Italia în anul 2014.  

 activele circulante ale societăţii debitoare, structurate pe trei componente, disponibilităţi, 
stocuri şi creanţe curente prezintă o creștere de aproximativ 408 mii lei, în perioada analizată, 
cu o reducere în zona stocurilor și a disponibilităților bănești respectiv o creștere a creanțelor 
curente. În ce privește clienții incerți aceștia sunt constanți pe toată perioada analizată și 
reprezintă un procent de 11% din total activ; 

 din prezentarea pasivului societăţii prin prisma tabelului definitiv al creanţelor şi al datoriilor 
acumulate în perioada de observaţie observăm faptul că debitoarea a acumulat datorii la 
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bugetul de stat care reprezintă contribuții sociale aferente salariilor respectiv impozite locale 
precum și alte datorii la furnizori în sumă totală de 586.166 lei. 

 capitalurile proprii ale societății sunt pozitive dar în scădere la această dată și asta  datorită 
pierderilor acumulate în perioadele precedente. 

 
3.2 Prezentarea activului societăţii la data de 31.08.2017 
În scopul determinării valorii activului societății s-a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului 
Debitoarei și la evaluarea acestuia. Evaluarea activului Debitoarei a fost realizată de S.C. MAIANDA 
EVAL S.R.L. 
În scopul atingerii obiectivului propus s-au luat în considerare prevederile Standardelor Internaționale de 
Evaluare – IVS 2007, activitatea de evaluare fiind adaptată la specificul activelor din componența 
patrimoniului evaluat și al activității S.C. Artigiana Lemn S.R.L., având în vedere și caracteristicile speciale 
ale societății în prezent (situația juridică, active funcționale); toate analizele și estimările au fost 
efectuate în conformitate cu standardele de evaluare internaţionale, cu legislaţia actuală și cu starea şi 
perspectivele obiectivului. 
Scopul raportului de evaluare constă în estimarea valorii de piață a activului și a garanțiilor S.C. 
Artigiana Lemn S.R.L., precum și a valorii de lichidare a activului Debitoarei și a garanțiilor la data 
intrării în procedura de insolvență –05.08.2016.  
Activul societăţii este compus din bunuri imobile aflate în garanţia Veneto Banca, Intesa Sanpaolo 
Romania, Tonescu Finances şi bunuri mobile libere de sarcini. 

 
Prezentăm în cele ce urmează o situație centralizată a bunurilor supuse evaluării din care rezultă că 
valoarea de evaluare este în sumă de 2.917.313 lei iar valoarea de lichidare este în sumă de 2.042.685 
lei. 

    Nr. 
Denumire bunuri  

Valoare 
contabilă Ron 

Valoare 
evaluare Ron 

Valoare 
lichidare Ron crt. 

1 Construcții și terenuri 1,910,210 1,946,217 1,362,351 

2 Echipamanete tehnologice 2,007,760 797,369 558,734 

3 Mijloce de transport 120,269 39,282 27,498 

4 Mobilier birotică 6,273 1,786 1,250 

5 Obiecte de inventar 62,590.14 25,528 17,860 

6 Stocuri 185,556 107,131 74,992 

Total 4,292,658 2,917,313 2,042,685 

 
La data de 31.08.2017 societatea are înregistrat în contul 473 (sume în curs de clarificare) în valoare 
de 134.772,33 lei care reprezintă TVA solicitat și aprobat la rambursare în procedura de observație și 
urmează a fi încasat de la Bugetul de Stat. 
Soldul disponibilităților la această dată este în sumă totală de 18.302,54 lei, care cuprinde soldul de 
bancă și soldul de casă. 

 
3.3 Analiza pe baza contului de profit şi pierdere 
Pe baza balanțelor contabile transmise de societatea debitoare, a fost întocmit contul de profit și 
pierdere al societății, la două momente importante, luna august 2016, data deschiderii procedurii, 
respectiv luna august 2017.  

Sintetic, rezultatele obținute, pe categorii de activități, sunt următoarele: 

Explicații 31.08.2016 31.08.2017 

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 

A. Venituri operaționale, din care: 4,134,401 lei 3,168,978 lei 

Cifra de afaceri 4,417,308 lei 3,083,005 lei 
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Venituri din produse finite      4,151,771 lei       3,073,468 lei  

Venituri din produse reziduale            21,833 lei                   946 lei  

Venituri din prestări servicii            23,621 lei  0 lei 

Venituri din vânzare de mărfuri         216,731 lei               8,591 lei  

Venituri din activități diverse              3,352 lei  0 lei 

Variația stocurilor -365,798 lei            85,971 lei  

Alte venituri din exploatare            82,891 lei                       2 lei  

B. Cheltuieli operaționale, din care: 4,397,731 lei 2,888,747 lei 

B1. Cheltuieli materiale operaționale 2,772,898 lei 1,948,796 lei 

Materii prime 1,807,463 lei 1,368,155 lei 

Materiale consumabile 650,300 lei 476,981 lei 

Cheltuieli cu obiectele de inventar 8,877 lei 7,300 lei 

Materiale nestocate 15357.02 5911.28 

Energia și apa 121,822 lei 81,856 lei 

Mărfuri 169,080 lei 8,592 lei 

B2. Ate cheltuieli operaționale 1,624,833 lei 939,951 lei 

Chelt cu serviciile, întreținerea și reparații 77,518 lei 53,232 lei 

Chirii 7,933 lei 2,125 lei 

Asigurări 20,916 lei 20,557 lei 

Comisioane și onorarii 4,428 lei 29,300 lei 

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate  2,075 lei 1,354 lei 

Transport și delegații 186,204 lei 235,999 lei 

Cheltuieli poștale, taxe și telecomunicații 11,980 lei 4,653 lei 

Comisioane bancare 11,945 lei 8,394 lei 

Servicii executate la terți 230,400 lei 96,999 lei 

Taxe 16,255 lei 182 lei 

Salarii și indemnizații 525,197 lei 392,629 lei 

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 102,524 lei 84,152 lei 

Alte cheltuieli de exploatare 98,035 lei 2,716 lei 

Despăgubiri, amenzi și penalități, donații 329,422 lei 7,659 lei 

 

Privind situaţia de mai sus se poate observa că societatea a realizat venituri din exploatare, în  
perioada analizată acestea având un trend descrescător comparând cele două perioade, respectiv 
data deschiderii procedurii, august 2016 și ultima lună închisă de către debitoare și anume august 
2017.  

Totalul veniturilor aferente cifrei de afaceri au scăzut cu un procent de 30%  față de veniturile aferente 
cifrei de afaceri realizată la data deschiderii procedurii. Ponderea cea mai mare care contribuie la 
realizarea veniturilor o reprezintă veniturile din producția proprie în procent de 99,96%  din total cifra 
de afaceri din 2017, urmată de veniturile din vânzări de mărfuri  care sau redus foarte mult în anul 
2017 și reprezintă un procent nesemnificativ din cifra de afaceri. O altă categorie de venituri o 
reprezintă veniturile din prestările de servicii și venituri din activități diverse care s-au redus la zero în 
2017. 

 Analizând cheltuielile din exploatare se poate observa că și acestea s-au redus în 2017 față de anul 
2016 cu un procent de 34%. Totalul cheltuielilor din exploatare la nivelul datei de 31.08.2017 sunt 
formate în proporţie de 64,33% din cheltuieli privind materia prima și materialele consumabile urmată 
de cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale ale acestora care reprezintă un procent de 13,59 %, 
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cheltuielile cu transportul cu un procent de 8,17%, iar diferența de  13.91% o reprezintă cheltuielile cu  
prestațiile externe (reparații, asigurări, chirie, prestări de servicii primite), comisioane bancare, etc. 

 

Explicații 31.08.2016 31.08.2017 

C. EBITDA = Rezultat din exploatare (A-B)  -263,330 lei 280,231 lei 

D.Cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate 239,447 lei 247,938 lei 

C1. EBIT = Rezultat din exploatare (A-B+D)  -502,777 lei 32,293 lei 

Marja (comerț) 47,652 lei -1 lei 

Marja brută 1,644,410 lei 1,134,209 lei 

Rata profitului din exploatare -11% 1% 

 societatea înregistrează rezultat din exploatare  pozitiv, în creștere 

 la finele lunii agust  2017, EBITDA reprezintă 9% din cifra de afaceri 

 marja brută s-a diminuat, înregistrând valori pozitive; 

 

II. ACTIVITATEA FINANCIARĂ  31.08.2016 31.08.2017 

F. Venituri financiare total, din care: 35,721 lei 11,785 lei 

Diferențe de curs valutar 34,753 lei 11,409 lei 

Sconturi primite 967 lei 376 lei 

Alte venituri 1 lei 0 lei 

G. Cheltuieli financiare total, din care: 159,393 lei 24,549 lei 

Diferențe de curs valutar 52,931 lei 24,549 lei 

Dobânzi plătite 54,699 lei 0 lei 

Cheltuieli privind sconturile acordate 51,764 lei 0 lei 

H. Rezultat financiar (F-G) -123,672 lei -12,763 lei 

 
 rezultatul financiar este negativ pe întreg parcursul perioadei analizate generate de  dobânzile 

aferente creditelor bancare și sconturi financiare acordate în 2016 iar în 2017 rezultatul 
financiar este influențat de diferențele de curs valutar unde cheltuielile au fost mai mari decât 
veniturile din această categorie. 

 

VENITURI TOTALE (A + F) 4,170,122 lei 3,180,763 lei 

CHELTUIELI TOTALE (B + D +G) 4,796,572 lei 3,161,234 lei 

I. PROFIT BRUT (C1+H) -626,450 lei 19,529 lei 

Rata profitului brut -14.18% 0.63% 

J. Impozit pe profit 0 lei 0 lei 

K. Profit net -626,450 lei 19,529 lei 

 
 La nivelul lunii august  2017, societatea înregistrează venituri totale de 3.18 milioane lei; 

 Totalul cheltuielilor înregistrate la finele primelor 8 luni ale anului curent, este de 3,16 
milioane lei; 

 Rata profitului brut s-a majorat semnificativ de la valori procentuale negative de 14,18% la 
valori procentuale pozitive, de 0,63%; 
 

3.4 Evoluţia datoriilor acumulate de societate în perioada de observaţie 
Obligaţiile faţă de terţi pe care le are societatea debitoare se împart în datorii curente, din perioada 
de observaţie (sume acumulate de la data intrării în insolvenţă) şi datorii anterioare (sume datorate 
până la momentul intrării în insolvenţă). 



 8 

Datoriile curente la data de 31.08.2017 se ridică la suma de 586.166 lei şi structural sunt formate din 
datorii faţă de furnizorii de bunuri şi servicii, sume datorate la bugetul de stat şi local, salarii. 

 

PASIV 31.08.2017 % 

Salariați 27,688 lei 5% 

Datorii față de bugetul statului, din care: 42,846 lei 7% 

Contribuții salariale  42,846 lei - 

Datorii față de bugetul local, din care: 23,099 lei 4% 

Impozit pe teren și clădiri 23,099 lei - 

Furnizori 414,520 lei 71% 

Alte datorii (avansuri încasate) 78,013 lei 13% 

Datorii perioada observație 586,166 lei 100% 

 
 
4. PREVIZIUNI FINANCIARE IN PERIOADA DE REORGANIZARE 
4.1 Structura bugetului de venituri și cheltuieli pentru următorii 3 ani 

Premisele de la care s-a pornit în construcţia bugetului de venituri şi cheltuieli, previzionat pe 
durata planului de reorganizare, sunt: contractele existente și previzionate, nivelul 
cheltuielilor de exploatare, costul materialelor, precum şi alte elemente de venituri şi 
cheltuieli cu pondere şi accent semnificativ în activitatea societății. 
 
Activitatea de exploatare 

Activitatea de exploatare se referă în principal la veniturile generate din contractele societății astfel 
cum au fost previzionate veniturile în cei 3 ani aferenți planului de reorganizare. 

Acest nivel al activităţii de exploatare asigură venituri lunare pe parcursul perioadei de reorganizare, 
destinate în continuare finanțării activităţii, dar acoperă și o parte semnificativă a masei credale. 

Construcţia tabloului de cheltuieli are la bază nivelul istoric al bugetului de venituri și cheltuieli realizat 
în perioada de observație. Pe baza acestor informaţii a fost elaborată structura cheltuielilor activităţii 
de exploatare pe cei 3 ani ai planului de reorganizare cu mențiunea că începând cu anul 2 de plan va 
crește producția de sicrie si nu în ultimul rând va crește  prețul de vânzare al produselor cu 3,5% în 
primul an de plan și cu încă 5%  în anul 3 de plan. Alte cheltuieli includ cheltuielile cu comisioane 
bancare, cheltuieli de deplasare, impozite pe clădiri și terenuri. 

Dacă analizăm cei 3 ani ai planului de reorganizare din punct de vedere al veniturilor totale și a 
cheltuielilor totale previzionate pe fiecare an în parte, se poate observa că activitatea societății 
înregistrează profit pe toată durata previzionată. 

Previziunile privind bugetul de venituri și cheltuili aferente activității societății Artigiana Lemn SRL 
pentru următoarele 36 de luni sunt prezentate în anexa 1. 

 
4.2 Fluxul de numerar pentru perioada planului de reorganizare - 3 ani 
Construcţia fluxului de numerar are la bază bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat al Societăţii. 
Elementele de care s-a ţinut cont la prognozarea cash-flow ului pe perioada de reorganizare: 
- furnizori: plata acestora este în momentul achiziționării materialelor sau la termenele prevăzute in 

contracte; 
- retribuția administratorului judiciar 
- plata datoriilor acumulate în perioada de observatie 
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- regula generală, t.v.a. de 19%, atât pentru achiziţii cât şi pentru vânzări. Excepţie fac plăţile cu 
salariile (nete/contribuţii), plăţile privind taxele, impozitele, asigurările, comisioanele bancare,  
încasarile aferente livrarilor intracomunitare,  care sunt scutite de t.v.a.; 

Astfel, fluxul de numerar generat din desfăşurarea în condiţiile menţionate a activităţii curente, pe 
durata planului de reorganizare, este prezentat în anexa 2. 

 

După cum se poate observa, cheltuielile cu achiziționarea de materii prime, materiale auxiliare și alte 
costuri de producție reprezintă un procent de 61% din plățile efectuate de societate pentru activitatea 
desfășurată în perioada previzionată. Plata costurilor de personal (salarii și contribuții) reprezintă 17 % 
din totalul plăților previzionate. Restul plăților cumulate ajung la 22 %. 
În ce privește încasările ponderea cea mai mare o reprezintă încasările din vânzarea produselor finite 
cu un procent de 91% din totalul încasărilor. În primi doi ani de plan se previzionează și încasarea  
creanțelor existente. De altfel societatea previzionează să aibă tva de recuperat rezultat din achizițiile 
interne. 
 
În cazul în care se reuşeşte atingerea parametrilor prevăzuţi  în plan, pe toată perioada de 
reorganizare a societăţii, se vor înregistra disponibilități care vor fi distribuite conform programului de 
plăţi, creditorilor societăţii. 
 
 
5. PLANUL DE REORGANIZARE 
 
Pentru elaborarea prezentului plan de reorganizare debitoarea a considerat necesara respectarea 
articolelor 132 – 133 din Legea 85/2014 care se refera la modalitatea de propunere si continutul 
acestui document.  
”Reorganizare judiciara este procedura ce se aplica debitorului in insolventa, persoana juridica, in 
vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de 
reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea si respectarea unui plan, 
numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, nelimitativ, impreuna sau separat:  
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;  
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;  
c) restrangerea activitatii prin lichidarea partiala sau totala a activului din averea debitorului” (art 5 
alin 1 pct 54 din Legea 85/2014). 
 
 
5.1. Premisele reorganizării SC ARTIGIANA LEMN  SRL 
Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C ARTIGIANA LEMN S.R.L sunt următoarele: 

 capacitatea acesteia de a menţine o activitate generatoare de lichidităţi; 

 contractele comerciale încheiate pe piața externă - de achiziție marfă în condiții de preț 
exclusive precum și - rețeaua de distribuție a prouselor finite din Italia ; 

 baza materială şi infrastructura de care dispune societatea îi permite acesteia să-și desfășoare 
activitatea; 

 existența unui personal calificat, cu experiență în domeniul de activitate al Societății și atașat 
față de valorile companiei. 

Demararea procedurii de reorganizare a societății şi menţinerea activităţii curente la nivelul existent 
va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de 
distribuiri către creditori.  
Per a contrario, vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al S.C ARTIGIANA LEMN S.R.L în 
cazul falimentului ar minimiza şansele de recuperare a creanţelor pentru creditorii acesteia şi ar duce 
la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare cu mult inferioară valorii sale reale, astfel încât există 
posibilitatea ca nici creanţele creditorilor garantați să nu fie acoperite în totalitate. 



 10 

De asemenea, în cadrul procedurii falimentului, toate cheltuielile procedurii (impozite şi taxe, 
conservarea şi administrarea bunurilor, asigurarea pazei, organizarea licitaţilor, publicitatea, retribuţia 
lichidatorului judiciar, etc.) trebuie suportate din fondurile obţinute din valorificarea bunurilor 
debitoarei. În ceea ce priveşte procedura reorganizării Societăţii, aceste costuri vor fi acoperite din 
sumele obţinute din activitatea curentă a debitoarei  S.C ARTIGIANA LEMN S.R.L. 
Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să 
satisfacă interesele majorității creditorilor. 
 

5.2 Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societăţii în caz de 

faliment.  

Raportându-ne, în estimarea valorii de lichidare a activului societăţii S.C ARTIGIANA LEMN S.R.L la 
valoarea de evaluare a patrimoniului societății debitoare se poate desprinde concluzia că 
implementarea cu succes a planului de reorganizare a societății debitoare va asigura acoperirea 
creanțelor creditorilor într-o măsură mult mai ridicată decât în cazul falimentului. 
Valorificarea activelor societății debitoare într-o procedură de faliment se realizează în condiții 
speciale care nu permit obținerea în schimbul activelor societății debitoare a valorii de piață a 
acestora.  
Valoarea de lichidare a activului societății debitoare stabilită de către evaluatorul independent în 
conformitate cu standardele internaționale de evaluare se prezintă după cum urmează (la cursul 
lei/euro de la data deschiderii procedurii): 

 
V. LICHIDARE = 2.042.685 lei  

Tipul activului Valoare de piață Valoare de lichidare 

Activ garantat 2,328,346 1,629,993 

Veneto Banca S.p.a. 1,095,080 766,551 

B.C. Intesa Sanpaolo 
Romania SA 1,053,600 737,520 

Tonescu Finances 179,666 125,921.8 

Activ negarantat 588,967 412,692 

TOTAL ACTIV 2,917,313.0 2,042,685.0 

 
Se poate desprinde concluzia că în ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de Societate 
valoarea pe care creditorii acesteia o vor obține în urma lichidării patrimoniului acesteia este de 
aproximativ 2.042.685 lei .  
Valoarea de lichidare obținută în urma valorificării activului în situația falimentului nu va putea fi 
distribuită integral creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe, valoarea acestor distribuiri 
urmând a fi influențată de cheltuielile de procedură în procent de aproximativ 10% (art. 159 alin. 1, 
art. 161 din Legea 85/2014). Diferența efectivă rămasă de distribuit creditorilor înscriși la masa 
credală actuală, în cazul falimentului ar fi în sumă de aproximativ 1.838.417 lei. Sumele obținute din 
valorificarea bunurilor libere de sarcini vor fi destinate acoperirii creanțelor acumulate în perioada de 
observație aflate în sold la data falimentului. 
O simulare a modului de distribuire între creditori a sumelor ce s-ar achita în cazul falimentului 
comparativ cu plățile care se vor efectua în reorganizare este prezentată mai jos: 
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  Creditor 
 Creanţa 

acceptată  
Distribuiri în 

faliment 

% 
acoperire 
creanțe în 

caz de 
faliment 

Distribuiri in 
reorganizare 

% acoperire 
creanțe în 

caz de 
reorganizare 

 I. Grupa creanţelor garantate art. 159 alin. 1, pct. 3 din Legea 85/2014    

1 
Veneto Banca S.p.a. Italia 
Montebelluna, Sucursala București  

963,395.73 689,913.00 71.61% 963,395.73 100% 

2 
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo 
Romania SA 

357,008.22 357,008.22 100.00% 357,008.22 100% 

3 Tomescu Finances.  a R.L  42,732.04 42,732.04 100% 42,732.04 100% 

  Total grupă 1,363,135.99 1,089,653.26   1,363,136.00   

II. Grupa creanţelor născute în perioada de observație art. 161, pct. 4 din Legea 85/2014  

    586,166.00 586,166.00 100% 586,166.00 100.00% 

III. Grupa creanţelor bugetare art. 161, pct. 5 din Legea 85/2014   

4 
Administraţia Finanţelor Publice a 
municipiului Oradea  

270,360.00 153,215.36 94.22% 270,360.00 100% 

5 Primaria Toboliu 16.577,02 9,399.11 5.78% 16.577,02 100% 

  Total grupă 286.937,02 162.614,48  100% 286,937.02   

IV. Grupa creditorilor chirografari art. 161, pct. 8 și 9 din Legea 85/2014   

6 SC Mapi Estevo SRL  569,375.59 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 SC Comprest Silva SRL  303,058.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 SC Hush SRL 254,827.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 SC Sirca Romania SRL 221,398.66 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 SC Tecnifer SRL  154,034.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 SC Lomiluxa SRL  126,143.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 SC Gama Abrasivi Europa SRL  99,642.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 SC H.M. Comimpex SRL  85,618.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 SC Texas SRL  62,575.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 SC Selmaw SRL 51,505.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 SC Lignum Trend SRL  44,501.97 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 SC Marinova Impex SRL  44,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 SC Artigiana Cofani SRL 36,650.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 SC Gros Metal SRL  33,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 
Întreprinzător Individual Opriș 
Adriana  

31,887.16 
0.00 0.00 

0.00 
0.00 

21 SC Audentia Consulting SRL  21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 SC Via Mala Trans SRL  19,305.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 SC Florilemn SRL  18,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 
Întreprinzător Individual Iovdi 
MARCUTA IVANIVNA 

16,828.53 
0.00 0.00 

0.00 
0.00 

25 SC Scav Euro SRL  14,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 SC Tecor Industries SRL  11,983.72 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 SC Metalconf SRL  10,971.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 SC Entrex Services SRL 9,314.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

29 SC Mividalex SRL  8,467.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 SC Masterplast Romania SRL 6,381.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

31 SC Florivas SRL  4,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

32 
Telekom Romania Mobile 
Comunication 3,590.72 

0.00 0.00 
0.00 

0.00 

33 SC La Fantana SRL 848.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

34 SC Compania Reosal SA 185.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

35 SC Betaro Fastening SRL 3,542.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Total grupă 2,268,544.22  0.00 0.00  0.00  0.00 

  TOTAL GENERAL 4.504.783,23 1,838,417  40,81% 2,236,239.01  49,64% 

 

În cazul reorganizării, prin prezentul plan se propune distribuirea către creditorii înscrişi la masa 
credală a unei sume superioare celor care s-ar distribui acestor creditori în caz de faliment, astfel: 
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- creditorii garantaţi- sunt achitaţi în integralitate la nivelul creanțelor înscrise în tabelul 
definitiv, respectiv 1.363.136 lei spre deosebire de distribuirile pe grupă încasate în caz de faliment, 
care se ridică la valoarea totală de 1.089.653,26. 

- creditorii prevăzuți la grupa creanțelor curente, născute în perioada de observație , 
beneficiază de distribuiri integrale în caz de reorganizare dar și în caz de faliment, art. 161 pct 4 din 
Legea 85/2014; 

- creditorii bugetari - sunt achitaţi în integralitate la nivelul creanțelor înscrise în tabelul 
definitiv, respectiv 286,937.02 lei spre deosebire de distribuirile încasate în caz de faliment , care se 
ridică la valoarea totală de 162.614,48 lei 

- creanţele chirografare (art 161, pct 8)–  nu beneficiază de distribuiri în cadrul procedurii de 
reorganizare conform Legii 85/2014 . 

- creanțele curente se achită integral la valoarea de 586.166 lei, atât în cazul reorganizaării cât 
și în caz de deschidere a procedurii de faliment,  
Ca o concluzie a celor expuse mai sus, în procedura falimentului creditorii ar beneficia de sume mult 
mai mici decât cele prevăzute prin prezentul plan de reorganizare, astfel cum rezultă din comparaţia 
realizată mai sus. 
 

5.3. Programul de plata al creantelor. 

Planul de reorganizare propune plata creantelor intr-o perioada de 36 luni de la data confirmarii (trei 
ani). 
Programul de plata al creantelor este prezentat in anexa 1 cuprinzand: 
A. cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se 
obliga sa le plateasca acestora inclusiv creanțele născute în perioada de observație – in acest caz suma 
totală este de 2.236.239,01 RON. 
B.  suma de 1.363.136 lei reprezentand creante garantate se achită în 12 rate trimestriale de la 
confirmarea planului de reorganizare. 
D. creanțele bugetare  in suma de 286,937.02 lei se vor achita in 12 rate trimestriale de la confirmarea 
planului de reorganizare.  
Termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume – platile catre creditori vor fi efectuate 
in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (7) legea 85/2014, asa cum este prevazut in anexe în rate. 
Astfel: 
a. Rata 1 în trimestrul I, al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 30.000 lei, și 
creanțele bugetare în cuantum de 11.381,41 lei.  
b. Rata 2, 3, 4 în trimestrul II, III, IV al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 35.000 
lei/trimestru și creanțele bugetare în cuantum de 11.381,41 lei/trimestru. 
c. Rata 5, în trimestrul V, al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 70.000 
lei/trimestru, și creanțele bugetare în cuantum de 11.381,41 lei /trimestru. 
d. Rata 6, în trimestrul VI, al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 85.000 
lei/trimestru, și creanțele bugetare în cuantum de 11.381,41 lei /trimestru 
e. Rata 7, în trimestrul VII, al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 70.000 
lei/trimestru, și creanțele bugetare în cuantum de 31.381,41 lei /trimestru 
f. Rata 8, în trimestrul VIII, al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 85.000 
lei/trimestru, și creanțele bugetare în cuantum de 31.381,41 lei /trimestru 
g. Rata 9, în trimestrul IX, al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 139.252,10 
lei/trimestru și creanțele bugetare în cuantum de 31.381,41 lei /trimestru. 
h.Rata 10, în trimestrul  X al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 226.984,14 
lei/trimestru și creanțele bugetare în cuantum de 31.381,41 lei /trimestru. 
i.Rata 11, în trimestrul  XI al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 234.252,10 
lei/trimestru și creanțele bugetare în cuantum de 41.381,41 lei lei/trimestru. 
j.Rata 12, în trimestrul  XII al planului se va achita creanțele garantate în cuantum de 317.647,65 
lei/trimestru și creanțele bugetare în cuantum de 51.741,51 lei/trimestru. 
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5.4 Tratamentul categoriilor de creanțe. 
In momentul depunerii lui, planul de reorganizare isi propune asa cum am mentionat mai sus plata 
parțială a creditorilor pana la finele celor 3 ani de la data aprobarii lui. 
A. Categoriile de creanțe defavorizate sunt considerate categoriile pentru care planul de reorganizare 
prevede cel puțin una din modificările următoare(art 5 pct 16 din Legea 85/2014): 

a. o reducere a cuantumului creanței și sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este 
îndreptățit conform Legii, 

b. o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres 
al acestuia.  
Creanțele defavorizate sunt cele chirografare: 
Creanțe chirografare în cuantum total de 2.268.544,22 lei vor fi defavorizate în integralitate. 
 
B. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate (art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014):  
a. menționăm că creanțele defavorizate nu ar primi nicio sumă în caz de faliment, activul ce poate fi 
valorificat în caz de faliment fiind de 1.850.696,07 lei ceea ce ar acoperi parțial grupa creanțelor 
garantate, integral grupa creanțelor născute în cursul perioadei de observație și parțial grupa 
creditorilor bugetari. 
b. nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea 
totală a creanței sale. 
c. nicio categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate nu primește mai mult decât ar 
primi mai mult decât ar primi în cazul falimentului. 
d. planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte.  
 
C. Cu privire la raspundere: acest aspect a fost tratat de administratorul judiciar in raportul privind 
cauzele care au dus la insolventa, fiind precizat aspectul ca nu s-au constatat fapte care sa duca la 
antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere. 

 
D. cu privire la despagubirile care urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante: ca 
urmare a estimarilor facute in cauza, avand in vedere actele existente la dosar – raportul de evaluare – 
au rezultat urmatoarele concluzii: 

a. valoarea bunurilor din averea debitoarei – respectiv sumele care pot fi obtinute in caz de 
faliment al debitoarei sunt de 1.838.417 lei ceea ce ar acoperii doar cheltuielile de procedură, 
parțial grupa garantaților și bugetare. Aceasta concluzie rezulta asa cum am precizat mai sus, 
din valorile cuprinse in rapoartele de evaluare. 

b. consideram ca o continuare a activitatii societatii prin punerea in aplicare a planului de 
reorganizare este o solutie viabilă prin care creditorii debitoarei isi pot recupera creantele 
fata de aceasta – valorificarea bunurilor in procedura falimentului neacoperind creantele în 
integralitate având în vedere că la intrarea în faliment a societății toate bunurile se vând la 
prețuri reduse.  

 
E. Mentionăm că acele creante curente vor fi tratate prin prezentul plan de reorganizare ca si creante 
izvorâte după deschiderea procedurii în sensul art. 161 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 si vor fi plătite 
conform structurii de cheltuieli mentionate în fluxul de numerar.  
 
6. Conducerea activității societatii debitoare in timpul derulării planului de reorganizare 
In conformitate cu prevederile Legii 85/2014, este numit de catre asociatii debitoarei in functia de 
administrator special al debitoarei, dl. Bettoni Luca. 
Pentru a putea duce la indeplinire planul propus se propune: 
- luarea masurii pastrarii in intregime de catre debitoare a conducerii activitatii sale prin organele de 
conducere alese sau numite, 
- luarea masurii pastrarii in intregime a dreptului de dispozitie al debitoarei asupra bunurilor din 
averea sa, 



 14 

- luarea masurii supravegherii intregii activitati a debitoarei de catre administratorul judiciar desemnat 
DATA SOLVE IPURL (fost CII POPA CRISTINA FLORINA). 
 

 
ANEXE 

1. Bugetul de venituri și cheltuieli în perioada 2018-2020, 
2. Fluxul de numerar aferent perioadei de reorganizare, 
3. Programul de plată al creanțelor, 
4. Hotararea AGA nr. 1/30.09.2017. 

 
 

ARTIGIANA LEMN SRL  
prin administrator special 
BETTONI LUCA 
 

 


