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1 Aspecte introductive 
 
1.1 Prezentarea societății debitoare. Scurt istoric până la data deschiderii procedurii 

de insolvență  
 
1.1.1 Elemente de identificare 
 
La data deschiderii procedurii de insolvență, societatea debitoare se identifică prin următoarele 
elemente: 

 
1.1.2 Structura asociativă 
 
Ramif Prod SRL este organizată sub forma unei societăți cu răspundere limitată (SRL), cu un capital 
social actual în valoare de 6.230 lei, din care aport în numerar 6.230 lei, divizat în 623 părți sociale a 
cate 10 lei fiecare. 

Societatea are următoarea structură de asociați: 
 

Asociați Nr. părți sociale Valoare părți sociale % din total 
RĂDULESCU ANTON 613 6.130 lei 98.39% 
RĂDULESCU FLORIN 10 100 1.61% 

 
1.1.3 Obiectul de activitate  
 
Conform datelor extrase din certificatul emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, obiectul 
principal de activitate al societății este Hoteluri și alte facilități de cazare similare cod CAEN 5510.  

 

Denumire RAMIF PROD 
Tipul: Societate cu răspundere limitată (SRL) 

Sediu social: Str. Calea Brăneşti, Nr. 4, Biroul 2  
Loc: Sat Gura Vulcanei, Com. Vulcana-Pandele,  

Județ: Dâmboviţa 
Nr. de înmatriculare ORC: J15/445/2002 

CUI: 14954371 
Capital social: 6.230 lei 

Asociați: Rădulescu Anton (98%),  Rădulescu Florin (2%) 
Administrator: Rădulescu Anton 
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1.1.4 Scurtă descriere a societății 
 
Societatea a fost înființată în anul 2002 desfășurându-și activitatea principală în domeniul turismului 
și închirierea imobilelor proprii. Societatea deține și exploatează următoarele active: 
 

 Vila Coteanu – spații cazare (32 camere), restaurant, mobilier și echipamente, parcare și anexe 
– situată în Com. Moroieni, Jud. Dâmbovița, Platou Padina-Bucegi 

 Hală metalică cu o suprafață de 290 mp situată în com.Vulcana Pandele, Jud. Dâmbovița  
 Spațiu comercial în suprafață de 245 mp utili situat în oraș Fieni, Jud. Dâmbovița  
 Bunuri mobile: o autobasculantă și două autoturisme. 
 
La data deschiderii procedurii de insolvență, societatea nu mai desfășoară activitatea de turism, ci 
activul, Vila Coteanu, este închiriat societății Santos Divin SRL pe o perioadă de 10 ani începând cu 
24.03.2017, prețul obținut fiind de 20% din totalul încasărilor locatarului. În cazul în care, după ce s-
a achitat chiria în cuantum de 20% din încasările realizate, profitul net rămas locatarului depășește 
dublul chiriei, diferența rămasă va fi facturată locatarului în procent de 50%. 
 
Hala metalică este închiriată începând cu 24.10.2013 către societatea Yprado Production SRL la un 
preț de 1 euro/mp/lună TVA inclus (290 euro/lună sau 3.480 euro/an). În prezent aceasta nu mai 
este închiriată. 
 
Spațiul comercial nu este exploatat sau închiriat. În prezent se fac demersuri de valorificare a acestora 
conform hotărârii adunării creditorilor din data de 26.02.2020. 
 
Societatea desfășoară activități de transport din carieră către depozitul Soceram SA Doicești folosind 
autobasculanta MAN și o persoană angajată. Serviciile sunt prestate pentru Adomar SRL Picior de 
Munte, iar prețul este stabilit în funcție de tipul materie primă transportată între carieră și depozitele 
Soceram. 
 
Raportat la cele de mai sus constatăm că societatea nu desfășoară activitatea principală (turismul), 
ci activele sunt închiriate. Societatea are la această dată un singur salariat activ. 
 
1.2 Cauzele și împrejurările intrării în insolvență 
 
Administratorul judiciar desemnat prin sentința de deschidere a procedurii a întocmit și publicat în 
BPI nr. 14050/17.07.2019 raportul asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a societății debitoare Ramif Prod SRL. În cadrul acestui raport s-a constatat în primul rând 
faptul că intrarea în insolvență a societății debitoare a fost cauzată în principal de: 
 

A) 

Ineficiența utilizării activelor care au condus la pierderi semnificative și dezechilibru financiar  
Raportat la nivelul activelor exploatate (imobil turism, spațiu comercial, hală producție, mijloace de 
transport) rata de rentabilitate generată a fost insuficientă pentru achitarea datoriilor și echilibrarea 
financiară. De asemenea, menționăm că în condițiile unor datorii curente care au generat litigii și 
costuri suplimentare, societatea nu a luat măsuri de valorificare parțială a imobilelor și achitarea 
datoriilor curente. 

B) Blocarea lichidităților în creanțe incerte/litigioase în cuantum de 176 mii lei 
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Cauzele prezentate mai sus s-au transpus într-un dezechilibru financiar al societății care a antrenat, 
la rândul său, următoarele efecte sau împrejurări favorizante instalării insolvenței: 
 

 Pierderi operaționale pe fondul ineficienței exploatării activelor în cuantum de 1,2 mil. lei 

 
Costurile cu despăgubirile, amenzile, cheltuielile de judecată și penalitățile generate de  
litigiile cu care se confrunta societatea în cuantum de 146 mii lei 

 
Executări silite creditori pe fondul lipsei de lichidități și a lipsei măsurilor de valorificare 
parțială a patrimoniului pentru achitarea datoriilor curente 

 
1.3 Rezumatul principalelor etape procedurale parcurse  
 
De la deschiderea procedurii de insolvență, 02.05.2019, până în prezent, a trecut o perioadă 
aproximativă de un an și o lună. Principalele etape parcurse până în prezent, în cadrul acestei 
proceduri sunt prezentate succint în graficul de mai jos: 
 
 

                                    

  

Încheierea de 
deschiderea procedurii 
generale de insolvență  

 

Administratorul judiciar 
a depus un Raport prin 

care s-a propus 
continuarea perioadei 

de observație 
(art. 92 din legea 

85/2014) 
  

Adunarea Generală a 
Asociaților a desemnat 
Administrator special, 
Rădulescu Florin care 
va conduce activitatea 

societății, sub 
supravegherea 

administratorului 
judiciar 
 

Creditorii societății au 
înregistrat, in termenul 
limită, declarațiile lor de 

creanță 
   

                                    

  02.05.2019  22.05.2019  12.06.2019  14.06.2019  
 

 
       

   17.07.2019  05.07.2019  01.07.2019  01.07.2019  
                                    

 

  
Administratorul judiciar 
a întocmit Raportul de 

cauze și împrejurări 
care a condus la 

apariția insolvenței 
societății 

(art. 97 din legea 
85/2014) 

BPI nr. 14050/17.07.2019 

 
A avut loc prima 

Adunare Generală a 
Creditorilor BPI nr. 
13636/10.07.2019 

 
Administratorul judiciar 

a întocmit Tabelul 
preliminar de creanțe 

BPI nr. 
13202/03.07.2019. 
Tabel preliminar 

actualizat 
BPI nr. 

13704/10.07.2019. 

 
Administratorul judiciar 
a efectuat Inventarierea 

bunurilor din averea 
societății debitoare 

  
 

       
       

 

Comitetul creditorilor a 
ales un Evaluatorul 
Evaimob Optimus 

Valorem SRL care va 
efectua evaluarea 

tuturor bunurilor din 
averea societății 

debitoare, pe baza 
inventarului întocmit 

anterior și pus la 
dispoziție acestuia 

 

Judecătorul sindic a 
soluționat Contestațiile 
formulate de creditori 

împotriva tabelului 
preliminar de creanțe.  

 

Evaluarea activelor din 
patrimoniul debitoarei 
a fost finalizată fiind 
publicat în BPI nr. 
1179/20.01.2020 - 

Anunț privind 
depunerea raportului 

de evaluare 

Administratorul judiciar 
a întocmit Tabelul 

definitiv de creanțe 
(BPI nr. 

7888/22.05.2020)   
                                    

  04.09.2019  23.09.2019  20.01.2020  22.05.2020   
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1.4 Situația pasivului debitorului. Tabelul definitiv de creanțe 
 
Pasivul reprezintă totalitatea datoriilor societății, precum și sursele de proveniență ale capitalurilor 
proprii și împrumutate.  
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, pentru creanțele născute anterior datei deschiderii procedurii 
insolvenței, creditorii societății trebuie să formuleze cerere de înscriere la masa credală în termenul 
stabilit de judecătorul – sindic prin sentința de deschidere a procedurii insolvenței, în caz contrar, 
aceștia fiind decăzuți, cât privește creanțele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor 
și nu vor dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură. Astfel, legea recunoaște 
numai datoriile societății înscrise în tabelul definitiv de creanțe. 
 
Tabelul definitiv cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, 
acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu 
prevederile art. 111, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. În acest tabel se 
arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei.  
 
În cadrul prezentei proceduri, tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în BPI nr. 7888 din data de 
22.05.2020. Repartizarea pasivului pe grupe de creanțe conform soluțiilor din contestații se prezintă 
în felul următor: 
 

Grupa 
Creanța 

acceptată 

Din care: 

sub condiție pură și simplă 

Creanțe bugetare - art. 161 pct. 5 140.679,32 0 140.679,32 
Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 935.240,45 0 935.240,45 
Creanțe chirografare - art. 161 pct. 10 2.418.840,75 0 2.418.840,75 
TOTAL 3.494.760,52 0 3.494.760,52 

 

Tabelul definitiv este întocmit în conformitate cu dispozițiile legii nr. 85/2014, creanțele creditorilor 
fiind admise în categoriile de creanțe care le corespund după cum urmează: 
 
 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; 

 
 creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu beneficiază 

de o cauză de preferinţă.   
 
 creditori chirografari subordonați sunt creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt 

controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul 
 
1.4.1 Situația activului debitorului. Raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii 
 
În scopul determinării valorii activului societății în cadrul procedurii de insolvență s-a procedat la 
efectuarea inventarierii și la evaluarea patrimoniului debitoarei. Persoana de specialitate desemnată 
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de către adunarea generală creditorilor a fost evaluatorul autorizat ANEVAR Evaimob-Optimus 
Valorem SRL. Aceasta a comunicat administratorului judiciar raportul de evaluare care au avut drept 
scop evaluarea întregului patrimoniu al RAMIF PROD SRL, respectiv active imobiliare, bunuri mobile, 
stocuri și creanțe .  
 
Anunț privind depunerea raportului de evaluare a fost publicat în BPI nr. 1179/20.01.2020 
 
În tabelul de mai jos sumarizăm valorile de evaluare prezentate in rapoartele de evaluare întocmite 
de evaluatorul Evaimob-Optimus Valorem SRL precum și soldul creanțelor și disponibilităților bănești 
existente la data întocmirii planului:  
 

CATEGORIE ACTIV 
Valoare de 
piață (lei) 

Valoare de 
lichidare (lei) 

RAPORT EVALUARE 

Proprietăți imobiliare   1.845.822  1.367.291   
Complex Turistic Coteanu 2* situat în Jud. Dâmbovița, 
loc. Moroieni 

 1.576.905  1.182.679 Nr. 55 din 16.12.2019 

Spațiu comercial situat în Jud. Dâmbovița, loc. Fieni  200.613  150.460 Nr. 54 din 16.12.2019 
Hala de producție pentru prefabricate din beton  68.304  34.152 Nr. 54 din 16.12.2019 
Bunuri mobile (mijloace de transport, mobilier, 
echipamente IT); 

 155.480  116.960 Nr. 54 din 16.12.2019 

Investiții în curs de execuție - - Nr. 54 din 16.12.2019 
Avansuri pentru imobilizări corporale - - Nr. 54 din 16.12.2019 
Acțiuni deținute - - Nr. 54 din 16.12.2019 
Creante la 30.04.2020  124.667  124.667 sold balanță la 30.04.2020 
Disponibilitati banesti la 30.04.2020  54.564  54.564 sold balanță la 30.04.2020 
TOTAL EVALUARE PATRIMONIU  2.180.533  1.663.482  

TOTAL EVALUARE ACTIV GARANTAT - -  

TOTAL EVALUARE ACTIV LIBER DE SARCINI  2.180.533  1.663.482  

 
Conform rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorul independent EVAIMOB-OPTIMUS 
VALOREM SRL la care se adaugă soldurile de creanțe și disponibilități bănești la 30.04.2020, 
constatăm o valoare de piață a patrimoniului RAMIF PROD SRL în cuantum de 2.180.533 lei.  În ceea 
ce privește valoarea de vânzare forțată (valoarea de lichidare), se estimează a fi în cuantum 1.663.482 
lei.  
 
Menționăm că valoarea creanțelor a fost prevăzută în mod optimist la valoarea contabilă, însă având 
în vedere că o parte din acestea au caracter litigios există probabilitatea ca să nu se încaseze integral 
valoarea acestor creanțe în perioada de faliment sau reorganizare judiciară.  
 
În ce privește prezentarea valorilor activului garantat și a activului negarantat conform prevederilor 
legale, menționăm că nu s-au identificat active grevate de sarcini. 
 
Raportat la cele de mai sus, constatăm că în ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de 
societatea debitoare, valoarea optenabilă în urma lichidării patrimoniului RAMIF PROD SRL este 
estimată la 1.663.482 lei. 
 
2 Reorganizarea judiciară a debitorului  
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2.1 Cadrul legal aplicabil 
 
În raport cu data deschiderii procedurii de insolvență, 05.10.2017, legea aplicabilă este legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 466 din data de 25.06.2014, intrată în vigoare din data de 28.06.2014. 
 
Menționăm faptul că în data de 02.10.2018, legea nr. 85/2014 a fost modificată prin Ordonanța de 
Urgență nr. 88 din 02.10.2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
insolvenței și a altor acte normative, iar o parte a acestor prevederi modificatoare vizează și textele 
referitoare la reorganizarea judiciară.  
 
Totodată, potrivit art. 50 din Lege nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: „(1) Daca debitorul se afla in perioada de observatie 
la data intrarii in vigoare a prezentei legi, aceasta se prelungeste cu 3 luni. Corelativ, termenul in care 
categoriile de persoane indreptatite pot propune un plan de reorganizare se prelungeste cu 3 luni, 
inclusiv in cazul in care termenul de depunere a planului, prevazut de lege, a inceput sa curga.” 
 
Textele legale care reprezintă sediul materiei în privința procedurii de reorganizare judiciară sunt 
cele prevăzute de art. 132 - 144 din cadrul legii nr. 85/2014. Pornind de la acest cadru normativ, 
diagrama de mai jos prezintă, într-un mod sintetic, parcursul general al acestei etape procedurale și 
sinteza prevederilor legale aplicabile: 
 
 

                                    

 Debitorul, administratorul judiciar sau creditorii detinand impreuna 
cel putin 20%, vor putea intocmi si propune Planul de reorganizare în 

30 de zile de la depunerea tabelului definitiv. 
Planul de reorganizare va putea să prevadă fie restructurarea şi 
continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea totala sau partiala a 
activului, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare: 
 Planul va indica perspectivele de redresare în raport cu 

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

 Planul va cuprinde obligatoriu programul de plată a creanţelor 
 Planul va menţiona: 
 categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate și 

tratamentul creantelor defavorizate; 
 dacă şi în ce măsură debitorul, va fi descărcat de răspundere; 
 ce despăgubiri urmează a fi oferite creditorilor, în 

comparaţie cu valoarea estimativă a distribuirilor în caz de 
faliment, calculata in baza raportului de evaluare intocmit de 
un evaluator independent 

 modalitatea de achitare a creanţelor curente. 
 Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în 

aplicare: (a) pastrarea dreptului de administrare (b) obținerea 
de finantari; (c) transmiterea de bunuri catre persoane juridice 
constituite; (d) fuziunea sau divizarea; (e) lichidarea bunurilor 
sau darea in plata in contul creantei; (f) lichidarea totala sau 
partiala a activului; (g) modificarea sau stingerea cauzelor de 
preferinta cu acordarea protectiei corespunzatoare; (h) 
modificarea unor clauze contractuale; (i) modificarea actului 
constitutiv; (j) emiterea de titluri de valori; (k) conversia 
creantelor bugetare în titluri de valoare; (l) inserarea in actul 
constitutiv a unor prevederi. 

 

Câte o copie de pe planul 
propus va fi depusă la grefa 
tribunalului şi la registrul în 

care este înregistrat debitorul 
şi va fi transmisă debitorului, 
prin administratorul special, 
administratorului judiciar şi 

comitetului creditorilor 
Planul de reorganizare, 
inclusiv anexele, se va 
transmite persoanelor 

menționate mai sus în format 
electronic, scanat, prin grija 

administratorului judiciar, prin 
e-mail sau prin postare pe 

site-ul acestuia 

Administratorul judiciar va 
publica în termen de 5 zile de 

la depunerea planului un 
anunţ în BPI, referitor la 
depunerea planului, cu 

indicarea celui care l-a propus, 
a datei când se va vota cu 
privire la plan în adunarea 
creditorilor, precum şi a 
faptului că este permisă 

votarea prin corespondenţă 

  

                                    
  Art. 132-133   Art. 136, 137 (2)   Art. 137     
                                    
                                    

    Art. 139   Art. 137, 138    

                                    
  În cazul aprobării planului de către adunarea creditorilor se va cere judecătorului sindic 

Confirmarea planului de reorganizare al societății debitoare 
Planul este confirmat de către judecătorul-sindic în următoarele condiţii: 

Adunarea generală a 
creditorilor va fi convocată, 

într-o perioadă de minim 20 - 
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 Existand 5 categorii de creante - planul este acceptat de cel puţin 3 categorii; 
 Existand 3 categorii de creante - planul este acceptat de cel putin 2 categorii  
 Existand 2 sau 4 categorii de creante - planul este acceptat de cel puțin jumatate dintre 

categorii  
 În toate cazurile trebuie indeplinita conditia ca una dintre categoriile defavorizate să accepte 

planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul;  
 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 de leasing din care rezultă; 

 Fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament 
corect şi echitabil prin plan, insemnand: 
 niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu 

primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; 
 nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât 

valoarea totală a creanţei sale; 
 în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu 

rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia 
prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului; 

 planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, 
cu excepţia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în 
cazul în care deţinătorul unei creanţe consimte la un tratament mai puţin favorabil 
pentru creanţa sa. 

 Planul respectă, din punct de vedere al legalităţii şi viabilităţii, prevederile art. 133. 
 

maxim 30 de zile de la 
depunerea planului, pentru a-

și exprima Votul asupra 
planului de reorganizare 
Următoarele creanţe se 
constituie în categorii 
distincte, care votează 

separat: 
 Creanţele care 

beneficiază de cauze 
de preferinţă; 

 Creanţele salariale; 
 Creanţele bugetare; 
 Creanţele creditorilor 

indispensabili; 
 Celelalte creanţe 

chirografare 
În cazul aprobarii planului 

de catre adunarea 
creditorilor se va cere 
judecătorului sindic 

confirmarea planului de 
reorganizare. 

 

                                    
                                    

  În cazul confirmării planului de 
către judecătorul sindic, se va 
trece la Executarea planului de 

reorganizare, pe perioada 
prevăzută de acesta (maxim 3 
ani, cu posibilitatea prelungirii 

cu maxim 1 an). Activitatea 
debitorului este reorganizată 

în mod corespunzător, 
drepturile și creanțele 

creditorilor și a persoanelor 
interesate sunt modificate 

conform planului 

Societatea debitoare, prin 
administratorul special, sau, 
după caz, administratorul 

judiciar va trebui să prezinte 
trimestrial rapoarte comitetului 

creditorilor asupra situației 
financiare a averii societății 

debitoare. 

În cazul îndeplinirii tuturor 
obligațiilor de plată asumate 
prin plan și plata creanțelor 

curente scadente, judecătorul 
sindic va pronunța o Sentință 
de închidere a procedurii de 
insolvență cu reorganizarea 

societății debitoare 

   

                                    
  Art. 140   Art. 144   Art. 175 (1)    
                                    

 
2.2 Autorul planului de reorganizare judiciară 

 
Prezentul plan de reorganizare este întocmit și propus, în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) și b) din legea 
nr. 85/2014 de către societatea debitoare Ramif Prod SRL, prin administrator special dl. Florin 
Rădulescu în colaborare cu administratorul judiciar Insol Advisor SPRL. 
 
În perioada de observație, administratorul judiciar și societatea debitoare prin administratorul său 
special au conlucrat în mod strâns, această colaborare având un efect benefic asupra activității 
curente a societății debitoare, realizând o activitate profitabilă și acumulând disponibilități bănești în 
perioada de observație.  
 
Potrivit art. 132 alin. (1) din legea nr. 85/2014, „(1) Următoarele categorii de persoane vor putea 
propune un plan de reorganizare: (...) 
a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor / asociaţilor, în termen de 30 de zile de 

la publicarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de reorganizare potrivit 
art. 67 alin. (1) 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 mai multor creditori; 

b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale şi până la îndeplinirea unui termen de 30 de 
zile de la data publicării tabelului definitiv de creanţe;” 

 
Sub aspectul condițiilor prevăzute de acest text de lege arătăm următoarele: 
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 Declararea intenției de reorganizare FN din 22.05.2019, a fost depusă de către societatea 

debitoare la dosarul cauzei  
 
 Hotărârea adunării generale a asociaților din data de 19.06.2020 prin care asociații societății 

debitoare aprobă, în unanimitate, depunerea planului de reorganizare judiciară a societății Ramif 
Prod SRL. Hotărârea luată în cadrul ședinței AGA convocată de către administratorul judiciar 
Insol Advisor SPRL este anexată prezentului plan de reorganizare. 
 

 Planul este depus în termenul limită de 30 de zile prevăzut de legea 85/2014. Tabelul definitiv 
de creanțe a fost publicat în data de 22.05.2020. În raport cu prevederile art. 181 alin. (1) pct. 2 
Cod proc. civ., termenul de 30 de zile, în calcularea căruia nu intră prima zi, respectiv data de 
22.05.2020 și nici ultima zi, respectiv data de 21.06.2020, se împlinește în data de 22.06.2020. 
Astfel conform legii 85/2014 termenul limită pentru depunerea planului de reorganizare al 
societății debitoare Ramif Prod SRL este data de 22.06.2020. Planul de reorganizare este depus 
anterior acestei date. 

 
 De altfel, dacă ne raportăm la prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Secțiunea 8 Art. 5 termenul 
în care categoriile de persoane îndreptățite pot propune un plan de reorganizare se prelungește 
cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului, prevăzut de lege, a început 
să curgă. Astfel conform Legii nr. 15/2020 termenul limită pentru depunerea planului de 
reorganizare al societății debitoare Ramif Prod SRL este prelungit până la data de 22.09.2020. 
 

Totodată în raport cu prevederile art 132 alin. (4) din legea nr. 85/2014, menționăm faptul că sunt 
respectate condițiile legale în privința posibilității depunerii planului de reorganizare, astfel: 
 
 Societatea debitoare Ramif Prod SRL nu a mai fost subiect al procedurii prevăzute de Legea nr. 

85/2014 într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; 
 

 Societatea debitoare Ramif Prod SRL, administratorii sau asociații nu au fost condamnați definitiv, 
cu 5 ani anterior deschiderii procedurii, pentru una din infracțiunile prevăzute de Legea nr. 
85/2014. Anexăm în acest sens cazierele judiciare ale societății debitoare și ale asociaților. 

 
2.3 Scopul concret al planului de reorganizare judiciară 

 
Orice plan de reorganizare reprezintă, în esentă un plan de afaceri, o ofertă făcută creditorilor în 
care, autorul acestuia, propune o situație mai avantajoasă ipotezei care rezultă din simularea 
falimentului. Necesitatea ca orice plan să respecte condițiile legale prevăzute de instituția 
„tratamentului corect și echitabil”1 reglementate de legea 85/2014, reprezintă garanția oferită 
creditorilor în sensul respectării acestui echilibru. 

 
1 Instituția tratamentului corect și echitabil este reglementată de art. 139 alin. (2) din legea nr. 85/2014 „(2) 
Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât 
ar fi primit în cazul falimentului; 
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Potrivit art. 5 alin. (1) pct. 54 din cadrul legii nr. 85/2014, prin sintagma reorganizare judiciară se 
înțelege următoarele: 
 

„... procedura ce se aplică debitorului în insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, 
conform programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, 
confirmarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, 
nelimitativ, împreună sau separat: 
a) restructurarea operațională și / sau financiară a debitorului; 
b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 
c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din averea debitorului;” 

 

În mod implicit, scopul oricărui plan de reorganizare judiciară, pornește de la însăși scopul procedurii 
insolvenței, reglementată de legea nr. 85/2014, menționat expres la art. 2 al legii:  
 

„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 ” 

 

Astfel, acoperirea pasivului debitorului, scopul principal al procedurii de insolvență, se poate realiza 
prin două modalități principale:  
 
 fie prin redresarea activității debitorului,  
 fie prin lichidare averii acestuia, în cadrul unei proceduri de reorganizare sau a unei proceduri 

de faliment.  
 
Societatea debitoare și-a manifestat de la bun început intenția sa ca, beneficiind de protecția oferită 
de procedura insolvenței, să efectueze demersurile necesare în vederea restructurării activității sale 
și, ulterior, a reinserției sale în circuitul economic concomitent cu acoperirea într-un grad cât mai 
mare a pasivului său. De altfel, aceste două obiective, reflectate și în scopul declarat al procedurii 
insolvenței, sunt convergente. La nivel european, se vorbește tot mai mult despre instituirea unei 
„culturi a salvării” ca scop al reglementărilor viitoare2. Motivul legitim și, în același timp, pragmatic 
care stă la baza tuturor acestor preocupări porneste de la următoarele observații statistice: „Conform 
indicatorilor Băncii Mondiale, ratele de recuperare din UE sunt cuprinse între 30%, în Croația și 
România, și 90%, în Belgia și Finlanda. Ratele de recuperare sunt mai mari în economiile în care 
restructurarea este procedura de insolvență cel mai des întâlnită. În aceste economii, creditorii se pot 

 
b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a 
creanţei sale; 
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei 
defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai mult 
decât ar primi în cazul falimentului; 
d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia rangului 
diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe 
consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.” 
2 „Mai presus de toate, scopul propunerii este aprofundarea unei culturi a salvării în UE”, Propunere de 
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind cadrele de restructurare preventivă, a 
doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de 
datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE, Capitolul 3, pp. 47 – 51, disponibilă la: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-723-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF, pag. 
7, ultima accesare: 28.12.2019.  
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aștepta, în medie, la recuperarea a 83% din creanțele lor, față de o medie de 57% în procedura de 
lichidare”3   
 
Pornind de la această situație, prezentul plan de reorganizare are ca scop principal redresarea 
activității debitoarei prin continuarea activității din prezent (închirieri de active proprii și prestări 
servicii transport), lichidarea parțială a activului societății și obținerea de finanțări de la asociatul unic. 
De asemenea, prin instituirea unei supravegheri atente din partea creditorilor şi a administratorului 
judiciar scopul este de acoperirea într-o proporție cât mai mare a datoriilor acumulate.  
 
În raport cu aceste datorii care trebuie achitate, principalul mijloc de realizare privit din perspectiva 
legii insolvenței, îl constituie tocmai reorganizarea economică a societății debitoare, salvarea şi 
menținerea acesteia în circuitul economic şi social, cu toate avantajele care decurg din aceasta.  
 
Așa cum am menționat anterior, este mult mai probabil ca o afacere funcțională să genereze 
resursele necesare acoperirii pasivului decât ar putea să o facă operațiunea de lichidare a averii unei 
societăți aflate în faliment.  
 
Luând în considerare propunerile comerciale formulate prin prezentul plan, disponibilitățile bănești 
existente în contul unic de insolvență, rentabilitatea din perioada de observație, constatăm că există 
premise certe care ne îndreptățesc să considerăm că scopul acestui plan de reorganizare poate fi 
atins ulterior aprobării lui de către adunarea creditorilor și confirmării acestuia de către judecătorul-
sindic. 
 

2.4 Perspectivele de redresare 
 
La întocmirea prezentului plan de reorganizare au fost asumate următoarele premise și perspective 
de redresare: 
 
 Contractele generatoare de venituri aflate în derulare (contractele cu Santos Divin SRL și 

Adomar SRL); 

 Adaptarea unor contracte situației debitoarei, pentru cresterea veniturilor; 

 Hotărârea nr. 16/28.01.2020 a Consiliului Local Vulcana Pandele privind aprobarea de principiu 
a trecerii în proprietatea publică a imobilului Hală metalică de producție situată în Str. Gării 
punct Pod Ialomița, com.Vulcana Pandele, Jud. Dâmbovița; 

 Procedura de valorificare demarată conform legii 85/2014 pentru activul Spațiu comercial în 
suprafață de 245 mp utili situat în oraș Fieni, Jud. Dâmbovița; 

 Rentabilizarea activității și rezultatele pozitive din perioada de observație; 

 Disponibilitățile bănești existe în contul unic de insolvență și creanțele în sold la data propunerii 
planului; 

 

3 Indexul „Doing Business” al Băncii mondiale pentru 2016, Apud, Ibidem, pag. 3 
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 Intenția asociațiilor de a finanța societatea pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute printr-un 
plan de reorganizare judiciară 

 Obținerea de disponibilități bănești pentru acoperirea costurilor fixe și de procedură. Societatea 
Ramif Prod SRL are costuri fixe, date de activitatea de gestionare a patrimoniului (utilităţi, 
asigurări, impozite, taxe locale, salarii personal indirect productiv, servicii terți etc.), cheltuieli ce 
nu pot fi susținute decât prin desfăşurarea unei activități economice. Toate aceste cheltuieli, în 
cazul falimentului societăţii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, 
conform art. 161 pct. 1 din legea nr. 85/2014 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), 
împietând asupra valorii obţinute din vânzare şi diminuând în mod direct gradul de satisfacere 
al creanţelor creditorilor; 

 
Astfel, raportat la cele de mai sus, continuarea activității societății, în opinia autorilor planului, este 
singura variantă care mărește gradul de recuperare al creanțelor de către creditorii participanți în 
procedura de insolvență Ramif Prod SRL. 
 
3 Strategia de reorganizare. Sursele de finanțare ale planului și durata prevăzută 

pentru derularea acestuia 
 
Prezentul plan de reorganizare prevede continuarea activității din prezent (închirieri de active proprii 
și prestări servicii transport), lichidarea parțială a activului societății și obținerea de finanțări de la 
asociatul unic sau alte persoane în vederea îndeplinirii planului.  
 
De asemenea, prezentul plan prevede modificarea anumitor clauze ale contractului de locațiune nr. 
01 din 24.03.2017 încheiat cu societatea Santos Divin SRL în vederea obținerii unor venituri minime 
în raport cu piața și cu nevoile financiare ale societății pentru respectarea planului. 
 
Principiile care stau la baza întocmirii planului sunt: 
 
A. Asigurarea unor surse de venit din: 

 Închiriere activ propriu Vila Coteanu 2* situată în Com. Moroieni, Jud. Dâmbovița, Platou 
Padina-Bucegi 

 Prestări servicii transport materii prime în domeniul construcțiilor cu activul propriu 
autobasculanta MAN 

 Darea în plată către creditorul UAT Comuna Vulcana Pandele a activului: Hală metalică cu 
o suprafață de 290 mp situată în Str. Gării punct Pod Ialomița, com.Vulcana Pandele, Jud. 
Dâmbovița  

 Valorificarea activului: Spațiu comercial în suprafață de 245 mp utili situat în oraș Fieni, Jud. 
Dâmbovița  

 Obținerea de împrumuturi de la asociatul unic sau altă persoană fizică/juridică; 
 Recuperarea de creanțe în sold la data propunerii planului; 

 
B. Echilibrarea activului cu pasivul; 

 
C. Distribuiri către creditori. 
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În vederea asigurării reușitei planului de reorganizare, potrivit prevederilor art. 133 alin. (5) din legea 
nr. 85/2014, planul va specifica măsuri adecvate pentru punerea sa în aplicare, precum măsurile 
enumerate cu caracter exemplificativ în cuprinsul textului normativ anterior menționat. Prezentul 
plan prevede următoarele măsurile enumerate în art. 133 alin 5 literele: 
 

 „A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activității sale, inclusiv 
dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către 
administratorul judiciar desemnat în condițiile legii; 
 
B. obținerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă 
a acestora, finanţările aprobate prin plan urmând să beneficieze de prioritate la restituire potrivit 
prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2; 
 
E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de 
orice sarcini, sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe 
care aceştia le au faţă de averea debitorului. Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii 
săi va putea fi efectuată doar cu condiţia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la 
această modalitate de stingere a creanţei lor; 
 
F. lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului. Sumele de 
bani obţinute după vânzarea unor bunuri asupra cărora poartă cauze de preferinţă, potrivit 
prevederilor Codului civil, vor fi distribuite, obligatoriu, creditorilor titulari ai acelor cauze de 
preferinţă, cu respectarea dispoziţiilor art. 159 alin. (1) şi (2); „ 
 
H. prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a oricărei 
alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale „ 
 

 
În esență, principale măsuri prezentate prin plan se referă la: 
 
Măsuri de restructurare operațională: 

Obținerea de resurse financiare provenite din 
închirierea de active proprii 

 

Obținerea de resurse financiare provenite din 
prestări servicii transport materii prime în 

domeniul construcțiilor 
 

Darea în plată către creditorul UAT Comuna 
Vulcana Pandele a unui activ din patrimoniul 

societății 
 

Obținerea de resurse financiare provenite din 
valorificarea de bunuri din patrimoniul societății 

 

Obținerea de resurse financiare provenite din 
recuperarea de creanțe comerciale 

 

Obținerea de împrumuturi de la asociatul unic 
sau alte persoane fizice/juridice pentru 

îndeplinirea obligațiilor asumate prin plan 
 

 
Măsuri de restructurare financiară: 
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Ajustarea pasivului prin reducerea cuantumului 
creanțelor 

 

Eșalonarea unor datorii, conform 
programului de plăți 

 

 
Măsuri de restructurare corporativă (fuziune, divizare etc): Nu sunt prevăzute 
 

3.1 Măsuri adecvate de obținere a resurselor financiare  
 
3.1.1 Continuarea activităților de închiriere active proprii și prestări servicii transport 

 Activitatea de închiriere a activelor proprii 

Din anul 2017 societatea nu a mai desfășurat activitate de turism, iar activul specific, Vila Coteanu 2* 
situată în Com. Moroieni, Jud. Dâmbovița, Platou Padina-Bucegi, a fost închiriat societății Santos 
Divin SRL prin contractul de locațiune nr. 01 din 24.03.2017. 

Contractul între societatea Ramif Prod SRL, în calitate de locator și societatea Santos Divin SRL, în 
calitate de locatar, având ca obiect închirierea imobilului (spații cazare, restaurant, parcare și anexe) 
și a bunurilor mobile din acesta, a fost încheiat pe o perioadă de 10 ani începând cu 24.03.2017, 
prețul obținut fiind de 20% din totalul încasărilor locatarului. În cazul în care, după ce s-a achitat 
chiria în cuantum de 20% din încasările realizate, profitul net rămas locatarului depășește dublul 
chiriei, diferența rămasă va fi facturată locatarului în procent de 50%. 
 
În ultimii doi ani s-au obținut următoarele venituri lunare din acest contract: 
 

Data Nr. fact Partener Cont ctb Valoare lei fără TVA 
22/01/2018 104 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 2.715,00 
20/02/2018 107 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 4.215,94 
22/03/2018 108 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 1.981,60 
18/05/2018 112 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 1.035,90 
19/06/2018 116 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 6.949,60 
23/07/2018 119 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 11.319,40 
22/08/2018 123 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 8.709,20 
24/09/2018 126 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 14.116,80 
05/10/2018 128 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 3.926,20 
24/10/2018 129 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 2.060,60 
09/11/2018 131 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 4.000,00 
16/11/2018 132 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 4.000,00 
23/11/2018 133 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 3.787,00 
19/12/2018 140 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 2.446,40 

TOTAL 2018   71.263,64 
24/01/2019 145 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 3.047,80 
21/02/2019 146 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 1.609,00 
25/03/2019 149 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 1.073,20 
23/04/2019 153 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 1.479,00 
22/05/2019 158 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 3.193,00 
24/06/2019 160 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 2.949,20 
24/07/2019 164 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 5.188,80 
26/08/2019 167 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 8.387,60 
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24/09/2019 170 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 17.069,60 
24/10/2019 173 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 9.569,70 
22/11/2019 177 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 3.669,20 
23/12/2019 178 SANTOS DIVIN S.R.L. 706 5.224,30 

TOTAL 2019   62.460,40 

Raportat la următoarele:  
 prin raportul de cauze și împrejurări care au dus la deschiderea procedurii de insolvență s-

a constat că randamentul obținut din închirierea imobilului raportat la valoarea investiției 
este unul sub nivelul optim din piață. 

 societatea nu deține resursele necesare exploatării proprii a imobilului (capital de lucru, 
capital uman, management, autorizații și avize) pentru a obține surse financiare 
suplimentare, astfel varianta închirierii activului fiind singura luată în calcul în aceasta 
perioadă 

 contextul economic actual prin care activitatea de turism a fost oprită, drept urmare 
societatea nu a încasat cei 20% din exploatarea activului 

 am fost sesizați de creditorii societății cu privire la modul de administrare și fiscalizare a 
veniturilor obținute de locatarul Santos Divin SRL prin exploatarea  

 nevoia obținerii de venituri sigure și la nivelul pieței din exploatarea activului 
 măsuri de monitorizare și control cu rolul de a maximiza veniturilor obținute. 

 
Prezentul plan prevede continuarea închirierii către actualul locatar (Santos Divin SRL) însă cu 
implementarea unui mecanism de monitorizare și maximizare a beneficiilor provenite din contract 
și cu modificarea corespunzătoare a anumitor prevederi contractuale, conform art. 133 alin 5 pct. H 
astfel: 
 
La art. 5 din Contractul de locațiune nr. 01/24.03.2017 se adaugă următoarele obligații în sarcina 
Locatarului: 
 
 ”m) să respecte dispozițiile art. 1 alin.(1) și (2) din OUG 28/1999 potrivit cărora operatorii 

economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de 
credit/debit de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate și serviciilor 
prestate au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le 
înmâneze clienților, cu excepțiile prevăzute la art. 2, iar la solicitarea acestora vor elibera și 
factură, în condițiile legii. 
 
n) să pună zilnic prin e-mail sau WhatsApp la dispoziția Locatorului, prin administrator special, 
Raportul Z, acesta reprezentând documentul de finalizare a gestiunii (comanda de închidere 
zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal fiind unică și obligatorie). Raportul este emis 
conform dispozițiilor art. 64 alin. (1) din HG nr.479/2003.” 

 
După art. 10 din Contractul de locațiune nr. 01/24.03.2017 se introduce art. 101 cu următorul conținut: 
 
 ”În cazul în care Locatarul nu respectă oricare din obligațiile prevăzute la art. 5 lit. m) și n) din 

prezentul contract, va plăti Locatorului daune-interese în sumă de 8.000 lei strict pentru luna 
aferentă constatării nerespectării obligațiilor contractuale menționate. Suma de 8.000 lei, 
reprezentând evaluarea anticipată a prejudiciului cauzat Locatorului, prin imposibilitatea 
determinării corecte a prețului chiriei conform mecanismului contractual prevăzut în art. 8 din 
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prezentul contract, va înlocui astfel chiria datorată conform art. 8 din prezentul contract, strict 
pentru luna respectivă aferentă constatării abaterii contractuale.” 

 
Implementarea acestui mecanism de monitorizare, nu reprezintă în sine o modificare substanțială a 
contractului de locațiune ci, mai degrabă, o clarificare a obligațiilor care derivă din modalitatea 
convenită de părți de determinare a prețului contractual. Din moment ce prețul chiriei se calculează 
prin aplicarea unui procent la totalul încasărilor, înseamnă că părțile au asumat în mod implicit faptul 
că trebuie să existe mecanisme de verificare și control a acestor criterii de determinare a prețului.  
 
În acest sens menționăm următoarele: 

 
 Planul prevede instalarea unui sistem profesional de monitorizare video; 

 
 Potrivit dispozițiilor art. 1 alin.(1) și (2) din OUG 28/1999 - operatorii economici care încasează, 

integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit de la persoane 
fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate și serviciilor prestate au obligația să emită 
bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților, cu excepțiile 
prevăzute la art. 2, iar la solicitarea acestora vor elibera și factură, în condițiile legii. 
 

 Potrivit art. 64 alin. (1) din HG nr.479/2003 - Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii, 
iar comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică și 
obligatorie. 
 

 În consecință, planul prevede obligația locatarului de a comunica zilnic prin e-mail sau 
WhatssApp către administratorul special al societății debitoare Raportul Z (obligatoriu conform 
art. 64 alin. (1) din HG nr.479/2003). Tranzacțiile economice totalizate prin raportul Z vor fi 
comparate cu imaginile si informațiile obținute prin procesul de monitorizare al activității.  

 
Aceste măsuri au rolul de a crește cu minim 25% veniturile obținute in perioada următoare. 
 
De asemenea, prezentul plan prevede posibilitatea implementări în perioada de reorganizare de 
măsuri noi, după principiul maximizării rentabilității obținute din exploatarea acestui activ, în 
condițiile în care: i) actualul contract se reziliază; ii) vor exista oferte de închiriere a activului la o 
valoare superioară celei din prezent;  sau iii) se identifică alte măsuri de creștere a veniturilor obținute 
din acest activ. 

 Activitatea de prestări servicii transport 

În baza contractului de prestări servicii încheiat cu Adomar SRL, societatea desfășoară activități de 
transport din cariera de piatră către depozitul Soceram SA Doicești Jud. Dâmbovița folosind un activ 
din patrimoniu (autobasculantă MAN) și o persoană angajată. Prețul este stabilit în funcție de tipul 
materie primă transportată între carieră și depozitele Soceram. 
 
În ultimii doi ani s-au obținut următoarele venituri lunare din acest contract: 
 

Data Nr. fact Partener Cont ctb Valoare lei fără TVA 
01.02.2018 105 ADOMAR SRL 704,2 2.068,00 
02.04.2018 109 ADOMAR SRL 704,2 594,00 
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01.05.2018 111 ADOMAR SRL 704,2 11.765,00 
01.06.2018 113 ADOMAR SRL 704,2 8.807,00 
02.07.2018 118 ADOMAR SRL 704,2 7.001,00 
08.08.2018 121 ADOMAR SRL 704,2 10.094,00 
03.09.2018 124 ADOMAR SRL 704,2 12.932,00 
01.10.2018 127 ADOMAR SRL 704,2 12.237,00 
01.11.2018 130 ADOMAR SRL 704,2 10.856,00 
03.12.2018 138 ADOMAR SRL 704,2 6.920,00 
24.12.2018 142 ADOMAR SRL 704,2 1.405,00 

TOTAL 2018   84.679,00 
29.03.2019 151 ADOMAR SRL 704,2 14.076,00 
30.04.2019 156 ADOMAR SRL 704,2 10.005,00 
31.05.2019 159 ADOMAR SRL 704,2 10.665,00 
28.06.2019 162 ADOMAR SRL 704,2 8.460,00 
30.07.2019 166 ADOMAR SRL 704,2 10.535,00 
02.09.2019 169 ADOMAR SRL 704,2 9.818,00 
30.09.2019 171 ADOMAR SRL 704,2 11.967,00 
30.10.2019 176 ADOMAR SRL 704,2 4.750,00 

TOTAL 2019   80.276,00 
  
Nu se estimează în perioada 2020-2023 scăderi ale veniturilor obținute. Aceasta activitate se 
desfășoară pe o perioada de 9 luni ale anului ca urmare a condițiilor meteo cât și a perioadei de 
extrasezon de pe piața materialelor de construcții. În consecință din această activitate se obțin 
venituri în perioada martie-octombrie a fiecărui an. 
 
Din punct de vedere al costurilor, pe lângă costul cu șoferul angajat al Ramif Prod SRL se adaugă 
costurile cu mentenanța și reparațiile mijlocului de transport (estimate în previziunile financiare la 
nivelul anului 2019). Combustibilul este pus la dispoziție de beneficiarul prestărilor de servicii. 
 
Prin plan se prevede faptul că se vor efectua demersuri de creștere al tarifului de prestări servicii cu 
valoarea inflației din fiecare an. 
 
Prin derularea activității societății se estimează a se genera următoarele venituri și încasări 
previzionate: 
 

Sursa de finanțare AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
(lei) 

Venituri din chirie activ platou Padina  59.669  78.576  80.933  219.179 
Venituri din prestari servicii transport  80.276  82.684  85.165  248.125 
Total venituri incluse in buget  139.945  161.260  166.098  467.304 
Încasări din chirie activ platou Padina  71.006  93.506  96.311  260.823 
Încasări din  prestari servicii transport  95.528  98.394  101.346  295.269 
Total încasări cu TVA incluse in Cash Flow 166.534 191.900 197.657 556.092 
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3.1.2 Darea în plată către creditorul UAT Comuna Vulcana Pandele a unui activ din 
patrimoniul societății 

 
În data de 26.09.2019 administratorul judiciar a primit din partea UAT Comuna Vulcana-Pandele 
Notificarea nr. 8049/23.09.2019, prin care se solicită ca în 5 zile de la primire, să se procedeze la 
„desființarea construcției realizată nelegal, fără obținerea autorizației de construire, reprezentată de 
«Hala de producție pentru prefabricate de beton», situată în comuna Vulcana Pandele, str. Gării, punct 
pod Ialomița, județul Dâmbovița, construcție ce se află în proprietatea societății debitoare aflată în 
insolvență Ramif Prod SRL și care este amplasată pe terenul aparținând domeniului public al comunei 
Vulcana-Pandele, ce a făcut obiectul contractului de concesiune nr. 5687/16.10.2007, reziliat prin H.C.L. 
al comunei Vulcana-Pandele nr. 96/12.10.2015”  
 
Urmare acestei notificări, în data de 16.10.2019 ora 11.00, a avut loc la sediul Primăriei Comunei 
Vulcana-Pandele o întâlnire între reprezentanții UAT Comuna Vulcana-Pandele, reprezentanții 
societății Ramif Prod SRL și reprezentanții administratorului judiciar Insol Advisor SPRL, în vederea 
discutării și identificării celor mai bune soluții care pot fi luate, în vederea soluționării acestei situații, 
în contextul în care societatea debitoare Ramif Prod SRL se află în procedură de insolvență.  
 
Anterior deschiderii procedurii de insolvență împotriva societății debitoare Ramif Prod SRL, mai exact 
în data de 14.11.2018 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Pucioasa dosarul nr. 2638/283/2018, 
având ca obiect „acțiune în constatare-accesiune” prin care se solicita de către proprietarul terenului, 
UAT Comuna Vulcana-Pandele, aducerea în proprietate a construcției edificate.  
 
După deschiderea procedurii de insolvență, în data de 02.05.2019, instanța de judecată a constatat, 
în cadrul dosarului nr. 2638/283/2018 încetarea de drept a procesul având ca obiect „acțiune în 
constatare-accesiune” pronunțându-se în acest sens Sentința civilă nr. 660 din 19.06.2019.  
 
În cadrul procedurii de insolvență privind societatea Ramif Prod SRL, UAT Comuna Vulcana-Pandele 
a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe, în calitate de creditoare a societății Ramif Prod SRL, 
cu o creanță totală de 49.196,00 lei reprezentând amenzi, impozite locale, majorări.  
 
Această creanță reprezintă o creanță bugetară, având rangul de prioritate prevăzut de art. 161 pct. 
5 din legea nr. 85/2014. Alături de această creanță, în aceeași grupă a tabelului definitiv, publicat în 
BPI nr. 7888 din 22.05.2020 mai sunt înscrise următoarele creanțe:  
 

  
Programul de plată  

al creanțelor 

Creanța 
datorată  
prin plan 

% 
grupa 

1 D.G.R.F.P. PLOIEȘTI prin A.J.F.P. DÂMBOVIȚA 91.000 64,69% 

2 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ CAOMUNA VULCANA  - PANDELE 49.196 34,97% 

3 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MOROENI 483 0,34% 

  TOTAL GRUPA I 140.679 100,00% 

 
Totalul valoric al creanțelor înscrise în tabelul preliminar este de 3.494.760,52 lei. În tabelul preliminar 
de creanțe nu există alte grupe superioare celei în care este înscrisă creanța UAT Comuna Vulcana 
Pandele. Astfel, in ipoteza unei distribuiri în caz de faliment, conform ordinii de plată a creanțelor 
stabilite de art. 161 din legea nr. 85/2014, după deducerea cheltuielilor de procedură prevăzute la 
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art. 161 pct. 1, creanțele bugetare urmează a fi achitate primele. Astfel, într-un plan de reorganizare 
nu se poate prevedea o situație mai dezavantajoasă creditorilor bugetari, conform prevederilor 
tratamentului corect și echitabil reglementat de lege.  
 
Prin adresa nr. 43/15.01.2020, administratorul judiciar Insol Advisor SPRL a transmis către UAT 
Vulcana-Pandele propunerea ca prin planul de reorganizarea să se prevadă darea în plată in contul 
creanței a spațiului reprezentând hală metalică într-un termen de 30 de zile de la confirmarea 
planului de către Judecătorul Sindic. 
 
Prin Hotărârea nr. 16/28.01.2020 a Consiliului Local Vulcana Pandele s-a aprobat de principiu 
trecerea în proprietatea publică a imobilului Hală metalică de producție situată în Str. Gării punct 
Pod Ialomița, com.Vulcana Pandele, Jud. Dâmbovița. Hotărârea este anexată prezentului plan.  
Prezentăm mai jos extras din această hotărâre: 
 

 
 
În consecință, prezentul plan prevede măsura de dare în plată in contul creanței UAT Comuna 
Vulcana Pandele a spațiului reprezentând Hală metalică de producție situată în Str. Gării punct Pod 
Ialomița, com.Vulcana Pandele, Jud. Dâmbovița. Procedura de dare în plată se va efectua în 
concordanță cu prevederile legale incidente în acest caz. 
 
3.1.3 Valorificarea de active din patrimoniul societății  
 
Prezentul plan prevede valorificarea activului: Spațiu comercial în suprafață de 245 mp utili situat în 
Str. Ing Aurel Rainu, nr. 49, Oraș Fieni, Jud. Dâmbovița compus din teren cu nr. cadastral 273 înscris 
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în cartea funciară nr. 70836 și construcție având nr. cadastral 273-C1 înscris în cartea funciară nr. 
70836, 
 
Ca urmare a recepționării în data de 29.11.2019 a unei oferte neangajante de la Dna Stete Alina Elena 
la prețul de 45.000 euro, preț superior valorii de piață stabilită de evaluatorul desemnat în procedură 
(42.000 euro), administratorul special a solicitat, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din 
legea nr. 85/2014, efectuarea formalităților procedurale necesare în vederea scoaterii la licitație 
publică a acestui activ, pornind de la prețul oferit de dna. Stete Alina-Elena, respectiv 45.000 euro.  

In data de 26.02.2020 Comitetul Creditorilor și Adunarea Creditorilor Ramif Prod SRL au aprobat 
Raportul nr. 160/08.02.2020 privind propunerea modalității și metodei de valorificare a spațiului 
comercial și regulamentul de licitație publică nr. 160/08.02.2020.  
 
In datele de 12.03.2020 și 19.03.2020, administratorul judiciar a organizat licitație publică competitivă 
cu strigare cu preț în urcare însă ofertantul inițial nu s-a înscris la licitație, retrăgându-și oferta inițială. 
 
Până la confirmarea planului și ulterior confirmării planului, administratorul judiciar va organiza noi 
licitații pana la expirarea strategiei aprobate de adunarea creditorilor. În cazul în care se va impune, 
administratorul judiciar va propune creditorilor o noua strategie de valorificare. 
 
Având în vedere nevoie de finanțare al programului de plăți, poziționarea activului și contextul 
economic actual, prin prezentul plan s-a inclus în mod conservator vânzarea activului până la finalul 
anului 2020 la valoarea de vânzare forțată în cuantum de 150.460 lei (31.500 euro). 
 
Mențiune: în cazul în care activul Vila Coteanu 2* (exploatat prin închiriere) sau activul 
autobasculanta MAN (exploatat prin prestări servicii de transport) își vor pierde obiectul exploatării 
din prezent, acestea pot fi valorificate conform prevederilor legii 85/2014 pentru îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin plan fără a fi nevoie de modificarea planului.  
De asemenea, dacă pe parcursul derulării planului se identifică noi active ce pot valorificate pentru 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin plan, aceste valorificări vor fi efectuate conform prevederilor 
legii 85/2014, respectiv aprobarea de către adunarea creditorilor a strategiei de valorificare și a 
regulamentului de licitație, fără a fi nevoie de modificarea în prealabil a planului. 
 
3.1.4 Recuperarea creanțelor curente 
 
La data de 30.04.2020, data de referință a întocmirii planului, existau în sold creanțe curente din 
contractele comerciale mai sus menționate care au fost prevăzute a fi încasate conform estimării de 
mai sus, precum și alte creanțe pentru care au fost efectuate demersuri sau vor fi efectuate demersuri 
de recuperare. În consecință, prezentul plan de reorganizare prevede efectuarea de demerusuri 
pentru încasarea următoarelor sume:  
 

Cont Creanță 
Valoare (lei) la 

30.04.2020 
4111.00003  CONIRED SA Pucioasa – in faliment 67.004,47 
4111.00002 AGRI FULL POWER  – in faliment                                                6.613,38 
4111.00076 AS.SOC.STUDENT.DE CHIRURGIE DIN ROMANIA  7.000,00 
4111.00006 YPRADO PRODUCTION SRL                                           34.573,40 
4111.00006 SANTOS DIVINS SRL – refacturare utilitati 3.122,71 

  Total creanțe comerciale 118.313,96 
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 Debitori diverși  6.353,82 
  Total creanțe comerciale 124.667,78 

 
Conservator, prin prezenta estimare financiară se prognozează a fi încasată minim suma de 
34.573,40 lei reprezentând creanțe comerciale în sold provenite de la Yprado Producțion SRL. 
 
În ce privește creanța de recuperat de la Yprado Producțion SRL menționăm: 
 Între societatea Ramif Prod SRL și pârâtă Yprado Producțion SRL a existat un raport juridic 

care s-a derulat pe parcursul anilor 2013 – 2019. În temeiul acestui raport juridic, societatea 
Ramif Prod SRL, în calitate de locator a închiriat pârâtei, în calitate de locatar, imobilul 
reprezentând hală cu suprafață de 290 mp situat în comuna Vulcana-Pandele, pct. Pod 
Ialomița, județul Dâmbovița, în schimbul unui chirii. Din punct de vedere formal, acordul de 
voință dintre cele două părți a fost consemnat într-un înscris, intituat Contract de închiriere 
nr. 1 din 24.10.2013, cu actele adiționale la acesta 

 Yprado Producțion SRL nu și-a respectat o parte din obligațiile sale contractuale, neachitând 
chiria datorată conform facturilor emise din perioada iunie 2018-februarie 2020 în cuantum 
total de 29.291,34 lei 

 În temeiul art. 192 Cod proc. Civ, administratorul judiciar Insol Advisor SPRL a formulat 
cererea de chemare în judecată a debitorului, cerere înregistrată la Judecătoria Pucioasa sub 
nr. de dosar: 52/283/2020. Prin aceasta cerere s-a solicitat obligarea pârâtei Yprado 
Producțion SRL la plata sumei datorate cu titlu de debit principal de 29.291,34 lei, 
reprezentând chirie neachitată, precum și a penalităților de întârziere în cuantum de 5.282,06 
lei, calculate conform clauzelor contractuale până la data de 20.05.2020 și a celor ce vor fi 
calculate ulterior până la achitarea integrală a debitului restant 

 
3.1.5 Obținerea de împrumuturi de la asociatul unic sau alte persoane pentru 

îndeplinirea prevederilor planului 
 
O altă sursă prevăzută prin prezentul plan este obținerea de disponibilități din împrumuturi. 
Asociatul majoritar al societății, dl Radulescu Anton, și-a manifestat disponibilitatea de a finanța 
societatea în perioada de reorganizare judiciară raportat la următoarele considerente: 
 
 In prezent se află în discuții avansate pentru valorificarea anumitor active aflate în 

patrimoniul propriu, urmând ca sumele de bani obținute din aceste valorificări să fie utilizate 
pentru finanțarea planului de reorganizare. 
 

 Deține ca persoană fizică mai multe active imobiliare care sunt promovate sau vor face 
obiectul promovării pe diferite canale în vederea valorificării acestora, resursele obținute 
urmând a fi redirecționate către Ramif Prod SRL pentru a achita obligațiile prevăzute prin 
plan și a exclude posibilitatea deschiderii falimentului și vânzării activului principal, Vila 
Coteanu. 

 
Pentru a concretiza voința asociatului de a credita societatea în perioada de reorganizare conform 
celor prezentate mai sus, s-au întocmit / vor fi întocmite următoarele acte: 
 
 Contracte de împrumut încheiat între societatea debitoare și dl. Radulescu Anton având ca 

obiect acordarea unui împrumut într-un plafon maxim de 800.000 lei (opsutedemiilei) ca resursă 
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financiară pentru susținerea realizării planului de reorganizare şi a sursele de provenienţă a 
acestora 
 

 Ipoteca asupra anumitor imobile. În vederea respectării obligațiilor asumate prin contractul de 
împrumut, Împrumutătorul va constitui în favoarea Împrumutatului garanții reprezentând ipoteci 
imobiliare asupra anumitor bunuri imobile care vor garanta valoarea plafonului maxim al 
împrumutului acordat. Contractele in formă autentică notarială se vor încheia prin contracte 
separate, ulterior depunerii planului de reorganizare. 

 
Este important de menționat, că aceste finanțări vor fi acordate exclusiv pentru achitarea creanțelor 
din masa credală. 
 
Finanțările acordate se încadrează în prevederile art. 133 alin (5) lit. B din legea 85/2014: „obținerea 
de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență a acestora, 
finanțările aprobate prin plan urmând să beneficieze de prioritate la restituire potrivit prevederilor art. 
159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2;” 
 

3.2 Măsuri adecvate de restructurare financiară 
 

În esență, planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului reeșalonarea datoriilor 
pe o perioadă de 36 luni (3 ani), conform cash-flow-ului și al programului de plăți prezentat.  
 
Situaţia patrimonială a societăţii se prezintă azi ca o situaţie dezechilibrată în care datoriile depăşesc 
valoarea activelor evaluate. Creanțele subordonate (imprumuturile acordate de asociat) nu pot fi 
acoperite într-un termen de 3 ani, cu atat mai putin printr-o procedura de faliment, astfel că 
prezentul plan prevede plata parțială a creanței subordonate, ulterior ieșirii din perioada de 
reorganizare și plata tuturor creditorilor terți ai societății, asociatul creditor poate decide asupra 
creanței sale, respectiv poate majora capitalul social, accepta o remitere de datorie sau reesalona 
datoria. 
 

3.3 Durata planului de reorganizare 
 
Planul de reorganizare prevede o perioadă de derulare de 36 luni (3 ani), perioadă estimată de 
autorul planului a fi suficientă pentru achitarea creanțelor prevăzute prin prezentul plan. 
 
În măsura în care obiectivele stabilite prin plan nu vor putea fi realizate în intervalul propus pentru 
implementarea acestuia, conform art. 139 alin. (5) din Legea insolvenței, modificarea planului de 
reorganizare sau prelungirea duratei acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu 
respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta de legea insolvenței.  
 
De asemenea, în măsura în care obiectivele propuse prin acest plan vor fi atinse într-o perioadă mai 
scurtă de timp, cu referire în principal la achitarea datoriilor către chirografari, durata de 
implementare a planului va putea fi scurtată în mod corespunzător. 
 
4 Previziunile financiare pe perioada derulării planului de reorganizare 
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Construcția bugetului de venituri și cheltuieli, prognoza fluxului de numerar și programul de plăți au 
fost realizate pornind de la activitatea societăţii și a constrângerilor generate de piață. În întocmirea 
situațiilor s-a ținut cont de strategia de reorganizare și măsurile propuse, structura costurilor directe 
și indirecte, de bunurile garantate ale societății, precum și de datoriile din perioada de observație 
 

4.1 Previziuni privind bugetul de venituri și cheltuieli 
 
Bugetul de venituri si cheltuieli este un document care fundamentează activitatea financiară și 
direcționează executarea acesteia pe o perioada de gestiune determinată. În același timp, Bugetul 
de Venituri și Cheltuieli constituie instrumentul de realizare a autonomiei financiare și reflectă toate 
resursele unei societăți și destinația lor. 
 
4.1.1 Bugetul de venituri și cheltuieli 
 

B U G E T U L   D E   V E N I T U R I   S I   C H E L T U I E L I AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Venituri din chirie activ platou Padina  59.669  78.576  80.933  219.179 
Venituri din prestări servicii transport  80.276  82.684  85.165  248.125 

Total Venituri  139.945  161.260  166.098  467.304 
Cheltuieli cu combustibilul, piesele de schimb si alte materiale 
consumabile - conform an 2019 

-21.000 -21.630 -22.279 -64.909 

Cheltuielile cu serviciile executate de terți (contabilitate, evidenta 
salariați, SSM) - conform an 2019 

-4.800 -5.600 -6.400 -16.800 

Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxe) - 1 salariat -30.000 -32.000 -34.000 -96.000 
Cheltuielile cu onorariul variabil al adm. judiciar -21.063 -18.705 -32.170 -71.937 
Cheltuielile cu onorariul fix al adm. judiciar -30.000 -30.000 -30.000 -90.000 
Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații -2.400 -2.400 -2.400 -7.200 
Cheltuieli cu comisioane bancare -400 -400 -400 -1.200 
Cheltuieli cu taxele locale -19.274 -19.274 -19.274 -57.822 

Total cheltuieli  -128.937 -130.009 -146.923 -405.868 
E B I T D A (profit operațional convertibil in lichidități) 11.008  31.252   19.175  61.436 

E B I T  35.541 45.056   19.175  61.436 
Venituri din valorificări de active  150.460 - -  150.460 
Cheltuieli descărcare de gestiune -167.106 - - -167.106 

Rezultat din valorificări -16.646 - - -16.646 
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI -5.638  31.252  19.175  44.790 

Impozit pe venitul microîntreprinderilor -2.904 -1.613 -1.661 -6.178 
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI -8.542  29.639  17.514  38.612 

 
4.1.2 Ipotezele avute în calcul la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli 
 
Venituri incluse sunt aferente măsurilor previzionate pe cele 36 luni ale planului întocmit, conform 
informațiilor detaliate în capitolul anterior, Strategia de Reorganizare. 
 
Cheltuielile aferente au fost estimate astfel: 
 Cheltuieli cu combustibilul, piesele de schimb si alte materiale consumabile sunt estimate pe 

baza mediei din anul 2019. În anii 2 și 3 ai perioadei de reorganizare se prevede o creștere 
anuală a cheltuielilor egală cu inflația, creștere estimată la 3%. 

 Cheltuielile cu serviciile executate de terți (contabilitate, evidență salariații, SSM) sunt estimate 
pe baza mediei din anul 2019. În anii 2 și 3 ai perioadei de reorganizare se prevede o creștere 
anuală a cheltuielilor egală cu inflația, creștere estimată la 3%. 
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 Cheltuielile cu personalul conform structurii din prezent, respectiv un singur salariat 
(conducătorul auto necesar activității de prestări servicii transport). În anii 2 și 3 ai perioadei de 
reorganizare (2021-2022) se prevede o creștere anuală de 7% a costurilor salariale. 

 Cheltuielile administrative sunt estimate pe baza mediei lunare din anul 2019 
 Onorariile administratorului judiciar au fost estimate în conformitate cu aprobarea Adunării 

Creditorilor din 05.07.2020; 
 Se înregistrează cheltuială trimestrială cu impozitul pe venitul microîntreprinderilor; 

 
Situația completă a bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada previzionată este prezentată 
în Anexa nr. 2: Bugetul de venituri și cheltuieli 
 

4.2 Previziuni privind fluxul de numerar 
 
Referitor la sursele de finanțare a programului de plăți, potrivit prevederilor art. 133 alin. 5, lit. B) din 
Legea insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, planul de reorganizare prevede sursele 
de finanțare ale acestuia în capitolul 3 – Strategia de Reorganizare. În tabelul fluxurilor de trezorerie 
de mai jos se prezintă calendarul încasărilor și plăților efectuate conform strategiei de reorganizare 
propusă. 
 
4.2.1 Fluxul de numerar 
 

F L U X   D E   N U M E R A R An 1  An 2 An 3 
        
Disponibil la inceputul perioadei din exploatare  43.816  68.769  125.924 
        
INCASARI TOTAL inclusiv TVA  551.568  591.900  397.657 
Încasări din chirie activ platou Padina  71.006  93.506  96.311 
Încasări din  prestari servicii transport  95.528  98.394  101.346 
Incasări din creanțe curente in sold  34.573 - - 
Creditare asociat  200.000  400.000  200.000 
Incasări din valorificări de active  150.460 - - 

    
PLATI TOTAL inclusiv TVA -155.526 -160.648 -178.481 
Plăți combustibil, piese de schimb si alte materiale consumabile -24.990 -25.740 -26.512 
Plăți servicii executate de terți (contabilitate, evidenta salariati, SSM) -5.712 -6.664 -7.616 
Plăți personal angajat (inclusiv taxe) - 1 salariat -30.000 -32.000 -34.000 
Plăți onorariu variabil adm. judiciar -25.064 -22.259 -38.282 
Plăți onorariu fix adm. judiciar -35.700 -35.700 -35.700 
Plăți ch. poștale și taxe telecomunicații -2.856 -2.856 -2.856 
Plăți comisioane bancare -400 -400 -400 
Plăți taxele locale -19.274 -19.274 -19.274 
TVA de plată -11.530 -15.756 -13.841 

    

Disponibil sfârșit perioadă din exploatare  162.293  219.448  64.527 
    

T a b e l u l     c r e d i t o r i l o r       
Masa credala -371.089 -374.096 -280.572 
Creante bugetare (cash out) -90.517 - - 
Creante chirografare (cash out - fără subordonați)* -280.572 -374.096 -280.572 

    

Disponibil sfârșit perioadă  68.769  125.924  64.527 



Pagină 26 din 38 
 

 
4.2.2 Ipotezele avute în calcul în estimarea fluxului de trezorerie 
 
Ipotezele avute în calcul în estimarea fluxului de trezorerie: 
 
 Sursele de finanțare sunt prezentate detaliat și fundamentate în capitolul anterior, Strategia de 

Reorganizare.  
 Încasările din activitatea curentă sunt previzionate conform termenelor de plată din contracte; 
 Sunt estimate încasări cu TVA din activitatea de închiriere și prestări servicii în cuantum de 556 

mii lei (467 mii lei fără TVA); 
 Este estimată încasarea creanței de la Yprado Production SRL în cuantum de 34 mii lei în primele 

6 luni ale planului (termenul de judecată pentru încuviințare titlu executoriu este 23.06.2020);       
 Este estimată încasarea vânzării spațiului comercial din Fieni în primele 6 luni ale planului;       
 Sunt estimate creditări ale asociatului unic în cuantum de 800 mii lei (fără suma necesară pentru 

plata datorată acestuia conform plan).                              
 Plățile se efectuează în aceeași lună cu achiziția/cheltuiala; 
 Sunt estimate plăți cu TVA în perioada de reorganizare în cuantum de 476 mii lei 
 Distribuirile către creditorii înscriși în masa credală (fără subordonați) sunt în cuantum total de 1 

mil. lei. 
 Creanța subordonată către Radulescu Anton va fi achitată prin împrumuturi noi sau oricare altă 

modalitate stabilită împreună cu creditorul Radulescu Anton (care este si aceeași persoană care 
oferă împrumutul) la momentul în care va rămâne singurul creditor neachitat în procedură. 

 
Situația completă a fluxului de numerar pentru perioada previzionată este prezentată în Anexa nr. 
3: Fluxul de numerar. Situația distribuirilor este detaliată în capitolul 5.1 – Distribuiri și în Anexa nr. 4 
Programul de Plăți. 
 
5 Situația acoperirii pasivului debitorului 
 
Distribuirile de sume către creditorii societății urmează a se efectua în conformitate cu Programului 
de plăţi – Anexa nr. 4 programul de plată a creanțelor. Programul de plată a creanțelor reprezintă, 
conform definiției legale, tabelul de creanţe menţionat în planul de reorganizare care cuprinde 
cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul 
definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, şi care cuprinde: 
 
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanţe pe care debitorul 

se obligă să le plătească acestora; 
b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 

 
Programul de plată al creanțelor deținute împotriva societății a fost corelat cu proiecţia fluxului de 
numerar (astfel cum a fost prezentată în capitolul 4 și în anexa la prezentul plan), fiind o imagine a 
capacităţii reale de plată a debitoarei, a creanţelor înscrise la masa credală. 
 

5.1 Situația acoperirii creanțelor înscrise la masa credală 
 
5.1.1 Programul de plată al creanțelor 
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A. Distribuiri către creditorii bugetari prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c) 
 
Planul de reorganizare prevede, faţă de creditorii bugetari, distribuiri de 100% din totalul grupei, în 
cuantum de 140.679 lei, în primele 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare.  

           sume în lei 

CREANTE GARANTATE Grupa I 
Creanță Tabel 

definitiv 
Distribuiri 

AN 1 
Distribuiri 

AN 2 
Distribuiri 

AN 3 
Total 

distribuiri 
D.G.R.F.P. PLOIEȘTI prin A.J.F.P. DÂMBOVIȚA  91.000  91.000 0  0  91.000 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA VULCANA  - PANDELE   

 49.196  49.196 0  0  49.196 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA MOROENI 

 483  483 0  0  483 

TOTAL CATEGORIE BUGETARI 140.679 140.679 0 0 140.679 

 
Menționăm că modul de stingere a datoriei UAT Comuna Vulcan pandele este prin darea în plată 
in contul creanței a spațiului reprezentând Hală metalică de producție situată în Str. Gării punct Pod 
Ialomița, com.Vulcana Pandele, Jud. Dâmbovița. 
 
B. Distribuiri către creditorii chirografari prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. e) 
 
Creditorii chirografari dețin creanțe în valoare totală de 3.354.081 lei compunsă din creanțe 
chirografare simple în cuantum de 935.240 lei și creanțe subordonate în cuantum de 2.418.841 lei. 
Planul prevede pentru această categorie de creditori recuperarea în proporție de 100 % a creanţelor 
chirografare și în proporție de 15% a creanțelor subordonate.  
 
Menționăm că pentru îndeplinirea condiției de legalitate prevăzută de art. 139 alin 2 lit. d, respectiv 
pentru respectarea tratamentului corect și echitabil pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii, 
asociatul și creditorul Rădulescu Anton a comunicat „Acordul expres de acceptare a tratamentului 
oferit prin plan” nr. 454 din 19.06.2020 prin care consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru 
creanţa sa față de celelalte creanțe chirografare. 
 
Plata creanțelor se va efectua în trimestrele 2-12 ale perioadei de reorganizare. 
 

CREANTE CHIROGRAFARE    Grupa IV 
Creanță Tabel 

definitiv 
Distribuiri 

AN 1 
Distribuiri 

AN 2 
Distribuiri 

AN 3 
Total 

distribuiri 

Creanțe chirografare 935.240 280.572 374.096 280.572 935.240 
Creanțe subordonate 2.418.841 0 0 362.826 362.826 
TOTAL CATEGORIE CHIROGRAFARI 3.354.081 280.572 374.096 643.398 1.298.067 

 
Situația completă a distribuirilor este prezentată în Anexa nr. 4: Programul de Plată al creanțelor. 
Distribuirile preconizate a fi realizate conform programului de plată respectă prevederile legii privind 
tratamentul corect şi echitabil al tuturor creanţelor, menţionând în mod expres tratamentul 
categoriilor de creanţe defavorizate.  
 
Așa cum se prevede în Secțiunea a-6-a din legea 85/2014 – Planul – în cadrul acestuia se vor 
menționa categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate (art. 133 alin. 4, lit. a), tratamentul 
categoriilor de creanțe defavorizate (art. 133 alin.5, lit.b), ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor 
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tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de 
faliment (art. 133 alin. 4, lit.d), modalitatea de achitare a creanțelor curente (art. 133 alin. 4, lit.e). 
 
5.1.2 Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate 
 
Definiția dată de către legiuitor creanțelor defavorizate la art. 5 alin. (1) pct. 16 a Legii 85/2014, este 
următoarea: 
 

 „categorie de creanțe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanțe pentru care planul 
de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre 
creanţele categoriei respective: 
a) o reducere a cuantumului creanţei și/sau a accesoriilor la care creditorul este îndreptățit 

conform legii; 
b) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea 

creditorului;” 
 
Pe de altă parte, art. 139 alin 1 lit E din Legea insolvenței, prevede că sunt considerate creanțe 
nedefavorizate numai acele creanțe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi achitate în 
termen de 30 zile de la confirmarea sa. 
 
Raportat la prevederile Planului se constată că există o categorie de creanțe nedefavorizat, aceea a 
creanțelor bugetare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c), creanțe care vor fi achitate în primele 30 de 
zile de la confirmarea planului. 
 
5.1.3 Tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate 
 
Categoria de creanțe defavorizate prin prezentul plan de reorganizare, potrivit legii, o reprezintă 
categoria creanțelor chirografare prevăzute de art. 138 alin (3) lit e). 
 
Creanțele chirografare simple conform art. 138 alin (3) lit. e vor beneficia de distribuiri prin Planul de 
reorganizare conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan în procent de 100% 
din valoarea creanțelor înscrise în această categorie de creanțe, însă achitarea acestei sume se va 
eșalona în trimestrele 2-11.  
 
Creanțele chirografare simple subordonate vor beneficia de distribuiri prin Planul de reorganizare 
conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan în procent de 15% din valoarea 
creanțelor înscrise în această categorie de creanțe precum și achitarea acestei sume la sfârșitul 
planului. În consecință pentru această creanță se prevede atât o reducere cât și o eșalonare. 
Menționăm că asociatul și creditorul Rădulescu Anton a comunicat „Acordul expres de acceptare a 
tratamentului oferit prin plan” nr. 454 din 19.06.2020 prin care consimte la un tratament mai puţin 
favorabil pentru creanţa sa față de celelalte creanțe chirografare conform art. 139 alin 2 lit d. din 
Legea nr. 85/2014 
 
Pe cale de consecință, categoria creanțelor chirografare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 
16, lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014. 
 
Concluzionând, putem spune că: 
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 Categoriile de creanțe nu primesc mai mult decât creanța înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe; 
 Categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi recuperată 

în ipoteza falimentului, cu excepția creditorului Rădulescu Anton care consimte la un tratament 
mai puţin favorabil pentru creanţa sa 

 
5.2 Simularea falimentului 

 
Pornind de la scopul principal și intrinsec a unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii într-o 
măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol de referință 
în elaborarea planului. 
 
Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, in comparație cu 
valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment, au fost determinate 
ținând cont de prevederile art. 159 si art. 161 din Legea nr.85/2014. 
 
A. Fondurile obținute din vânzarea bunurilor si drepturilor din averea debitorului, grevate, in 
favoarea creditorului, de cauze de preferința, vor fi distribuite în următoarea ordine: 
 

Art. 159  
alin (1) pct. 1 

Taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, 
inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor 
bunuri, precum şi cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de 
executare silită, creanţele furnizorilor de utilităţi născute ulterior deschiderii 
procedurii, în condiţiile art. 77, remuneraţiile datorate la data distribuirii 
persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condiţiile 
art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea 
tuturor bunurilor din averea debitorului 

Art. 159  
alin (1) pct. 2 

Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă născute în timpul 
procedurii de insolvenţă. Aceste creanţe cuprind capitalul, dobânzile, precum 
şi alte accesorii, după caz 

Art. 159  
alin (1) pct. 3 

Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, cuprinzând tot 
capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, inclusiv cheltuielile, 
precum şi cele corespunzătoare art. 105 alin. (3) şi art. 123 alin. (11) lit. a) 

 
B. În cazul falimentului, creanțele se plătesc în următoarea ordine: 
 

Art. 161 pct. 1 

Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin 
prezentul titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi 
administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activităţii, 
precum şi pentru plata remuneraţiilor persoanelor angajate potrivit 
prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 şi 73, sub rezerva celor prevăzute la 
art. 140 alin. (6); 

Art. 161 pct. 2 Creanţele provenind din finanţări acordate potrivit art. 87 alin. (4) 
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Art. 161 pct. 3 Creanţele izvorâte din raporturi de muncă 

Art. 161 pct. 4 

Creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea 
procedurii, cele datorate cocontractanţilor potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) 
şi cele datorate terţilor dobânditori de bună-credinţă sau subdobânditorilor 
care restituie averii debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit 
prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1); 

Art. 161 pct. 5 Creanţele bugetare 

Art. 161 pct. 6 
Creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza 
unor obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume 
periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă 

Art. 161 pct. 7 Creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru 
întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică 

Art. 161 pct. 8 
Creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, 
cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din 
chirii, creanţele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligaţiunile 

Art. 161 pct. 9 Alte creanţe chirografare 

Art. 161 pct. 10 Creanţele subordonate, în următoarea ordine de preferinţă: 

 

a) creanţele născute în patrimoniul terţilor dobânditori de reacredinţă ai 
bunurilor debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele cuvenite 
subdobânditorilor de rea-credinţă în condiţiile art. 121 alin. (1), precum şi 
creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau 
acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de 
vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, de către un membru al 
grupului de interes economic 

 b) creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit 

Potrivit art. 133 alin. (4) lit. d) teza finală din legea nr. 85/2014, valoarea estimativă care stă la baza 
comparației estimative a despăgubirilor ce urmează a fi oferite prin plan titularilor tuturor categoriilor 
de creanțe, în raport cu distribuirile în caz de faliment se va face în baza unui raport de evaluare 
întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61 din legea nr. 85/2014. 
 
Evaluarea activelor aparținând societății RAMIF PROD SRL, a fost realizată, conform prevederilor legii 
85/2014, de către o persoană de specialitate independentă, aleasă în temeiul art. 61 din această lege 
de către creditori, respectiv evaluator ANEVAR – Evaimob-Optimus Valorem SRL. Prin evaluarea 
efectuată s-a urmărit determinarea atât a valorii de piață a activelor societății debitoare cât și a valorii 
de lichidare a patrimoniului acesteia. 
 
În acest sens menționăm faptul că, potrivit raportului de evaluare și SEV 100– Cadrul general, 
valoarea de piață „este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, 
între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după 
o activitate de marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, 
prudent şi fără constrângere.”.  
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Valorificarea activelor societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu 
permit obținerea valorii de piață a activelor societății debitoare. Pentru corecta evaluare a valorii ce 
urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor societății debitoare, se utilizează valoarea 
de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăţi, 
într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară 
specificată în definiţia valorii de piaţă” 
 
Valoarea de lichidare a activului societății stabilită de către evaluatorul independent prin raportele 
de evaluare, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare și din analiza creanțelor și 
stocurilor efectuată de reprezentanții debitoarei se prezintă după cum urmează: 
 
 

VALOARE DE LICHIDARE TOTALĂ =   1.663.482 lei * 
 

VALOARE DE LICHIDARE ACTIVE GARANTATE =  0 lei  

VALOARE DE LICHIDARE LIBERE DE SARCINI =   1.663.482 lei*  
*) Notă: conform ipotezei că vor fi încasare integral creanțele în sold 

  
Valoarea de lichidare obţinută în situația falimentului este în cuantum total de 1.668.889 lei compusă 
.din:  

CATEGORIE ACTIV 
Valoare de 

piață / 
contabilă (lei) 

Valoare de 
lichidare (lei) RAPORT EVALUARE 

Proprietăți imobiliare   1.845.822  1.367.291   
Complex Turistic Coteanu 2* situat în Jud. Dâmbovița, loc. Moroieni  1.576.905  1.182.679 Nr. 55 din 16.12.2019 
Spațiu comercial situat în Jud. Dâmbovița, loc. Fieni  200.613  150.460 Nr. 54 din 16.12.2019 
Hala de producție pentru prefabricate din beton  68.304  34.152 Nr. 54 din 16.12.2019 
Bunuri mobile (mijloace de transport, mobilier, echipamente IT);  155.480  116.960 Nr. 54 din 16.12.2019 
Creante la 30.04.2020  124.667  124.667 sold balanță la 30.04.2020 
Disponibilitati banesti la 30.04.2020  54.564  54.564 sold bancă la 30.04.2020 
TOTAL EVALUARE PATRIMONIU  2.180.533  1.663.482  

 
Aceste sume nu vor putea fi distribuite integral creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe, 
valoarea acestor distribuiri urmând a fi influențată de sumele acumulate în perioada de observaţie 
ce s-ar adăuga creanțelor înscrise în tabel (art. 161 pct 4) și de cheltuielile de procedură (art. 161 pct 
1, art. 159 pct. 1).  
În conformitate cu raportul de evaluare și analiza efectuată de autorii planului, se estimează 
următoarele distribuiri în cazul deschiderii procedurii de faliment: 
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Valoarea de lichidare estimată al patrimoniului RAMIF PROD SRL este 1.663.482 lei. Data de referință 
a simulării falimentului este 30.04.2020. 
 
La determinarea valorilor estimate a fi distribuite creditorilor s-au avut în vedere și următoarele: 
 
 datorii în perioada de observație în valoare de 19.274 lei reprezentând datoriile în sold la 

30.04.2020 către bugetele locale (taxe si impozite locale anuale) cu termene de plată în 
30.06.2020 și 30.09.2020. Menționăm că nu există datorii neachitate din perioada de observație 
către bugetul de stat, furnizori sau salariați. 

 
 costuri aferente procedurii de faliment estimate la 137.582 lei, compuse din: taxa UNPIR de 2% 

raportat la întregul patrimoniu, onorariile lichidatorului judiciar, costurile lunare fixe, taxe locale, 
estimarea volumului arhivei raportat la costul per metru liniar conform normelor UNPIR și 
estimarea unor cheltuieli neprevăzute. Perioada de derulare a procedurii de faliment a fost 
estimată a se întinde pe o perioadă de 12 de luni, cheltuielile de procedură fiind estimate la 
perioada de timp anterior menționată. 

 
Cheltuieli procedură faliment pentru 12 luni Valoare (lei) 

Taxa UNPIR (2% * valoare lichidare total active de valorificat)  29.685 
Onorariu variabil lichidator judiciar (5% din valoarea creanțelor stinse + TVA)  53.796 
Onorariu fix lichidator judiciar (1.500 lei/luna + TVA) * 12 luni  21.420 
Costuri servicii contabile (350 lei/luna*12 luni) conform contract actual  4.200 
Taxe si impozite locale in 2021 egale in cuantum cu cele din anul 2020  19.274 

Activ grevat de 
sarcini

Activ liber de 
sarcini

Proprietăți imobiliare -  1.367.291
Bunuri mobile (mijloace de transport, mobilier, echipamente IT); -  116.960
Creante la 30.04.2020 -  124.667
Disponibilitati banesti la 30.04.2020 -  54.564

-  1.663.482

CATEGORIE DISTRIBUIRE

Creanțe 
conform 

tabel def initiv 
(fără 

fideiusori)

Cheltuieli de 
procedură

Ordinea de 
distribuire

Distr ibuir i din 
activ garantat

Distribuir i din 
activ  negarantat

Procent 
distribuire

Sold rămas 
de distribuit

Temei legal 
(Legea 85/2014)

Cheltuieli  procedură 8,27%  137.582 -  137.582 100%
Art. 159 alin. (1) pct. 1 și 

art. 161 pct. 1

Total de distribuit 91,73% -  1.525.900  1.525.900

Garantați 0 0 - - - 0%  1.525.900 Art. 159 alin. (1) pct. 3
Salariați - - - 0%  1.525.900 Art. 161 pct. 3

Creanțe curente nascute în perioada de observație  19.274  19.274 100%  1.506.626 Art. 161 pct. 4
Bugetari  140.679  140.679  140.679 100%  1.365.947 Art. 161 pct. 5

D.G.R.F.P. PLOIEȘTI prin A.J.F.P. DÂMBOVIȚA 91.000 91.000 91.000 100%
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ CAOMUNA VULCANA  - PANDELE 49.196 49.196 49.196 100%
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MOROENI 483 483 483 100%

Chirografari -  art 161, pct 8  935.240  935.240 935.240 100%  430.706 Art. 161 pct. 8
Conform tabel definitiv art 161, pct 8 935.240  935.240  935.240 100%

Chirografari  -  art 161, pct 10 2.418.841 2.418.841 430.706 18% - Art. 161 pct. 10
Conform tabel definitiv art 161, pct 10 2.418.841  2.418.841  430.706 18%

TOTAL distribuiri creante tabel definitiv -  1.506.626 43%
TOTAL acoperire cheltuieli procedura faliment -  137.582 100%
TOTAL acoperire cheltuieli perioadă observatie -  19.274 100%

Total -  1.663.482 45,55%

 137.582
 19.274

3.651.617

VALOARE DE LICHIDARE  1.663.482

sold banca si casa
Total de distr ibuit

 3.494.761

CATEGORII DE ACTIV OBSERVAȚII

conform raport evaluare 55 din 16.12.2019
conform raport evaluare 55 din 16.12.2019

sold balanta la 30.04.2020

VALOARE DE LICHIDARE
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Arhivare  (aprox 10 bibliorafturi /ml): 50 dosare/10 =5 ml *30 euro/ml cost prelucrare *8 
euro/an/ml cost depozitare cf. costuri aprobate de UNPIR pentru decontare 

 3.207 

Consumabile, asigurări, comisioane bancare  1.000 
Alte cheltuieli neprevăzute   5.000 

 137.582 

 
Respectându-se prevederile art. 161 din Legea 85/2014, din valoarea totală a sumelor obținute în 
ipoteza lichidării patrimoniului societății, s-ar efectua următoarele plăți: 
 
 Datoriile acumulate în perioada de observație (taxele locale) urmează a fi acoperite într-un 

procent de 100%.  
 
 Creditorii bugetari aflați sub incidenta art. 161 pct. 5 care dețin creanțe în valoare de 140.679 lei 

ar beneficia de distribuiri de sume in procent de 100% din totalul creanței deținute, distribuirile 
urmând a se efectua din valorificarea activelor libere de sarcini 

 
 Creditorii chirografari aflați sub incidenta art. 161 pct. 8  ar beneficia de distribuiri  in procent de 

100% de valoarea sumelor înscrise în masa credală. 
 

 Creditorii chirografari aflați sub incidenta art. 161 pct. 10  ar beneficia de distribuiri in procent de 
18% de valoarea sumelor înscrise în masa credală. 

Procentul estimat de acoperire a masei credale într-o procedură de faliment este de 43% raportat 
la totalul masei credale a societății.   
 

5.3 Testul creditorului privat prudent 
 
Testul creditorului privat reprezintă, în fapt, o transpunere a principiului tratamentului echitabil al 
creditorilor, creată special pentru creditorii bugetari ca un mecanism de analiză a acestora astfel 
încât să poată aprecia cu privire la planurile de reorganizare propuse.  
 
În realizarea practică a testului, nivelul de recuperare propus trebuie comparat cu suma care ar urma 
să fie distribuită creditorului bugetar în procedura falimentului. Analizând prevederile legale 
referitoare la procedura reorganizării4, constatăm că testul privind tratamentul corect și echitabil 
prevăzut pentru toate grupele de creditori în cuprinsul art. 133 alin. (4) din Legea 85/2014 
echivalează cu testul creditorului privat diligent. Acest test pentru toate categoriile de creanțe, nu 
doar pentru cele bugetare, se poate identifica mai sus în prezentul subcapitol. 
 
Prin această analiză, autorul planului de reorganizare detaliază tratamentul fiecărei categorii de 
creditori participantă la procedură ținând cont de prevederile art. 159 și ale art. 161 din Legea 
nr.85/2014, respectiv se prevede inclusiv gradul de îndestulare a creanțelor bugetare D.G.R.F.P. 
PLOIEȘTI prin A.J.F.P. Dâmbovița, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vulcana  - Pandele și 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Moroeni 
 

 
4 Legea 85/2014 – art. 5 pct.  77, art. 132-141 
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Raportat la prevederile art. 5, pct. 7 din Legea 85/2014 (definiția testului creditorului privat) 
constatăm că s-a ținut cont întrutotul de prevederile acestui text aplicabil:  
 
 analiza s-a făcut pe baza unui raport de evaluare întocmit un evaluator ANEVAR (evaluator 

ANEVAR Evaimob-Optimus Valorem SRL); 
 s-a precizat durata unei proceduri de faliment și durata programului de plăți; 
 s-au estimat detaliat costurile cu aceste proceduri; 
 s-a prezentat o analiza comparativă a gradului de îndestulare a creanței bugetare prin raportare 

la un creditor privat diligent; 
 s-a constat faptul că prin comparația făcută, sumele acordate în cadrul procedurii de 

reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar fi primit într-o procedură de faliment, cu atât 
mai mult cu cât simularea falimentului s-a realizat în varianta optimistă (best case scenario), astfel 
că nu sunt constituite premisele unui ajutor de stat. 

 
5.4 Situația despăgubirilor ce 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  

 
În ceea ce privește sumele pe care creditorii le-ar obține în ipoteza în care față de societate s-ar 
deschide procedura falimentului, se cuvine a menționa faptul că această valoare este influențată și 
de obligațiile de plată pe care societatea le-a înregistrat față de creditorii săi curenţi în timpul 
periodei de observaţie, creditori care în ipoteza falimentului ar avea înscrise creanțele lor în categoria 
reglementată de art. 161 pct. 4 din Legea nr. 85/2014. Valoarea acestor creanțe va influența în mod 
corespunzător contravaloarea distribuirilor față de creditorii ale căror creanțe se încadrează în 
categoria creanțelor chirografare.  
 
Astfel, raportând aspectele prezentate mai sus, simularea falimentului și distribuirile din prezentul 
Plan, situația se prezintă după cum urmează: 
      sume in lei 

Creditor Creanţa admisă  
Faliment  Plan 

% lei % lei 
Cheltuieli perioada de observatie 19.274 100% 19.274 100% 19.274 
Bugetari 140.679 100% 140.679 100% 140.679 
Chirografari - art 161, pct 8 935.240 100% 935.240 100% 935.240 
Chirografari - art 161, pct 10 2.418.841 18% 436.133 15%* 362.826* 
         

*) Menționăm că pentru îndeplinirea condiției de legalitate prevăzută de art. 139 alin 2 lit. d, respectiv 
pentru respectarea tratamentului corect și echitabil pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii, 
asociatul și creditorul Rădulescu Anton a comunicat ”Acordul expres de acceptare a tratamentului 
oferit prin plan” nr. 454 din 19.06.2020 prin care consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru 
creanţa sa față de celelalte creanțe chirografare. 
 
Față de valorile prezentate mai sus, menționăm faptul că totalul distribuirilor ce urmează a se efectua 
prin programul de plăți propus prin prezentul plan de reorganizare către creditorii înscrişi în tabelul 
de creanţă sunt în cuantum de 1.438.746 lei. 
 

5.5 Modalitatea de achitare a creanțelor curente 
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În ce privește datoriile curente născute în perioada de insolvență, acestea sunt și vor fi achitate la 
scadență, în conformitate cu actele din care rezultă respectându-se prevederile art. 5 pct. 20 și art. 
102 alin 6 din legea 85/2014. Prin prezentul plan de reorganizare NU se eșalonează la plată nicio 
creanță curentă. 
 

5.6 Analiza condițiilor impuse de instituția juridică a tratamentului corect și 
echitabil al creanțelor 

 
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect şi echitabil 
există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
 

a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu 
primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; 
 

b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât 
valoarea totală a creanţei sale; 
 

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang 
inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 
138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. 
 

d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte, cu 
excepţia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferință, precum şi în cazul 
în care deținătorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța 
sa. 

 
Tratamentul corect şi echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Planul de reorganizare se 
apreciază în funcție de următoarele elemente de referință: 
 

1. Tabelul definitiv de creanțe împotriva debitoarei; 
2. Programul de plăți prevăzut prin Planul de reorganizare; 
3. Raportul de evaluare ale patrimoniului RAMIF PROD SRL întocmit de evaluatorul selectat în 

procedură. 
 
Pentru calificarea tratamentului corect şi echitabil aplicat creanţelor defavorizate prin Plan, a fost 
efectuată o estimare a sumelor distribuite în caz de faliment creditorilor prezentată în cele de mai 
sus.  
 
Raportat la aceste elemente, respectarea tratamentului corect şi echitabil va putea fi precizat cu  
acurateţe vis-a-vis cu fiecare dintre categoriile de creanţe şi vis-a-vis cu fiecare dintre creanțele luate 
individual doar după examinarea votului asupra planului, pentru că îndeplinirea anumitor condiții 
depinde de rezultatul, respectiv aprobarea sau respingerea planului de către fiecare dintre creditori. 
 

5.7 Remunerațiile persoanelor angajate (art. 140 alin. (6) din legea nr. 85/2014)  
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Plata remunerației administratorului judiciar urmează a se efectua conform hotărârii Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 05.07.2019 și a prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, 
pe baza facturilor fiscale emise de către acesta, după următoarea structură: 
 
 Onorariul fix corespunzător perioadei de reorganizare judiciară: 2.500 lei lunar +TVA. 

 
 Onorariu de succes de  5% + TVA aplicat creanțelor înscrise la masa credală stinse în cadrul 

procedurii de insolvență. 
 
Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar.  
 
6 Descărcarea de răspundere a debitorului 
 
Conform art. 133 alin. (4) lit c) din legea nr. 85/2014, planul de reorganizare va menționa „dacă și în 
ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv 
și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere” 
 
În privința acestei condiții, în doctrina de specialitate s-au arătat următoarele: „În privința descărcării 
de răspundere, prevederea are relevanță doar în cazul în care planul de reorganizare nu reuşeşte şi 
se trece la procedura falimentului, întrucât, în această ipoteză, creanțele (pasivul) descărcate prin plan 
sunt reversate, în cadrul tabelului definitiv consolidat. În cazul în care planul de reorganizare reuşeşte 
(prin ipoteză, toţi creditorii au primit, în întregime, sumele de bani prevăzute în programul de plăţi, 
iar creanțele curente au fost achitate, exceptând situația în care creditorii au renunțat, creanța a fost 
considerată nedatorată sau au fost realizate alte înțelegeri cu respectivii creditori), debitorul este 
descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi 
cea prevăzută în plan.”5 
 
Potrivit art. 140 alin. (1) din legea nr. 85/2014, „Când sentinţa care confirmă un plan intră în vigoare, 
activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi 
ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul intrării în 
faliment se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva debitorului 
prevăzut la art. 112 alin. (1), scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare.”  
 
De asemenea, potrivit art. 181 alin. (2) din legea nr. 85/2014: „La data confirmării unui plan de 
reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte 
de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare. În 
cazul trecerii la faliment, dispoziţiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile” 
 
După cum se poate observa, din cele prezentate mai sus, regimul descărcării de răspundere a 
societății debitoare este strict reglementat de lege, planul de reorganizare neputând conține 
prevederi contrare acestui regim juridic. Astfel, la data confirmării planului de reorganizare de către 
judecătorul sindic societatea debitoare Ramif Prod SRL va fi descărcată de răspundere în privința 
diferenței dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului de reorganizare 
și cea prevăzută în plan, societatea debitoare urmând să achite creditorilor participanți la procedură 
doar sumele prevăzute în programul de plăți, parte componentă a planului de reorganizare. 

 
5  “Întărirea mecanismului insolvenței în România”. Program finanțat de BIRD Codul insolvenței adnotat, pag. 199 
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În cazul în care, ulterior confirmării planului de reorganizare se va dispune trecerea la faliment a 
societății Ramif Prod SRL, se va reveni la situația creanțelor existentă în tabelul definitiv de creanțe, 
scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare. 
 
7 Controlul și conducerea activității debitorului pe perioada reorganizări 
 
Prin încheierea de ședință pronunțată în data de 02.05.2019, în dosarul nr. 1841/120/2019, aflat pe 
rolul Tribunalului Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, judecătorul-
sindic a dispus deschiderea procedurii de insolvență în formă generală față de societatea debitoare 
Ramif Prod SRL, menținând dreptul de administrare al societății. Raportat la prevederile art. 133 alin. 
(5) pct. A din Legea nr. 85/2014, conducerea activității debitoarei Ramif Prod SRL, pe perioada 
reorganizării, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa se va realiza de către 
administratorului special, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar. 
Menționăm faptul că și în perioada de observație, conducerea activității a fost asigurată de către 
administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar, toate măsurile fiind prezentate 
în cuprinsul rapoartelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul special va realiza conducerea activității în scopul îndeplinirii tuturor obligațiilor 
stabilite prin Planul de reorganizare. 
 
Utilizarea fondurilor bănești se va efectua în scopul îndeplinirii indicatorilor previzionați în planul de 
reorganizare. Administratorul special va analiza, în permanență, întreaga activitate a societății și va 
întocmi trimestrial un Raport de analiză comparativă a indicatorilor stabiliți prin Planul de 
reorganizare și a celor efectiv realizați.  
 
Administratorul special va întreprinde toate demersurile care implică patrimonial societatea cât și 
cele menite să conducă la realizarea măsurilor stabilite prin Planul de reorganizare care nu au fost 
menționate expres în prezentul plan. În conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 66, lit. (a) din Legea 
nr.85/2014, administratorul judiciar va acorda avizul său prealabil cu privire la efectuarea plăților pe 
perioada reorganizării, inclusiv pentru operațiuni care nu au fost menționate expres în Planul de 
reorganizare, dar care concură la realizarea Planului și/sau la plata creditorilor: 
 
 Plățile prin contul bancar și prin casierie, inclusiv avansurile spre decontare, altele decât cele 

prevăzute în cash -flow;  
 Încheierea unor contracte noi și sau modificarea substanțială a celor în derulare;  
 Operațiunile juridice în litigiile privind recuperarea creanțelor născute după deschiderea 

procedurii;  
 Operațiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc; 
 Tranzacții;  
 Situațiile financiare și raportul de activitate atașat acestora;  
 Măsurile de restructurare sau modificările regulamentului de ordine interioară;  
 Mandatele pentru adunările și comitetele creditorilor ale societăților aflate în insolvență la care 

societatea deține calitatea de creditor, precum și în adunările generale ale acționarilor la care 
societatea deține participații.  
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