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Prezentul document a fost conceput, redactat de către administratorul judiciar și 

asumat de către administratorul special al societății Dakuk Transimpex S.R.L. şi 

cuprinde analiza documentelor financiar-contabile/informaţiilor avute la dispoziţie, 

respectiv analiza documentelor/informațiilor puse la dispoziție de către 

administratorul special, acesta fiind responsabil  de  corectitudinea,  realitatea  şi 

legalitatea informaţiilor furnizate în documente, care beneficiază de o prezumţie de 

valabilitate şi legalitate până la proba contrară. 

 

DEFINIŢII 

Ori de câte ori vor fi folosite în prezentul plan de reorganizare, cu excepţia cazului în 

care sunt definite altfel sau cu excepţia cazului în care contextul necesită altă 

interpretare, termenii definiţi în continuare vor avea aceleaşi înţelesuri, după cum 

urmează: 

S.C.   DALUK TRANSIMPEX  S.R.L   ("Debitoarea",   "Debitorul",   "Societatea",   

"Compania" )   - societatea aflată în procedura de insolvenţă, cu sediul în Municipiul 

Oradea, Calea BORŞULUI, Nr. 37D, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor, sub numărul 

J5/957/2009, având CUI: 25790479, reprezentată prin administrator special, Petruș 

Florin; 

Administrator Judiciar – MMM INSOLVENCY IPURL, cu sediul în comuna Mogoşoaia, 

Şos. Bucureşti-Târgovişte, Nr. 12A, corp A, biroul 1, Etaj 3, Judet Ilfov, reprezentată prin 

asociat Marcu Melania; 

Administrator Special – Petrus Florin, reprezentantul desemnat de Adunarea 

Generală a Asociaţilor societăţii Daluk Transimpex S.R.L., prin Hotărârea Adunării 

Generale a Asociaţilor din 03.09.2020; 

Perioada de observaţie - se înţelege perioada cuprinsa între data  deschiderii 

procedurii insolvenţei şi data confirmării planului de reorganiza re; 

Legea Insolvenţei nr. 85/2014 (,,Legea")- Lege privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă; 

Tabelul definitiv de creanţe - se înţelege tabelul care cuprinde toate creanţele 

asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul 

preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii, precum şi creanţele 

admise în urma soluţionării contestaţiilor sau cele admise provizoriu de către 

judecătorul sindic. Tabelul Definitiv al Creditorilor societăţii Daluk Transmipex S.R.L. 

(în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) a fost publicat în Buletinul  

Procedurilor de Insolvenţă nr. 21642 din 18.12.2020; 

Tabelul definitiv de creanţe rectificat - se înțelege tabelul care cuprinde toate 

creanţele asupra averii debitorului actualizat ca urmare a rectificării tabelului de 

creanțe conform Încheierii civile nr. 139/05.02.2021,Tabelul Definitiv Rectificat al 

Creditorilor societăţii Daluk Transmipex S.R.L. (în insolvenţă, in inso/vency, en procedure 

collective) a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13500 din 

11.08.2021; 
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Creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei - creditorul care a 

formulat şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei 

sale pe tabelele de creanţe contra debitorului întocmite în procedură şi care are dreptul 

de a participa şi de a vota în Adunarea Creditorilor, inclusiv asupra unui plan de 

reorganizare, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din reorganizarea 

judiciară a debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfaşurarea 

procedurii; 

Creanțe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt 

însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate 

ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor 

din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ 

garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă; 

Creanţe bugetare - reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, 

amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această 

natură şi creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea 

privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită; 

Creanţe chirografare - sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care 

nu beneficiază de o cauză de preferinţă. Sunt creditori chirografari şi creditorii care 

beneficiază de cauze de preferinţă, ale căror creanţe nu sunt acoperite în totalitate de 

valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă 

neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unei 

creanţe nu determină transformarea acesteia în creanţă care beneficiază de o cauză 

de preferinţă; 

Planul de reorganizare sau planul - prezentul plan, care indică perspectivele de 

redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele 

financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, incluzând şi 

programul de plata a creanţelor; 

Programul de plată a creanţelor - se înțelege graficul de achitare a acestora menționat 

în planul de reorganizare care include:  

- cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai 

mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv rectificat de creanţe; în cazul 

creditorilor beneficiari ai unei   cauze de preferinţă, sumele vor putea include şi 

dobânzile;  

- termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 

Categoria de creanţe defavorizate - este considerată a fi categoria de creanţe pentru 

care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare 

pentru creanţele categoriei respective (art.5, pct.16 lit. a) şi b) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă): a) o reducere a 

cuantumului creanţei şi/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptăţit 

potrivit prezentei legi; b) o reducere a garanţiilor ori reeşalonarea plăţilor în 

defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia. 
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CAPITOLUL I 

ASPECTE LEGALE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA PLANULUI DE 

REORGANIZARE AL SOCIETĂŢII DEBITOARE DALUK TRANSIMPEX S.R.L. 

 

I.1. Condițiile preliminare depunerii planului de  reorganizare 

Condițiile preliminare pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, prevăzute 

expres de art. 132 alin. I din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, au fost 

îndeplinite după cum urmează: 

 Societatea Daluk Transimpex S.R.L. nu a făcut obiectul procedurii instituite 

prin prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă şi nici ale Legii nr. 85/2006, cu cinci ani anterior 

deschiderii procedurii insolvenţei; 

 Nici societatea şi nici un membru al organelor de conducere ale acesteia nu au 

fost condamnate definitiv pentru niciuna din infracţiunile prevăzute de art. 

132 alin. 4 din Legea nr. 85/2014; 

 Prin  încheierea  nr. 229/F/2020 din data de 28.08.2020 pronunţată de Tribunalul 

Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 2391/111/2020 s-a admis cererea formulată 

de către DALUK TRANSIMPEX SRL, pentru deschiderea procedurii generale de 

insolvenţă, aceasta manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea.  

 În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17667 din 21.10.2020 a fost 

publicat Raportul administratorului judiciar cu privire la cauzele şi 

împrejurările care se fac vinovate de ajungerea în insolvenţă a debitoarei 

Daluk Transimpex S.R.L., întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 

privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, 

iar una dintre concluziile acestui raport a fost aceea că există premisele unei 

reorganizări, motiv pentru care, în temeiul art. 97, alin. (3) din Legea 

Insolvenţei, administratorul judiciar şi-a exprimat intenţia de a 

propune/colabora la întocmirea unui plan de reorganizare, ulterior stabilirii 

masei credale prin definitivarea tabelului de creanţe; 

 Prin Hotărârea nr.107/29.01.2021, judecătorul sindic a dispus confirmarea 

MMM Insolvency IPURL, în calitate de  administrator judiciar al debitoarei; 

 Prin Încheierea civilă nr. 139 din 05.02.2021 instanța a încuviințat prelungirea 

termenului de depunere  a planului de reorganizare cu 30 de zile de la data 

publicării tabelului definitiv rectificat de creanțe; 

 În exercitarea atribuţiilor instituite de Legea nr. 85/2014 în sarcina sa, 

administratorul judiciar a procedat la înregistrarea la dosarul cauzei şi 

publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13500 din 11.08.2021 a 

Tabelului Definitiv rectificat  al Creditorilor debitoarei Daluk Transimpex SRL. 
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Prezentul plan de reorganizare pe care îl supunem atenţiei creditorilor societăţii şi 

instanţei de judecată, cuprinde în esenţă o perspectivă reală şi viabilă de redresare a 

societăţii în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii acesteia. Acesta este depus în 

conformitate cu prevederile art. 132 din Legea 85/2014 și dispozițiilor judecătorului 

sindic, în termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv rectificat de 

creanţe asupra averii debitorului, publicat de către administratorul judiciar în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13500 din 11.08.2021. 

Raportat la prevederile art. 133 din Legea nr. 85/2014, modalităţile de acoperire a 

pasivului societăţii, dar şi sursele de finanţare sunt detaliate în cadrul planului, într-un 

capitolul dedicat expres acestora. Elementele obligatorii prevăzute de art. 133, alin. (4) 

din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

precum programul de plată a creanţelor, durata de implementare a planului, cât şi 

indicarea categoriilor de creanţe defavorizate, a tratamentului acestora şi a prezentării 

sumelor ce vor fi distribuite în ipoteza falimentului se regăsesc în prezentul plan. 

Obiectivul planului de reorganizare se concentrează asupra acoperirii într-o măsură cât 

mai mare a creanţelor cuprinse în tabelul de creanţe, raportat la menţinerea Daluk 

Transimpex SRL pe piaţă, în vederea reinserţiei în circuitul economic. 

Prin urmare, planul de reorganizare al Daluk Transimpex SRL întruneşte toate condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, iar în lumina tuturor aspectelor prezentate, îl supunem atenţiei creditorilor 

şi judecătorului sindic în vederea votării şi confirmării acestuia. 

Conform art. 139 la data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic, 

dacă sunt întrunite următoarele condițiile: 

B. în cazul în care sunt trei categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care cel 

puțin două categorii votează planul, cu condiția ca una dintre categoriile defavorizate să 

accepte planul şi ca cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul. 

 

I.2. Autorul planului de reorganizare 

Conform prevederilor art. 132 din Legea nr. 85/2014, următoarele categorii  de persoane 

vor putea propune un plan de reorganizare în prezenta cauză, în condițiile de mai jos: 

a."debitorul, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţi/or, în termen de 30 

de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de 

reorganizare potrivit art. 67 alin. (I) lit. g), dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi în 

termenul prevăzut de art. 74 în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii 

unuia sau a mai multor creditori; 

b. administratorul judiciar, de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen 

de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanţe; 

c. unul sau mai mulţi creditori, deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a 

creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe, în termen de 30 de zile de la publicarea 

acestuia." 

Conceperea si întocmirea prezentului plan de reorganizare al societății debitoare 

Daluk Transimpex S.R.L. a fost asigurată de către administratorul judiciar şi conform 

prevederilor art. 132 alin. I, lit. b) din Legea nr. 85/2014, plan asumat și de către 

administratorul special al debitoarei. 
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CAPITOLUL II 

SOCIETATEA DEBITOARE DALUK TRANSIMPEX SRL 

 

II. 1. Prezentarea generală a companiei. Scurt istoric. 

S.C. DALUK TRANSIMPEX SRL, este o societatea comercială cu capital privat având sediul 

în Oradea, str. Borșului nr. 37D, jud. Bihor, înmatriculată la ORC sub nr. J05/957/2009, 

C.U.I. RO25790479.  

Obiectul principal de activitate al societăţii este producția și comercializarea ambalajelor 

din materiale plastice. 

Daluk Transimpex SRL  este o societate comercială cu un capital social de 200 lei, având     în 

structura sa un singur asociat: PETRUŞ FLORIN-CRISTIAN,  cu un procent de participare 

la beneficii şi pierderi de 100%. 

Administratorul special al debitoarei desemnat în conformitate cu prevederile art. 5 alin 1 

şi art. 56 din Legea 85/2014 este dl. Petruș Florin Cristian, ca urmare a hotărârii din 

03.09.2020. 

Societatea S.C. Daluk Transimpex S.R.L. a fost înfiinţată în 2009 ca firmă independentă, cu 

capital integral privat, având ca principal domeniu de activitate conform clasificării CAEN  

comerțul cu ridicata nespecializat. 

În concret, activitatea s-a concentrate pe comercializarea și producția ambalajeor din mase 

plastice, spume poliuretanice si polistiren (folie stretch, folie de pungi, separatoare din folie 

cu bule, folie expandată, precum și de pânza TNT, debitarea de spumă poliuretanică 

flexibilă (burete), și debitării polistiren extrudat și expandat. Ca și activități secundare  a 

realizat distribuția de folie cu bule, folie expandată, materiale abrazive. 

Profitând de experiența acumulată, recunoașterea de piață și o perioada generală 

economică de dezvoltare, anterioară anului 2019, conducerea societății a decis în 2018 să 

dezvolte capacitățile de producție prin achiziționareea de noi mașini și echipamente 

tehnologice. Noile achiziții și investiții în centrul de producție și depozitare  s-au regasit 

imediat în creșterea de aproape zece ori a valorii imobilizarulor corporale. 

Investițiile în capacitatea de producție demarate în anul 2018 s-au reflectat în creșterea 

veniturilor realizate în 2018 cu cca. 1.000.000 lei dar și creșterea cheltuielilor care în cifră 

absolută a fost mai mare de 1.200.000 lei. De asemenea numărul mediu de salariați a 

crescut de la 11 la 16. 

Rata profitabilității a scăzut în aceste condiții la 0,8%. Principalele creșteri în structura 

cheltuielilor s-au realizat în zona cheltuielilor salariale, cheltuielilor cu dobânzile bancare 

și cheltuielile cu amortizarea. 

Extinderea pieței de desfacere și a numărului de clienți nu s-a reflectat în aceeași masură 

și în fluxul de numerar. La sfârștul anului 2018, societatea totaliza creanțe neîncasate în 

sumă de 2.121.351 lei, creanțe care din nefericire au un mare grad de incertitudine . 

În anul 2019, pe fondul relațiilor comerciale soldate cu neîncasarea veniturilor facturate, 

societatea înregistreaza o reducere a veniturilor realizate, ajungând chiar sub valoarea 

celor din 2017 și anume 6.431.469. Nu în aceeași măsură se diminuează și cheltuielile care  

se situează la 6.772.171 lei, societatea înregistrând o pierdere de 340.702 lei. Această 
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situație se explică în primul rând prin creșterea proporțională a cheltuielilor de personal, 

cheltuielilor financiare și a cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor. 

Deprecierea situației ecomonice din 2019 a fost urmată la începutul anului 2020 de efectele 

negative ale pandemiei de COVID 19 care au dus la o contracție și mai mare a veniturilor 

societății care la sfârștul lunii august se ridicau la  2.484.000 lei, concomitent cu un total al 

cheltuielilor de 2.348.000 lei. 

Momentul de criză s-a instaurat în luna aprilie 2020 când pe fondul suspendării activității 

celor mai importanți clienți ai debitoarei a fost pusă în executare silită o creanță a 

creditoarei ADEPLAST S.A. pentru suma de 250.000 lei declarată scadentă anticipat 

datorită nerespectării ritmului de plată a datoriilor curente. 

Întreruperea fluxului de numerar de la clienții în sold și golirea conturilor curente ale 

debitoarei au generat blocajul financiar care în cele din urmă a obligat debitoarea să solicite 

deschiderea procedurii generale de insolvență. 

Activele entității sunt reprezentate în bilanţ în 2 mari categorii: active imobilizate, destinate 
sa serveasca o perioada indelungata activitatilor entitatii, utilizate în producția de bunuri, 
prestarea de servicii, închiriere sau scopuri administrative şi active circulante, care se 
asteapta sa fie utilizate sau sunt detinute cu intentia de a fi vandute sau consumate in cursul 
normal al ciclului de exploatare al entitatii 

 

II.2. Prezentarea activelor și pasivelor societății 

Activele societății 

Societatea debitoare deţine active imobilizate în valoare netă de 2.343.196 lei, fapt ce 

rezultă din evidenţele contabile, astfel: 

 Terenuri:   

 172 mp, situat in Oradea, calea Borșului, nr. 37D, ipotecat în favoarea 

Unicredit Bank S.A. 

 4242 mp , situat in Oradea, calea Borșului, nr. 37D, ipotecat în favoarea  

Unicredit Bank S.A. 

 836 mp , situat in Oradea, calea Borșului, nr. 37D, ipotecat în favoarea 

Unicredit Bank S.A. 

 Hala industriala cu cabina portar , situat in Oradea, calea Borșului, nr. 37D, ipotecat 

în favoarea Unicredit Bank S.A. 

 Utilaje și echipamente tehnologice 

 Mijloace de transport 

 Echipamente de birotică și mobilier 

Conform balanţei, la 31.08.2020, totalul activele circulante de 1.599.887 lei în constau în 

stocuri de marfă în valoare de  739.039 lei, sold de casă și bancă 1.860 lei și creanțe de 

încasat 858.988 lei . 

Conform rapoartelor de evaluare a activelor aflate în proprietatea debitoarei, întocmite în 

procedură, au fost stabilite următoarele valori de vânzare de piață: 

Bunurile Mobile, Echipamente Tehnologice, Mijloace de Transport  
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PROPRIETATEA IMOBILIARA TEREN INTRAVILAN CU CONSTRUCTII situata in loc.Oradea, str. Calea 

Borsului nr. 37d, judeţul Bihor – activ aflat în garanția Unicredit Bank SA: 

Nr. crt.  Denumire proprietate  Valoare de piata LEI  Valoare de piata EURO  

1  Teren intravilan 172 mp 

(CF 188290 Oradea)  

7.307  1.500  

2  Teren intravilan 836 mp 

(CF 168320 Oradea)  

36.536  7.500  

3  Teren intravilan 4.242 mp 

(CF 168319 Oradea)  

454.511  93.300  

4  Hala industriala  1.439.041  295.400  

5  Cabina poarta  62.355  12.800  

TOTAL GENERAL 1.999.750 410.500 

 

STOCURI: 

Nr.crt Denumire gestiune Valoare de piață 
LEI 

1 01 -Marfuri 108.340 
2 01- Materii prime 99.010 
3 01- Productie 43.575 
4 Depozit 90.044 
5 Productie 25.890 
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6 Materii prime 64.459 
TOTAL  431.319 

 

CREANȚE 

Total creanțe mari 168.496,15 LEI 

Total datorii -23.539,60 LEI 

Valoare bruta fara alte 

cheltuieli 

144.956,55 LEI 

 

TOTAL VALOARE ACTIVE: 3.194.225,55 LEI. 

Valorile precizate mai sus nu includ TVA-ul aferent tranzacţiilor globale încheiate pe 

piaţă. 

 

Pasivele societății 

Tabelul Definitiv Rectificat al Creditorilor societăţii Daluk Transmipex S.R.L. (în insolvenţă, 

in inso/vency, en procedure collective) a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 13500 din 11.08.2021, valoarea totală a datoriilor societății fiind de 

3.691.730,46 lei. 

- Creanţe beneficiare a unei cauze de preferinta: 2.129.525,45 lei 

- Creante bugetare: 176.715 lei 

- Creante chirografare: 1.385.490,01 lei 

Conform evidenței contabile, datoriile curente ale debitoarei, de la data deschiderii 

procedurii până la data de 31.07.2021 sunt în cuantum de: 181.770,58 lei, defalcate astfel: 

Descriere  Valoare lei 
Total datorii comerciale 41.685,58 
Total creante salariale 4.748,00 
Total creante bugetare 129.057,00 
Onorarii administrator judiciar 6.280,00 
TOTAL GENERAL 181.770,58 

 

În considerarea continuării activității curente desfășurată de societate, datoriile născute 

după data deschiderii procedurii sunt într-o dinamică continuă, debitoarea fiind obligată 

să le achite conform documentelor din care rezultă. 
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CAPITOLUL III 

PREMISELE ȘI  AVANTAJELE REORGANIZĂRII 

 

III.1. Premisele reorganizării 

Conceptul de reorganizare, în accepţiunea Legii nr. 85/2014, reprezintă o modalitate 

prioritară şi excepţională de realizare a scopului procedurii - redresarea debitorului şi 

reinserţia acestuia în circuitul economic şi plata datoriilor scadente. Astfel cum se 

poate observa din practica judiciară a ultimilor ani, majoritatea covârşitoare a cazurilor 

de insolvenţă constă în proceduri simplificate de faliment, iar numărul 

reorganizărilor finalizate cu succes este foarte redus, raportat la totalul cererilor de 

deschidere a procedurii insolvenţei. 

Scopul primordial al prezentului plan de reorganizare coincide cu cel reglementat în cadrul 

Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, exprimat 

în mod expres în art. 2, respectiv: ,,Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri 

colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, 

a şansei de redresare a activităţii acestuia"; prin urmare, la sfârşitul perioadei de 

reorganizare, societatea redevine independentă şi viabilă. Mai mult decât atât, 

reorganizarea activităţii debitoarei se concentrează şi asupra protejării intereselor 

creditorilor cărora li se oferă o şansă în plus la realizarea creanţelor pe care le deţin. 

Continuarea activităţii debitorului prin reorganizare, se referă la realizarea unor 

schimbări la nivelul structural în activitatea de zi cu zi a societăţii aflate în impas, cu 

menţinerea obiectului de activitate, însă abordând o nouă strategie de desfăşurare a 

activităţii, în conformitate cu resursele de care dispune şi cu cele care urmează a fi atrase, 

toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă profitabilă activitatea societăţii. 

De asemenea, facem menţiunea că acoperirea pasivului debitorului rămâne, în esenţă, 

pilonul principal al acestei proceduri, însă atunci când, în urma analizării tuturor 

circumstanţelor şi a datelor procedurii, reiese concluzia că există posibilitatea reală de 

redresare a activităţii debitorului, legea indică necesitatea acordării acestei şanse de 

redresare în detrimentul lichidării. 

În vederea alegerii măsurilor optime, au fost analizate următoarele aspecte: 

- Situaţia actuală a societăţii în momentul depunerii planului; 

- Conjunctura economică în care îşi desfaşoară activitatea; 

- Resursele pe care societatea le poate genera în mod realist în intervalul de 

implementare a      planului. 

Planul de reorganizare al Daluk Transimpex S.R.L. este menit să asigure continuarea 

activităţii, realizând mediul necesar în acest sens şi eliminând circumstanțele sau cauzele 

care ar putea avea un efect contrar redresării efective în perioada de executare a 

planului şi după aceasta. 

Perspective de redresare. Analizând contul de venituri şi cheltuieli pentru perioada 

2017-2019 se poate observa că societatea a realizat venituri superioare cheltuielilor în anii 

2017 şi 2018. În anul 2019 se înregistrează o diminuare a volumului vânzarilor care se 

reflectă în rezultatul obținut, societatea înregistrând o pierdere de 340.702 lei. 

Într-o privire de ansamblu, dinamica veniturilor şi cheltuielilor având ca referință perioada 

2017-2019 este prezentată în tabelul ce urmează. 
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Perioada 2017 2018 2019 

Venituri (lei) 6513576 7406794 6431469 

Cheltuieli 6074178 7344582 6772171 

Profit/Pierdere 

Brut 439398 62212 -340702 

 

 

 

În ceea ce privește durata de implementare şi derulare a planului de reorganizare, 

planul este elaborat pe o perioadă de trei ani de la data confirmării acestuia de către 

judecătorul sindic. 

În condiţiile în care nu se va reuşi acoperirea pasivului în termen de trei ani, în temeiul 

art.139 alin. (5), ne rezervăm dreptul de a propune prelungirea acestuia cu încă 12 luni. 

Art. 139, alin (5) prevede următoarele: Modificarea planului de reorganizare, inclusiv 

prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, 

fară a se putea  depăşi o durată totală maximă a derulării planului de patru ani de la 

confirmarea iniţială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au 

vocaţia de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea 

modificării de către Adunarea Creditorilor se va  face cu creanţele rămase în sold, la 

data votului, în aceleaşi condiţii ca şi la votarea planului de reorganizare. Modificarea 

planului va trebui să fie confirmată de judecătorul sindic. 

Expirarea perioadei iniţiale de 36 de luni, precum şi a eventualei prelungiri ulterioare 

fără a atinge obiectivele planului, va însemna că planul de reorganizare nu a reuşit, cu 

consecinţa deschiderii procedurii falimentului debitoarei. 

Pe durata planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. 5 lit. a 

din Legea nr. 85/2014, se propune exercitarea în întregime a dreptului de administrare 

a societăţii de către administratorul special cu supravegherea activităţii acestuia de 

către administratorul judiciar în condiţiile legii. 
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III.2. Avantajele  asigurate de planul de reorganizare 

Pe parcursul reorganizării judiciare, societatea funcţionează după principiul „business 

as usual", rămânând un jucător pe piaţa economică. În acelaşi timp, planul de reorganizare 

confirmat reprezintă un titlu executoriu în contra debitorului, dar şi în contra 

creditorilor, inclusiv a celor care au votat împotriva planului. 

Măsurile propuse în plan se impun cu caracter obligatoriu debitorului, care va trebui 

să acţioneze în direcţia modificărilor organizatorice, financiare şi structurale 

prevăzute în plan. 

Executarea planului de reorganizare beneficiază de un triplu control: 

- controlul general manifestat prin hotărârile adunărilor de creditori; 

- controlul legalităţii exercitat de judecătorul sindic; 

- controlul exercitat de  administratorul judiciar. 

Un avantaj major conferit creditorilor de procedura reorganizării judiciare se 

manifestă prin dreptul la tratament echitabil pe toată perioada de aplicare a planului, 

aplicarea acestui tratament fiind controlabilă direct prin analiza comparativă a 

evaluării activelor în condiţiile continuării activităţii debitoarei şi a vânzării în 

lichidare a bunurilor. 

În decursul timpului, legislaţia în materia insolvenţei a cunoscut o evoluţie 

semnificativă  în privinţa scopului principal al acestei proceduri, în prezent 

reorganizarea activităţii debitorului devenind o necesitate practică, determinată, în 

contextul economic actual de avantajele acesteia pentru participanţii la procedura 

insolvenţei. 

În aceste condiţii, considerăm justificat interesul creditorilor pentru aprobarea 

planului, realizarea condiţiilor impuse de acesta fiind susceptibilă a asigura recuperarea 

debitelor aşa cum a fost preconizată prin graficul de distribuire. 

Unul din cele mai mari avantaje obţinute de creditori prin procedura reorganizării 

judiciare a debitorului este reprezentat prin dreptul la un tratament echitabil pe 

toată perioada de aplicare a planului; echitatea acestui tratament poate fi direct 

observată şi controlată prin analiza comparativă a evaluării activelor în condiţiile 

continuării activităţii societăţii faţă de scenariul falimentului. 

 

Scenariu de faliment.  

Potrivit rapoartelor de evaluare întocmite în procedură, valoarea bunurilor din averea 
debitorului, în caz de faliment este de 2.373.926,93 lei, după cum urmează: 

 

Descriere active 

Valoare de piață (lei) Valoare vanzare 

fortata (lei) 

Creante 144.956,55 86.973,93 

Active imobile 1.999.750,00 1.499.813,00 

Active mobile (echipamente/utilaje 

garantate) 447.400,00 335.550,00 
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--- - 

Active mobile 

(echipamente/utilaje)negarantate 170.800,00 128.100,00 

Stocuri 431.319,00 323.490,00 

TOTAL 3.194.225,55 2.373.926,93 

 

În cazul deschiderii procedurii de faliment, valoarea totală a bunurilor debitoarei, 

în contextul actual economic, nu ar reuşi să acopere mai mult de 54,74% din valoarea 

totală a creanţelor ce vor fi înscrise în tabelul definitiv consolidat. 

În ipoteza falimentului trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: 

- activitatea curenta este intrerupta, veniturile aferente dispar; 

- creditorii nu vor beneficia de plăţi decât în momentul  valorificării bunurilor din 

patrimoniul debitoarei sau recuperării creanțelor; 

- se vor ocaziona cheltuieli de procedură, pentru conservarea, evaluarea şi 

valorificarea mărfurilor; 

- cuantumul datoriilor va crește din cauza obligațiilor neachitate în perioada de 

observație; 

- se vor adăuga la masa credală (respectiv la categoria creanțelor bugetare) sumele 

de care societatea debitoare a beneficiat în cadrul POR2.1, cod MySMIS 104748  in 

cuantum de 455.990 lei, program de finanțare pentru care perioada de monitorizare 

se încheie, in conformitate cu Art. 2, Alin (5) din contractul de finanțare, la data de 

18.07.2022.   

În aceste condiții, apreciem că interesul creditorilor în susținerea unui plan de 

reorganizare se legitimează, în primul rând, prin sporirea propriilor şanse de 

recuperare a creanţelor, dar nu trebuie omis nici aspectul menţinerii în circuitul 

economic a unui partener de afaceri. Totodată, reorganizarea societăţii debitoare 

prezintă avantajul de a se putea converti oricând în procedura falimentului, în situaţia 

în care planul aprobat nu dă rezultatele preconizate. 

În cele ce urmează, vom analiza comparativ gradul de acoperire al creanţelor în cadrul 

procedurii de reorganizare, respectiv în cadrul procedurii de faliment, pornind de la 

valoarea de lichidare a activelor conform rapoartelor de evaluare întocmite în cadrul 

procedurii şi a garanțiilor existente asupra activelor debitoarei Daluk Transimpex 

S.R.L.: 

Cheltuieli procedura/curente in faliment 
(estimate pt 24 luni) 

Valoare lei 

Diverse cheltuieli lichidare salariale 95.000 
De conservare (paza/utilitati) 285.600,00 
Impozite/taxe stat curente 30.000,00 
arhiva 35700 
chirie spatiu (relocare echipamente) 142800 
anunturi vanzare 3000 
Taxa UNPIR 2% 47.478,54 
Onorariu lichidator judiciar fix și procentual 255.488,65 

TOTAL 895.067,19 

 

Rangul 
creanțelor 

Total creanțe 
Conform 
tabel 

Estimare sume ce s-ar distribui 
către categoriile de creanțe in 

Estimare sume ce se distribuie 
in cazul reorganizării (cf tabel 
definitiv  rectificat de creanțe) 
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definitiv 
rectificat 

LEI 

cazul falimentului (cf tabel 
definitiv consolidat) 

 
LEI 

 
 

LEI 

Creante 
garantate 

2.129.525,45 1.380.321,85*1 

 

64,27% 

 

2.129.525,45  100% 

Creante 
bugetare 

176.715 

 

98.537,89*2 

 

12,94% 

 

176.715 

  

100% 

Creante 
chirografare 

1.385.490,01 
 

0,00 0% 0,00 0% 

*1  categoria creanțe garantate in faliment (creanțe înscrise în tabelul definitiv rectificat la care se adaugă cele 

născute în perioada de observație): 2.147.525,45 lei 

*2  categoria creanțe bugetare in faliment ( creanțe înscrise în tabelul definitiv rectificat la care se adaugă cele 

născute în perioada de observație): 761.762,00 lei 

Astfel, în cazul falimentului societății, valoarea probabilă totală a încasărilor obținute din 

valorificarea activelor debitoarei ar fi de 2.373.926,93 lei exclusiv TVA (valoarea de 

lichidare din rapoartele de evaluare). 

Trebuie subliniat faptul că în cazul falimentului,  creanțelor garantate și bugetare li se vor 

adăuga cheltuielile  născute în perioada de observație, respectiv: 

- 18.000 lei- dobânzi bancare  

- 129.057,00 lei – datorii creanțe bugetare, 

- 455.990  lei - sumele de care societatea debitoare a beneficiat în cadrul POR2.1, cod 

MySMIS 104748   

ceea ce înseamnă că, în tabelul definitiv consolidat, creanța garantată va fi în cuantum de 

2.147.525,45 lei, iar cea bugetară va fi în cuantum de 761.762,00 lei. 

Din suma de 2.373.926,93 lei, valoarea probabilă totală a încasărilor obţinute din 

valorificarea activelor debitoarei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, 

prioritar se va ţine cont de alocarea şi acoperirea cheltuielilor curente aferente 

procedurii, iar diferența va acoperi parțial din masa credală a debitoarei. Considerând 

că procedura falimentului s-ar încheia în 24 luni de la data deschiderii ei, retribuția fixă 

a lichidatorului judiciar ar atinge suma de  114.240,00 lei. 

Scăzând cheltuielile de procedură/curente, precizate mai sus, constatăm că rezultă un 

disponibil de distribuit în cuantum de 1.478.859,74 Iei, în cazul în care procedura de 

valorificare s-ar desfăşura în condiţii optime şi dacă s-ar reuşi valorificarea tuturor 

bunurilor în intervalul menţionat. 

Or, prin valorificarea bunurilor debitoarei s-ar putea acoperi parţial din sumele ce fac 

obiectul Tabelului Definitiv Rectificat al Creditorilor debitoarei, putând fi acoperită parţial 

categoria de creanţe garantate (respectiv 64,27%) şi parţial din cuantumul creanţelor 

bugetare (respectiv 12,94%). Pentru categoria creanţelor chirografare nu s-ar putea 

efectua distribuiri de sume. 

În ceea ce privește estimarea sumei ce ar fi distribuită categoriei de creditori garantați în 

cazul falimentului, aceasta a fost determinată prin deducerea pro rata a cheltuielilor de 

conservare (pază), a onorariului lichidatorului judiciar și a contribuției la fondul UNPIR. 

În cazul continuării activităţii printr-un plan de reorganizare, s-ar distribui integral 

creanţa înscrisă la masa credală către grupa creanțelor garantate și cea a 

creditorilor bugetari, iar grupa creditorilor chirografari nu ar beneficia de distribuiri. 



16 

 

În cele ce urmează, prezentăm modalitatea de distribuire și gradul de acoperire a 

creanțelor în reorganizare versus faliment: 

Grupa 1, art. 159  pct. (3) Creanţe 
beneficiare a unei cauze de preferinta 

        

Nr.crt. Creditor 
Creanţa 

acceptată 
(LEI) 

distribuire 
prin plan de 
reorganizare 

% acoperire 
creanta in 

reorganizare 

distribuire 
in caz de 
faliment 

% 
acoperire 

creanta 
in 

faliment 

1 UNICREDIT BANK 2.129.525,45 2.129.525,45 100,00% 1.380.321,85 64,27% 

  Total grupa 1 2.129.525,45 2.129.525,45 100,00% 1.380.321,85 64,27% 
       

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

          

Nr.crt. Creditor 
Creanţa 

acceptată 
(LEI) 

distribuire 
prin plan de 
reorganizare 

% acoperire 
creanta in 

reorganizare 

distribuire 
in caz de 
faliment 

% 
acoperire 

creanta 
in 

faliment 

2 

Administratia 
Judeteana a 
Finanţelor Publice 
Bihor 

170.805,00 170.805,00 100,00% 
95.242,42 

  

12,50% 

  

3 
PRIMARIA 
ORADEA 

5.910,00 5.910,00 100,00% 

  
3.295,47 

 

  

0,43% 

  Total grupa 2 176.715,00 176.715,00 100,00% 98.537,89 12,94% 

       

Grupa 3, art.161 pct. (8) – 
Creanţe chirografare 

          

Nr.crt. Creditor 
Creanţa 

acceptată 
(LEI) 

distribuire 
prin plan de 
reorganizare 

% acoperire 
creanta in 

reorganizare 

distribuire 
in caz de 
faliment 

% 
acoperire 

creanta 
in 

faliment 

4 
ING BANK NV 
Sucursala 
București 

101.687,47 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

5 FIRST BANK 434.583,21 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6 
ALDARO TOTAL 
PACK SRL 

38.516,92 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

7 
BALCANIC 
STRETCH SRL 

153.366,89 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

8 BESTFOAM SRL 1.612,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

9 
ECOTEX TNT 
SOLUTION SRL 

2.058,34 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

10 EUROFOAM SRL 156.787,74 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

11 
EUROPAPIER 
ROMANIA SRL 

19.360,81 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

12 
EUROSIGURANTA 
SERV SRL 

229.989,75 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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13 
GLOBAL TEX 
DISTRIBUTION 
SRL 

10.005,16 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

14 
KLINGSPOR 
ROMANIA SRL 

31.496,17 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

15 
ONDUCARTON 
SRL 

9.654,11 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

16 
ORANGE 
ROMANIA SA 

4.689,87 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

17 SUPERBON SRL 10.494,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

18 UNU TIC SRL 3.012,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

19 VIMEX SRL 3.713,99 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

20 
VPK PACKAGING 
SRL 

97.587,89 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

21 Petrus Florin 48.062,48 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

22 Extrapack OOD 28.809,62 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  Total grupa 3 1.385.490,01 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

Totodată, costurile fixe/curente ale societăţii sunt suportate din activitatea curentă   a 

debitoarei, în  caz contrar, aceste cheltuieli, necesare şi în procedura de faliment, se 

deduc din preţurile obţinute din valorificarea patrimoniului, corelativ cu scăderea 

sumelor propuse spre distribuire către creditori. 

Astfel cum am prezentat pe larg anterior, reorganizarea societăţii debitoare prezintă 

avantajul de a se putea converti oricând în procedura falimentului, în situaţia în care planul 

aprobat nu dă rezultatele scontate. 

Așadar, reorganizarea societăţii debitoare prezintă avantajul de a se putea 

converti oricând în procedura falimentului, în situaţia în care planul aprobat nu 

este îndeplinit. Totodată, costurile fixe/curente ale societății sunt suportate din 

activitatea curentă a debitoarei, în caz contrar, aceste cheltuieli, necesare şi în 

procedura de faliment, se deduc din preturile obținute din valorificarea 

activelor. corelativ cu scăderea sumelor propuse spre distribuire către creditori. 

 

CAPITOLUL IV 

CATEGORII DE CREANȚE,  TRATAMENTUL CREANŢELOR ȘI PROGRAMUL DE 

PLATĂ A CREANȚELOR 

Executarea planului de reorganizare se va desfăşura în termen de 3 ani calculaţi de la 

momentul confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic. 

 

IV.1. Categorii de creante: 

Categoriile distincte de creanțe care urmează a vota separat prezentul plan de 

reorganizare sunt următoarele categorii de creanțe prevăzute de art.138 din Legea 

85/2014, respectiv: 

 Creanţe care beneficiază de drepturi de preferință: 2.129.525,45 lei 
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În cazul falimentului, creditorii din categoria creanțelor garantate ar primi 

1.380.321,85 lei, respectiv 64,27% din suma înscrisă în tabelul definitiv consolidat. 

Prin plan s-a prevăzut în perioada de reorganizare stingerea integrală a 

creanțelor garantate, în sumă de 2.129.525,45 lei,  astfel cum e prevăzut în 

programul de plăți. 

 Creanțe bugetare: 176.715 lei 

În cazul falimentului, creditorii din categoria creanțelor bugetare ar primi 

98.537,89 lei, respectiv 12,94% din suma înscrisă în tabelul definitiv consolidat. Prin 

plan s-a prevăzut în perioada de reorganizare stingerea integrală a creanțelor 

bugetare, în sumă de 176.715 lei,  astfel cum e prevăzut în programul de plăți. 

 

 Creanțe chirografare: 1.385.490,01 lei 

În cazul falimentului, creditorilor din categoria creanțelor chirografare nu li s-ar 

distribui sume. Prin plan planul de reorganizare nu s-a prevăzut distribuirea de sume 

către această categorie de creditori. 

 

IV.2.Plata creanțelor deținute împotriva averii debitoarei. 

Plata datoriilor născute în perioada de observație și neachitate până la data întocmirii 

planului de reorganizare și a celor născute în perioada de reorganizare 

Creanțele curente născute în perioada de reorganizare și cele din perioada de 

observație vor fi achitate conform actelor din care rezultă ( fluxul de numerar -Anexa 

nr.2), conform prevederilor art. 80 din Legea 85/2014. 

În consecință, fluxurile de numerar previzionate pe perioada de reorganizare prevăd 

dobânzi acordate creditorului garantat calculate până la distribuirea integrală a sumei 

acestuia înscrise în tabelul definitiv rectificat de creanțe, precum și achitarea  tuturor 

celorlalte cheltuieli curente. 

 

Programul de plată a creanțelor înscrise în tabelul definitiv rectificat 

Programul de plată a creanțelor este definit de art. 5, pct. 53 din Legea nr. 85/2014 ca 

fiind: ,,graficul de achitare a acestora menţionat în planul de reorganizare care include: 

- cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu 

mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanţe; în cazul 

creditorilor beneficiar ai unei cauze de preferinţă sumele vor putea include şi dobânzile; 

- termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume". 

Programul de plată a creanțelor este prezentat în Anexa nr.3 la prezentul plan de 

reorganizare, iar fluxurile de numerar previzionate pe perioada de reorganizare sunt 

prezentate în Anexa nr.2 la prezentul plan. 

Termenele de plată din programul de distribuiri sunt esențiale, întrucât depășirea 

acestora poate însemna eșecul planului de reorganizare. 

Plata remunerației administratorului judiciar . Planul de reorganizare prevede plata 

remunerației administratorului judiciar astfel: 
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- Onorariu fix lunar de  4000 lei+ TVA;  

- Onorariu procentual de 5%+ TVA din: sumele obținute din recuperarea de creanțe 

și din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei – se aplica sumelor încasate 

din valorificarea activelor și recuperare de creanțe. Sumele necesar a fi achitate 

administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar previzionate. 

Bugetul previzionat în perioada reorganizării judiciare a fost construit având în vedere 

următoarele premise şi prevederi: 

- Proprietatea imobiliară situat în Oradea str. Borșului nr. 37D va fi valorificată cel 

târziu până la sfârșitul celui de- al doilea trimestru de implementare al planului; 

- Veniturile din exploatare ale societăţii în primul an de implementare a planului vor 

fi aproximativ la nivelul celor înregistrate în anul 2018. Se are în vedere o creştere graduală 

progresivă a veniturilor anuale din exploatare cu 8% in al doilea an fata de primul an și cu 

10% în anul 3 fata de anul 2. Această creștere este estimată în perspectiva în care pe de o 

parte se are in vedere creșterea vânzărilor gamei actuale de produse dar și diversificarea 

ofertei de produse. 

- In categoria cheltuielilor s-a avut în vedere ponderea şi valoarea acestora anterior 

înregistrate în contabilitate, ponderate cu creșterile estimate conform bugetului 

previzionat atașat.  

- Cheltuiala cu dobânzile se va reduce în urma achitării creanțelor garantate.  

Fluxul de numerar previzionat are în vedere intrările de sume provenite din valorificarea 

imobilului, activitate curentă şi din recuperarea creanțelor. Ieșirile de lichidități se vor face 

în corelație cu cheltuielile din bugetul previzionat având în vedere plata acestora la 

scadență. Cuantumul cheltuielilor curente şi modalitatea de achitare rezultă din bugetul de 

venituri si cheltuieli previzionat şi fluxul de numerar aferent, elemente care fac parte 

integrantă din prezentul plan de reorganizare. 

Din lichiditățile disponibile după achitarea cheltuielilor curente, se vor achita obligațiile 

către creditori asumate prin programul de plăți. 

 

IV.3.Tratamentul creanțelor 

În conformitate cu dispozițiile legale, este obligatoriu ca planul de reorganizare să prevadă 

următoarele mențiuni: 

- categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate, în sensul legii; 

- tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate; 

- dacă și în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii 

din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în 

comandită vor fi descărcaţi de răspundere; 

- ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în 

comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz 

de faliment; 

- modalitatea de achitare a creanțelor curente. 

Raportat la procedura insolvenței față de Daluk Transimpex S.R.L., au fost identificate 3 

categorii distincte de creanţe, care votează separat: 

1. CREANŢE CARE BENEFICIAZĂ DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ; 
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2. CREANŢE BUGETARE; 

3. CREANŢE CHIROGRAFARE. 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014, categoria de creanţe defavorizate 

este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel 

puţin una dintre  modificările următoare pentru oricare dintre creanţele categoriei 

respective: 

- o reducere a cuantumului creanţei şi/sau a accesoriilor acesteia la care 

creditorul este  îndreptăţit potrivit prezentei legi; 

- o reducere a garanţiilor şi reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului, fără 

acordul  expres al acestuia. 

Mai mult, în temeiul art. 139 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014: ,,vor fi considerate 

creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita 

integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele 

de credit sau leasing din care rezultă". 

Din coroborarea acestor norme legale cu cele prevăzute de art. 5. pct.16, lit.a și b, 

rezultă că prezentul plan de reorganizare defavorizează toate categoriile de 

creditori prevăzuți prin plan, prin       raportare la faptul că prezentul plan prevede: 

- reducerea la 0 (zero) a creanţelor creditorilor chirografari, către aceştia nefiind 

distribuite sume         prin prezentul plan; 

- reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres al 

acestuia pentru    categoria de creanţe care beneficiază de drepturi de preferință 

şi categoria creanțe bugetare. 

 

IV.4.Explicaţii privind modul de distribuire 

Astfel cum am menţionat în secţiunea precedentă, în vederea reinsertiei societăţii 

debitoare în circuitul economic, în cadrul planului de reorganizare s-au prognozat 

distribuiri doar către categoriile de creanţe garantate (integral), şi bugetare (integral), 

astfel: 

Grupa 1, art. 159  alin.1 pct. (3) Creanţe beneficiare 
a unei cauze de preferinta 

  
    

 
  

Nr.
crt. 

Creditor 
Creanţa 

acceptată 
(LEI) 

Distribuire 
prin plan de 
reorganizare 

An 1 An 2 An 3 

% 
acoperire 

creanta 
in 

reorganiz
are 

1 
UNICREDIT 
BANK 

2.129.525,45 2.129.525,45 2.129.525,45 0,00 0,00 100,00% 

  
Total 
grupa 1 

2.129.525,45 2.129.525,45 2.129.525,45 0,00 0,00 100,00% 

        

Grupa 2, art.161 pct. (5) - Creanţe bugetare 
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Nr.
crt. 

Creditor 
Creanţa 

acceptată 
(LEI) 

Distribuire 
prin plan de 
reorganizare 

An 1 An 2 An 3 

% 
acoperire 

creanta 
in 

reorganiz
are 

2 

Administrat
ia Judeteana 
a Finanţelor 
Publice 
Bihor 

170.805,00 170.805,00 34.161 68.322 68.322 100,00% 

3 
PRIMARIA 
ORADEA 

5.910,00 5.910,00 5.910,00 0,00 0,00 100,00% 

  
Total 
grupa 2 

176.715,00 176.715,00 40.071 68.322 68.322 100,00% 

        

Grupa 3, art.161 pct. (8) – Creanţe chirografare 
  
  

      
 

Nr.
crt. 

Creditor 
Creanţa 

acceptată 
(LEI) 

distribuire 
prin plan de 
reorganizare 

An 1 An 2 An 3 

% 
acoperire 

creanta 
in 

reorganiz
are 

4 

ING BANK 
NV 
Sucursala 
București 

101.687,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5 
FIRST 
BANK 

434.583,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

6 
ALDARO 
TOTAL 
PACK SRL 

38.516,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7 
BALCANIC 
STRETCH 
SRL 

153.366,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

8 
BESTFOAM 
SRL 

1.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

9 

ECOTEX 
TNT 
SOLUTION 
SRL 

2.058,34 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00% 

10 
EUROFOAM 
SRL 

156.787,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

11 
EUROPAPIE
R ROMANIA 
SRL 

19.360,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

12 
EUROSIGUR
ANTA SERV 
SRL 

229.989,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

13 

GLOBAL 
TEX 
DISTRIBUTI
ON SRL 

10.005,16 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00% 

14 
KLINGSPOR 
ROMANIA 
SRL 

31.496,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

15 
ONDUCART
ON SRL 

9.654,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

16 
ORANGE 
ROMANIA 
SA 

4.689,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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17 
SUPERBON 
SRL 

10.494,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

18 
UNU TIC 
SRL 

3.012,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

19 VIMEX SRL 3.713,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

20 
VPK 
PACKAGING 
SRL 

97.587,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

21 
Petrus 
Florin 

48.062,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

22 
Extrapack 
OOD 

28.809,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  
Total 

grupa 3 
1.385.490,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

Așadar, ulterior confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic, în 

termen de 3 ani, urmează a fi efectuate următoarele distribuiri: 

- Planul de reorganizare prevede plata integrală a creanței care beneficiază de 

drepturi de preferință în trimestrul II  al planului; 

- Planul de reorganizare prevede plata creanței bugetare începând cu trimestrul II 

al planului până în trimestrul XII. 

Tratament echitabil și corect acordat creditorilor: În conformitate cu prevederile 

art.139 alin.2 , planul de reorganizare corespunde condițiilor tratamentului corect și 

echitabil, întrucât: 

- niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanță care 

respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului; 

- nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește 

mai mult decât valoarea totală a creanței sale; 

- în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie 

de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum 

rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primește mai mult decât ar 

primi în cazul falimentului; 

- planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei 

categorii distincte. 

 

IV.5. Alte mențiuni 

În perioada reorganizării judiciare nu s-a previzionat modificarea actului constitutiv al Daluk 

Transimpex S.R.L. sau fuziunea societăţii. Descărcarea de răspundere a debitoarei, a 

membrilor grupului de interes economic, a organelor de conducere şi a asociaţilor se va 

realiza doar la momentul închiderii procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014. 

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 133 din Legea privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, prezentul plan de reorganizare: 

- Nu prevede măsuri de modificare a conducerii activităţii debitoarei; 

- Nu are în vedere fuziunea sau divizarea societăţii debitoare. 
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CAPITOLUL V 

STRATEGIA DE REORGANIZARE, MASURI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A 

PLANULUI DE REORGANIZARE 

 

Obiectivele planului de reorganizare a debitoarei sunt acoperirea pasivului debitoarei 

într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului și continuarea activității Daluk 

Transimpex SRL cu lichidarea parțială sau totală a activelor. 

Raportat la nivelul datoriilor societății astfel cum rezulta din tabelul definitiv rectificat de 

creanțe, o satisfacere într-un grad cât mai ridicat se va putea realiza doar prin combinație 

dintre lichidarea unor active și continuarea activității. 

Măsuri de reorganizare: 

 Continuarea măsurilor luate în perioada de observație de reducere a 

consumurilor de materii prime și resurse, obținerea unor termene de plată și a unor 

prețuri de achiziție mai mici, reconstruirea și consolidarea/dezvoltarea segmentului 

propriu de piață.  

 Lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea 

executării planului -  conform prevederilor art.133 alin.5,  din Legea 85/2014. 

Bunurile (în exploatare sau în afara exploatării), așa cum sunt enumerate de rapoartele de 

evaluare, pot fi închiriate, scoase din funcțiune și valorificate prin vânzare individuală sau 

în bloc. 

Vânzarea activelor în bloc, ca ansamblu/subansamblu funcțional, poate lua forma unui 

transfer de active, dacă îndeplineşte dispoziţiile art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003. 

Procedura de valorificare a bunurilor se va desfăşura cu respectarea următoarelor 

principii: 

- Principiul maximizării valorii activului debitoarei; 

- Principiul tratamentului echitabil al ofertanţilor; 

- Principiul transparenţei operaţiunilor efectuate; 

- Principiul privilegiului creditorului garantat asupra bunului primit în  garanţia 

creanţei sale. 

Activele debitoarei vor fi valorificate prin organizarea de licitații publice si/sau prin 

negociere directă, având ca prețuri de pornire valorile de piață stabilite prin rapoartele 

de evaluare sau cele aprobate de către creditori, cu efectuarea tuturor demersurilor de 

expunere pe piață a activelor.  

Condițiile de desfășurare a licitațiilor/ședințelor de negociere directă şi a taxelor de 

participare la licitație/negociere directă urmează a fi supuse aprobării creditorilor pe 

parcursul perioadei de reorganizare, fără ca aceste demersuri să fie considerate 

modificări ale prezentului plan de reorganizare.  

 

Durata planului de reorganizare: 
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Executarea planului de reorganizare este prevăzută pentru o perioadă de 36 luni (3 ani), în 

conformitate cu prevederile legale, începând cu data confirmării planului cu posibilitate de 

prelungire conform legii. 

 

Surse de finanțare:  

Principalele surse de finanțare propuse prin planul de reorganizare sunt: 

- Lichidarea parţială sau totală a activului debitorului, prin vânzarea unor active, 

individual sau în bloc, sau închirierea acestora conform condițiilor prevăzute de 

prezentul plan; 

- Transfer de ansambluri sau subansambluri funcționale, în sensul prevederilor 128 

alin. (7) din Legea nr. 571/2003. 

- Atragerea de beneficiari ai serviciilor/produselor comercializate de debitoare. 

 

 

CAPITOLUL VI 

CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI 

 

Conform prevederilor art. 141 alin. 2 din Legea m. 85/2014, pe parcursul reorganizării, 

activitatea debitorului va fi condusă de administratorul special, sub supravegherea 

administratorului judiciar MMM INSOLVENCY IPURL. 

Controlul aplicării planului de reorganizare, reglementat de Secţiunea a 6-a din Legea 

nr. 85/2014, vizează implementarea şi respectarea acestuia de către debitoare sub 

supravegherea strictă a administratorului judiciar. Ulterior aprobării planului de 

reorganizare, administratorul judiciar are ca scop principal urmărirea realizării 

acestuia şi sesizarea instanţei şi a creditorilor în cazul în care debitorul nu îl respectă. 

Aşa cum anterior a fost menţionat, executarea planului beneficiază astfel de un 

triplu control: general al creditorilor, al legalităţii, exercitat de către  judecătorul 

sindic şi controlul exercitat de administratorul judiciar. 

Controlul financiar se va exercita prin urmărirea evoluţiei cash-flow-ului real faţă de 

cel previzionat, stabilindu-se măsurile necesare pentru respectarea graficului iniţial. 

În vederea unui control eficient, debitoarea va întocmi rapoarte trimestriale ce vor 

cuprinde încasările societăţii, respectiv plăţile efectuate, cu justificarea aferentă atunci 

când acestea nu vor fi conforme cu graficul aferent planului de reorganizare. Acestea vor 

fi analizate de către administratorul judiciar, urmând a fi prezentate creditorilor, iar în 

măsura în care aceştia nu vor înţelege să le aprobe, aspectul va fi prezentat 

judecătorului sindic. 

Pe tot parcursul procedurii de reorganizare, societatea debitoare va beneficia din 

partea administratorului judiciar de sprijinul teoretic pentru respectarea întocmai a 

legislaţiei în vigoare. 

În situaţii excepţionale care impun modificarea prevederilor planului se va convoca 

Adunarea Generală a Creditorilor, în care va fi supusă la vot propunerea de rezolvare 

a situaţiei ivite. În concluzie, se poate aprecia că în cadrul procedurii de reorganizare 
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judiciară, controlul managementului debitorului revine creditorilor, control exercitat 

prin Adunarea Creditorilor. 

Cea mai importantă sancţiune pentru nerespectarea planului de reorganizare o 

constituie trecerea la faliment în condiţiile art. 143 şi următoarele din Legea privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, propunere pe care o poate avansa 

administratorul judiciar sau oricare dintre creditori. 

 

 

CAPITOLUL VII 

CONCLUZII 

 

Prezentul plan de reorganizare are ca obiectiv principal satisfacerea în proporţie cât 

mai ridicată a creanţelor Daluk Transimpex S.R.L.; în acelaşi timp, prin aplicarea 

acestei proceduri sunt obţinute avantaje nu doar de către creditorii care îşi vor 

satisface creanţele, ci bineînţeles şi de către debitoare, care nu va fi exclusă din viaţa 

comercială - ipoteză care ar deveni reală prin aplicarea soluţiei alternative a 

falimentului. 

Succesul acestui plan depinde de aplicarea sa cu stricteţe, realizată prin lipsa abaterilor 

şi  prin colaborarea permanentă dintre societate, administrator judiciar şi creditori, 

urmând ca nimic din ceea ce nu a fost prevăzut şi discutat să nu fie pus în practică 

fără o prealabilă analiză riguroasă realizată de organele de control ale acestuia 

(administrator judiciar, creditori, judecător sindic). 

 

ANEXE: 

ANEXA 1 - Buget de Venituri şi Cheltuieli Daluk Transimpex S.R.L.; 
ANEXA 2- Flux de numerar Daluk Transimpex S.R.L.; 
ANEXA 3- Grafic de distribuiri Daluk Transimpex S.R.L.. 
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