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ÎN LOC DE PREAMBUL, 

  

 Stimată Doamnă Judecător Sindic, 

 Stimați Creditori, 

 

 CISSO EXPERT CONSULT SRL, propune atenţiei creditorilor si Judecătorului 

sindic, prezentul Plan de reorganizare prin care susţinem că în condiţiile actuale 

economice, reorganizarea societăţii poate fi realizată prin schimbarea modelului de 

business și implementarea mai multor măsuri, astfel încât prin corelarea acestora să 

se asigure o îndestulare a creditorilor într-un procent mai mare decât în faliment. 

Toate acestea sunt detaliate în cuprinsul planului și creează perspectiva acoperirii 

creanţelor în proporţie considerabil mai mare decât în situaţia falimentului, şi ca o 

consecinţă firească va urma redresarea şi menţinerea pe piaţă a societăţii, în condiţii 

de viabilitate. 

Planul de reorganizare îşi propune pentru perioada imediat următoare  

relansarea activităţii întrucât la momentul de faţă s-a reuşit deja stoparea  declinului 

societăţii. Există soluţii de reproiectare pentru toate subsistemele societăţii 

(organizatoric, managerial, productiv, comercial, financiar-contabil) şi ne exprimăm 

convingerea că societatea CISSO EXPERT CONSULT SRL poate supravieţui, se 

poate relansa, aceasta fiind singura alternativă benefică pentru societate, pentru 

creditorii ei, pentru economia de piaţă specifică stadiului actual de evoluţie a 

societăţii româneşti.  

Am optat pentru reproiectarea şi reorganizarea societăţii în scopul de a oferi 

şansa creditorilor societăţii de a-şi recupera sumele datorate de societate, ceea ce nu 

s-ar putea realiza în cazul lichidării judiciare  a CISSO EXPERT CONSULT SRL, aşa 

cum vom arăta mai jos, iar creditorilor față de care nu se vor face distribuiri de sume, 

li se oferă posibilitatea continuării relațiilor comerciale cu o societate viabilă, care se 

va menține în circuitul economic. 

 Planul prevede ca strategie principală de reorganizare restructurarea şi 

continuarea activităţii CISSO EXPERT CONSULT SRL. în paralel cu valorificarea 
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unora din bunurile societăţii debitoarei în condiţiile art. 132 alin. (3)  din Legea nr. 

85/2014. Măsurile concrete pentru aplicarea acestei strategii sunt detaliate în 

Capitolul 4 din prezentul plan.  

 

Planul de reorganizare are menirea de a readuce societatea pe poziţii de 

profit, prin executarea de lucrări şi servicii, precum şi prin comercializarea mărfurilor 

în condiţii normale, astfel încât compania să fie capabilă să achite datoriile către 

creditori într-o perioadă de 3 (trei) ani în conformitate cu programul de plăţi al 

prezentului plan şi să poată depăşi cu succes perioada de reorganizare.  

 În vederea creerii premiselor necesare atingerii acestor obiective, societatea 

şi-a propus o urmărire atentă a raportului venituri/cheltuieli, astfel încât revenirea la 

rezultate financiare pozitive să se realizeze în cel mai scurt timp.   

Strategia planului se bazează pe următoarele prevederi conform art. 133 

alin.(5) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 

insolventa:  

Lit.A  

Păstrarea, în întregime de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv 

dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale 

de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii.  

Lit.B  

Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele 

de provenienţă a acestora. Resursele financiare vor fi obţinute din activitatea 

societăţii şi  din valorificarea elementelor de patrimoniu (active excedentare, creanţe,  

etc).  

Lit. C  

Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori 

mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării 

planului. Transmiterea bunurilor din averea debitorului se face doar în cadrul 

activităţii sale curente pe principiul excedentarităţii, având în vedere obiectul de 

activitate al debitorului, profitul debitorului bazându-se pe desfăşurarea activităţii 

productive.  
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Lit. D  

Fuziunea debitorului – nu este cuprinsă în plan, insă debitorul îşi rezervă 

dreptul de a efectua această operaţiune în cazul în care va fi necesar sau avantajos. 

Pe lângă fuziune societatea poate efectua şi divizarea societăţii cu acordul 

creditorilor si in conditiile legii.   

Lit. 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. Ne rezervăm acest drept.  

Lit. F  

Lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării 

planului se face potrivit art. 159 alin. (1) si (2); nu este cazul.  

Lit. G  

Modificarea sau stingerea cauzelor de preferinta, cu acordarea obligatorie, în 

beneficiul creditorului titular a unei garantii sau protectii echivalente, în condiţiile 

prevăzute la art.78 alin. (2) lit. c). pana la acoperirea creantei acestora, inclusiv 

dobanzile stabilite conform contractelor sau conform planului de reorganizare, pe 

baza unui raport de evaluare. Ne rezervăm acest drept.  

Lit. 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.  Cu acordul băncilor creditoare se pot negocia condiţii avantajoase 

societăţii debitoare pentru realizarea în bune condiţiuni a planului.   

Lit. I  

Modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii. Debitorul îşi 

rezervă dreptul de a efectua alte modificări la actul constitutiv în cazul în care se 

impune. Înregistrarea menţiunii în registrul comerţului va fi solicitată de 

administratorul judiciar pe cheltuiala debitorului, pe baza hotărârii de confirmare a 



 
 

Pagină 5 din 60 
 

planului de reorganizare, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a 

IV-a, conform art. 133 alin. (7) din Legea nr. 85/2014.  

Având în vedere specificul activității societății debitoare se instituie o categorie 

de creanţe aparţinând unor furnizori fără de care activitatea debitorului nu poate 

continua, în accepţiunea art. 134 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv categoria 

creditorilor indispensabili, din care fac parte SECOM S.A. și AD AUTO TOTAL SRL. 

Termenul de executare preconizat al Planului de reorganizare este de durată 

maximă prevăzută de prevederile art. 133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 şi anume 36 

de luni, începând cu luna imediat următoare confirmării acestuia de către judecătorul 

sindic. 

În situaţia în care se vor gasi condiţii optime pentru buna desfăşurare a 

reorganizării în condiţiile legii, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu înca 

12 luni. 

Prin prezentul plan de reorganizare, creditorii din categoria creanţelor 

garantate, salariale şi bugetare vor fi integral îndestulaţi,creanțele creditorilor 

indispensabili vor fi acoperite în proporție de 80%, iar creanţele chirografare vor fi 

reduse cu 100%. 

Descărcarea de răspundere a debitorului, precum şi a organelor de conducere 

se va face la data achitării ultimei rate din Planul de reorganizare. 

Rămânem fideli convingerii că reorganizarea judiciară va reda societatea 

CISSO EXPERT CONSULT SRL mediului de afaceri viabil iar satisfacţia creditorilor 

va fi mai mare decât în caz de faliment. 

 

 Administrator special, 

CONSTANTIN POPESCU 

 

                                                     Administrator judiciar 

Consorţiul format din: 

C.I.I. BUFANU ION 

C.I.I. GRĂDINARU VALENTINA 
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CAP. I Considerente generale 
 
1.1 Baza legală 

 
Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare 

este Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei. În baza prevederilor legale 

menţionate se oferă posibilitatea debitorului în insolvenţă să-şi continue activitatea 

economică, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare. 

În conformitate cu prevederile art.133 (1) din această lege:” planul de 

reorganizare va indica pespectivele de redresare în raport cu  posibilităţile şi 

specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei 

faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică...” 

 

1.2. Autorul planului 
 

Planul de reorganizare al CISSO EXPERT CONSULT SRL a fost întocmit şi 

depus de către administratorul special al societăţii debitoare, sub îndrumarea și 

asistența prof. univ. dr. Veronel Avram și cu colaborarea administratorului judiciar. 

 

1.3. Scopul şi durata planului 
 

Scopul  principal al planului de reorganizare propus este în concordanţă cu scopul 

principal al Legii nr. 85/2014 şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă şi 

identificarea soluţiilor viabile pentru redresarea societăţii aflată în impas financiar. 

Principala modalitate de realizare a acestui scop este reorganizarea societăţii 

debitoare şi menţinerea activităţii economice a acesteia, cu toate consecinţele 

sociale şi economice care decurg din aceasta. 

Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Legea 

nr.85/2014, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin 
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reorganizare, inclusiv restructurarea economică. Alternativa, în condiţiile eşecului 

reorganizării sau lipsei de viabilitate a activităţii debitoarei, este procedura 

falimentului cu efectul binecunoscut al lichidării averiii debitoarei şi radierii acesteia 

din registrul comerţului şi circuitul economic.  

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor 

modificări structurale ale societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de 

activitate și eventual prin diversificarea acesteia, pe  baza unei strategii noi, conforme 

cu prevederile legislative în vigoare, menite să facă activitatea de bază a societăţii 

profitabilă. 

Planul de reorganizare urmăreşte să satisfacă scopul reorganizării şi anume 

menţinerea debitoarei în viaţa economică, protejarea intereselor creditorilor, care au 

şansa de a-şi recupera creanţele şi de a continua relaţiile comerciale cu debitoarea. 

Acest fapt este realizabil, fiindcă s-a dovedit statistc faptul că este mult mai probabil 

ca o afacere funcţională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât 

lichidarea averii debitoarei în procedura de faliment, situaţie în care valoarea activelor 

ar scădea dramatic. 

 

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societăţii CISSO 

EXPERT CONSULT SRL, prin reorganizarea activităţii acesteia sunt accentuate de 

dotarea și activele acesteia, de experiența personalului și de notorietatea acesteia în 

rândul pieții-țintă. 

În acest context, încercarea de acoperire a pasivului societăţii debitoare prin 

lichidara bunurilor, din patrimoniul acesteia nu se impune. Prezentul plan îşi propune 

să aducă modificări de structură ale societăţii pe mai multe planuri (economic, 

organzatoric, managerial, financiar şi social) având ca scop principal plata pasivului 

şi relansarea viabilă a activităţii. 

Durata de implementare a planului de reorganizare este durata maximă 

prevăzută de prevederile art.133 alin.3 din Legea nr.85/2014 şi anume trei ani de la 

data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. În situaţia în care nu se vor găsi 

condiţii optime pentru buna desfăşurare a reorganizării, în condiţiile legii, se va 

analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 luni. 
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Pe durata de implementare a planului de reorganizare, activitatea soicetăţii va fi 

condusă de către administratorul special al debitoarei, sub supravegherea 

administratorului judiciar, păstrându-se dreptul de administrare al societăţii. 

 

1.4. Considerente economice 
 

Sub aspect economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite 

agentului economic aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se 

redreseze şi să-şi continue activitatea economică. 

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă stabilirea unor obiective 

realiste ce trebuie atinse în perioada de timp planificată. Planul de reorganizare 

constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici 

corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi structurale, sub 

aspectul îmbunătăţirii afacerii existente. 

1.5. Considerente sociale 
 

Reorganizarea societăţii CISSO EXPERT CONSULT SRL, şi continuarea 

activităţii sale îşi manifestă efectele sociale prin păstrarea salariaţilor existenţi în 

momentul de faţă, iar restructurarea activităţii va avea un impact pozitiv şi asupra 

pieţei muncii din zonele unde îşi desfăşoară societatea activitatea. 

Planul propus vizează crearea premiselor de menţinerE a salariaţilor, întrucât 

societatea urmăreşte ca în urma derulării activităţii să obţină un profit însemnat, 

destinat plăţii pasivului. 

CAPITOLUL II – INFORMAȚII GENERALE 
 

 2.1. Scurtă prezentare a societății 
 

SOCIETATEA CISSO EXPERT CONSULT S.R.L. este o societate cu raspundere 

limitata infiintata pe durata nelimitata, cu sediul social in loc. DR.TR.SEVERIN, B-dul 
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Tudor Vladimirescu, nr. 42C, camera nr.1, jud. MEHEDINTI, avand ca asociat unic, 

pe POPESCU ELENA-RODICA, cetatean roman, cu un procent de participare la 

beneficii si pierderi de 100% . 

Numărul de înregistrare în Registrul comerţului al SOCIETATEA CISSO EXPERT 

CONSULT S.R.L. este J25/167/2006, iar Codul unic de înregistrare este RO 

18519508. 

Obiectul principal de activitate este ”Comert cu ridicata nespecializat de produse 

alimentare, bauturi si tutun”, cod CAEN 4639 

Societatea are inregistrat sediul in loc. DR.TR.SEVERIN, b-dul Tudor 

Vladimirescu, nr. 42C, camera nr.1, jud. MEHEDINTI. 

La data deschiderii procedurii Societatea debitoare avea urmatoarele sedii 

secundare: 

- punct de lucru din loc. Dr.Tr.Severin, Str. Padeș, nr. 4, jud Mehedinti; 

- punct de lucru din loc. Dr.Tr.Severin, str. Nicolae Iorga , nr.4, jud Mehedinti; 

In prezent societatea isi desfasoara activitatea in 2 puncte de lucru . 

 2.2 Evoluţia capitalului social, a asociatilor şi a partilor sociale. 
Societatea debitoare are inregistrati ca asociati persoane fizice pe: 

POPESCU ELENA-RODICA, cetatean roman, cu resedinta in loc. Dr.Tr.Severin, str. 

Margaretelor, nr.4, jud. MEHEDINTI. 

Capitalul social subscris este de 200 lei si este divizat in 20 parti sociale, in valoare 

nominala de 10 lei fiecare. 

Contributia asociatilor la capitalul social este urmatoarea: 

- POPESCU ELENA-RODICA, detine 20 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 

10 lei, avand o valoare totala de 200 lei, suma ce echivaleaza cu 100% din capitalul 

social si cu 100% din voturi in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor. 
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 2.3. Conducerea si Administrarea Societăţii 
 

Administratorii societății sunt: 

- d-l. POPESCU CONSTANTIN, data și locul nașterii: 10.07.1971, loc. Drobeta 

Turnu Severin, Mehedinți, România, data numirii în funcție 10.09.2018, cu 

durata a mandatului nelimitata. 

În urma Deciziei Asociatului Unic din data de 10.12.2018, dl. POPESCU 

CONSTANTIN a fost desemnat administrator special, având toate prerogativele 

legale care decurg din această activitate. 

Conducerea societatii este răspunzătoare pentru stricta îndeplinire a îndatoririlor 

pe care legea şi actul constitutiv le impun. 

 2.4 Obiectul de activitate 

Obiectul de activitate al societătii este: 

-activitatea principală: 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 

bauturi si tutun. 

 2.5 Managementul actual al Societăţii 
Actualmente activitatea debitoarei se desfasoara sub supravegherea 

Administratorului Judiciar iar managementul debitoarei este asigurat de Administrator 

Special – POPESCU CONSTANTIN. 

In etapa actuala de reorganizare a societatii, echipa manageriala isi propune in 

primul rand pe langa intelegerea principalilor factori economici care influenteaza 

mediul economic in care opereaza, identificarea tuturor optiunilor/oportunitatilor avute 

la dispozitie, evaluarea potentialului intern de redresare a firmei, prin eficientizarea 

activitatii sale si concentrarea catre acele activitati cu potential ridicat de mobilizare a 

lichidităților necesare pentru planul de reorganizare. 
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2.6 Resurse umane 
Personalul SC CISSO EXPERT CONSULT SRL la data deschiderii procedurii era 

de 23 de persoane, astfel: 

- administrator – 1 

- director economic – 1 

- analist resurse umane – 1 

- operator introducere, validare și prelucrare date – 1 

- casier – 1 

- gestionar – 1 

- lucrător gestionar – 2 

- agent vânzari – 3 

- soferi – 6 

- manipulanți – 2 

- stivuitorist – 1 

- paznici – 3 

TOTAL PERSONAL : 23 DE PERSOANE 

CAPITOLUL III – ANALIZA DIAGNOSTIC SINTETICĂ 
 

3.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 
Obiectiv: Aprecierea riscurilor inerente situaţiei juridice a societăţii  

3.1.1. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETATII CISSO EXPERT CONSULT SRL 

Societatea CISSO EXPERT CONSULT SRL este unitate economică de interes zonal, 

cu capital integral românesc. În baza Legii nr. 26/1990 societatea a fost înmatriculata 

la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Mehedinți cu numărul de 

ordine J 25/167/2006  

De la înfiinţare, din 2006 până în prezent, din punct de vedere juridic funcţionarea 

societăţii nu a suferit modificări semnificative care să influenţeze funcţionarea 
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societăţii, cu excepţia deschiderii procedurii de insolvenţă, la cererea acesteia, în 

vederea reorganizării activității, conform Legii 85/2014.   

Organul suprem de conducere al societăţii, conform statutului actualizat a fost 

adunarea generală a asociaților, care, în baza Legii societăţilor comerciale nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile anterioare, a reprezentat organul 

legislativ al societăţii; în procedura de insolvenţă societatea este administrată de 

administratorul special, Domnul Popescu Constantin, sub supravegherea 

administratorului judiciar în confomitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014, conform 

Hotararii Deciziei Asociatului Unic din 10.12.2018.  

Prin Încheierea de ședință din data de 29.11.2018 pronunţată de Tribunalului 

Mehedinți, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul de 

insolventa nr. 2567/101/2019, s-a dispus deschiderea procedurii generale a 

insolvenţei a debitoarei CISSO EXPERT CONSULT SRL, administrator judiciar fiind 

numit consorțiul de practicieni în insolvență, format din CABINET INDIVIDUAL DE 

INSOLVENȚĂ BUFANU ION, cu sediul profesional în Drobeta Turnu Severin, str. 

Păcii, nr.12, Bl. XE4, sc.3, ap.1, jud. Mehedinți, cod poștal 220075, înregistrat în 

registrul formelor de organizare UNPIR sub nr. RFO I B – 4104, telefon 0754600788 

și CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GRĂDINARU VALENTINA, cu sediul 

profesional în Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr.70, Bl. M1, sc.3, ap.5, jud. 

Mehedinți, înregistrat în registrul formelor de organizare UNPIR sub nr. RFO I B – 

1463, telefon 0740159966,  asociaţi prin contract  

Conducerea executivă:   

Până la data deschiderii procedurii de insolvenţă, conform actului constitutiv şi 

organigramei, conducerea societatii fost exercitată de către Domnul Popescu 

Constantin – administrator.  

După deschiderea procedurii, la data prezentului plan administrarea este 

exercitată de Domnul Popescu Constantin – administrator special sub supravegherea 

administratorului judiciar. 
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3.1.2. ACTELE CONSTITUTIVE, REGISTRELE SOCIETĂŢII  
La data prezentului societatea îşi desfăşoară activitatea pe baza actului constitutiv 

actualizat înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Mehedinți și dispozițiilor Legii 85/2014. 

3.1.3. SITUAŢIA JURIDICĂ A IMOBILIZĂRILOR. DREPTUL DE PROPRIETATE  
Situatia imobilizarilor corporale la 31.12.2018, cuprinse in registrul mijloacelor fixe, se 

prezinta astfel:  

ct.211-Terenuri          504.721,00 lei  
teren pades4(4000mp)          282.258,00 lei  
teren N.Iorga4(2118mp)            17.269,00 lei  
teren N.Iorga4(7184mp)            58.966,00 lei  
teren T.Vladim.(160mp)            54.863,00 lei  
teren T.Vladim.(254mp)            87.116,00 lei  
amen.teren(contor PSI)              4.249,00 lei  

 

Clădiri şi construcţii speciale  

Constructii, cont 212, a caror valoare de inventar este de 4.959.778 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. Denumire Valoare inventar Amortizare cumulata Valoare ramasa 

1. HALA DEPOZIT                                       2.717.609,00 lei                    130.564,00 lei                         2.587.045,00 lei  

2. HALA DEPOZIT NIC NR 4                                          186.518,00 lei                         4.287,00 lei                            182.231,00 lei  

3. SPATIU DEPOZIT NIC IORGA                                          398.356,00 lei                         9.270,00 lei                            389.086,00 lei  

4. HALA DEPOZIT NIC IORGA                                       1.658.855,00 lei                      77.200,00 lei                         1.581.655,00 lei  

5. SPATIU COMERCIAL T. VLADIM                                          228.726,00 lei                         8.967,00 lei                            219.759,00 lei  

  TOTAL                                     5.190.064,00 lei                   230.286,00 lei                        4.959.778,00 lei  
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Constructiile și terenurile grevate de sarcini sunt:  

 

Nr. crt. Descriere activ Număr cadastral 

1 
Imobil, situat în Dr. Tr. 
Severin, str. Nicolae Iorga, 
nr.4, compus  din: 

50892-C1 (CF 
vechi 1199) 

  Construtie - hală- notată cu 
C1, su=100,78 mp   

  Teren, în supraf. de 2118 mp   

3 
Imobil, situat în Dr. Tr. 
Severin, str. Nicolae Iorga, 
nr.4, compus  din: 

50340 (CF vechi 
6807) 

  Construtie - clădire sediu- 
notată cu C1, su=1316,62 mp   

  Construtie - spații depozitare- 
notată cu C2, su=211,20 mp   

  Construtie - nagazie- notată cu 
C3, su=29,60 mp   

  Teren, în supraf. De 7184 mp   

4 

Imobil, situat în Dr. Tr. 
Severin, Bl.v Tudor 
Vladimirescu, nr.42C, compus  
din: 

63949 

  Casa locuit și spații birouri, su 
totală = 173,3 mp   

  Teren, supraf 399 mp   
 

Toate aceste bunuri imobile sunt ipotecate în favoarea creditorului garantat 

BANCA TRANSILVANIA S.A. 

Echipamente tehnologice (masini, utilaje, instalatii), cu o valoare totală în 
cuantum de 1.021.505 lei 
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Nr. 
Crt. 

Denumire Valoare inventar Amortizare 
cumulata 

Valoare 
ramasa 

1. MOTOSTIVUITOR NISSAN       3.000,00 lei       1.750,00 lei       1.250,00 lei 

2. MOTOSTIVUITOR CATERPILAR       3.000,00 lei       1.750,00 lei       1.250,00 lei 

3. TRANSPALETA       3.000,00 lei       1.750,00 lei       1.250,00 lei 

 TOTAL      9.000,00 lei      5.250,00 lei      3.750,00 lei 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Valoare inventar Nr. Crt. Denumire Valoare inventar 

1.  AUTOUTILITAR DAF       21.848,00 lei   13.  AUTOUTILITARA IVECO                      121.936,00 lei  

2.  RENAULT CLIO SYMBOL          4.298,00 lei   14.  AUTOUTILITARA IVECO                      121.936,00 lei  

3.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.089,00 lei   15.  AUTOUTILITARA IVECO                      118.625,00 lei  

4.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.089,00 lei   16.  AUTOUTILITARA IVECO                      118.625,00 lei  

5.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.089,00 lei   17.  VOLVO AUTOCAM                         2.600,00 lei  

6.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.319,00 lei   18.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

7.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.421,00 lei   19.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

8.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.421,00 lei   20.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

9.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.421,00 lei   21.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

10.  AUTOUTILITARA IVECO       38.500,00 lei   22.  RENAULT AUTOT.                       10.507,00 lei 

11.  AUTOUTILITARA  IVECO      121.936,00 lei   23.  RENAULT AUTOT.                       10.507,00 lei  

12.  AUTOUTILITARA IVECO      121.936,00 lei    TOTAL                      1.021.505 lei  

   
 

Nr. 
Crt. Denumire Valoare 

inventar 
Amortizare 
cumulata Valoare ramasa 

1. MOBILIER BIROU   3.850,00 lei    2.639,00 lei    1.211,00 lei  
2. MOBILIER BIROU   4.000,00 lei    2.741,00 lei    1.259,00 lei  
  TOTAL   7.850,00 lei    5.380,00 lei    2.470,00 lei  
 

 

Dreptul de proprietate asupra activelor imobilizate este un drept deplin, fără a 

avea dezmembrăminte,fiind considerat un drept real de proprietate, valabil şi 

tranzacţionabil, societatea, cu excepţia stării de insolvenţă, având conferite toate 

atributele dreptului de proprietate, respectiv:  

- prerogativa de a stăpâni - titularul dreptului exercita o stăpânire efectivă asupra  
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bunurilor din punct de vedere material;  

- folosinţa - titularul îşi poate pune bunul în valoare prin exploatare, dar fără utilizarea 

lui nu mai obţine foloase materiale;   

- dispoziţia - proprietarul hotărăşte cu privire la soarta bunului atât din punct de 

vedere material cât şi juridic.   

 

3.1.4. SITUAŢIA JURIDICĂ A STOCURILOR  
 

Societatea are în patrimoniu la 31.12.2018, conform evidenţelor contabile, stocuri 

în valoare de 81.486 lei 

Evolutia stocurilor 

Denumire indicator 

2015 2016 2017 2018 

 lei %  lei %  lei % lei % 

Stocuri 569.323 9,86% 677.941 6,47% 940.728 8,90% 81.486 0,91% 
 

Din tabelul prezentat mai sus se observă ca nivelul stocurilor existente in evidenta 

societatatii la 31.12.2018 sunt cu 90% mai mici decat nivelul inregistrat la sfarsitul 

exercitiului financiar al anului 2017, situatie explicata prin faptul ca societatea a 

procedat la eliminarea din gestiune a mărfurilor expirate, fiind predate către 

societățile specializate în colectarea unor astfel de produse. 

3.1.5. SITUAŢIA JURIDICĂ A CREANŢELOR  
Creanţele şi datoriile comerciale reflectă relaţiile societatii cu alte entitati legate de 

aprovizionarea şi desfacerea de bunuri şi servicii. Creanţele comerciale reflectă 

drepturile societatii faţă de alte persoane fizice sau juridice, determinate de vânzări 

de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii, pentru care aceasta trebuie să 

primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie.   

Din categoria creanţelor comerciale fac parte:   

• creanţele rezultate din vânzarea de bunuri, prestarea de lucrări sau servicii ce fac 

obiectul de activitate al întreprinderii;   

• creanţele pentru efectele de credit (comerciale);   
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• creanţele legate de lipsurile de bunuri, de natura stocurilor sau de altă natură, 

descoperite la efectuarea recepţiei acestora şi care se impută;   

Aceste creanţe sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul contului Clienţi.   

 După funcţia contabilă, contul Clienţi este un cont de activ, iar după conţinutul 

economic este cont de active circulante de natura creanţelor. Se debitează cu 

drepturile faţă de client pentru livrarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor evaluate la 

nivelul preţului de vânzare la care se adaugă şi taxa pe valoare adăugată aferentă. 

Se creditează în momentul încasării contravalorii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor 

vândute prin debitul conturilor de mijloace băneşti sau de efecte comerciale sau, în 

cazul în care clientul prezintă risc de neîncasare, prin trecerea acestuia din categoria 

clienţilor cerţi (obişnuiţi) în categoria clienţilor incerţi.  

 Creanţele societăţii sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală 

evidenţiate analitic pe fiecare persoană juridică, fiind înregistrate ajustări pentru 

deprecierea creanţe.  

Valoarea totală a creanţelor evidenţiată în balanţa de verificare la data de 

30.10.2018 era de 3.186.312 lei, iar la data de 31.12.2018 este în sumă de 3.059.218 

lei 

3.1.6. SITUAŢIA JURIDICĂ A DATORIILOR  
 

Datoriile societăţii sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală, 

evidenţiate analitic pe fiecare persoană juridică şi persoană fizică.  

Valoarea totală a datorilor evidenţiate în balanţa de verificare la data de 

30.10.2018 este în sumă de 5.299.646 lei, iar la data de 28.02.2019, cuantumul total 

al datoriilor înregistrate în balanța de verificare este de 4.670.905 lei.  

Acest lucru a fost posibil ca urmare a preluării imobilului din Drobeta Turnu 

Severin, str. Padeș, nr.4 (Hală depozit) de către societatea de leasing 

MOTORACTIVE IFN SA, conform contractului de leasing de tip sell & lease back, 

încheiat cu această societate, în august 2018. 
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Conform art. 58 din Legea 85/2014 administratorul judiciar, dupa data 

deschiderii procedurii de insolventa a procedat la:  

 examinarea situatiei economice a debitorului;  

 examinarea activitatii debitorului si intocmirea raportul ui privind cauzele si 

imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea posibilitatii 

reale de reorganizare a activitatii debitorului;  

 inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul societatii;   

 verificarea creantelor si formul area de obiectiuni la acestea, notificarea creditorilor 

in cazul neinscrierii sau inscrierii partiale a creantelor, precum si intocmirea tabelelor 

de creante; 

 incasarea creantelor, urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din 

averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de 

deschiderea procedurii.   

 

3.1.7. DREPTUL MUNCII  
Resursa umana reprezinta factorul activ al orcarei organizatii si este 

considerat ca fiind  motorul, desfasurarii unei activitati eficiente. Diagnosticul 

resurselor umane necesare unei intreprinderi presupune abordarea mai multor 

aspecte, si anume:  

  asi gurarea resurselor umane necesare;  

 calitatea resurselor umane;   

 salarizarea personalului;   

 participarea la activitate;   

 utilizarea resurselor umane;  

 protectia personalului;   

 sindicate, conflicte, litigii.  
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Bunul mers al activitatii si performantele unei organizatii depind in mare 

masura de calitatea resurselor umane, asa incat indicatorii de eficienta pun in 

evidenta si aceste aspecte. In acest scop pentru fiecare post se stabilesc grupe si 

subgrupe de cerinte, iar concluziile vor fi desprinse prin analiza comparativa a 

situatiei efective cu cerintele. Analiza trebuie facuta pe categorii de personal: 

muncitori, functionari, personal de specialitate, personal de conducere.  

Astfel, fisa fiecarui post trebuie sa cuprinda factori dupa cum urmeaza:  

 capacitate profesionala: cunostinte, experienta  si initiativa.    

 responsabilitate: pentru politica firmei, pentru fondurile banesti ale firmei, abilitate      

manageriala, colaborare;  

 efort: fizic, intelectual;   

 conditiile postului: conditii de lu cru, riscuri inevitabile.  

Recrutarea resurselor umane reprezinta un proces de cautare, identificare si 

atragere a candidatilor potentiali, dintre care urmeaza sa fie ales cel care intruneste 

in cea mai mare masura conditiile pentru a ocupa un post. Rolul recrutarii este de a 

mentine si a dezvolta sursele interne si externe necesare asigurarii cu personal 

calificat in vederea realizarii obiectivelor stabilite. A concepe organizarea muncii 

presupune delimitarea posturilor prin stabilirea sarcinilor, a mecanismelor de 

coordonare si control, adaptarea la schimbarile de mediu si a evolutiilor economice, 

tehnice si sociale.  

Toţi salariaţii au avut încheiate cu societatea contracte individuale de munca, 

evidenţa personalului a fost ţinută la zi prin statul de funcţii, statele de plată şi 

Registrul salariaţilor în formă electronică (REVISAL).  

Societatea are in prezent un numar de 23 salariati incadrati cu contracte 

individuale de munca, numarul salariatilor fiind cu 40% mai mic decat cel inregistrat la 

31.12.2017, motivul fiind intrarea in insolventa și scăderea vânzărilor, coroborate cu 

descoperirea unor activități păgubitoare pentru societate din partea unor angajați.

 Conducerea societatii este asigurata de Domnul Popescu Constantin, in 
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calitate de Administrator Special, potrivit Deciziei Asociatului Unic din data de 

10.12.2018., care va administra societatea potrivit atributiilor prevazute de Legea nr. 

85/2014, pe perioada nelimitata, pana la revocare sub supravegherea 

administratorului judiciar. 

3.1.8. DREPTUL FISCAL  
 

Societatea CISSO EXPERT CONSULT SRL este înregistrată la A.J.F.P. 

Mehedinți cu codul fiscal 18519508 ,atribut fiscal RO - platitor de TVA. Societatea 

CISSO EXPERT CONSULT SRL este autorizată de Ministerul Finanţelor Publice – 

ANAF conform certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.  

În fişa fiscală publicată şi pe site-ul www.mfinante.gov.ro societatea are 

publicate următoarele caracteristici fiscale:  
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AGENTUL ECONOMIC CU CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 18519508 

 

Denumire platitor: CISSO EXPERT CONSULT SRL  
Adresa: B-dul TUDOR VLADIMIRESCU   42C   Drobeta-

Turnu Severin     
Judetul: MEHEDINŢI  
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J25 /167 /2006  
Act autorizare: -  
Codul postal: -  
Telefon: 0352401371  
Fax: -  
Stare societate:  RELUARE ACTIVITATE din data 03 Noiembrie 

2008 
Observatii privind societatea comerciala: - 
Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) 01 Noiembrie 2018  
Data ultimei prelucrari: (**) 01 Noiembrie 2018  
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 24-03-2006  
Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in 
evidenta): NU  
Accize (data luarii in evidenta): NU  
Taxa pe valoarea adaugata (data luarii in evidenta): 01-12-2008  
Contributiile de asigurari sociale (data luarii in evidenta): 01-01-2018  
Contributia asiguratorie pentru munca (data luarii in 
evidenta): 01-01-2018  
Contributia de asigurari sociale de sanatate(data luarii in 
evidenta): 01-01-2018  
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU 
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor 
(data luarii in evidenta): 01-03-2010  
Impozit pe constructii(data luarii in evidenta): -  
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna (data luarii in evidenta): NU  
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri 
(data luarii in evidenta): NU  
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU  
 

Conform tabelului creditorilor, la data deschiderii procedurii de insolvenţă, 

societatea avea obligaţii fiscale la bugetul consolidat în valoare de 514.520 lei  la 

care s-a adăugat suma de 16.542 lei, rezultata in urma actului de control, ulterior 

datei deschiderii procedurii, conform declaraţiei de creanţe depuse la dosarul de 

insolventa nr. 2567/101/2018 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți. 



 
 

Pagină 24 din 60 
 

CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI JURIDIC  

PUNCTE FORTE  

 Acte constitutive corespunz ătoare;  

 Relatiile contractuale conforme cu prevederile legale;   

 Situa ţie clară privind dreptul de proprietate asupra bunurilor.  

PUNCTE SLABE  

  Deschiderea procedurii de insolvenţă. 

3.2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL  
Obiectiv: analiza retrospectivă şi a pieţei actuale şi potenţiale a societății şi a 

locului acesteia pe piaţă. 

3.2.1. ANALIZA EVOLUŢIEI VENITURILOR  
Activitatea economică a întreprinderii se finalizează în efecte utile concretizate 

într-o serie de bunuri şi servicii apte să satisfacă nevoia socială după parcurgerea 

fazei schimbului prin monedă.Sub aspect valoric efectul util al activităţii agentului 

economic este egal cu diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile băneşti dintr-o anumită 

perioadă.   

Venitul reprezintă afluxul de avantaje economice în cursul perioadei de 

gestiune rezultat în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub formă de majorare 

a activelor sau diminuare a datoriilor care conduc la creşterea capitalului propriu cu 

excepţia sporurilor de la contribuţiile proprietăţii întreprinderii.   

Pentru o imagine de ansamblu mai completă asupra veniturilor obtinute, s-a 

făcut o analiză pe o perioadă mai mare, respectiv 2015-2018  
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VENITURI - evolutie si structura - valori curente 

Denumire 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1.  VENITURI TOTALE  17.539.953,00 lei   21.811.979,00 lei   21.036.053,00 lei   18.529.108,00 lei  

crestere fata de anul initial - % - 24% 19% 5% 

crestere fata de anul anterior - % - 24% -4% -12% 

venituri din exploatare   17.538.520,00 lei    21.811.979,00 lei    21.036.053,00 lei    18.529.108,00 lei  

crestere fata de anul initial - % - 24% 19% 5% 

crestere fata de anul anterior - % - 24% -4% -12% 

venituri financiare 1.433 lei 0 0 0 

venituri exceptionale 0 0 0 0 

2.  STRUCTURA VENITURILOR TOTALE 
% 

100 100 100 100 

venituri din exploatare 99,99% 100% 100% 100% 

venituri financiare 0,01% 0 0 0 

venituri exceptionale 0 0 0 0 

 

 

 

Din datele prezentate mai sus veniturile totale ale societatii in perioada 

analizata, au avut o evoluție descrescatoare începând cu anul 2016. 

- lei 

5.000.000,00 lei 

10.000.000,00 lei 

15.000.000,00 lei 

20.000.000,00 lei 

25.000.000,00 lei 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

EVOLUTIE VENITURI

1.  VENITURI TOTALE venituri din exploatare venituri financiare
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De asemenea, din tabelul de mai sus rezulta ca veniturile totale, exprimate in 

preturi curente, au inregistrat o scadere fata de anul precedent incepand din anul 

2017. In anul 2018 totalul veniturilor au scazut cu 12% fata de anul precedent si in 

acelasi timp au scazut cu 16% fata de anul 2016. 

Veniturile din exploatare reprezinta in toti anii supusi analizei, principala sursa 

de venituri, reprezentand peste 99% din totalul veniturilor. Ele au scazut in aceleasi 

proportii ca si totalul veniturilor. 

Veniturile financiare au fost nesemnificative pe toata perioada analizata (2015-

2018). 

Nu s-au inregistrat venituri exceptionale in perioada analizata. 

 

3.2.2. ANALIZA EVOLUŢIEI CIFREI DE AFACERI 
DENUMIRE 
INDICATOR 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Cifra de afaceri neta   17.446.339,00 lei    21.795.602,00 lei    21.033.124,00 lei    18.529.108,00 lei  
Evolutia fata de anul 
anterior   25% -3% -12% 

 

 

 

- lei 

5.000.000,00 lei 

10.000.000,00 lei 

15.000.000,00 lei 

20.000.000,00 lei 

25.000.000,00 lei 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

EXERCIȚIUL FINANCIAR

CIFRA DE AFACERI NETA
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După cum se poate observa, cifra de afaceri a societății, începând cu anul 

2016 a început să aibă o tendință descrescătoare, în mod constant. 

CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI COMERCIAL  

PUNCTE FORTE  

 Având un spa ţiu necesar desfasurarii activitatii de depozitare, existenta furnizorilor 

de mărfuri, va permite societatii sa obtina venituri care sa-I asigure acoperirea 

datoriilor acumulate pana la data intrarii in insolventa dar si sustinerea activitatii 

curente; 

 CISSO EXPERT CONSULT SRL are piata de desfacere a m ărfurilor, precum si 

piata ei de aprovizionare.  

PUNCTE SLABE  

 Desfasurarea unei activitati eficiente, generatoare de profit,  poate fi la început 

deficitară din lipsa lichidităților. 

3.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR – CONTABIL  
 

Obiectiv: analiza rezultatelor obţinute, echilibrelor financiare şi randamentului 

capitalului investite.  

Comparaţia indicatorilor economico-financiari se face pe orizontul de timp 2015 – 

2018. 

Analiza rezultatelor economico-financiare ale societătii are la baza, ca sursa 

principala a informatiilor, bilantul contabil si balantele de verificare aferente, la data 

de 31 decembrie pentru anii 2015, 2016, 2017, 2018. 

In continuare se prezintă datele din bilanţul simplificat si contul de profit si pierderi 

pentru perioada 2015-2018: 
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BILANT SIMPLIFICAT 

Elemente de bilant 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

TOTAL ACTIVEdin care: 5.773.453,00 lei 10.326.098,00 lei 10.564.342,00 lei 8.918.591,00 lei 

ACTIVE IMOBILIZATE 1.845.783,00 lei 6.225.084,00 lei 6.013.961,00 lei 5.766.645,00 lei 

ACTIVE CIRCULANTE din care: 3.927.670,00 lei 4.101.014,00 lei 4.550.381,00 lei 3.151.946,00 lei 

Stocuri 569.323,00 lei 677.941,00 lei 940.728,00 lei 81.486,00 lei 

Creante 3.218.769,00 lei 3.143.573,00 lei 3.398.569,00 lei 3.059.218,00 lei 

Disponibilitati banesti 139.578,00 lei 279.500,00 lei 211.084,00 lei 11.242,00 lei 

Cheltuieli in avans     

TOTAL PASIVE din care: 5.773.453,00 lei 10.326.098,00 lei 10.564.342,00 lei 8.918.591,00 lei 

CAPITAL PROPRIU din care: 736.619,00 lei 5.048.840,00 lei 5.064.211,00 lei 3.670.117,00 lei 

Capital social 200,00 lei 200,00 lei 200,00 lei 200,00 lei 

Rezerve 16.153,00 lei 16.153,00 lei 16.153,00 lei 16.153,00 lei 

Profitul sau pierderea reportata 333.147,00 lei 316.961,00 lei 260.643,00 lei 26.014,00 lei 

Profitul sau pierderea exercitiului 
financiar 

387.119,00 lei 93.682,00 lei 165.371,00 lei -          994.093,00 lei 

DATORII TOTALE din care: 5.036.834,00 lei 5.277.258,00 lei 5.500.131,00 lei 5.248.474,00 lei 

Datorii ce trebuie platite intr-o 
perioada de pana la un an 

4.540.476,00 lei 4.975.901,00 lei 5.406.545,00 lei 3.594.171,00 lei 

Datorii ce trebuie platite intr-o 
perioada mai mare de un an 

496.358,00 lei 301.357,00 lei 93.586,00 lei 1.654.303,00 lei 

Provizioane pt riscuri si cheltuieli     

Venituri in avans     

 

 3.5.1. Analiza structurii activului  
Structura activului                 

Denumire indicator 2015  2016  2017  2018  

   lei %  lei %  lei % lei % 

Active imobilizate 1.845.783 31,97% 6.225.084 60,28% 6.013.961 56,93% 5.766.645 64,66% 

Stocuri 569.323 9,86% 677.941 6,47% 940.728 8,90% 81.486 0,91% 

Creante 3.218.769 55,75% 3.143.573 30,44% 3.398.569 32,17% 3.059.218 34,30% 

Disponibilitati banesti 139.578 2,42% 279.500 2,71% 211.084 2,00% 11.242 0,13% 
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Active circulante 3.927.670 68,03% 4.101.014 39,72% 4.550.381 43,07% 3.151.946 35,34% 

TOTAL ACTIV 5.773.453 100% 10.326.098 100% 10.564.342 100% 8.918.591 100% 

 

Rata activelor imobilizate masoara gradul de investire a capitalului fix. Evolutia 

acestui indicator a fost oscilanta astfel ca de la pragul de 31,97% in 2015, a urcat 

pana la 64,66% in 2018. 

Rata activelor circulante exprima ponderea în totalul activelor a activelor circulante. 

Ea a avut o pondere oscilanta, situandu-se la 68,03% in 2015, 39,72% in 2016, 

43,07% in 2017 si 35,34% in 2018.  

Rata stocurilor. Ponderea stocurilor în totalul activului a avut o evolutie 

descrescatoare in perioada analizata, scazand de la 9,86% in 2015, la 0,91% in anul 

2018. 

Rata creanţelor. Creanţele au reprezentat pe intreaga perioada analizata o pondere 

de luat in seama, situatie de nedorit avand in vedere gradul ridicat de dificultate in 

recuperarea lor. Se poate observa o evolutie oscilanta incepand de la 55,75% in 

2015 la 34,30% in 2018. 

Rata disponibilităţilor este influenţatã de raportul dintre durata medie de încasare a 

creanţelor şi durata medie de achitare a obligaţiilor. Nivelul acestei rate a fost redus 

in 2015 inregistrand un nivel de 2,42%, si s-a deteriorate in timp ajungand la un nivel 

de 0,13% in anul 2018, ceea ce denota situatia delicata in care s-a aflat in toata 

perioada lichiditatea societatii comerciale. 

 Graficul de mai jos reflecta evolutia in timp a activelor imobilizate si a celor 

circulante, remarcandu-se evolutia net superioara a activelor circulante: 
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 3.5.2. Analiza structurii pasivului 

Analiza structurii pasivului arata utilizarea diferitelor surse de finantare. Ratele 

de structura ale pasivului permit aprecierea politicii adoptate de societate in domeniul 

financiar, prin evidentierea unor aspecte privind stabilitatea financiara, autonomia 

financiara, precum si gradul de indatorare. 

 

 

Rata stabilitãţii financiare 
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Active imobilizate

Active circulante

lei % lei % lei % lei %
Capital propriu 736.619 12,76% 5.048.840 50,21% 5.064.211 47,94 3.670.117 41,15%
Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada de pana la
un an

4.540.476 78,64% 4.975.901 49,48% 5.406.545 51,17 3.594.171 40,30%

Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada mai mare
de un an

496.358 8,60% 301.357 3,00% 93.586 0,89 1.654.303 18,55%

Datorii totale 5.036.834 87,24% 5.277.258 52,48% 5.500.131 52,06 5.248.474 58,85%
TOTAL PASIV 5.773.453 100,00% 10.056.098 100,00% 10.564.342 100,00% 8.918.591 100,00%

Structura pasivului

Denumire indicator 2015 2016 2017 2018
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- reflecta legatura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune în mod stabil 

(cel putin un an) şi patrimoniul total. Nivelul ratei înregistrează valori oscilante de la 

un an la altul. In anul 2015 rata stabilitatii financiare a fost de 21,36%, iar in 2018 a 

crescut la 59,70%, in conditiile in care capitalurile proprii au scazut, influentand in 

acest fel pasivul total.  

Rata autonomiei financiare globale 

- aratã gradul de independentă financiarã a societatii. Intre 2016 si 2018 a realizat o 

scadere de la 50,21% la 47,94% in anul 2017, respective 41,15% in 2018. 

Rata autonomiei financiare la termen 

- reflectă măsura în care datoriile pe termen mediu şi lung pot fi acoperite din 

capitaluri proprii. De menţionat este faptul că nivelul capitalului propriu este în 

scadere intre 2017 si 2018 de la 98,19% la 94,37% in anul 2017, respectiv 68,93% in 

2018. 

 

 

Din graficul de mai sus se observa nivelul foarte ridicat al datoriilor totale in 
anii analizati, in comparatie cu capitalul propriu care inregistreaza chiar valori 
negative. 
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Fata de rezultatele prezentate mai sus, rata profitului, calculata fata de veniturile 
totale, a înregistrat următoarea evoluţie: 

Denumire indicator 2015 2016 2017 2018 

Venituri din exploatare 17.538.520 21.811.979 21.036.053 18.529.108 

Venituri totale 17.539.953 21.811.979 21.036.053 18.529.108 

Profit brut 465.846 111.167 199.090 - 6.418.487 

Profit net 387.119 93.682 165.371 - 6.423.342 

Rata profitului brut la activitatea totala (%) 4,93% 0,50% 0,95% -38,64% 

Rata profitului net la activitatea totala (%) 2,21% 0,43% 0,79% -34,67% 

 

Analiza echilibrului financiar 

Echilibrul financiar urmareste, pe de-o parte situatia patrimoniului net al 

afacerii si activul economic in ansamblul sau, iar pe de alta parte ia in considerare 

activitatea de productie, crearea cadrului de exercitare a principalelor functii ale 

societatii: functia de investitii, functia de exploatare si functia financiara. 

Principalii indicatori utilizati sunt: situatia neta (activul net contabil), fondul de 

rulment, nevoia de fond de rulment si trezoreria neta. 

Situatia neta sau activul net contabil este expresia cea mai simpla a valorii 

patrimoniale, respectiv capitalurile proprii calculate ca diferenta intre activul total si 

datoriile totale, evidentiind activul neangajat in datorii: 

 

 

Nivelul celorlalti indicatori de echilibru este prezentat in tabelul ce urmeaza: 

Elemente de bilant 2015 2016 2017 2018
TOTAL ACTIVE din care:   5.773.453,00 lei   10.326.098,00 lei   10.564.342,00 lei   8.918.591,00 lei 
Active imobilizate   1.845.783,00 lei     6.225.084,00 lei     6.013.961,00 lei   5.766.645,00 lei 
Active circulante   3.927.670,00 lei     4.101.014,00 lei     4.550.381,00 lei   3.151.946,00 lei 
DATORII TOTALE   5.036.834,00 lei     5.277.258,00 lei     5.500.131,00 lei   5.248.474,00 lei 
Situatia neta      736.619,00 lei     5.048.840,00 lei     5.064.211,00 lei   3.670.117,00 lei 

Activ net contabil
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Fondul de rulment (FR) este partea din capitalul permanent care depãşeşte valoarea 

imobilizãrilor nete şi este destinatã finanţării activelor circulante. Fondul de rulment 

reprezinta cel mai important indicator care caracterizeaza echilibrul financiar, 

stabilind legatura nemijlocita dintre lichiditate si exigibilitate si permitand aprecierea 

pe termen scurt a riscului de incapacitate de plata. 

Fondul de rulment este negativ in toată perioada analizată, datoriile societatii fiind 

incadrate la datorii ce trebuie achitate pe o perioada mai mare de un an, problemele 

de lichiditate ale societății apărând pe fondul creșterii investițiilor fără a dispune de o 

capitalizare suficientă. 

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintã diferenta dintre nevoile temporare si 

sursele temporare, respectiv suma care este necesara pentru a finanta decalajele 

care se produc in timp intre fluxurile reale si fluxurile de trezorerie, determinate in 

primul rand de activitatea de exploatare. 

Valorile NFR reflecta aceeasi situatie ca cea de la fondul de rulment, dar aici factorul 

care influenteaza pozitiv este scaderea datoriilor pe termen scurt. 

Trezoreria reflecta soldul final al ansamblului de fluxuri de incasari si plati care s-a 

menținut negative pe toată perioada analizată. 

Analiza lichiditãţii societatii  

Indicatori 2015 2016 2017 2018
Active imobilizate (imobilizari nete)   1.845.783,00 lei   6.225.084,00 lei   6.013.961,00 lei   5.766.645,00 lei 
Stocuri      569.323,00 lei      677.941,00 lei      940.728,00 lei        81.486,00 lei 
Creante   3.218.769,00 lei   3.143.573,00 lei   3.398.569,00 lei   3.059.218,00 lei 
Disponibilitati banesti      139.578,00 lei      279.500,00 lei      211.084,00 lei        11.242,00 lei 
Capital propriu      736.619,00 lei   5.048.840,00 lei   5.064.211,00 lei   3.670.117,00 lei 
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la
un an

  4.540.476,00 lei   4.975.901,00 lei   5.406.545,00 lei   3.594.171,00 lei 

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare
de un an

     496.358,00 lei      301.357,00 lei        93.586,00 lei   1.654.303,00 lei 

Capital permanent   1.232.977,00 lei   5.350.197,00 lei   5.157.797,00 lei   5.324.420,00 lei 
Fondul de rulment -    612.806,00 lei -    874.887,00 lei -    856.164,00 lei -    442.225,00 lei 
Necesarul de fond de rulment -    752.384,00 lei - 1.154.387,00 lei -    818.500,00 lei -    453.467,00 lei 
Trezoreria neta -    139.578,00 lei -    279.500,00 lei -      39.664,00 lei -              11,24 lei 

Indicatori de echilibru financiar
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Analiza lichiditãţii societatii urmãreşte capacitatea acesteia de a-şi achita obligaţiile 

curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum şi 

evaluarea riscului incapacitãţii de plată. 

 

Lichiditatea generala (curenta) 

Denumirea de active curente se refera la activele ce pot fi transformate in numerar 

de-a lungul unui ciclu de funcţionare al unei societati, altfel spus, toate valorile 

economice de consum si circulaţie a căror lichiditate este mai mica sau cel mult egala 

cu 1 an. Aici sunt cuprinse numerarul, sumele debitoare si stocurile. In aceeaşi ordine 

de idei, pasivele curente sunt datoriile a căror exigibilitate este mai mica sau egala cu 

1 an, adică sumele creditoare (conturile de plăţi) si împrumuturile pe termen scurt. De 

cele mai multe ori se considera ca lichiditatea generala reflecta o situatie favorabila, 

buna, daca are valori supraunitare, limita minima a sa fiind 1. In toată perioada, 

societatea a avut mari probleme de lichiditate care a înregistrat niveluri subunitare.   

Solvabilitatea globala 

Solvabilitatea globala exprima gradul de acoperire a datoriilor totale catre terti pe 

seama activelor totale, indicator ce poate fi luat in considerare in cazul unui eventual 

faliment. 

Ca regula generala acest raport trebuie sa fie mai mare ca 1 iar in cazul unui faliment 

valoarea asiguratorie este de minimum 3 deoarece in caz de lichidare valoarea de 

lichidare a intreprinderii este inferioara valorii contabile. Solvabilitatea globala a 

inregistrat valori supraunitare, dar fără a depăși dublul datoriilor totale.   

Denumire indicatori 2015 2016 2017 2018
Stocuri 569.323,00 lei    677.941,00 lei      940.728,00 lei      81.486,00 lei      
Disponibilitati banesti 139.578,00 lei    279.500,00 lei      211.084,00 lei      11.242,00 lei      
Active curente 3.927.670,00 lei 4.101.014,00 lei   4.550.381,00 lei   3.151.946,00 lei 
Active totale 5.773.453,00 lei 10.326.098,00 lei 10.564.342,00 lei 8.918.591,00 lei 
Pasive curente 4.540.476,00 lei 4.975.901,00 lei   5.406.545,00 lei   3.594.171,00 lei 
Datorii totale 5.036.834,00 lei 5.277.258,00 lei   5.500.131,00 lei   5.248.474,00 lei 
Lichiditatea curenta=Active curente / Pasive curente 0,86 0,82 0,84 0,87
Lichiditatea rapida=(Active curente – Stocuri)/ Pasive curente 0,74 0,69 0,67 0,85
Lichiditatea imediatã=Disponibilitati banesti / Pasive curente 0,03 0,06 0,04 0,01
Solvabilitatea globala=Active totale / Datorii totale 1,15 1,96 1,92 1,7
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CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR – CONTABIL  

PUNCTE FORTE  

 Activ net pozitiv,  și în aceste conditii se poate spera că societatea debitoare își 

poate reveni și, în urma unui plan de reorganizare, poate achita datoriile față de 

partenerii săi. 

PUNCTE SLABE 

 Indicatori de lichiditate sub nivelul optim ce dovedesc c ă există dificultăţi în 

respectarea obligaţiilor curente;  

 Indicatorii de eficient ă, respectiv rata profitului marginal se situează la un nivel la 

care este sesizată accentuat scăderea capacităţii capitalului propriu de a produce 

profit; 

CAPITOLUL 4. ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PRELIMINARE PENTRU 
DEPUNEREA PLANULUI DE REORGANIZARE. PREMISELE PLANULUI  

 

4.1. Condiţiile preliminarea pentru depunerea planului  
 

4.1.1. Intenţia de reorganizare  
Intenţia de reorganizare a Debitoarei a fost exprimată de reprezentanţii legali 

ai societăţii prin declaraţia depusă la dosarul de insolventa odată cu documentele 

obligatorii conform art. 67 din Legea nr. 85/2014 care au constituit suportul probatoriu 

pentru cererea de deschidere a procedurii insolventei impotriva societatii.  

4.1.2. Aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor privind depunerea planului de 
reorganizare  

 Prin Decizia Asociatului Unic nr.01/23.04.2019 s-a hotarat aprobarea 

depunerii unui plan de reorganizare de catre societatea debitoare, prin 

administratorul special desemnat, în termenul procedural potrivit dispozitiilor Legii nr. 

85/2014, cu colaborarea administratorului judiciar. 
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4.1.3. Tabelul definitiv al creanţelor  
  

Tabelul definitiv de creanţe împotriva CISSO EXPERT CONSULT SRL a fost 

publicat la data de 26.02.2019,  fiind publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa 

nr.40492019 

La data de 28.03.2019 .a fost întocmit tabelul definitv actualizat și publicat în 

BPI nr.6366 

Tabelul Definitiv Rectificat a fost înregistrat cu numărul 234/22.04.2019 și 

trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

4.2. Premisele Planului de Reorganizare  
 Scopul fundamental al Planului îl constituie continuarea activităţii societăţii şi 

achitarea creanţelor în conformitate cu programul de plăţi. Pentru creditorii garantati, 

bugetari și salariali, planul prevede achitarea acestora in perioada de reorganizare in 

procent de 100%. Pentru creditorii chirografari indispensabili planul prevede 

achitarea a 80% din creanțe, iar pentru creditorii chirografari planul nu prevede 

efectuarea de plăți. 

Masurile de valorificare a bunurilor imobiliare din averea Debitoarei sunt 

prevazute să fie implementate în trimestrul trei al anului trei al planului de 

reorganizare și se are în vedere valorifcarea, în bloc, a imobilelor din Drobeta Turnu 

Severin, str. Nicolae Iorga, nr.4. Aceste imobile au fost evaluate de către un evaluator 

autorizat și au o valoare de 702.000 euro, adică de 3.664.000 lei. Această valoare 

este superioară valorii creanțelor creditorilor față de care s-a propus efectuarea de 

plăți, ceea ce înseamnă că valorificarea imobilelor de mai sus și la o valoare de 80% 

din valoarea de evaluare va permite achitarea datoriilor, în condițiile de plată 

precizate mai sus.  

Deși planul de reorganizare prevede valorificarea imobilelor de mai sus în anul 

trei al programului de plăți, promovarea în vederea valorificării  a acestui imobil va 

începe imediat după confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic. 

În condițiile în care se va reuși valorificarea imobilelor de mai sus într-p perioadă mai 



 
 

Pagină 37 din 60 
 

scurtă se vor devansa și plățile către creditorul garantat, rămânând în graficul de plăți 

ceilalți creditori. 

Dezvoltate în cuprinsul Planului de Reorganizare, premisele ce stau la baza 

întocmirii acestuia pot fi structurate astfel:  

1. În conformitate cu  ultimul Tabelul Definitiv al creanţelor, masa credală a 

Debitoarei este formată dintr-un număr de 43 de creditori, însumând  4.703.114,89 lei 

creanţe admise. Ponderea valorică a principalelor categorii de creditori  în totalul 

masei credale se prezintă după cum urmează:  

a). Creante garantate             - 47,39 %  

b). Creanţe salariale               -    0,82 %  

c). Creanţe bugetare             -   11,52 %  

d). Creante creditori indispensabili  0,17%   

e). Creante chirografare            - 40,50% 

2. Creditorii înscrişi în Tabelul Definitiv al creanţelor asupra CISSO EXPERT 

CONSULT SRL sunt următorii: 

Nr. crt. Nume/denumire creditor Sediu/domiciliu creditor 

Creanţa 
depusă     

(cuantum  lei 
) 

Caracteristicile 
creanţei invocate de 

creditor 

Creanţe admise în urma 
verificării (cuantum lei) ) 

 
I. CREANŢE SALARIALE 

   
1 BORUGA NICOLAE-

ANTONIO 
Loc. DR.TR.SEVERIN strada 

PACII nr. 3 bloc O2 scara 6 ap. 
1, DR.TR.SEVERIN 

                    
1.275,00 lei  Creanţă Salarială                            1.275,00 lei  

2 DOBRE ION-PETRE Loc. ORSOVA strada 
PRIMAVERII nr. 3, ORSOVA 

                    
2.120,00 lei  Creanţă Salarială                            2.120,00 lei  

3 RABOIU JAN-CLAUDIU 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada IULIU MANIU 
nr. 34 bloc 22 scara 5 ap. 14, 
DROBETA TURNU SEVERIN 

                    
1.911,00 lei  Creanţă Salarială                            1.911,00 lei  

4 SERLAU DANIEL 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada CRISAN nr. 61 

bloc O4 scara 4 ap. 9, 
DROBETA TURNU SEVERIN 

                    
1.911,00 lei  Creanţă Salarială                            1.911,00 lei  

5 DUMITRESCU CLAUDIU-
ADRIAN 

Loc.  Drobeta Turnu Severin, 
strada Gh.Ionescu-Sisesti nr.96, 

bl.E2, sc.1, et.4, ap.9  
                    

1.730,00 lei  Creanţă Salarială                            1.730,00 lei  

6 DUTA CONSTANTIN-
GABRIEL 

Loc.  Drobeta Turnu Severin, 
strada P.Sergescu nr.2,bl.D1, 

sc.2, ap.8   

                    
1.730,00 lei  Creanţă Salarială                            1.730,00 lei  

7 LAZAR MARIUS-DANIEL 
Loc.  Drobeta Turnu Severin, 
M.Viteazu nr.6, bl.TV1, sc.3, 

et.3, ap.10 

                    
1.730,00 lei  Creanţă Salarială                            1.730,00 lei  
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8 SIRBU ALIN-MIHAI 
Loc. DROBETA TURNU 

SEVERIN strada 
CALOMFIRESCU nr. 246, 

DROBETA TURNU SEVERIN 

                       
983,00 lei  Creanţă Salarială                              983,00 lei  

9 CIOPLEA IRINA 
Loc.  DROBETA TURNU 

SEVERIN,strada Pacii  nr.1A, 
bl.RS, sc.6, et.1, ap.5  

                    
1.162,00 lei  Creanţă Salarială                            1.162,00 lei  

10 DOVLETE ALIN-DUMITRU sat Magheru, Mehedinti                        
718,00 lei  Creanţă Salarială                              718,00 lei  

11 ESU IONELAS-LAURENTIU 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada ALE 

VIOLETELOR nr. 16, DROBETA 
TURNU SEVERIN 

                    
2.218,00 lei  Creanţă Salarială                            2.218,00 lei  

12 FIRESCU IULIAN 
Loc.  Drobeta Turnu Severin, 

strada Privighetorilor nr.3, bl.I1A, 
sc.1, ap.19  

                    
2.171,00 lei  Creanţă Salarială                            2.171,00 lei  

13 IONICA ION CRISTIAN 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada ALEEA 

PRIVIGHETORII nr. 5 bloc J1 
scara 1 ap. 16, DROBETA 

TURNU SEVERIN 

                    
1.901,00 lei  Creanţă Salarială                            1.901,00 lei  

14 ISPASOIU OVIDIU sat Almajel, jud. Mehedinti                        
920,00 lei  Creanţă Salarială                              920,00 lei  

15 MARINA MIHAIL -MIRCEA Loc. BICLES strada  nr., 
BICLES 

                    
1.114,00 lei  Creanţă Salarială                            1.114,00 lei  

16 NICOLICEA ANDREEA 
DAIANA 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada  nr., DROBETA 

TURNU SEVERIN 
                       

810,00 lei  Creanţă Salarială                              810,00 lei  

17 OFITERU MARIAN IRINEL 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada GODEANU nr. 

10 bloc P10 scara 1 ap. 10, 
DROBETA TURNU SEVERIN 

                    
2.112,00 lei  Creanţă Salarială                            2.112,00 lei  

18 PRUIU GINA CRISTIANA 
Loc. Drobeta Turnu Severin 

strada T.Vladimirescu 136,bl. 
4S, sc.5, ap.13 

                       
992,00 lei  Creanţă Salarială                              992,00 lei  

19 RACAREANU 
CONSTANTA-CAMELIA 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada ALUNULUI nr. 
2, DROBETA TURNU SEVERIN 

                    
2.060,00 lei  Creanţă Salarială                            2.060,00 lei  

20 RAIA JAN VIOREL 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada ALEE 

PRIVIGHETORII nr. 3 bloc I1A 
scara 1 ap. 13, DROBETA 

TURNU SEVERIN 

                    
1.324,00 lei  Creanţă Salarială                            1.324,00 lei  

21 UDREA GHEORGHE-ION 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada BLD.MIHAI 

VITEAZU nr. 23 bloc D1 scara 1 
ap. 13, DROBETA TURNU 

SEVERIN 

                    
1.901,00 lei  Creanţă Salarială                            1.901,00 lei  

22 VIJULIE  GRIGORE- 
VALENTIN 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada CAL 

TIMISOAREI nr. 161 bloc 
MEVA1 scara 2 ap. 412, 

DROBETA TURNU SEVERIN 

                    
2.271,00 lei  Creanţă Salarială                            2.271,00 lei  

23 BALOI-GHINTAN ELVIRA 
LOREDANA 

Loc. DROBETA TURNU 
SEVERIN strada DUMITRU 

GHEATA nr. 4B bloc B4 scara 1 
ap. 53, DROBETA TURNU 

SEVERIN 

                    
1.911,00 lei  Creanţă Salarială                            1.911,00 lei  

24 PRODAN LAURENTIU-
CRISTIAN 

Loc. DROBETA TURNUR 
SEVERIN strada ADRIAN nr. 

141A, DROBETA TURNU 
SEVERIN 

                    
1.502,00 lei  Creanţă Salarială                            1.502,00 lei  

  TOTAL CREANŢE 
CATEGORIE                     

38.477,00 lei                             38.477,00 lei  

II. CREANŢE GARANTATE         

25 BANCA TRANSILVANIA 
S.A. 

Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti, 
str. Crişan, nr.34 

              
2.126.458,68 Garantată                      2.126.458,68 lei  
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lei  

26 MOTORACTIVE IFN S.A. Bucureşti, str. Fabrica de 
Glucoză, nr.5, sector 2 

                 
102.112,73 
lei  

Garantată                        102.112,73 lei  

  
TOTAL CATEGORIE 
CREANŢE GARANTATE   

             
2.228.571,41 
lei                        2.228.571,41 lei  

III. CATEGORIA CREANŢELOR 
BUGETARE         

27 
DGRFP CRAIOVA prin 

AJFP MEHEDINŢI 
Dr. Tr. Severin,, str. Piaţa Radu 

Negru, nr.2 
                 

531.062,00 
lei  

bugetară                        531.062,00 lei  

28 
UAT MUN. DROBETA 

TURNU SEVERIN 
Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, 

nr.3 
                  

10.299,00 lei  bugetară                          10.504,84 lei  

  TOTAL CREANŢE BUGETARE 

                 
541.361,00 
lei                           541.566,84 lei  

IV. CREANŢE CHIROGRAFARE         

29 

OSCAR DOWNSTREAM 
SRL 

Sediu  proc. Ales: Bucureşti, 
Calea Moşilor, nr.51, et.1, sector 

3 

                  
71.524,32 lei  chirografară                          71.524,32 lei  

30 
ROMPETROL 

DOWNSTREAM SRL 
Bucureşti, str. Piaţa Presei 

Libere, nr.3-5, sector 1 
                  

30.115,31 lei  chirografară                          30.115,31 lei  

31 ABSOLUT SRL Sed. Proc. Ales: Cluj Napoca, 
str. Tăietura Turcului, nr.47 

                    
2.029,00 lei  chirografară                            2.029,00 lei  

32 
URSUS BREWERIES S.A.  Bucureşti, Şos Pipera, nr.43, 

Corp A, sector 2 

              
1.638.010,12 

lei  
chirografară                      1.234.934,41 lei  

33 VINCON S.A. Focşani, str. Vântului, nr.12, 
Jud. Vrancea 

                  
19.413,05 lei  garantată                            5.149,00 lei  

34 
IDEEA BANK S.A. Bucureşti, Blv. D. Pompei, nr. 5-

7, et.6, sector 2 
                 

191.137,77 
lei  

chirografară                        191.137,77 lei  

35 APEMIN TUŞNAD S.A. Sat Tuşnad Nou, str. Gării, nr. 
599/C, jud. Harghita 

                    
2.603,51 lei  chirografară                            2.603,51 lei  

36 

Compania Naţională 
Controlul Cazanelor, 
Instalaţii de ridicat, 

Recipiente sub Presiune 
S.A. 

Sed. Proc. Ales: Bucureşti, str. 
Promoroacă, nr. 9-11, sector 1 

                    
1.299,10 lei  chirografară                            1.299,10 lei  

37 TRANS FOREST GBY SRL Loc. Prunişor, nr.150, jud. 
Mehedinţi 

                  
13.530,00 lei  chirografară                          13.530,00 lei  

38 Bergenbier S.A. Şos. Bucureşti Nord, jud. Ilfov 

608.796,03 
lei chirografară                        308.796,03 lei  

                 
470.026,05 

lei  
chirografară, sub 

condiţie                        470.026,05 lei  

39 CHEP POOLING 
SERVICES SRL 

Sediul procesual ales la SCA 
LUCU ȘI ASOCIAȚII 
București, Splaiul Unicii, nr.4, Bl. 
B3, Tronson 3, etaj 7, biroul 7.4., 
sector 4 

                  
33.381,19 lei  CHIROGRAFARA                          33.381,19 lei  

  TOTAL CREANŢE CATEGORIE 

              
3.099.734,94 
lei                         2.376.220,07 lei  

V. CREANŢE INDISPENSABILE         

40 SECOM S.A. 
Dr. Tr. Severin, Blv. Carol I, 

nr.53 
                       

821,00 lei  creanţă indspensabilă                              821,00 lei  

41 AD AUTO TOTAL SRL 
Sediul Proc. Ales în București, 

Sector 4,  Spl. Unirii, nr.96 
(intrarea prin str. Verzișori) 

6.958,71 lei chirografară 6.958,71 lei 

  
TOTAL CREANŢE 

CATEGORII   
                    

7.779,71 lei                               7.779,71 lei  
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3. Debitoarea, prin managementul executiv intenţionează continuarea 

activităţii societăţii pe baza unui plan de reorganizare care să asigure redresarea pe 

termen lung a acestui agent economic şi mai ales un grad cât mai ridicat de 

satisfacere a creanţelor creditorilor Societăţii, inclusiv a obligaţiilor curente. Ipoteza 

falimentului este contrară tuturor acestor angajamente asumate de Debitoare pe 

termen mediu şi lung în deplină conformitate cu principiul preeminenţei reorganizării 

judiciare care guvernează procedura insolvenţei. 

4.3.  Metoda de reorganizare  
Raportat la valoarea masei credale, strategia de reorganizare constă în 

continuarea activităţii societăţii în paralel cu vânzării parţiale a bunurilor aflate în 

averea societăţii pentru obţinerea sumelor necesare plăţii datoriilor Debitoarei. 

Situaţia bunurilor conform balanţei de verificare întocmită la 31.12.2018 

Terenuri, cont 2111: 

 

 

ct.211-Terenuri          504.721,00 lei  
teren pades4(4000mp)          282.258,00 lei  
teren N.Iorga4(2118mp)            17.269,00 lei  
teren N.Iorga4(7184mp)            58.966,00 lei  
teren T.Vladim.(160mp)            54.863,00 lei  
teren T.Vladim.(254mp)            87.116,00 lei  
amen.teren(contor PSI)              4.249,00 lei  

 

Clădiri şi construcţii speciale  

Constructii, cont 212, a caror valoare de inventar este de 4.959.778 lei 
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Echipamente tehnologice (masini, utilaje, instalatii), cu o valoare totală în cuantum de 
1.030.325 lei 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Valoare inventar Amortizare 
cumulata 

Valoare 
ramasa 

1. MOTOSTIVUITOR NISSAN       3.000,00 lei       1.750,00 lei       1.250,00 lei 

2. MOTOSTIVUITOR CATERPILAR       3.000,00 lei       1.750,00 lei       1.250,00 lei 

3. TRANSPALETA       3.000,00 lei       1.750,00 lei       1.250,00 lei 

 TOTAL      9.000,00 lei      5.250,00 lei      3.750,00 lei 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Valoare inventar Nr. Crt. Denumire Valoare inventar 

1.  AUTOUTILITAR DAF       21.848,00 lei   13.  AUTOUTILITARA IVECO                      121.936,00 lei  

2.  RENAULT CLIO SYMBOL          4.298,00 lei   14.  AUTOUTILITARA IVECO                      121.936,00 lei  

3.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.089,00 lei   15.  AUTOUTILITARA IVECO                      118.625,00 lei  

4.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.089,00 lei   16.  AUTOUTILITARA IVECO                      118.625,00 lei  

5.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.089,00 lei   17.  VOLVO AUTOCAM                         2.600,00 lei  

6.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.319,00 lei   18.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

7.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.421,00 lei   19.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

8.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.421,00 lei   20.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

9.  RENAULT CLIO SYMBOL        28.421,00 lei   21.  RENAULT AUTOT.                         2.600,00 lei  

10.  AUTOUTILITARA IVECO       38.500,00 lei   22.  RENAULT AUTOT.                       10.507,00 lei 

11.  AUTOUTILITARA  IVECO      121.936,00 lei   23.  RENAULT AUTOT.                       10.507,00 lei  

12.  AUTOUTILITARA IVECO      121.936,00 lei    TOTAL                      1.021.505 lei  

   
 
 

  

Nr. 
Crt. Denumire Valoare inventar Amortizare cumulata Valoare ramasa 

1. HALA DEPOZIT                                       2.717.609,00 lei                    130.564,00 lei                         2.587.045,00 lei  

2. HALA DEPOZIT NIC NR 4                                          186.518,00 lei                         4.287,00 lei                            182.231,00 lei  

3. SPATIU DEPOZIT NIC IORGA                                          398.356,00 lei                         9.270,00 lei                            389.086,00 lei  

4. HALA DEPOZIT NIC IORGA                                       1.658.855,00 lei                      77.200,00 lei                         1.581.655,00 lei  

5. SPATIU COMERCIAL T. VLADIM                                          228.726,00 lei                         8.967,00 lei                            219.759,00 lei  

  TOTAL                                     5.190.064,00 lei                   230.286,00 lei                        4.959.778,00 lei  
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Nr. 
Crt. Denumire Valoare 

inventar 
Amortizare 
cumulata Valoare ramasa 

1. MOBILIER BIROU   3.850,00 lei    2.639,00 lei    1.211,00 lei  
2. MOBILIER BIROU   4.000,00 lei    2.741,00 lei    1.259,00 lei  
  TOTAL   7.850,00 lei    5.380,00 lei    2.470,00 lei  

 

CAPITOLUL 5. PLANUL  DE REORGANIZARE  

5.1.         OBIECTIVELE ŞI DURATA PLANULUI  
 

OBIECTIVELE PLANULUI 

 Continuarea activit ăţii societăţii, concomitent cu diversificarea acesteia;  

 Cre şterea cifrei de afaceri;  

 Cre şterea eficienţei economice a activităţii şi a calităţii ei;  

 Reproiectarea tuturor subsistemelor componente ale societ ăţii (productiv, 

resurse umane, comercial, financiar-contabil);  

 Plata obliga ţiilor curente născute în perioada de reorganizare se va efectua 

potrivit documentelor din care rezultă aceste obligaţii.  

 DURATA PLANULUI  

In ceea ce priveste durata de implementare a planului de reorganizare, in 

vederea acoperirii intr-o cat mai mare masura a pasivului societatii, conform art. 133 

alin. (3) din Legea nr. 85/2014, executarea planului de reorganizare nu va putea 

depasi 3 ani de zile calculate de la data confirmării planului de reorganizare de către 

judecătorul sindic. Trimestrul 1 se va calcula incepand cu luna imediat următoare 

celei in care acesta este confirmat de judecatorul sindic.  

Durata prezentului plan de reorganizare este de 36 luni de zile care vor începe 

să curgă cu luna imediat următoare confirmării planului de reorganizare de către 

judecătorul sindic. 
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Potrivit art.139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, modificarea planului de 

reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul 

procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii 

planului de 4 ani de la confirmarea initiala.  

Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a 

propune un plan indiferent daca au propus sau nu planul. Votarea modificarii de catre 

adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in 

aceleasi conditii ca si votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui 

sa fie confirmata de judecatorul-sindic.  

Creditorii înscrişi în tabel formează cinci categorii de creanțe conform Legii nr. 

85/2014 şi se prezintă astfel:  

a). Creante garantate             - 47,39 %  

b). Creanţe salariale               -    0,82 %  

c). Creanţe bugetare             -   11,52 %  

d). Creante creditori indispensabili  0,17%   

e). Creante chirografare            - 40,50% 

5.2. REPROIECTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ŞI A SISTEMULUI 
INFORMATIC  

 Atribuţiile managementului Debitoarei în perioada de reorganizare judiciară  

 Administrarea activităţii societăţii CISSO EXPERT CONSULT SRL în 

perioada de reorganizare judiciară va fi exercitată de către administratorul special, 

Domnul Popescu Constantin, sub supravegherea administratorului judiciar în 

confomitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014, conform Decizia Asociatului Unic 

10.12.2018 

 Debitoarea va avea drept de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu 

acordul creditorilor, prin administratorul judiciar consorţiului de practicieni în 

insolvenţă format din din CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ BUFANU ION, cu 

sediul profesional în Drobeta Turnu Severin, str. Păcii, nr.12, Bl. XE4, sc.3, ap.1, jud. 
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Mehedinți, cod poștal 220075, înregistrat în registrul formelor de organizare UNPIR 

sub nr. RFO I B – 4104, telefon 0754600788 și CABINET INDIVIDUAL DE 

INSOLVENȚĂ GRĂDINARU VALENTINA, cu sediul profesional în Drobeta Turnu 

Severin, str. Crișan, nr.70, Bl. M1, sc.3, ap.5, jud. Mehedinți, înregistrat în registrul 

formelor de organizare UNPIR sub nr. RFO I B – 1463, telefon 0740159966,  asociaţi 

prin contractRapoartele trimestriale privind situaţia financiară a averii Societăţii vor fi 

aduse la cunoştinţa Comitetului creditorilor în condiţiile art. 144 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014, de către administratorul special, iar ulterior acestui moment vor fi depuse la 

dosarul de insolvenţă.  

 Formalităţile de notificare a depunerii rapoartelor trimestriale prevăzute de 

lege vor fi îndeplinite de către Administratorul Judiciar pe cheltuiala Debitoarei.  

Pe perioada executării Planului de Reorganizare judiciară, Administratorul 

judiciar îşi va păstra atribuţiile de supraveghere a activităţii Debitoarei, administratorul 

special avand obligaţia sa-l incunostiinteze în scris, asupra activitatii desfasurate şi 

deciziilor luate, conform instrucțiunilor scrise date administratorului special cu ocazia 

desemnării sale. 

MĂSURI:  

- Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului 

de ordine interioară şi fisei postului pentru fiecare salariat;  

- Adaptarea sistemului informatic la cerinţele activităţii societăţii şi ale activităţii 

financiare şi  contabile;   

- Stabilirea clară a fluxului şi responsabilităţilor în întocmirea, păstrarea, 

arhivarea documentelor primare şi contabile, conform Legii nr. 82/1991, OMFP nr. 

3512/2008 şi OMFP nr. 1802/29.12.2014;  

- Stabilirea clară a persoanelor care semnează, avizează documentele primare 

financiar – contabile;  
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- Corelarea numărului de personal cu programul de activitate pe termen scurt 

şi mediu. În condiţiile în care, desfăşurarea activităţii curente necesita recrutarea de 

angajaţi, administratorul special isi rezerva acest drept.  

5.3. SCHIMBAREA MODELULUI DE AFACERE  
Contractele de distribuție cu URSUS BREWERIES S.A. și BERGENBIER S.A. 

au avut multe avantaje, dar au avut si unele constrângeri care, pe termen lung, au 

perturbat activitatea societății debitoare. 

Astfel, conform prevederilor contractuale, societatea debitoare, pe lângă 

produsele ușor vandabile, trebuia să achiziționeze și să distribuie către clienții săi, 

produse noi, necunoscute publicului larg și foart greu vandabile. Toate acestea, au 

determinat acumularea de stocuri de marfă greu vandabilă precum și apariția de 

tensiuni cu clienții, care erau greu de convins să achiziționeze și produse greu 

vandabile. Mai mult, clienții, în semn de reproș față de faptul că trebuiau să 

achiziționeze și produse greu vandabile, făceau plăți cu depășirea semnificativă a 

termenului de plată, motivat de faptul că nu se vinde marfa. 

Acest mod de business este practicat de majoritatea distribuitorilor majori. 

Pornind de la această realitate, societatea CISSO EXPERT CONSULT SRL,   

și-a propus să schimbe modelul de business, în sensul că va distribui doar produsele 

solicitate de către clienții săi. Urmare a rezilierii contractelor de distribuție cu URSUS 

BREWERIES S.A. și BERGENBIER S.A., aprovizionarea se poate face de la alți 

distribuitori mari, care nu condiționează achiziționarea de marfă și nu impun restricții 

legate de arealul de vânzare. 

De asemenea, datorită renumelului și imaginii societății debitoare, s-a găsit 

înțelegere de la furnizori în sensul că aprovizionarea se va face cu plata la un termen 

de 7-10 zile. Acest avantaj major ne va permite să schimbăm și strategia de vânzare, 

în sensul că vom avea trei tipuri de plată acceptate de la clienți: 

 Cu plata la momentul efectuării comenzii, în care adaosul comercial al 

societății noastre, va fi de 8-10%; 
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 Cu plata în maxim 3 zile de la momentul livării mărfii, în care adaosul 

comercial al societății noastre va fi de 13-15% 

 Cu plata în maxim 7 zile de la momentul livrării mărfii, situație în care 

adaosul comercial al societății noastre va fi de 20%. 

Prin această politică urmărim să deternimăm clienții noștri să facă plata, în 

maxim 3 zile de la data recepției mărfii, deoarece această variantă este avantajoasă 

pentru ambele părți. 

Nu în ultimul rând, putem distribui mărfuri și în județele limitrofe, ceea ce 

constituie un alt argument pentru dezvoltarea activității societății debitoare. 

MĂSURI:  

 Reorganizarea activit ăţilor prin valorificarea la maxim a spaţiilor de 

depozitare actuale;  

 Dezvoltarea activit ăţii de distribuție in funcţie de cererea existenta pe piata;   

 

5.5. PROIECŢIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ORIZONTUL DE 
TIMP 2019 – 2022 

Veniturile prognozate a se obtine pe perioada Planului de Reorganizare au 

fost cuantificate pornind de la portofoliul de clienti pe care Societatea il are la 

momentul intocmirii prezentului plan. De asemenea, se are în vedere și creșterea 

acestui portofoliu ca urmare a extinderii activității de distribuție și la nivelul județelor 

limitrofe. 

Avand in vedere obiectivul principal al societatii de extindere a pietii de 

distributie si pornind de la veniturile obtinute de societate in anul 2018, fiind exercitiul 

financiar anterioar datei deschiderii procedurii de insolventa, s-a procedat la proiectia 

bugetului de venituri și cheltuieli pe orizontul de timp al duratei planului de 

reorganizare, conform ANEXEI NR.1 la prezentul plan. 

 
FLUX DE TREZORERIE PE PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE 

este cuprins în ANEXA NR.2 la prezentul plan. 
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Pentru fundamentarea bugetului de venituri al societatii s-a anticipat si s-a luat 

in considerare volumul, structura si valoarea veniturilor, tinand cont de factorii care 

influenteaza dimensiunea generala a bugetului de venituri cum sunt: 

o obiectivele comerciale ale societatii si anume: volumul vanzarilor, piata tinta si cota 

de piata; 

o politicile comerciale ale societatii, cum ar fi: politica de produse, de clienti, de preturi; 

o conjunctura generala a mediului de afaceri. 

La fundamentarea bugetului de cheltuieli, s-a anticipat costul resurselor necesare 

pentru desfasurarea activitatii societatii in scopul obtinerii veniturilor propuse, precum 

si a unui profit. 

Bugetul de cheltuieli a fost elaborat din urmatoarele perspective: 

a) dupa natura resurselor consumate:  

 cheltuieli generate de consumul de resurse materiale: 

- cheltuieli cu marfurile; 

- cheltuieli cu alte resurse materiale: combustibil, piese de schimb, obiecte de 

inventar, alte materiale consumabile; 

 cheltuieli generate de achizitia de servicii de la terti: 

- cheltuieli cu utilitatile: chirie, energie electrica, termica, apa si canalizare. 

 - cheltuieli cu alte servicii furnizate de terti: transport, postale, reclama, etc 

 cheltuieli cu resursele umane: 

- cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale;  

- alte cheltuieli de personal; 

 cheltuieli cu activele: 

- cheltuieli cu chiriile, reparatiile, asigurari; 

 - cheltuieli cu amortizarea; 

 cheltuieli financiare: 

- cheltuieli cu serviciile bancare curente; 

- cheltuieli cu dobanzile bancare si diferentele de curs valutar; 

 cheltuieli specifice relatiei cu institutiile statului: 
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- cheltuieli cu impozitele si taxele locale pentru bunurile aflate in proprietatea firmei 

(cladiri, mijloace de transport)  

- cheltuieli cu impozitul pe profit  

La acestea se adaugă TVA de plată în sumă de 59.327 lei. 

De asemenea, s-a avut în vedere achitarea dobânzilor pentru creditele acordate 

de către Banca Transilvania S.A. Atât pentru linia de credit, scadentă în luna iulie 

2019, în cuantum de 1.526.458.68 lei, cât și pentru creditul provenit din plata 

scrisorilor de garanție emise în favoarea URSUS BREWERIES S.A. și BERGENBIER 

S.A, în cuantum total de 600.000 lei, s-a prevăzut o dobândă anuală de 6,5%, care se 

va achita pe întreaga perioadă de valabilitate a planului de reorganizare. Dobânda 

anuală a fost calculată după formula ROBOR+3%. La momentul întomcmirii planului 

de reorganizare, ROBOR era de 3,40%, însă pentru temeinicia planului și având în 

vedere tendințele de creștere a acestui indicator, a fost luat în considerare o ROBOR 

în cuantum de 3,5%. 

Previziunea fluxului de numerar in perioada celor 36 luni a fost realizata pornind 

de la premisa continuarii si dezvoltarii activitatii debitoarei. Au fost previzionate: 

incasarile din activitatea curenta pe baza realizarilor efectiv din perioada de 

observatie, incasarile din vanzarea de active, din sumele datorate de clienti, precum 

si platile datoriilor curente si a cheltuielilor de procedura, a obligatiilor nascute in 

perioada de observatie aflate in sold la data prezentului, a ratelor, dobanzilor si altor 

cheltuieli aferente contractelor de credit, reactualizate conform planului si a 

obligatiilor asumate prin programul de plati. 

Administratorul judiciar, impreuna cu conducerea societatii va face toate 

demersurile necesare recuperarii lor, sumele fiind constituite ca si surse de finantare 

a planului in vederea acoperirii datoriilor. 

De asemenea, în proiectia bugentului de venituri și cheltuieli, in trimiestrul 3 al 

anului 3 din planul de reorganizare se va proceda la obtinere de venituri necesare 

sustinerii graficului de achitare a creantelor admise, din valorificarea activelor 

corporale grevate de sarcini in favoarea creditorilor, aflate in patrimoniul societatii, 

respectiv se propune valorificarea proprietății situate în Drobeta Turnu Severin, str. 

Nicolae Iorga, nr.4, la prețul de 3.664.00 lei, conofrm raportului de evaluare. În 
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situația în care prețul de valorificare al imobilelor va fi mai mare decât suma bugetată, 

distribuirea sumelor se va face în concordanță cu această stare de fapt și cu 

prevederile legale în materie.1 Distribuirile rezultate din valorificarile de active pot fi 

influentate de evolutia pietei, respectiv raportul dintre cerere si oferta, fara a 

considera ca nerealizarea vanzarilor la termenele estimate sa reprezinte o 

nerespectare a planului de reorganizare. Veniturile estimate a fi obtinute din 

valorificarea unor active corporale aflate in patrimoniul societatii a avut in vedere 

valoarea de piata din rapoartele de evaluare. 

 

5.6. EVALUREA BUNURILOR IMOBILE AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII 
Raportele de evaluare ale activelor CISSO EXPERT CONSULT SRL au fost 

întocmite de evaluator autorizat ANEVAR Avram Costin Daniel, Legitimatie 10329. 

Scopul acestora a fost determinarea valorii de piată a activelor aflate in proprietatea 

societatii, valorii de vanzare fortata, precum și determinarea valorii afacerii pentru 

fundamentarea unor decizii de management.  

Valoarea de piata a bunurilor evaluate - terenuri, constructii - este de 909.000 

Euro (fara TVA), după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Conform precizărilor efectuate la pct.4.2. alin.2 din prezentul plan 
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Nr. crt. Descriere activ Număr cadastral Valoarea de piață Valoarea forțată 

1 
Imobil, situat în Dr. Tr. 
Severin, str. Nicolae Iorga, 
nr.4, compus  din: 

50892-C1 (CF 
vechi 1199) 

                  
71.000,00 €  

               
35.000,00 €  

  Construtie - hală- notată cu 
C1, su=100,78 mp                     

27.000,00 €    

  Teren, în supraf. de 2118 mp                     
44.000,00 €    

3 
Imobil, situat în Dr. Tr. 
Severin, str. Nicolae Iorga, 
nr.4, compus  din: 

50340 (CF vechi 
6807) 

                
702.000,00 €  

             
282.000,00 €  

  Construtie - clădire sediu- 
notată cu C1, su=1316,62 mp                   

537.000,00 €    

  Construtie - spații depozitare- 
notată cu C2, su=211,20 mp                     

26.000,00 €    

  Construtie - nagazie- notată cu 
C3, su=29,60 mp   1.000,00 € 

  

  Teren, în supraf. De 7184 mp                   
138.000,00 €    

4 

Imobil, situat în Dr. Tr. 
Severin, Bl.v Tudor 
Vladimirescu, nr.42C, compus  
din: 

63949                 
136.000,00 €  

               
68.000,00 €  

  Casa locuit și spații birouri, su 
totală = 173,3 mp                   

105.000,00 €    

  Teren, supraf 399 mp                     
31.000,00 €    

  TOTAL  
 

                
909.000,00 €  

             
385.000,00 €  
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5.8. TABLOUL CREDITORILOR ÎNSCRIȘI ÎN TABELUL DEFINITIV  
RECITIFICAT AL CREDITORILOR SOCIETATII CISSO EXPERT CONSULT SRL 

Nr. crt. Nume/denumire creditor Creanţe admise în urma 
verificării (cuantum lei) ) 

Procent 
Achitare 

    1 BORUGA NICOLAE-ANTONIO                          1.275,00 lei  100% 
2 DOBRE ION-PETRE                          2.120,00 lei  100% 
3 RABOIU JAN-CLAUDIU                          1.911,00 lei  100% 
4 SERLAU DANIEL                          1.911,00 lei  100% 

5 DUMITRESCU CLAUDIU-
ADRIAN                          1.730,00 lei  100% 

6 DUTA CONSTANTIN-GABRIEL                          1.730,00 lei  100% 
7 LAZAR MARIUS-DANIEL                          1.730,00 lei  100% 
8 SIRBU ALIN-MIHAI                            983,00 lei  100% 
9 CIOPLEA IRINA                          1.162,00 lei  100% 

10 DOVLETE ALIN-DUMITRU                            718,00 lei  100% 
11 ESU IONELAS-LAURENTIU                          2.218,00 lei  100% 
12 FIRESCU IULIAN                          2.171,00 lei  100% 
13 IONICA ION CRISTIAN                          1.901,00 lei  100% 
14 ISPASOIU OVIDIU                            920,00 lei  100% 
15 MARINA MIHAIL -MIRCEA                          1.114,00 lei  100% 
16 NICOLICEA ANDREEA DAIANA                            810,00 lei  100% 
17 OFITERU MARIAN IRINEL                          2.112,00 lei  100% 
18 PRUIU GINA CRISTIANA                            992,00 lei  100% 

19 RACAREANU CONSTANTA-
CAMELIA                          2.060,00 lei  100% 

20 RAIA JAN VIOREL                          1.324,00 lei  100% 
21 UDREA GHEORGHE-ION                          1.901,00 lei  100% 
22 VIJULIE  GRIGORE- VALENTIN                          2.271,00 lei  100% 

23 BALOI-GHINTAN ELVIRA 
LOREDANA                          1.911,00 lei  100% 

24 PRODAN LAURENTIU-
CRISTIAN                          1.502,00 lei  100% 

25 BANCA TRANSILVANIA S.A.                    2.126.458,68 lei  100% 
26 MOTORACTIVE IFN S.A.                      102.112,73 lei  100% 

27 
DGRFP CRAIOVA prin AJFP 

MEHEDINŢI                      531.062,00 lei  100% 

28 
UAT MUN. DROBETA TURNU 

SEVERIN                        10.504,84 lei  100% 

29 OSCAR DOWNSTREAM SRL                        71.524,32 lei  0% 

30 
ROMPETROL DOWNSTREAM 

SRL                        30.115,31 lei  0% 

31 ABSOLUT SRL                          2.029,00 lei  0% 
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32 URSUS BREWERIES S.A.                     1.234.934,41 lei  0% 

33 VINCON S.A.                          5.149,00 lei  0% 

34 IDEEA BANK S.A.                      191.137,77 lei  0% 

35 APEMIN TUŞNAD S.A.                          2.603,51 lei  0% 

36 

Compania Naţională Controlul 
Cazanelor, Instalaţii de ridicat, 
Recipiente sub Presiune S.A.                          1.299,10 lei  0% 

37 TRANS FOREST GBY SRL                        13.530,00 lei  0% 

38 Bergenbier S.A.                      308.796,03 lei  0% 

                     470.026,05 lei  0% 

39 CHEP POOLING SERVICES 
SRL                        33.381,19 lei  0% 

40 AD AUTO TOTAL SRL                          6.958,71 lei  80% 

41 SECOM S.A.                            821,00 lei  80% 
 

5.9. PROGRAMUL DE PLATĂ A CREANŢELOR 
Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 din Legea nr 85/2014, planul de reorganizare 

trebuie să prevadă în mod obligatoriu programul de plata a creantelor. În conformitate 

cu prevederile art. 5 pct. 53 din Legea nr. 85/2014, prin program de plată al 

creantelor se întelege graficul de achitare a acestora mentionat in planul de 

reorganizare care include cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le 

plateasca creditorilor, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului 

definitiv de creante si termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume. 

Programul de plata a creantelor S.C. CISSO EXPERT CONSULT S.R.L.se 

regaseste în anexa nr.3 la prezentul plan de reorganizare. 

 
In conformitate cu art. 5 pct. 16 din Legea 85/2014, se prezuma ca o categorie 

de creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele 

categoriei respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei, fie a 

conditiilor de realizare a acesteia. 

Pe de altă parte art. 139 alin 1 lit. E din legea nr. 85/2014 prevede că vor fi 

considerate creante nedefavorizate si vor fi considerate ca au acceptat planul, 

creantele ce se vor achita integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului 

ori in conformitate cu contractele de credit sau de leasing din carerezulta.Termenele 

de efectuare a plătilor creantelor prevăzute a fi achitate prin prezentul plan, au fost 
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stabilite trimestrial, pe perioada celor 3 ani de reorganizare, conform Programului de 

plata, astfel: 

       Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie 

sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care 

rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala, conform prevederilor art. 102 

pct. 6 din Legea 85/2014. 

Creantele ce vor suferi modificari, ca urmare a solutionarii unor contestatii 

formulate impotriva tabelului definitiv rectificat, precum si eventualele creante ce vor 

fi inscrise ulterior in Tabelul Definitiv al Creantelor si care au fost luate in calcul in 

prezentul Plan de Reorganizare vor primi tratamentul prevazut in Planul de 

Reorganizare pentru categoria de creante din care face parte. 

Pe parcursul reorganizarii, suplimentar fata de plata ratelor cuprinse in 

programul de plati anexa la planul de reorganizare, societatea va plati catre creditorul 

garantat BANCA TRANSILVANIA SA si dobanzile aferente creditelor contractate care 

se vor aplica la soldul ramas neachitat, precum si comisioanelor aferente. Plata 

dobanzilor si a comisioanelor aferente, se va efectua lunar.  

5.10. SITUAŢIA COMPARATIVĂ A PLĂŢILOR CĂTRE CREDITORI PLAN DE 
REORGANIZARE / LICHIDARE  

În situaţia reorganizării:   

Reorganizarea este unica modalitate prin care creditorii isi vor recupera 

creanţele conform programului de plată - Anexa 3;   

Bugetul consolidat al statului pe langa datoriile restante va incasa integral 

datoriile curente, potrivit documentelor din care rezultă acestea.   

Se vor derula contracte cu parteneri, în amonte şi în aval, fapt ce va duce la 

continuarea activitatii partenerilor contractuali cu influenta asupra economiei şi 

bugetului statului;   

In cazul reorganizarii se va proceda la angajare de salariaţi, iar platile salariilor 

vor fiefectuate normal.   

Situația plăților către creditori, în cazul reorganizării: 
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Nr.crt. Categorie Creanțe Total sume Sume plătite reorganizare 
1 Creanțe Salariale          38.477,00 lei  38.477,00 lei 
2 Creanțe garantate    2.228.571,41 lei  3.130.490,00lei 
3 Creanțe Bugetare        541.566,84 lei  541.566,84 lei 
4 Creanțe Indispensabile            7.779,71 lei  6.223,77 lei 
5 Creanțe Chirografare    2.369.261,36 lei  -   lei 

  TOTAL    5.185.656,32 lei  3.716.757,61 lei 
 

In situaţia lichidarii:   

Societatea este obligată să vândă rapid, situaţie de care profita cumpărătorul 

care acţionează prudent şi în cunoştinţă de cauză;   

In procedurile de executare şi de insolventa există un blocaj generalizat privind 

vânzarea. Rezultatele vânzărilor au fost foarte modeste aproximativ la 15-20% din 

valoarea rămasă neamortizată;   

Prin vânzarea forţată în cazul lichidării veniturile obţinute vor fi impozabile, în 

acest fel mărindu-se datoria fiscală şi micşorându-se profitul net obţinut prin lichidare;  

 Prin lichidarea societatii statul nu mai încasează obligaţii curente, ca în cazul 

reorganizarii.  

Evaluarea CISSO EXPERT CONSULT SRL ca intreprindere neredresabila, 

care se lichideaza, se bazează pe abordarea patrimoniala potrivit căreia valoarea 

societatii este cea a patrimoniului sau (valoarea patrimoniala). 

Conform rapoartelor de evaluare întocmite în cauză, valoarea de vânzare 

forțată a principalelor active ale CISSO EXPERT CONSULT SRL este de 385.000 

euro, insuficientă pentru acoperirea tuturor datoriilor la plata născute anterior şi 

ulterior deschiderii procedurii, fiind mai mic decât cel obţinut în urma reorganizării.  

In situaţia lichidarii este posibil ca nici un creditor sa nu isi recupereze integral 

creanta. Suma ce se va obtine va acoperii partial creanta garantata.  

In cazul reorganizarii societatii creditorii isi vor recupera creantele pe orizontul 

de timp 2019-2022, conform anexei 3  referitoare la programul de plaţi.  
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In situaţia lichidarii, societatea CISSO EXPERT CONSULT SRL va dispărea 

ca entitate economică, generand implicit reducerea activitatii in amonte şi aval. 

5.11. SINTEZA EFECTE COMPARATE REORGANIZARE/FALIMENT  
Efecte economico-sociale 

 

REORGANIZARE FALIMENT 

- Pastrarea in circuitul economic a 
societatii CISSO EXPERT CONSULT SRL 

- Circuitul economic din care CISSO 
EXPERT CONSULT SRL face parte va fi 
dezechilibrat 

- Locurile de muncă pentru apoximativ 40 
de persoane 

- 40 persoane nu vor avea posibilitatea 
obtinerii unor venituri salariale. 

 

 

Efecte zonale 

REORGANIZARE FALIMENT 

- Ramane activ/funcţional unul dintre 
contribuabilii oraşului Dr. Tr. Severin şi ai 
Judeţului Mehedinți 

- Dispare unul dintre contribuabilii oraşului 
Dr. Tr. Severin şi ai Judeţului Mehedinți 

-  - Cresterea somajului în zonă  

 

Efecte asupra bugetului consolidat al statului şi ai bugetului local 

REORGANIZARE FALIMENT 

- Societatea isi va continua activitatea, activitate ce 
va fi generatoare de impozite si taxe locale, sume 
ce vor fi virate la Bugetul de Stat, Bugetele 
Asigurarilor Sociale si Fd. Speciale, Bugetul Local 

- Societatea nu isi va continua activitatea, activitate 
nu va mai fi generatoare de impozite si taxe locale, 
nu se vor mai vira sume la Bugetul de Stat, 
Bugetele Asigurarilor Sociale si Fd. Speciale, 
Bugetul Local 

 

Efecte asupra gradului de acoperire a creanţelor 

REORGANIZARE FALIMENT 

- Creditorii garantaţi primesc 100% din 
valoarea creanţelor acestora; 

- Deşi aparent creditorii garantaţi ar primi 
aproximativ jumatate din suma admisa in 
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 - Creditorii bugetari primesc 100% din 
valoarea creanţelor acestora; 

 - Creditorii salariali primesc 100% din 
valoarea creanţelor acestora;  

- Creanţele incluse în categoria creditorilor 
chirografari indispensabili sunt achitati în 
proporţie de 80% din valoarea admisă în 
tabelul definitiv de creanţe. 

tabelul definitiv de creante în caz de 
faliment, în actualele condiţii de piaţa este 
imposibil de estimat dacă valorile evaluate 
ar putea fi obţinute în cazul vânzării 
activelor în caz de faliment şi nici nu se 
poate estima durata unui proces de 
vanzare, dat fiind specializarea activelor 
societăţii şi localizarea lor într-o zona 
comerciala din Drobeta Turnu Severin; 

 - Ceilati creditorii nu vor mai încasa vreun 
ban 

 

5.12. DESCARCAREA DE OBLIGATII ŞI DE RASPUNDERE  
 

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cand 

sentinta care confirma un plan intra in vigoare, activitatea debitorului este 

reorganizata in mod corespunzator, creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte 

parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. Astfel in cazul 

pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectarii 

obligatiilor asumate prin planul de reorganizare, creantele creditorilor se considera a 

fi stinse integral, iar debitoarea este descarcata de obligatiile sale fata de acestia, cu 

exceptia celor ce au termene de plata care depasesc perioada planului de 

reorganizare si care vor fi achitate conform contractelor din care rezulta. Creantele 

nascute dupa data deschiderii procedurii, in procedura reorganizarii judiciare, 

urmeaza a fi achitate conform documentelor din care rezulta, potrivit prevederilor 

art.102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 

 

 
 

5.13. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR  
Remuneratia Administratorului Judiciar pe perioada de reorganizare va 

aprobată de către adunarea creditorilor și va fi achitată conform celor aprobate de 

către creditori. 
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5.14 FEZABILITATEA PLANULUI PRIN PRISMA LEGII NR. 85/2014  
 

Planul este realist deoarece se bazează pe argumente solide, CISSO 

EXPERT CONSULT SRL prin activitatea desfasurata este o societate recunoscuta 

atat pe piata interna cat si externa.  

Principalele argumente sunt:  

- Posibilitatea continuarii desfasurarii de catre societate a activitatii principale, 

activitate ce ii permite obtinerea cu cheltuieli minime a unor venituri certe, ceea ce va 

duce la obtinerea disponibilitatilor banesti necesare sustinerii planului, precum si la 

dezvoltarea societatii prin orientarea catre noi piețe de desfacere;  

- Forţa de munca a fost dimensionata şi structurata optim, urmând a induce 

cheltuieli relativ mai mici în structura costurilor de exploatare;  

- În cazul creşterii volumului de activitate, vor fi necesare angajări de personal 

calificat;  

- Capacităţile de depozitare și distribuire vor fi reorganizate pe principiul 

concentrarii şi sectorizarii costurilor de exploatare;  

- Sursele de lichiditaţi identificate se bazeaza pe profiturile obţinute, conform 

cont de profit şi pierdere proiectat, ca urmare a continuarii desfasurarii activitatii 

principale . 

5.15 TESTUL CREDITORULUI PRIVAT 
 

Întrucât prin planul de reorganizare propus nu se prevede o reducere a 

creanțelor bugetare, nu se impune efectuarea testului creditorului privat. 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDARE 
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Scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenței, și anume 

acoperirea pasivului Societații nu poate fi atins intr-o mai mare masura decat prin 

implementarea prezentului plan de reorganizare.  

Așa cum am prezentat și in cuprinsul Planului, falimentul Societații nu 

reprezinta o alternativa viabila in vederea acoperirii pasivului Societații, cea mai mare 

parte a creditorilor acesteia urmand a beneficia de distribuire de sume cu mult 

diminuate fața de cele propuse a fi distribuite prin planul de reorganizare. Menționam 

faptul ca implementarea prezentului plan va avea consecințe și pe plan economic și 

social, asigurand menținerea in circuitul comercial a unei afaceri viabile, restructurate 

atat din punct de vedere operațional cat și financiar, un viitor contribuabil la bugetul 

consolidat al statului. Implementarea cu succes a prezentului plan va reda circuitului 

comercial o afacere viabila a carei activitate va putea fi dezvoltata in continuare de 

societate.  

Planul de reorganizare pe care il supunem atenției judecatorului-sindic și 

creditorilor Societații cuprinde perspectivele de redresare ale Societații in raport cu 

posibilitatile şi specificul activitatii acesteia, indica mijloacele financiare disponibile şi 

evoluția cererii pe piata faţă de oferta serviciilor societații.  

Sursele de finanțare a planului de reorganizare provin din activitatea curenta a 

societații, din atragerea de finantari pentru activitatea curenta, din recuperarea 

propriilor creante, valorificarea activelor proprietatea societatii, majorarea capitalului 

social, imprumuturi, darea in plata, etc.  

Societatea CISSO EXPERT CONSULT SRL este un sistem economic viabil şi 

mobil, este o intreprindere redresabila ce are capacitatea de a-şi continua activitatea. 

Societatea este şi poate ramane un contribuabil important la bugetul consolidat al 

statului şi creator de plus valoare prin contribuţia la produsul intern brut naţional.  

Societatea este capabilă sa-si reorganizeze întreaga activitate, iar sursele de 

venituri identificate asigura continuarea activitatii, diversificarea acesteia, ridicarea 

calitatii acesteia, efectuarea de investitii şi plata datoriilor catre creditori conform 

planului.  
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Planul de Reorganizare a activităţii societatii CISSO EXPERT CONSULT SRL 

este menit sa prezinte parţilor interesate perspectivele de redresare ale Societaţii, in 

conditiile identificarii celei mai bune utilizari a patrimoniului societatii, celor mai bune 

metode de valorificare a averii acesteia, a acoperirii sumelor înscrise în tabelul 

definitiv al creantelor şi a tuturor cheltuielilor de procedura generate atat în perioada 

de observatie, cat şi în perioada de reorganizare judiciara.  

Principalele 2 premise, sintetizate, ce stau la baza Planului de Reorganizare 

sunt intenţia asociaților Societaţii de a continua activitatea operaţionala a societatii 

CISSO EXPERT CONSULT SRL şi intenţia de a implementa obiectivele asumate 

prin Planul de reorganizare. Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 

36 luni de la data confirmării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (3) 

din Legea nr. 85/2014, cu posibilitatea de prelungire în conditiile legii. In baza art.139 

alin. (5) din Legea nr. 85/2014, modificarea planului de reorganizare, inclusiv 

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

fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la 

confirmarea initiala.  

Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a 

propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. Votarea modificarii de 

catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in 

aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va 

trebui sa fie confirmata de catre judecatorul sindic.  

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare Debitoarea va 

păstra în întregime conducerea activităţii sale, inclusiv dreptul de dispoziţie asupra 

bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul 

judiciar consorţiului de practicieni în insolvenţă format din din CABINET INDIVIDUAL 

DE INSOLVENȚĂ BUFANU ION, cu sediul profesional în Drobeta Turnu Severin, str. 

Păcii, nr.12, Bl. XE4, sc.3, ap.1, jud. Mehedinți, cod  
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