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Preambul

In temeiul art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, 
prezentul Plan de reorganizare este propus de debitoarea S.C RAZMER COMGEN S.R.L prin 
administrator special ROBU CICERONE-FLOR1NEL. Destinatarii acestui Plan de reorganizare sunt 
judecătorul sindic precum si creditorii debitoarei.

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii S.C RAZMER 
COMGEN S.R.L conform art. 94 alin. 1 lit. A) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei au 
fost indeplinite, dupa cum urmeaza :

• Posibilitatea reorganizării a fost analizata de către administratorul judiciar in Raportul 
privind cauzele si imprejurarilor care au dus la apariţia insolventei depus la dosarul cauzei si 
analizat de creditori, care nu au formulat contestatii împotriva acestui raport.

• Tabelul definitiv de creanţe impotriva SC RAZMER COMGEN SRL a fost depus la dosar la 
data de 14 iulie 2014, instanta dispunând afişarea acestui act de procedura la aceeaşi data.

• SC RAZMER COMGEN SRL nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolventei. Nici Societatea si nici un membru al organelor de 
conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru nici una dintre infracţiunile prevăzute 
de art. 94 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

1. SUMARUL PLANULUI

1.1 Activitatea Debitoarei in perioada de observaţie
S.C RAZMER COMGEN S.R.L are ca activitate preponderentă -  Recuperarea materialelor 

reciclabile sortate -  respectiv Cod CAEN nr. 3832 -  1.
Intrarea societatii in procedura de insolventa a dus la degradarea relaţiilor comerciale si la 

adancirea necesitatii de capital de lucru.
Totuşi in perioada de observaţie a fost continuata activitatea, prin recuperarea materialelor 

reciclabile sortate, colectarea si/sau valorificarea materialelor reciclabile.

1.2 Premisele Planului de Reorganizare

1.2.1 Considerente generale
Planul de reorganizare propus de debitoarea SC RAZMER COMGEN SRL prin administrator 

special ROBU CICERONE-FLORINEL, a fost formulat ca o alternativa acordata creditorilor de 
recuperarea a creanţelor.

In opinia administratorului judiciar, aceasta modalitate este singura alternativa care ar 
conduce la acoperirea cel puţin a unei parti din creanţele detinute de creditori impotriva societatii 
debitoare, trecerea la faliment si valorificarea bunurilor din patrimoniul societatii conducând 
numai la acoperirea cheltuielilor de procedura şi o mică parte de creanţe.

1.2.2 Modalitati de reorganizare

Planul prevede ca modalitate de reorganizare :
- restructurarea si continuarea activitatii SC RAZMER COMGEN SRL, in vederea atingerii 

unui nivel de performanta care sa permită stingerea in mare parte a obligaţiilor.
Pe scurt, masurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciara al SC RAZMER 

COMGEN SRL sunt cele prevăzute de art. 95 alin. 6 lit. A, B, C, E, G, H, I si L din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolventei.



1.2.3 Obiectivele planului

Obiectivul fundamental al Planului il constituie continuarea activitatii firmei si achitarea 
categoriilor de creanţe. Dezvoltate in extenso pe parcursul Planului de Reorganizare, premisele ce 
stau la baza intocmirii acestuia pot fi structurate astfel:

In conformitate cu Tabelul Definitiv al Creanţelor, masa credala a SC RAZMER COMGEN SRL 
este formata dintr-un număr de 14 creditori, insumand 16.985.875,94  lei.

Structura categoriilor de creanţe se prezintă dupa cum urmeaza :
• creanţe garantate
• creanţe salariale
• creanţe bugetare
• creanţe chirografare

Evaluarea activelor imobiliare, mobiliare si a creanţelor SC RAZMER COMGEN SRL s-a 
realizat in urma efectuării inventarierii patrimoniului societatii în luna decembrie 2013, ocazie cu 
care s-a determinat valoarea contabila neta respectiv :

- valoarea contabila neta a proprietăţilor imobiliare, a bunurilor mobile si creanţelor 
inventariate si aflate in patrimoniul SC RAZMER COMGEN SRL, în anul 2013 este de respectiv
9.053.109,00 lei, din care:

-  V active imobilizate = 4.869.566,00 lei
-  V active circulante = 4.183.543,00 lei

Activitatea de exploatare

SC RAZMER COMGEN SRL este autorizata potrivit legii in vederea desfasurarii activitatilor 
de recuperare a materialelor reciclabile sortate.

La data intocmirii prezentului Plan de reorganizare societatea are incheiate mai multe 
contracte de vanzare-cumparare privind vânzarea-cumpararea de: deşeuri reciclabile (ambalaje, 
deşeuri industriale, deşeuri post consum, etc.) din mase plastice, hârtie si carton, lemn, sticla, dupa 
caz, deşeuri de ambalaje generate -  Cod 15 01 -  achiziţii din Flux Comercial (deseu carton 1.04 cal
I, deseu carton cal 11, deseu arhiva, deseu pp balotat, deseu HDPE, deseu folie nature cal I, deseu 
folie nature cal II, deseu folie nature cal III, deseu folie color cal I, deseu folie color cal II, deseu 
HDPE bidonase, deseu pp rafie, deseu PET nature, deseu PET albastru si verde, deseu PET maro, 
deseu casnice, deseu PP bari auto, deseu electronice amestec, deseu sticla, deseu lemn], 
macinatura provenita din deşeuri de polipropilena -  gead de injecţie, precum si granula 
reprocesata provenita din polietilena de joasa densitate, nature sau color, folie polietilena 
regranulata, granula reprocesata provenita din polietilena nature sau color, precum si folia din 
polietilena reciclata, nature sau color.

SC BPB Plast SRL -  contract nr. 98/05.07.2013;
SC Plastic Inject SRL -  contract nr. RZM 78/10.05.2012;
SC Alcromal Service SRL -  contract nr. 28/04.08.2013;
SC ISG Grup SRL -  contract nr. 57/16.09.2013;

- SC Premier Construct Distribution SRL -  contract nr. 89/16.10.2013;



- SC Torsan SRL -  contract nr. RZM 93/19.09.2013;
SC L’Arte Toscana SRL -  contract nr. 6/21.09,2013;
SC Euro Plast Prod SRL -  contract nr. 10/25.05.2013;

- SC 3P Frigoglass SRL -  contract nr. RCS 92/20.11.2013;
- SC Romsolutions Standard SRL -  contract nr. 102/12.12.2013.
Contractele mentionate sunt anexe la Planul de reoganizare.

în vederea îndestulării masei credale se propune ca pe langa veniturile realizate prin 
activitatea desfasurata, în timpul procedurii de reorganizare, sa fie recuperate creanţele existente, 
a principalilor cilenti, dupa cum urmeaza:

1 2GSRL 42.712,09 le 1,276%
2 BCA VIO SERVICE SRL 111.118,88 le 3,321%
3 CARPATINA 24.744,16 le 0,739%
4 CARTON SERV 71.091,44 le 2,124%
5 CRAICOLECT 101.803,82 le 3,042%
6 CRIDO MEDIA CONCEPT 2.201,00 le 0,066%
7 DEBIT FARIN 4.600,00 le 0,137%
8 DAMIRO TRANS EUROPE 4.800,00 le 0,143%
9 DONYDON STAR 1.425,37 le 0,043%

10 ECO-PACK MANAGEMENT 27.514,48 le 0,822%
11 ECOPLAST INDUSTRIES 1.556,87 le 0,047%
12 EPSILON COMPANY 10.824,77 le 0,323%
13 EUROTRANSALEX SRL 2.843,15 le 0,085%
14 EXROM SRL 3.720,00 le 0,111%
15 GHIROM INVEST MUNTENIA 2.170,00 le 0,065%
16 GENERAL DI SA 29.389,71 le 0,878%
17 GLOBAL WASTE RECYCLING 6.207,31 le 0,185%
18 GORJ RECYCLING COMPANY 139.950,00 le 4,182%
19 GORUN SRL 6.610,00 le 0,198%
20 HELION FN LOGISTIC 1.557,14 le 0,047%
21 IACOMAR COMPANY 1.190,00 le 0,036%
22 IB CARGO 1.401,20 le 0,042%
23 LAVIS LOGISTIC 10.982,22 le 0,328%
24 LINZERAGRO TRADE 2.236,23 le 0,067%
25 LOGISTIC STIL 1.033,87 le 0,031%
26 LUCGRIG SRL 30.381,87 le 0,908%
27 MAGROSS SRL 1.364,00 le 0,041%
28 MOBIL CONSTRUCT INVEST 2.218,11 le 0,066%
29 MOBILPLAST SA 10.118,54 le 0,302%
30 MOUTARDI SRL 5.077,96 le 0,152%
31 NET LOGISTICS SRL 3.480,75 le 0,104%
32 REC CARTO PLAST SRL 99.377,69 le 2,970%



33 RECISEV PLAST SRL 809.995,87 lei 24,205%
34 ROBSYLV COM 1.746.223,63 lei 52,183%
35 SALAMOND IMPEX 5.653,50 lei 0,169%
36 SLY-RO SRL 7.138,00 lei 0,213%
37 SPEDITION PERA 2.666,00 lei 0,080%
38 TIM-IOS SRL 4.700,00 lei 0,140%
39 TONIX IMPEX 2.979,52 lei 0,089%
40 STEFODAL CONSTRUCT 1.285,00 lei 0,038%

TOTAL 3.346.344,15 lei 100,000%

De asemenea, societatea inregistreaza clienţi incerţi in suma de 2.775.025,12 lei (SC Carton 
Serv SRL, Gorj Recycling Company SRL, Recisev Plast SRL, Robsylv Corn SRL, SC Ecoplast Industrie 
SRL, SC Global Waste Recycling SRL), intrucat aceşti clienţi se afla in procedura de 
insolventa/faliment.

1.2.4 Durata Planului de reorganizare

Termenul de executare a Planului de reorganizare al SC RAZMER COMGEN SRL va fi de 3 ani 
de la data confirmării acestuia, cu posibilitate de prelungire in condiţiile legii.

1.2.5 Programul de plata al creanţelor

Programul de plata a creanţelor, element esenţial, este prezentat in Capitolul 9.

1.2.6 Categorii de creanţe participante la procedura de insolventa
Categoriile de creanţe din prezentul Plan de reorganizare potrivit legii sunt urmatoarele:
• Categoria creanţe garantate
• Categoria creanţe salariale
• Categoria creanţe bugetare
• Categoria creanţe chirografare

Precizam faptul ca atat creanţele născute anterior deschiderii procedurii si inscrise in 
Tabelul Definitiv de Creanţe impotriva SC RAZMER COMGEN SRL cat si cele născute dupa data 
deschiderii procedurii urmeaza sa fie achitate prin Programul de Plaţi intr-un cuantum mult mai 
mare decât cel care ar fi achitat in caz de faliment.

De la data confirmării acestui Plan de Reorganizare, SC RAZMER COMGEN SRL este 
descarcata de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea inainte de confirmarea Planului 
si cea prevăzută in Plan. De asemenea, SC RAZMER COMGEN SRL este descarcata de orice 
răspundere in sensul art. 95 alin. 5 lit. C) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

NOTA:
PE TOATA PERIOADA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE ACESTA POATE 

FI MODIFICAT POTRIVIT ART. 101 ALIN. 5, DACA CONDIŢIILE IN CARE A FOST PROPUS 
PLANUL DE REORGANIZARE NU MAI CORESPUNDE IPOTEZELOR DE CALCUL SI PREVIZIUNE 
SAU AU FOST IDENTIFICATE ALTE MODAL1TATI DE STINGERE A CREANŢELOR, SURSE DE 
FINANŢARE. MODIFICĂRILE PROPUSE CE VOR FI ADUSE PLANULUI DE REORGANIZARE VOR 
FI PREZENTATE CREDITORILOR CU RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE VOT SI DE 
CONFIRMARE PREVĂZUTE DE LEGE.



DEFINIŢII

Ori de cate ori vor fi folosite in prezentul Plan de Reorganizare, cu excepţia cazului in care 
sunt definite altfel decât in cadrul acestuia, sau cu excepţia cazului in care contextul necesita alta 
interpretare, termenii definiţi in continuare vor avea aceleaşi intelesuri, dupa cum urmeaza:

SC RAZMER COMGEN SRL („RAZMER COMGEN", „Debitoarea", „Debitorul", 
„Societatea") -  Societate aflata in procedura de insolventa, cu sediul in localitatea Drobeta-Turnu- 
Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi. Societatea nu are deschise sucursale sau filiale.

Yna Consulting SPRL, Cabinet („Yna Consulting SPRL," sau „Administratorul Judiciar")
-  practician in insolventa, desemnat prin Sentinţa nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din 
data de 12.05.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a Il-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3322/101/2014 si confirmat in calitate de administrator 
judiciar al SC RAZMER COMGEN SRL, prin procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 04 
iulie 2014.

Planul de Reorganizare („Planul de Reorganizare” sau „Planul") -  prezentul Plan, care 
indica perspectivele de redresare in raport cu posibilităţile si specificul activitatii debitorului, cu 
mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieţei fata de oferta debitorului, incluzând si 
programul de plata a creanţelor.

Programul de Plata a Creanţelor („Programul de Plata a Creanţelor”) -  tabelul de 
creanţe mentionat in Planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul 
se obliga sa le plateasca creditorilor in perioada de reorganizare judiciara, prin raportare la 
tabelul definitiv de creanţe, tabelul privind creanţele născute dupa data deschiderii procedurii in 
perioada de observaţie ca urmare a continuării activitatii si la fluxurile de numerar aferente 
perioadei de aplicare a Planului de reorganizare.

„Legea" -  Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, modificata si completata.

2. Prezentarea generala a SC RAZMER COMGEN SRL Dr. Tr. Severin

2.1 Preambul
Caracteristici generale ale debitoarei.

• Denumire: SC.RAZMER COMGEN S.R.L;
• Sediu social: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi;
• Domeniul principal al activitatii societatii: Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate -  3832 -  1;
• Capitalul social al firmei înregistrat la Registrul Comerţului este de 1.100.000 lei;
• Nr. înregistrare Registrul Comerţului Mehedinţi: J25/327/2013;
• Cod fiscal: 5983203.
2.2 înfiinţarea societatii. Istoric privind denumirea, forma de organizare si sediul 

Societatii
Societatea s-a infiintat in anul 1994, sub forma unei societati cu răspundere limitata purtând 

denumirea de RAZMER COMGEN S.R.L., după care, la data de 09.10.2013 a fost preschimbat 
certificatul de înmatriculare.



Sediul societăţii este în: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi.

2.3 Evoluţia capitalului social, a actionariatului si a pârtilor sociale/acţiunilor
Dupa înfiinţare, structura asociaţilor SC RAZMER COMGEN SRL nu s-a modificat. La 

infiintare, capitalul social era impartit in 110.000 parti sociale detinute de ROBU C1CERONE- 
FLOR1NEL, in calitate de asociat, intr-un procent de 100%.

2.4 Obiectul de activitate
Conform Certificatului de înregistrare, a Actului Constitutiv si Statutului Societatii, obiectul 

principal de activitate al societatii consta in: Recuperarea materialelor reciclabile sortate -  3832 -  
1.

2.5 Managementul societatii
Managementul societatii, anterior deschiderii procedurii, a fost asigurat de către ROBU 

CICERONE-FLORINEL, in calitate de asociat unic si administrator social.
Ulterior deschiderii procedurii, în perioada de observaţie, conducerea activităţii a revenit 

administratorului special, respectiv domnului ROBU CICERONE-FLORINEL.
Activitatea a fost supraveghetata de administratorul judiciar, practician în insolvenţă Yna 

Consulting SPRL, si de către creditori prin entitatea denumita Adunarea Creditorilor, aceasta 
aproband toate masurile luate in cadrul desfasurarii activitatii Debitoarei.

2.6 Autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii
Aşa cum am arătat, SC RAZMER COMGEN SRL Drobeta-Turnu-Severin îşi desfăşoara 

activitatea în baza autorizaţiei de funcţionare.

3. Situatia juridica a activelor detinute de SC RAZMER COMGEN SRL
3.1 Situatia juridica a bunurilor mobile şi imobile detinute de SC RAZMER COMGEN

SRL

Bunurile mobile şi imobile inventariate la data de 30.06.2014, aflate în patrimoniul 
Societăţii constând în:

- Terenuri cont 211 în sumă de 1.992.047,31 lei:
• Teren 12512 mp, situat in Dr. Tr. Severin, str. Pades, nr. 6 -  1.992.047,31 lei. 

Construcţii cont 212 în suma de 312.620,00 lei:
• Imobil clădire administrativa si birouri, str. Pades, nr. 6 -  312.620,00 lei. 

Echipamente tehnologice cont 2131 în sumă totala de 2.467.435,46 lei.

Situatia acestor echipamente este prezentata in tabelul de mai jos:

0 1 2 3
1 RABOTEZA 8.038,00 lei 4.824,09 lei
2 FREZA 6.105,00 lei 3.663,96 lei
3 POLIZOR 2.475,00 lei 1.360,83 lei
4 BORMASINA INDUSTRIALA 3.421,00 lei 1.880,85 lei
5 BORMASINA INDUSTRIALA 1 3.421,00 lei 1.880,85 lei
6 STRUNG 10.266,46 lei 5.644,69 lei



7 INSTALATIE MAC1NARE 136.218,00 lei 86.436,24 lei
8 INSTALATIE SORTARE 733.125,00 lei 569.212,65 lei
9 PRESA HIDRAULICA BALOTAT 84.942,00 lei 55.103,56 lei

10 PRESA INDUSTRIALA BALOTAT 845.000,00 lei 611.625,85 lei
11 CAMERA SUPRAVEGHERE 20.484,00 lei 6.553,03 lei
12 TĂIETOR ASFALT 5.609,00 lei 761,08 lei
13 MOTOR ELECTRIC BC1 19.970,00 lei 16.349,84 lei
14 TURBOSUFLANTA 1.361,00 lei 56,48 lei
15 INSTALATIE DE RECICLARE PE PP 570.000,00 lei 552.187,50 lei
16 SPĂLĂTOR 15000L 17.000,00 lei 16.468,76 lei

total lei 2.467.435,46 lei 1.934.010,26 lei

Aparate si instalatii cont 2132 în sumă de 1.585,99 lei:
• Calculator SDR 1700 MHZ -  1.585,99 lei.

Mijloace de transport cont 2133 în sumă de 797.576,41  lei. 
Situatia acestor mijloace de transport este prezentata in tabelul de

0 1 2 3
1 SEMIREMORCA FURGON 29.243,70 lei 0,00 lei
2 AUTOTRACTOR MAN TG A35 FVP 63.979,50 lei 2.789,65 lei
3 PRELATA AUTO 3.795,80 lei 725,74 lei
4 MOTOSTIVUITOR 165.700,00 lei 28.264,79 lei
5 CABINA MODULARA 4.000,00 lei 1.948,11 lei
6 PRELATA 4.207,00 lei 665,81 lei
7 CABINA CAMION 3.330,60 lei 527,06 lei
8 MOTOSTIVUITOR LUIG1 43.278,00 lei 14.777,82 lei
9 CONTAINER 6.202,05 lei 2.292,18 lei

10 CONTAINER 18MC/BCS 80.000,00 lei 36.280,83 lei
11 CONTAINER ABROLLBCS 106.018,80 lei 56.986,65 lei
12 CONTAINER ROLL-OFF BC3 48.627,48 lei 26.137,65 lei
13 CONTAINER MPC 37 BC 3 215.627,48 lei 78.232,64 lei
14 AUTOSPECIALA AUTOBAS IM MARSA 15.500,00 lei 11.035,46 lei
15 NACELA ( PLATF RIDICAT) 281 8.066,00 lei 5.575,60 lei

total lei 797.576,41 lei 266.239,99 lei



4. Analiza situatiei economico-financiare in perioada 2011 -  iunie 2014  
4.1 Analiza patrimoniului in perioada 2011 -  iunie 2014
Situatia patrimoniala a societatii in perioada 2011 -  iunie 2014  se prezintă astfel

Active imobilizate
Imobilizări necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizări corporale 6.036.459,00 5.495.180,00 4.869.566,00 4.666.827,00
Imobilizări financiare 0,00 0,00 0,00 0,00
Total active imobilizate 6.036.459,00 5.495.180,00 4 .869.566,00 4.666.827,00
Active circulante
Stocuri 0,00 243.111,00 443.989,00 584.803,00
Creanţe comerciale 1.601.573,00 2.126.889,00 3.731.211,00 3.641.017,00
Disponibilităţi băneşti 693,00 21.753,00 8.343,00 4.997,00
Alte active circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Total active circulante 1.602.266,00 2.391.753,00 4 .183 .543,00 4.230.817,00
Cheltuieli înregistrate în avans 43.006,00 29.644,00 108.012,00 108.012,00
Total activ 7.681.731,00 7.916.577,00 9.161.121,00 9.005.656,00
Capitaluri
Capital social 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
Prime de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerve din reevaluare 2.649,00 153.026,00 153.026,00 153.026,00
Rezerve 157.832,00 323.618,00 430.818,00 430.818,00
Profit sau pierdere reportată 162.420,00 75.736,00 0,00 185.132,00
Profit sau pierdere ex. financiar 80.538,00 21.769,00 198.193,00 -78.834,00
Repartizarea profitului 4.802,00 3.366,00 13.061,00 0,00
Total capitaluri proprii 1.498.637,00 1.670.783,00 1.868.976,00 1.790.142,00
Provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri în avans 0,00 0,00 0,00 0,00
Datorii
Datorii comerciale 2.303.430,00 3.110.316,00 3.839.418,00 3.309.642,00
Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00 0,00
Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume datorate entităţilor afiliate 0,00 0,00 0,00 0,00
Decontări din op. în clarificare 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte datorii 3.879.664,00 3.135.478,00 3.452.727,00 3.905.872,00
Total datorii 6.183.094,00 6.245.794,00 7.292.145,00 7.215.514,00
Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pasiv 7.681.731,00 7.916.577,00 9.161 .121,00 9.005.656,00

Sursa : Balanţele de verificare si bilanţurile SC RAZMER COMGEN SRL

Analiza datelor din perioada 31 Decembrie 2011 
contabilitatea societatii.

iunie 2014 are la baza informaţiile din



4.1.1 Situatia si evoluţia activelor imobilizate ale Societatii

Structura si evoluţia imobilizărilor corporale in perioada 2011 -  iunie 2014 se prezintă
astfel:

In perioada analizata, se constata ca activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi 
pe toata perioada analizata, in iunie 2014 valoarea activelor imobilizate era de 4.666.827,00 lei. 
De asemenea, activele circulante au înregistrat creşteri semnificative de la un an la altul, în iunie 
2014 activele circulante ajungand la valoarea de 4.230.817,00 lei.

4.1.2 Situatia si evoluţia activelor circulante ale Societatii 

4.1.2.1 Evoluţia stocurilor

Evoluţia stocurilor cunoaşte in timp creşteri semnificative {(0,00 lei în anul 2011), 
(243.111,00 lei în anul 2012), (443.989,00 lei in anul 2013), (584.803,00 lei in iunie 2014)} fapt 
normal tinand seama de specificul activitatii debitoarei.

4.1.2.2 Evoluţia creanţelor

Creanţele, in perioada 31.12.2011 -  iunie 2014 , au înregistrat creşteri si descresteri, dupa 
cum urmeaza: {(1.601.573,00 lei în anul 2011), (2.126.889,00 lei în anul 2012), (3.721.211,00 lei 
in anul 2013), (3.641.017,00 lei în iunie 2014)}.

4.1.2.3 Evoluţia disponibilităţilor

Nivelul redus al disponibilităţilor băneşti in toata acesta perioada ,este imaginea fidela a 
faptul ca managementul Companiei nu avea un control eficient al disponibilităţilor, nici al celor in 
numerar si nici a celor din conturile bancare.

4.1.3 Situatia obligaţiilor Societatii

Dupa cum se poate obseva din analiza elementelor patrimoniale, in fiecare an datoriile 
plătibile până la un an, au înregistrat creşteri (de la 2.303.430,00 lei in anul 2011, la 3.110.316,00 
lei in anul 2012, la 3.839.418,00 lei in anul 2013, la 4.562.687,00 lei in iunie 2014 -  datorii<l an), 
iar cele plătibile peste un an, au înregistrat creşteri si descresteri (de la 3.879.664,00 lei in 2011, la
3.135.478,00 lei in anul 2012, la 3.452.727,00 lei in anul 2013, la 2.652.827,00 lei in iunie 2014 -  
datorii>lan).

4.1.4 Situatia capitalurilor proprii

Capitalurile proprii reflecta starea reala a unei societati, reprezintă in fapt partea care 
ramane la dispoziţia acţionarilor dupa achitarea tuturor datoriilor. Se constată faptul că în toata 
perioada analizata, societatea a înregistrat profit.

4.2 Diagnostic financiar patrimonial
4.2.1 Diagnosticul patrimoniului net
Diagnosticul financiar patrimonial constituie un instrument managerial menit sa contribuie 

la menţinerea si dezvoltarea întreprinderii intr-un mediu concurential tot mai dens, precum si la 
intelegerea trecutului si prezentului in scopul fundamentării obiectivelor strategice viitoare.



Se realizeaza pe baza bilanţului contabil deoarece permite formularea unor concluzii 
privind condiţiile de echilibru financiar si evidenţierea structurii financiare a intreprinderii.

Patrimoniul net se calculeaza ca diferenţa dintre activul total si datoriile totale, reflectând in 
esenţa activele firmei negrevate de datorii la un moment dat; prin urmare, patrimoniul net reflecta 
averea intreprinderii la o anumita data (are un caracter sta tic ).

4.2.2 Diagnosticul corelaţiei fond de rulment, necesar fond de rulment si trezorerie
neta

Fondul de rulment reprezintă o noţiune cheie a analizei financiare si se defineşte drept 
partea din capitalul permanent, destinata si utilizata pentru finanţarea activitatii curente de 
exploatare.

Necesarul de fond de rulment este un element de activ si reprezintă activele circulante 
care trebuie sa fie finantate din fondul de rulment.

Trezoreria neta (disponibilul bănesc! este partea din fondul de rulment care depăşeşte 
nevoia de fond de rulm ent; constituie activele circulante lichide care stationeaza intre doua 
rotatii.

Situatia realizarii fondului de rulment, necesarului de fond de rulment, precum si a 
trezoreriei nete este prezentata in tabelul urm ător: Modalitatea de calcul a elementelor de mai sus 
este urm atoarea:

- Capital permanent = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung
- Fond de rulment = Capital permanent -  Active imobilizate (nete de amortizare)
- Necesar de fond de rulment = Stocuri + Creanţe -  Obligaţii pe termen scurt

In anii 2011, 2012, 2013 si iunie 2014 aceşti indicatori prezintă o deteriorare, datorita 
creşterii semnificative a creditelor bancare si a inregistrarii de pierderi din activitate in aceasta 
perioada.

4.2.3 Diagnosticul corelaţiei creante-obligatii

Atunci cand se analizeaza situatia financiara a unei întreprinderi, este important sa 
cunoaştem evoluţia corelaţiei creanţe -  obligaţii, corelaţie care influenteaza decisiv capacitatea de 
plata a societatii, in lipsa altor surse de finanţare.

In cadrul diagnosticului se cerceteaza in primul rand evoluţia creanţelor si obligaţiilor in 
raport cu cifra de afaceri pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei 
si cel care priveşte folosirea surselor atrase. Calculul acestor indicatori este important pentru a 
putea determina capitalul permanent necesar exploatarii, respectiv fluxurile băneşti care 
influenteaza disponibilităţile băneşti ale firmei.

Se observa ca valorile prezentate in tabel au niveluri foarte ridicate, ceea ce semnifica faptul 
ca Societatea a intampinat dificultati, in perioada 2011 -  iunie 2014, in ceea ce priveşte încasarea 
creanţelor sale restante cat si in ceea ce priveşte rambursarea datoriilor către creditori

4.2.4 Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii

Lichiditatea globala fgenerala) reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente 
de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligaţiile de plata 
exigibile.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face fata obligaţiilor sale băneşti, respectiv 
de a-si onora plăţile la termenele scadente.



Capacitatea de plata reflecta modul in care întreprinderea isi poate satisface la termen 
obligaţiile de plata cu mijloacele pe care le are.

Aceşti indicatori sunt utilizati in principal pentru a evalua bonitatea unei firme. Modul de 
calcul al acestor indicatori este următorul:

o Rata lichiditatii generale = Active circulante *  Obligaţii curente
o Rata lichiditatii reduse = (Active circulante -  Stocuri) -r Obligaţii curente
o Rata lichiditatii rapide = Disponibilităţi -r Obligaţii curente
o Solvabilitatea patrimoniala = Capitaluri proprii * Total pasiv
o Gradul de îndatorare = Obligaţii curente *  Total pasiv

Ratele de lichiditate, numite si rate ale trezoreriei, au rolul de a masura capacitatea de plata 
a societatii, respectiv capacitatea societatii de a achita datoriile la scadenta sau, mai degraba, 
garanţia acoperirii datoriilor din capitalul circulant. Se apreciaza ca favorabila o lichiditate globala 
avand valorile cuprinse in intervalul [1.2 -  1.8]. Se observa ca in cazul RAZMER COMGEN valorile 
acestor indicatori de lichiditate, in perioada 2011 -  iunie 2014, se situeaza la limita inferioara a 
acestui interval. Marimea inferioara a acestui indicator se datoreaza in mare masura creşterii mai 
rapide a datoriilor curente fata de activele circulante.

In ceea ce priveşte rata lichiditatii imediate, cunoscuta si sub denumirea de trezorerie la 
vedere sau rata solvabilitatii imediate, prezintă valori foarte scăzute, ceea ce semnifica faptul ca 
disponibilităţile băneşti nu acopera necesitatile existente pe termen scurt.

Ratele de lichiditate sunt totuşi indicatori mai puţin relevanţi datorita instabilitatii 
incasarilor. De aceea, pentru a masura gradul in care Societatea face fata datoriilor sale, se 
utilizeaza rata solvabilitatii globale.

Se observa ca solvabilitatea societatii inregistreaza valori pozitive, ceea ce confirma 
concluziile stabilite anterior: unitatea se afla intr-o situatie nefavorabila, obligaţiile de plata 
depasesc cu mult disponibilităţile existente.

Gradul de îndatorare al societatii confirma situatia evidentiata de indicatorii de lichiditate si 
solvabilitate calculaţi anterior. Societatea are un grad de îndatorare foarte ridicat, in creştere 
continua, ceea ce semnifica faptul ca unitatea are o poziţie financiara incerta, intampinand mari 
dificultati in ceea ce priveşte desfasurarea activitatii.

4.2.5 Diagnosticul rentabilitatii

Profitul, ca indicator absolut (de mărime) a rentabilitatii constituie premisa si consecinţa a 
unei afaceri. Ca premisa se are in vedere faptul ca iniţierea unei afaceri implica o anumita 
investitie, iar o consecinţa o constituie rezultatul aşteptat de investitor.

Diagnosticul rentabilitatii se realizeaza pe baza contului de profit si pierderi, care arata 
modul in care s-a ajuns la o anumita stare patrimoniala, un anumit rezultat, care au fost fluxurile 
de venituri si cheltuieli. Scopul diagnosticului rentabilitatii il constituie stabilirea performantelor 
proprii in ceea ce priveşte capacitatea actuala si in perspectiva de a genera profit.

5. Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare judiciara a Societatii

5.1 Deschiderea procedurii insolventei si confirmarea societatii profesionale Yna 
Consulting SPRL, in calitate de administrator judiciar al SC RAZMER COMGEN SRL

Prin Sentinţa nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul



3322/101/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva SC RAZMER 
COMGEN SRL Drobeta-Turnu-Severin, practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL, fiind 
desemnat in calitate de administrator judiciar, avand atributiile prevăzute de art. 20 din Legea 
85/2006.

Conform procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 04 iulie 2014, practicianul în 
insolvenţă Yna Consulting SPRL, a fost confirmat in calitate de administrator judiciar.

5.2 Cauzele insolventei

In exercitarea atribuţiilor cauzele si împrejurările care au condus la apariţia stării de 
insolventa, au fost prezentate prin Raportul depus in conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea 
85/2006.

In esenţa, principala cauza care a condus la ajungerea societatii in stare de insolventa a fost 
reprezentata d e :

- generarea stării de insolvenţă a firmei din grup SC Robsylv Com SRL, societate cu care 

avea structura de garantare a angajamentelor bancare, încrucişate;

- lipsa unui plan de afaceri pe termen lung;

- lipsa mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii, fapt ce a determinat 
societatea să apeleze la credite bancare atât pe termen lung pentru procurarea de active 

imobilizate, cât şi pe termen scurt pentru finanţarea mijloacelor circulante necesare 
desfăşurării activităţii, credite care au avut o influenţă negativă asupra activităţii generând 

cheltuieli cu dobânzile şi comisioanlele bancare care nu au putut fi suportate de societate;

- imposibilitatea de a acoperii din activitatea curentă toate datoriile;

- veniturile prognozate de societate la contractarea creditelor nu au putut fi realizate 

fapt ce a generat intrarea societăţii în incapacitate de plată;

- evoluţia preţului de desfacere al produsului finit în cea de-a doua jumătate a anului 
2013, a fost negativă, invers proporţional cu evoluţia preţului de achiziţie a materiei prime. în 
acest sens valoarea cheltuielilor fixe s-a majorat la cca. 45%;

- redistribuirea de sume din capitalul circulant pentru finalizarea investiţiilor în curs, 

din resurse proprii, din lipsa finanţării, fapt ce a determinat o evoluţie negativo a cash-flow- 
ului;

- neprelungirea angajamentelor de creditare cu finanţatorul;

- imposibilitatea finalizării investiţiilor în curs. Societatea are în derulare un program de 
investiţii constând în mărirea capacităţii de producţie ce are ca principal scop micşorarea ponderii 
costului fix în costul de producţie. Din nefericire, din lipsa resurselor financiare aceasta investiţie 
nu poate fi finalizată.

5.3 îndeplinirea condiţiilor preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare

In temeiul art. 94 alin. 1 lit. B) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, 
prezentul Plan de reorganizare este propus de debitoare SC RAZMER COMGEN SRL prin



administrator special ROBU CICERONE-FLORINEL, denumita in continuare „Debitoarea”, 
„Societatea" sau „RAZMER COMGEN" -  in calitate de debitor in dosarul nr. 3322/101/2014, aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi. Destinatarii acestui Plan de reorganizare sunt judecătorul sindic 
precum si creditorii debitoarei.

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii SC RAZMER 
COMGEN SRL conform art. 94 alin.l lit. B) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei au 
fost îndeplinite, dupa cum urmeaza :

• Posibilitatea reorganizării a fost formulata de către debitoare SC RAZMER COMGEN SRL 
prin administrator special ROBU CICERONE-FLORINEL.

• Tabelul definitiv de creanţe impotriva SC RAZMER COMGEN SRL a fost depus la dosar la 
data de 14 iulie 2014, instanta dispunând afişarea acestui act de procedura la aceeaşi data

• SC RAZMER COMGEN SRL nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolventei. Nici Societatea si nici un membru al organelor de 
conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru nici una dintre infracţiunile prevăzute 
de art. 94 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

5.4 Analiza oportunitatii formulării si intocmirii unui Plan de reorganizare in raport 
cu oportunitatea trecerii la faliment a Debitoarei

Pentru a se analiza oportunitatea măsurii ce se impune a fi luata in cadrul procedurii, care 
sa asigure o protectie cat mai mare a intereselor creditorilor (fie masura restructurării activitatii 
pe baza de Plan de reorganizare sau terecerea la faliment) se impune a se analiza totalul masei 
credale, inclusiv creanţele născute dupa data deschiderii procedurii ca urmare a continuării 
activitatii, in raport de cele doua ipoteze, reorganizare sau trecerea la faliment.

5.4.1 Totalul masei credale

Conform Tabelului Definitiv al creanţelor intocmit in cauza in conformitate cu 
dispoziţiile art. 74 alin. 1 din Legea 85/2006, totalul creanţelor născute anterior deschiderii 
procedurii se ridica la suma de 16.985.875,94  lei

Sinteza Tabelului Definitiv intocmit in cauza :
o Creanţe garantate 2.370.342,66 lei
o Creanţe salariale 3.827,00 lei
o Creanţe bugetare 59.504,00 lei
o Creanţe chirografare 14.552.202,28 lei

TOTAL 16 .985.875,94  lei 

5.4.2 Ipoteza trecerii la faliment si procentul in care vor fi acoperite creanţele
detinute impotriva Debitoarei

In cazul trecerii la faliment, singurele venituri ce se pot obţine sunt acelea provenite din 
valorificarea bunurilor din patrimoniul Debitoarei SC RAZMER COMGEN SRL si din recuperarea 
creanţelor.

In situatia deschiderii procedurii de faliment, in urma valorificării bunurilor existente in 
patrimoniul debitoarei, asa cum reiese din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorul Victor



Mihail Cugut pentru bunurile imobile, s-ar obţine o suma de 1.035.331,00 lei (exclusiv TVA), iar 
pentru bunurile mobile s-ar obţine o suma de 1.382.456,81 lei (exclusiv TVA).

Situatia detaliata a sumelor posibile de recuperat stabilite prin rapoartele de evaluare, este 
prezentata in tabelele de mai jos:

A. Situatia detaliata a bunurilor imobile:

Imobil situat in 
Drobeta-Turnu- 

Severin, str. Padeş, 
nr. 6, cu nr. cadastral 
244 intabulat in CFnr. 

54735 (nr. CF vechi 
9356), compus din 
teren de 12.704 mp 

cu nr. cadastral 244 si 
urmatoarele 

constructii: CI -  
atelier mecanic cu nr. 
cadastral 244-C1, C2

-  magazie piese cu nr. 
cadastral 244-C2, C3
-  centrala termica cu 
nr. cadastral 244-C3,

C4 -  magazie 
materiale cu nr. 

cadastral 244-C4, C5 
-  ateliere cu nr. 

cadastral 244-C5, C6 
-  spălătorie cu nr. 

cadastral 244-C6, C7
-  WC cu nr. cadastral 
244-C7, C8 -  cabina 

portar cu nr. cadstral
244-C8.

2.304.667,31 45 1.035.331,00

TOTAL
2.304.667,31

lei

1.035.331,00 lei 
sau

236.016,OOEuro



B. Situatia detaliata a bunurilor mobile:

0 1 2 3
1 AER CONDITIONAT AMB867 0,00 0,00
2 RABOTEZA 4.349,88 3.262,41
3 FREZA 3.303,81 2.477,85
4 POLIZOR 1.339,38 1.004,54
5 BORMASINA INDUSTRIALA 1.851,32 1.388,49
6 BORMASINA INDUSTRIALA 1 1.851,32 1.388,49
7 STRUNG 5.555,84 4.166,88
8 INSTALATIE MACINARE 73.716,28 55.287,21
9 INSTALATIE SORTARE 466.525,56 349.894,17

10 PRESA HIDRAULICA BALOTAT 49.503,52 37.127,64
11 PRESA INDUSTRIALA BALOTAT 523.376,10 392.532,08
12 CAMERA SUPRAVEGHERE 6.766,60 5.074,95
13 TĂIETOR ASFALT 926,43 694,82
14 MOTOR ELECTRIC BC1 12.369,02 9.276,76
15 TURBOSUFLANTA 1.077,91 808,43
16 INSTALATIE DE RECICLARE PE PP 433.200,00 324.900,00
17 SEMIREMORCA FURGON 2.573,45 1.930,08
18 AUTOTRACTOR MAN TG A35 FVP 5.726,93 4.295,20
19 PRELATA AUTO 750,11 562,58
20 MOTOSTIVUITOR 34.488,80 25.866,60
21 CABINA MODULARA 1.665,12 1.248,84
22 PRELATA 623,53 467,65
23 CABINA CAMION 493,63 370,23
24 MOTOSTIVUITOR LUIGI 14.412,61 10.809,46
25 CONTAINER 2.065,43 1.549,07
26 CONTAINER 18MC/BCS 33.302,40 24.976,80
27 CONTAINER ABROLLBCS 52.532,74 39.399,55
28 CONTAINER ROLL-OFF BC3 22.087,18 16.565,39
29 CONTAINER MPC 37 BC 3 71.229,52 53.422,14

30
AUTOSPECIALA AUTOBAS IM

9.246,99 6.935,24
MARSA

31 NACELA (PLATF RIDICAT) 281 4.812,01 3.609,01
32 MOBILIER BIROU 1.552,32 1.164,24
33 APARAT AER CONDITIONAT 0,00 0,00
34 INSTALATIE AER CONDITIONAT 0,00 0,00
35 AER COND 9000 BTU 0,00 0,00
36 AER CONDITIONAT 0,00 0,00

TOTAL 1.843.275,74 1.382.456,81



Situatiile privind bunurile evaluate sunt prezentate in anexele 1-2 la planul de reorganizare. 
De asemenea, avand in vedere creanţele neincasate, înregistrate de societate in valoare 

totala de 3.346.344,15 lei, in situatia in care acestea s-ar recupera, suma recuperata ar reprezenta 
o importanta sursa pentru crearea disponibilităţilor băneşti necesare plaţii creanţelor inscrise in 
tabelul de creanţe.

Analizand situatia detaliata a acestor creanţe, se apreciaza ca, din suma totala de 
3.346.344,15 lei, s-ar putea recupera o suma de 233.898,97 lei, diferenţa reprezentând sume 
incerte, acestea regasindu-se insrise in tabelele de creanţe ale unor clienţi care la rândul lor se afla 
in procedura de insolventa sau litigiu. însumând sumele provenite din valorificarea bunurilor 
existente in patrimoniul debitoarei cu cele posibile a fi recuperate din creanţele pe care SC 
RAZMER COMGEN SRL le are de incasat de la diverşi clienţi, in situatia in care s-ar intra in 
faliment, disponibilităţile băneşti obtinute din lichidare ar fi in suma totala de 2.651.686,78 lei. 
Scazand din aceasta valoare cheltuielile de procedura estimate la 385.000,00. lei, ar ramane o 
suma aproximativa de distribuit creditorilor de .2.266.686,78 lei.

Avand in vedere valoarea totala a creanţelor inscrise la masa credala in suma de 
16.985.875,94 lei, in situatia falimentului, creanţele inscrise la masa credala ar fi acoperite dupa 
cum urmeaza:

- Creanţe garantate = 2.266.686,78 lei, respectiv 95,62%  din totalul creanţelor garantate;
- Creanţe salariale = 0,00 lei, respectiv 0% din totalul creanţelor salariale;
- Creanţe bugetare = 0,00 lei, respectiv 0%  din totalul creanţelor bugetare;
- Creanţe chirografare = 0,00 lei, respectiv 0,00%  din totalul creanţelor chirografe.

5.4.3 Ipoteza restructurării activitatii pe baza de Plan de reoganizare si procentul in 
care vor fi acoperite creanţele detinute impotriva Debitoarei

In ipoteza confirmării Planului de reorganizare propus de către administratorul special, asa
cum vom arata in mod detaliat la Capitolul 11, vor fi acoperite creanţele detinute impotriva 
deitoarei in următorul fe l :

o Creanţe garantate -1 0 0 %
o Creanţe salariale - 90%
o Creanţe bugetare -1 0 0 %
o Creanţe chirografare - 0%

Valoarea creanţelor propuse a fi achitate prin planul de reorganizare propus insumeaza
2.433.290,96 lei.

NOTA:

Pe parcursul derulării prezentului Plan de reorganizare, S.C. RAZMER COMGEN S.R.L. 
se obliga sa achite dobanziile curente in conform itate cu contractele de credit din care 
rezulta, ce se vor calcula de la data im plem entării planului de reorganizare.

5.4.4 Concluzii

Analizand prin comparaţie subcapitolele 5.4.2 si 5.4.3, reiese faptul ca masura care ar 
proteja cel mai bine interesele creditorilor si care s-ar impune a fi luata in cadrul procedurii, este 
reprezentata de restructurarea activitatii Debitoarei pe baza de Plan de Reorganizare.



6. Categorii distincte de creanţe care au dreptul potrivit legii sa voteze Planul de 
Reorganizare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 pct. 8 din Legea 85/2006 "creditorul îndreptăţit să participe la 
procedura insolvenţei este acel creditor 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 judiciară admis de judecătorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de 
membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din 
reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori 
notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură 
reglementată de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura 
insolvenţei, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului".

Potrivit art. 100 alin. 3 din Legea 85/2006 "Următoarele creanţe constituie categorii 
distincte de creanţe, care votează separat:

a) creanţe garantate;
b) creanţe salariale;
c) creanţe bugetare;
d) creanţe chirografare;

CATEGORIA CREANŢELOR GARANTATE.

1
BRD- GROUPE SOC1ETE 

GENERALE SA - SUCURSALA 
DROBETA-TURNU-SEVERIN

2.370.342,66 100,00000

Total creanţe garantate 2.370.342,66 100,00000

CATEGORIA CREANŢELOR SALARIALE

1 CASAPU VASILE CNP 1570619250586 636,00 16,61876
2 CHIR1AC DORU CNP 1621017250526 636,00 16,61876
3 MIHAILOV1C1 GHEORGHE CNP 1610317250544 652,00 17,03684
4 ROBU MIHAELA CNP 2710902163199 878,00 22,94225
5 ROGOBETE GABRIEL CNP 1660801250533 636,00 16,61876
6 S1RMA ALIN DORIN CNP 1860925250013 389,00 10,16462

TOTAL CREANŢE SALARIALE 3.827,00 100,00000



1
ADMINISTRAŢIA FONDULUI 

PENTRU MEDIU
186,00 0,31258

2

DIRECŢIA REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE 

CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FIANŢELOR 

PUBLICE MEHEDINŢI

59.318,00 99,68742

Total creanţe bugetare 59.504,00 100,00000

CATEGORIA CREANŢELOR CHIROGRAFARE

1 ABI AUTOMOTION SRL 32.072,65 0,22041

2 ADARCOINVEST SRL 28.200,00 0,19379

3
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE 
SA - PUNCT DE LUCRU DROBETA- 

TURNU-SEVERIN
709,65 0,00487

4
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE 
SA - SUCURSALA DROBETA- 
TURNU-SEVERIN

8.314.235,86 57,13665

5 GORJ RECYCLING COMPANY SRL 1.005.685,00 6,91122

6 RECISEV PLAST SRL 1.501.244,71 10,31677

7 ROBSYLV COM SRL 2.882.338,91 19,80786

8
ROBU CICERONE-FLORINEL CNP 
1700609250535

787.715,50 5,41330

TOTAL CREANŢE CHIROGRAFARE 14.552.202,28
100,000

00

Potrivit subcapitalului 5.4.3, creanţele detaliate propuse prin Planul de reorganizare 
a fi achitate, vor fi dupa cum urmeaza:



1
BRD- GROUPE SOCIETE 

GENERALE SA - SUCURSALA 
DROBETA-TURNU-SEVERIN

2.370.342,66 100,00000

Total creanţe garantate 2.370.342,66 100,00000

CATEGORIA CREANŢELOR SALARIALE PROPUSE A FI PLĂTITE -  90%

1
CASAPU VASILE CNP 
1570619250586

636,00 572,40 16,61876

2
CHIRIAC DORU CNP 
1621017250526 636,00

572,40 16,61876

3
MIHAILOVICI GHEORGHE CNP 
1610317250544 652,00

586,80 17,03684

4
ROBU MIHAELA CNP 
2710902163199 878,00

790,20 22,94225

5
ROGOBETE GABRIEL CNP 
1660801250533 636,00

572,40 16,61876

6
SIRMA ALIN DORIN CNP 
1860925250013 389,00

350,10 10,16462

TOTAL CREANŢE SALARIALE 3.827,00
3.444,3

0 100,00000

CATEGORIA CREANŢE BUGETARE PROPUSE A FI PLĂTITE -  100%
LEI

1
ADMINISTRAŢIA FONDULUI 

PENTRU MEDIU
186,00 0,31258

2

DIRECŢIA REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE 

CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FIANŢELOR 

PUBLICE MEHEDINŢI

59.318,00 99,68742

Total creanţe bugetare 59.504,00 100,00000



1 ABI AUTOMOTION SRL 32.072,65 0,22041

2 ADARCOINVEST SRL 28.200,00 0,19379

3
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE 
SA - PUNCT DE LUCRU DROBETA- 

TURNU-SEVERIN
709,65 0,00487

4
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE 
SA - SUCURSALA DROBETA- 
TURNU-SEVERIN

8.314.235,86 57,13665

5 GORJ RECYCLING COMPANY SRL 1.005.685,00 6,91122

6 RECISEV PLAST SRL 1.501.244,71 10,31677

7 ROBSYLV COM SRL 2.882.338,91 19,80786

8
ROBU CICERONE-FLORINEL CNP 
1700609250535

787.715,50 5,41330

TOTAL CREANŢE CHIROGRAFARE 14.552.202,28 100,000

LEI

Potrivit dispoziţiilor art. 100 din legea 85/2006 :
- fiecare creanţă beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în 

categoria de creanţe din care face parte creanţa respectivă.
- un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul 

este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categorie

6.1 Premisele Planului de reorganizare

Debitoarea urmăreşte un grad cat mai ridicat de satisfacere a creanţelor creditorilor 
Societatii, iar ipoteza reorganizării judiciare conform prezentului Plan de reorganizare asigura un 
grad mai mare de satisfacere a masei credale comparativ cu falimentul, creditorii fiind satisfacuti 
in proporţie de 100,00% , mai puţin categoria creanţelor salariale care primesc prin plan un 
procent de 90%  din valoarea creanţelor inscrise la masa credala si categoria creanţelor 
chirografare fata de care planul nu prevede distribuiri de sume.

In vederea realizarii Planului de reorganizare, se vor urmării in paralel atat obţinerea de 
resurse ca urmare a continuării activitatii de recuperarea materialelor reciclabile sortate, 
respectarea contractelor de vanzare-cumparare materiale reciclabile, precum si recuperarea 
creanţelor existente, a principalilor cilenti.

Obiectul principal pe care si-1 propune Planul de reorganizare este redresarea societăţii prin 
reorganizare si continuarea activitaţii si recuperarea creanţelor, astfel încât societatea să aibă 
capacitatea de a face faţă angajamentelor de plată asumate.

Asa cum am aratat, principala ipoteza a Planului de reorganizare o presupune obţinerea de 
venituri din activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate si recuperarea creanţelor.



De asemenea, prin planul de reorganizare, s-a propus obţinerea de venituri rezultate din 
vanzarea unor mijloace fixe. In acest sens au fost analizate proiecţiile financiare.

Previziunile financiare s-au bazat pe condiţiile de piaţa actuale luând in considerare anumiţi 
factori: creşterea inflaţiei, a cursului valutar, comenzi la furnizorii semnificativi, pe baza 
experienţei comerciale avute pana la data analizei. Analiza posibilităţilor de reorganizare in ceea 
ce priveşte activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate se face in ipoteza existentei 
in continuarea a cererii de materiale reciclabile la preturi competitive combinata cu extinderea 
echipei de conducere folosita in perioada de observaţie.

Mai mult decât atat din discuţiile purtate cu reprezentanţii principalilor creditori, a rezultat 
faptul ca exista interes pentru gasirea unei soluţii de reorganizare a activitatii creditoarei SC 
RAZMER COMGEN SRL.

7. Masurile de reorganizare judiciara
7.1 Durata executării Planului de reorganizare

Termenul de executare a Planului de reorganizare al SC RAZMER COMGEN SRL va fi de 3 ani 
de la data confirmării acestuia, cu posibilitate de prelungire in condiţiile legii. Ratele inscrise in 
graficul de plaţi vor fi achitate trimestrial conform programului de plaţi, anexa la prezentul plan 
de reorganizare.

Societatea va efectua demersuri pentru :
o finanţarea capitalului de lucru, prin creditarea societatii de către asociaţi, creditori sau 

terte persoane fizice sau juridice
o indeplinirea condiţiilor prealabile si anume : asigurarea continuării contractelor de 

vanzare-cumparare a materialelor reciclabile;
o identificarea unui potential investitor;
o întocmirea unui plan financiar de venituri şi cheltuieli implicând plăţi către creditori, 

renegocierea contractelor cu plaţi scadente şi reesalonarea creditelor in asa fel, incat sa nu 
perturbeze disponibilităţile băneşti, mai ales in această perioadă când refinanţările se fac foarte 
greu;

o suspendarea pe o perioadă de minim 3 ani a investiţiilor.

7.2 Masuri interne pentru realizarea Planului de reorganizare

Modalitatea de extragere a unei valori cat mai mari din companie este vanzarea acesteia in 
stare de funcţionare, cu o baza de clienţi stabila, contracte in derulare cu reţele mari de distributie 
si o structura de personal eficienta si cu un grad inalt de cunoaştere a particularitatilor afacerii.

Societatea RAZMER COMGEN SRL in situatia in care intampina greutati in plata la timp a 
ratelor, va putea trece la valorificarea unor bunuri existente in patrimoniul debitoarei care nu sunt 
strict necesare continuării derulării in condiţii normale a Planului de reorganizare propus.

7.2.1 Masuri manageriale si de resurse umane

Potrivit art. 103 din Legea 85/2006 -  “(1) in urma confirmării unui plan de reorganizare, 
debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în 
conformitate cu planul confirmat.

(2) Pe parcursul reorganizării, debitorul va fi condus de administratorul special, sub 
supravegherea administratorului judiciar. Acţionarii, asociaţii şi membrii cu răspundere limitată 
nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitorului, cu 
excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege şi în planul de reorganizare.



(3 )  Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură 
prevăzute în plan.

La data prezentului plan, calitatea de administrator societar, in conformitate cu dispoziţiile 
art. 18 din Legea 85/2006, o are ROBU CICERONE-FLORINEL, fiind desemnat de către Adunarea 
Asociaţilor.

Având in vedere faptul că asociatul ROBU CICERONE-FLORINEL va asigura resursele 
financiare necesare susţinerii si derulării unui plan de reorganizare, si tinand cont de faptul ca 
potrivit dispoziţiilor legale activitatea dupa confirmarea planului de reorganizare va fi condusa de 
către administratorul special, conform procesului verbal incheiat în acest sens, numitul ROBU 
CICERONE-FLORINEL -  in calitate de asociat ce deţine 100%, s-a angajat sa il numeasca pe ROBU 
CICERONE-FLORINEL (administrator social la SC RAZMER COMGEN SRL Dr. Tr. Severin), in 
calitate de administrator special, in conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Legea 85/2006.

Astfel, a fost convocata adunarea asociaţilor pentru a se pune in discuţie desemnarea in 
calitate de administrator special, a numitului ROBU CICERONE-FLORINEL, care va îndeplini 
atributiile prevăzute de art. 18 din Legea 85/2006, urmând a conduce activitatea debitoarei sub 
supravegherea Administratorului judiciar YNA CONSULTING SPRL.

Conducerea executiva va fi asigurata de administratorul special care urmeaza a fi angajat in 
perioada imediat urmatoare, care va raporta direct către administratorul judiciar si va avea ca 
principale responsabilitati indeplinirea obiectivelor planului de restructurare.

7.2.2 Atributiile managementului Debitoarei in perioada de reorganizare judiciara

In temeiul art. 95 alin. 6 lit. A din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in 
perioada de reorganizare judiciara SC RAZMER COMGEN SRL va beneficia de conducerea in parte 
a activitatii sale care va fi exercitata de către administratorul special al SC RAZMER COMGEN SRL 
desemnat prin Hotarare AGA.

Activitatea conducerii Societatii desfasurata in limitele stabilite prin prezentul Plan, astfel:
Sub supravegherea Administratorului Judiciar, conform atribuţiilor de supraveghere 

prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006.
De asemenea, Administratorul Judiciar va avea atributii de conducere in parte, urmând in 

acest sens ca exercitarea :
a. atributiei prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006,
b. dreptului de a dispune asupra conturilor si bunurilor Societatii.

sa fie realizata impreuna cu administratorul special al Debitorului in sensul ca toate actele 
indeplinite si semnate de către administratorul special pentru a fi valabile vor trebui confirmate 
prin semnătură de reprezentantul Administratorului Judiciar.

Asociaţii au dreptul sa intervină in conducerea activitatii sau in administrarea averii 
debitorului in condiţiile legii in toate cazurile in care este necesara implicarea lor pentru 
indeplinirea obiectivelor Planului de Reorganizare sau legea impune, dar nu au dreptul de a 
interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii debitorului.

In ceea ce priveşte activele circulante si imobilizate, aflate in patrimoniul Societatii, 
Debitoarea nu va avea drept de dispoziţie asupra acestora, acestea putând fi instrainate numai cu 
acordul Adunării Creditorilor, in condiţiile legii. Procedurile de vanzare vor fi indeplinite de către 
Administratorul Judiciar.

Rapoartele trimestriale privind situatia financiara a averii SC RAZMER COMGEN SRL vor fi 
prezentate de către Administratorul judiciar Adunării creditorilor si vor fi depuse la dosarul de



insolventa. Formalitatile de notificare prevăzute de lege vor fi indeplinite de către Administratorul 
Judiciar pe cheltuiala debitoarei.

7.2.3 Masuri investitionale

în situaţia de faţă nu este cazul.

7.2.4 Organizarea Societăţii

In vederea eficientizarii si rentabilizării activitatii desfasurate SC RAZMER COMGEN SRL Dr. 
Tr. Severin, conducerea Societatii cu avizul Administratorului judiciar va implementa un 
Regulament de organizare si funcţionare a Societatii (R.0.F) si un Regulament de ordine interioara 
(R.O.I).

7.2.5 Modalitatea de selecţie, desemnare si inlocuire a administratorilor

Desemnarea persoanelor care deţin calitatea de administrator special va fi realizata in 
condiţiile stabilite de lege. Selecţia persoanelor care vor face parte din managementul executiv al 
Societatii (persoanelor care vor avea un grad de senioritate mai mare) se va face pe baza 
experienţei profesionale relevante si pe baza indeplinirii criteriilor de performanta stabilite prin 
contractele care vor fi încheiate cu Societatea, care se completeaza cu fisa postului, precum şi cu 
acordul Adunării creditorilor.

7.2.6 Masuri comerciale si de marketing

7.2.6.1 Politica de vânzări

începând cu finele anului 2014, societatea a demarat implementarea unei strategii de 
marketing clara care va fi aplicata pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara, in incercarea 
de a-si face si mai cunoscute serviciile si de a castiga cota de piaţa. In acest sens, vor aparea costuri 
suplimentare legate de crearea unui site propriu, a unor pliante de prezentare, precum si de 
publicitatea realizata.

7.2.7 Masuri financiar-contabile

în vederea asigurării desfasurarii în condiţii normale a activitatii Societatii se impun 
urmatoarele măsuri organizatorice de natura financiar contabila:

• Imbunataţirea circuitului documentelor primare în vederea asigurării înregistrării 
documentelor primare in contabilitatea Societatii:

• Asigurarea unui control si a monitorizării operaţiunilor financiar -  contabil asigurand 
astfel evitarea unor erori de natura contabila;

• Urmarirea permanenta a indicatorilor financiari si operaţionali ai activitatii Societatii, in 
vederea luării celor mai bune decizii manageriale;

• De asemenea Debitoarea va raporta contabil si extra-contabil activitatea sa operaţionala. 
Aceasta din urma masura fiind solicitata expres de către toti creditorii finantatori ai societatii. 
Astfel Societatea va opera utilizând conturi analitice/subanalitice.



7.2.8 Masuri privind structura actionariatului

In principiu, Structura acţionariatului nu se va modifica. In masura posibilităţilor existente 
debitoarea poate fuziona cu alte entitati in condiţiile legii.

De asemenea, poate coopta noi asociaţi care sa participe la majorarea capitalului social cu 
aport in numerar, in vederea creării disponibilităţilor băneşti necesare derulării in condiţii optime 
activitatii.

8. Previziunea situatiilor financiare ale Societatii in perioada de reorganizare 
judiciara

Ipotezele generale ale Planului de reorganizare au ca sursa principala datele furnizate de 
către management si informaţiile prezente in piaţa, precum si practicile uzuale in domeniu.

Estimările financiare prezentate au la baza urmatoarele ipoteze generale pentru o perioada 
de 3 ani: TVA de 24%, atat pentru achiziţii si cat si pentru vanzari, Cota unica de taxare a profitului 
de 16%.

Proiecţiile financiare sunt prezentate in lei, folosind un curs de schimb mediu de 4.5 
lei/euro pentru intervalul de timp 2015 -  2018.

8.1. Contul de profit si pierdere -  Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

8.1.1 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Estimarea reciclării materialelor sortate pe perioada derulării Planului de reorganizare (3 
ani), este de 19.218.315 lei (exclusiv TVA), debitoarea SC RAZMER COMGEN SRL avand încheiate 
diverse contracte de vanzare-cumparare deşeuri reciclabile (ambalaje, deşeuri industriale, deşeuri 
post consum, etc.) din mase plastice, hârtie si carton, lemn, sticla, dupa caz, deşeuri de ambalaje 
generate -  Cod 15 01 -  achiziţii din Flux Comercial (deseu carton 1.04 cal I, deseu carton cal II, 
deseu arhiva, deseu pp balotat, deseu HDPE, deseu folie nature cal I, deseu folie nature cal II, deseu 
folie nature cal III, deseu folie color cal I, deseu folie color cal II, deseu HDPE bidonase, deseu pp 
rafie, deseu PET nature, deseu PET albastru si verde, deseu PET maro, deseu casnice, deseu PP 
bari auto, deseu electronice amestec, deseu sticla, deseu lemn), macinatura provenita din deşeuri 
de polipropilena -  gead de injecţie, precum si granula reprocesata provenita din polietilena de 
joasa densitate, nature sau color, folie polietilena regranulata, granula reprocesata provenita din 
polietilena nature sau color, precum si folia din polietilena reciclata, nature sau color.

In urma valorificării unor mijloace fixe din patrimoniul societatii se estimeaza prin BVC ca in 
ultimul an vor fi incasate venituri in suma de 900.000,00 lei.

8.1.2 Estimarea cheltuielilor de exploatare pe perioada derulării Planului de 
reorganizare (3 ani) este in suma de 14.637.160 lei (exclusiv TVA).

In urma valorificării unor mijloace fixe din patrimoniul societatii se estimeaza cheltuieli 
aferente acestora, datorate trecerii pe cheltuieli a valorii neamortizate, in suma de 235.000,00 lei.

Facand diferenţa intre veniturile si cheltuielile estimate, pe perioada derulării Planului de 
reorganizare (3 ani), reiese un profit brut estimat in suma de 4.061.435 lei.

Dupa scaderea impozitului pe profit aferent in suma de 649.828 lei rezulta un profit net in 
suma de 3.411.605 lei, aceasta suma urmând a fi distribuita creditorilor inscrisi in Tabelul 
definitiv al creanţelor.

La aceasta suma se adauga creanţele certe in suma de 233.898,97 lei, ce urmeaza a fi 
recuperate de la clienţi.



însumând profitul net obtinut in activitatea de reorganizare (3.411.605 lei] cu valoarea 
creanţelor posibile a fi incasate de 233.898,97 lei, rezulta un disponibil in suma totala de
3.645.503,97 lei, suma care nu va putea acoperi toate creanţele inscrise la masa credala.

Precizam faptul ca in cheltuielile de exploatare sunt estimate si cheltuielile cu salariile, 
costuri de achiziţie a materialelor reciclabile, valoarea acestora fiind urmatoarea:

8.1.3 Estimarea cheltuielilor cu salariile pe perioada derulării Planului de 
reorganizare si a contribuţiilor aferente s-a obtinut pornind de la organigrama si de la de statul 
de funcţiuni nivelul acestora fiind de 836.000,00 lei.

8.1.4 Estimare cheltuielilor cu achiziţionarea materiilor prime si materialelor pe 
perioada derulării Planului de reorganizare este in suma de 2.520.680 lei.

8.1.4.1 Estimarea cheltuielilor indirecte si generale a urmărit gama acelor costuri care 
nu sunt direct legate de procesul de producţie respectiv cheltuieli cu achiziţionarea rechizitelor, 
dar fara de care acesta nu s-ar putea desfasura normal respectiv cheltuieli cu carburanţi, salarii, 
diurne, ore suplimentare, piese de schimb, taxe asigurari.

Cheltuielile de procedura includ in principal onorariul administratorului judiciar (atat 
onorariul fix, cat si cel procentual), anunţuri publicitare, conservarea bunurilor, etc.

* Onorariul fix lunar corespunzător perioadei de la data desemnării Yna Consulting SPRL, in 
calitate de administrator judiciar si data cand devine irevocabila hotararea judecătorului sindic de 
închidere a procedurii de reorganizare judiciara este de 2.000,00 lei + TVA şi un onorariu de 
succes de 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor.

Valoarea acestor cheltuieli pe perioada derulării Planului de reorganizare sunt in suma 
totala de 215.527,00 lei (exclusiv TVA).

Având in vedere datele prezentate mai sus, bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe 
perioada derulării planului de reorganizare este prezentat in tabelul de mai jos:

DENUMIRE INDICATORI ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 TOTAL

VENITURI TOTALE 2.442.215 4.311.430 5.764.545 6.700.125 19.218.315

Venituri din exploatare 2.442.200 4.311.400 5.764.500 5.800.000 18.318.100

Venituri financiare 15 30 45 125 215

Venituri din vanzarea activelor 0 0 0 900.000 900.000

CHELTUIELI TOTALE 2.178.200 3.718.980 4.002.430 5.257.270 15.156.880

Mărfuri 995.200 2.100.000 2.140.000 2.950.000 8.185.200

Materii prime si materiale 358.000 543.980 721.430 897.270 2.520.680

Chirii, redevente 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu remunerarea 
personalului 190.000 200.000 201.000 245.000 836.000
Cheltuieli cu serviciile prestate de 
terti 75.000 210.000 210.000 215.000 710.000

Cheltuieli cu amortizarea 375.000 360.000 345.000 325.000 1.405.000
Alte cheltuieli de exploatare 
(diverse) 185.000 305.000 385.000 390.000 1.265.000

Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0



Cheltuieli excepţionale 0 0 0 235.000 235.000
PROFIT BRUT 264.015 592.450 1.762.115 1.442.855 4.061.435
Impozit pe profit 42.242 94.792 281.938 230.856 649.828
PROFIT NET 221.773 497.658 1.480.176 1.211.998 3.411.605

Asa cum reiese din bugetul de venituri si cheltuieli, societatea isi propune sa achite 
creanţele inscrise in Planul de reorganizare, conform graficului de eşalonare, in procent de 100% 
din profitul net realizat in aceasta perioada.

In situatia in care societatea intampina greutati in achitarea la termen a ratelor inscrise in 
graficul de plaţi, va avea posibilitatea sa procedeze la valorificarea bunurilor mobile sau imobile 
existente in patrimoniul debitoarei care nu sunt strict necesare derulării planului de reorganizare 
cu aprobarea prealabila a Adunării creditorilor.

8.1.5 Contul de profit si pierdere

Veniturile totale in suma de 19.218.315 lei pe perioada planului de reorganizare sunt 
alcatuite din veniturile din activitatea de colectare -  reciclare deşeuri si din estimarea unor 
venituri rezultate ca urmare a valorificării unor mijloace fixe, in timp ce cheltuilile totale de 
15.156.880 lei.

Pe perioada planului de reorganizare se va obţine un profit brut de 4.061.435 lei caruia ii 
corespunde un profit net de 3.411.605 lei, suficient pentru acoperirea plaţii creanţelor propuse a fi 
achitate.

De asemenea, precizam ca, la acest profit net realizat se adauga si sumele obtinute din 
recuperarea creanţelor de incasat de la clienţii menţionaţi mai sus, înregistrate cu un cuantum 
total de 233.898,97 lei.

8.2 Ipotezele Planului de reorganizare privind capitalul de lucru

Termenul de incasare aferent vanzarilor către Clienţii a fost estimat la 60 de zile.
Termenul de plata pentru achiziţiile de combustibil si servicii de la furnizori a fost 

considerat, in general, a fi 30 de zile. Anumite tipuri de achiziţii au fost estimate ca se vor plaţi in 
luna curenta: comisioane bancare, primele de asigurare, costurile cu deplasarile. De asemenea, 
datoriile rezultate din înregistrarea cheltuielilor diverse de exploatare si a amenzilor au fost 
considerate ca vor fi plătite in luna curenta.

Salariile si contribuţiile salariale au fost estimate a fi plătite in luna urmatoare celei in care 
au fost înregistrate costurile salariale.

9. Programul de plata a creanţelor. Categorii de creanţe

9.1 Programul de plata a creanţelor impotriva SC RAZMER COMGEN SRL prevăzut prin 
Planul de reorganizare

Conform legii, programul de plata a creanţelor este tabelul de creanţe care cuprinde :
a) cuantumul sumelor datorate de SC RAZMER COMGEN SRL creditorilor pe care Debitoarea 

se obliga sa le plateasca acestora in perioada de reorganizare judiciara, stabilit prin raportare la 
tabelul definitiv de creanţe si creanţele născute dupa data deschiderii procedurii ca urmare a 
continuării activitatii

b) termenele la care Societatea urmeaza sa plateasca aceste sume. Modalitatea de 
rambursare concreta, totala sau parţiala, pentru fiecare creanţa inclusa in categoriile de creanţe



care voteaza Planul de reorganizare conform art. 100 din Legea nr. 85/2006 se va face prin 
coroborarea:

1. Programului de plaţi al creanţelor RAZMER COMGEN S.R.L
2. Prevederilor Capitolelor 10 si 11 din Plan.

Graficul de eşalonare al plaţilor pentru achitarea creanţelor inscrise in Tabelul definitiv al 
creanţelor debitoarei S.C. RAZMER COMGEN S.R.L. reprezintă Anexa3 la Planul de reorganizare.

9.2 Descarcarea de obligaţii si de răspundere

In conformitate cu prevederile art. 137 alin.2 din Legea 85/2006, la data confirmării 
planului de reorganizare, Debitoarea este descarcata de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe 
care le avea inainte de confirmarea Planului de reorganizare si cea prevăzută prin Plan.

Creanţele curente reprezentate de dobânzi aferente contractelor de credit incheiate intre 
S.C. RAZMER COMGEN S.R.L. si BRD S.A., acumulate in perioada de observaţie, incepand cu data de 
12.05.2014 si pana in prezent, in cuantum total de 213.523,32 lei vor fi achitate conform 
graficului de eşalonare a plaţilor. Anexa 1 la Planul de reorganizare.

Totodata, pe parcursul derulării prezentului Plan de reorganizare, S.C. RAZMER 
COMGEN S.R.L. se obliga sa achite dobanziile curente in conformitate cu contractele de 
credit din care rezulta, ce se vor calcula de Ia data implementării planului de reorganizare

De asemenea, de la data inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, Debitoarea va fi 
descarcata de orice răspundere in sensul art. 95 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei.

10. Remuneraţia Administratorului Judiciar

Prin Sentinta nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
3322/101/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva SC RAZMER 
COMGEN SRL Dr. Tr. Severin, practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL, fiind desemnata in 
calitate de administrator judiciar, avand atributiile prevăzute de 20 din Legea 85/2006.

Prin procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 04.07.2014, practicianul în 
insolvenţă Yna Consulting SPRL, a fost confirmat in calitate de administrator judiciar, stabilindu-se 
si un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA 
din sumele distribuite creditorilor.

(Nota: toate sumele prezentate in cele ce urmeaza nu conţin TVA).
* Onorariul fix corespunzător perioadei de la data desemnării Yna Consulting SPRL, in 

calitate de administrator judiciar si data cand devine irevocabila hotararea judecătorului sindic de 
inchidere a procedurii de reorganizare judiciara un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv TVA 
şi un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor.

Plăţile se vor efectua in lei, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.



11. Efectele Reorganizării

Implementarea Planului de reorganizare dupa procedura de admitere, aprobare si 
confirmarea a acestuia va avea urmatoarele efecte:

11.1 Efecte economico-sociale FALIMENT

* Circuitul economic constituit din furnizori -  SC RAZMER COMGEN SRL producător -  clienţi 
va fi pastrat.

* Locurile de munca a 17 persoane se vor permanentiza.

11.2 Efecte zonale

* Ramane activ/functional unul dintre contribuabili importanţi ai localitatii Dr. Tr. Severin

11.3 Efecte asupra gradului de acoperire a creanţelor REORGANIZARE FALIMENT

* Creditorii garantati primesc in medie un proent de 100%  din valoarea creanţelor acestora
* Creditorii salariali primesc in medie un procent de 90%  din valoarea creanţelor acestora
* Creditorii bugetari primesc in medie un procent de 100%  din valoarea creanţelor acestora
* Creditorii chirografari primesc un procent de 0% din valoarea creanţelor acestora.

12. Condiţiile precedente inchiderii procedurii de reorganizare judiciara

Planul de Reorganizare propus va fi considerat realizat si se va solicita inchiderea 
procedurii de reorganizare, in cazul in care sunt indeplinite toate obligaţiile de plata ale SC 
RAZMER COMGEN SRL asumate prin Plan in condiţiile continuării activitatii. De asemenea, de la 
data inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, Debitorul este descarcat de orice răspundere 
in sensul art. 95 alin. 5 lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Dupa realizarea Planului, in sensul ca, au fost efectuate toate plăţile conform graficului de 
plaţi aprobat, bunurile ipotecate in favoarea creditorilor inscrisi in graficul de plaţi raman libere 
de sarcini.

13. Concluzii

Planul de reorganizare a activitatii SC RAZMER COMGEN SRL este menit sa prezinte pârtilor 
interesate perspectivele de redresare ale Societatii, in condiţiile identificării celei mai bune 
metode de valorificare a averii acesteia, a acoperirii intr-un grad cat mai ridicat a sumelor inscrise 
in tabelul definitiv al creanţelor si a tuturor cheltuielilor de procedura generate atat in perioada de 
observaţie, cat si in perioada de reorganizare judiciara.

Principalele premise ce stau la baza Planului de Reorganizare sunt intenţia Societăţii, sub 
supravegherea Administratorului judiciar, de a continua activitatea de recuperare a materialelor 
reciclabile sortate, precum şi alte activităţi din obiectul de activitate, si de a implementa 
obiectivele asumate prin Planul de reorganizare precum si intentia de atragere de capital de lucru.

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la confirmarea acestuia, in 
conformitate cu prevederile art. 95 alin. 3 din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire in 
condiţiile legii.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare, Debitorului i se va pastra 
dreptul de administrare in parte.



Finanţarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza următoarelor surse:
- Profituri generate din continuarea activitatii proprii a SC RAZMER COMGEN SRL cu 

modificările prevăzute in Plan;
- Recuperarea creanţelor ramase neincasate la data deschiderii procedurii de insolventa;
- Valorificarea bunurilor mobile sau imobile existente in patrimoniul debitoarei care nu sunt 

strict necesare derulării planului de reorganizare cu aprobarea prealabila a Adunării creditorilor.
în eventualitatea în care profiturile estimate nu se realizează se va proceda la valorificarea 

de mijloace de transport existente in patrimoniul debitoarei.
In baza premiselor Planului, a masurilor de reorganizare mentionate in Plan si a 

previziunilor efectuate pe baza lor se estimeaza ca Societatea va putea sa susţină programul de 
plata a creanţelor, cheltuielile generate de la deschiderea procedurii de insolventa precum si pe 
parcursul procedurii de reorganizare judiciara precum si datoriile generate de continuarea 
activitatii.

Administrator special,
ROBU CICERONE-FLORINEL
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