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PLAN DE REORGANIZARE 

DEBITOR GALFINBAND S.A. 
 

 

 

 

1. PREAMBUL 

 

  Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe 

dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 

act normativ care a intrat în vigoare la data de 28.06.2014. Având în vedere că data 

deschiderii procedurii de insolvență a societății debitoare GALFINBAND S.R.L. a fost data 

de 12.10.2018, prin raportare la dispozițiile art. 343 din actul normativ menționat, reiese că 

legea aplicabilă din punct de vedere temporal prezentei proceduri este  Legea nr. 85/2014. 

              În temeiul art. 132 alin.3, planul de reorganizare prevede restructurarea și 

continuarea activității debitorului și a luat în considerație posibilitățile reale ale societății, 

obiectul de activitate, cererea pieței privind produsele oferite de societate și sursele financiare 

necesare atât pentru continuarea activității, cât și pentru plata creditorilor. 

   În conformitate cu prevederile art.133 alin.3, planul de reorganizare este întocmit pe 

o perioada de 3(trei) ani. 

 

1.1. Justificarea legală 
 

Reglementarea legală care guvernează întocmirea prezentului plan de reorganizare este Legea 

nr. 85/2014 privind procedura insolvenței. 
Reglementările privitoare la reorganizarea judiciară sunt cuprinse în cadrul Secțiunii           

a IV-a din lege, întitulată ”Reorganizarea”, secțiune care cuprinde la rândul ei două paragrafe 

distincte: 

 Paragraful 1 intitulat ”Planul” (art. 132 – 140), în cadrul căruia sunt reglementate 

în principal aspecte privitoare la conținutul planului de reorganizare, condițiile de 

întocmire, depunere, adoptare și confirmare a acestuia, precum și aspecte 

privitoare la efectele juridice ale planului de reorganizare în urma confirmării lui; 

 Paragraful 2 intitulat ”Perioada de reorganizare” (art. 141- 144), în care sunt 

reglementate aspecte privitoare la obligațiile debitorului în perioada de derulare a 

planului, precum și consecințele juridice care decurg din nerespectarea planului 

confirmat. 

Prin prisma acestor prevederi legale se oferă șansa debitorului față de care s-a deschis 

procedura generală de insolvență, să-și continue viața comercială prin reorganizarea activității 

pe baza unui plan de reorganizare, conform art. 133 alin.1 din Legea nr. 85/2014, care: ”va 

indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, 

cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va 

cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică(…)”. 

Acest set de dispoziii legale reprezintă în esență, modalitatea concretă de punere în 

practică a scopului principal al legii insolvenței, enunțat la articolul 2 al acesteia.  
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Menționăm că societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii 

nr. 85/2014 (nici a Legii nr. 85/2006) privind procedurile de insolvență de la înființarea 

acesteia și până în prezent, nici debitorul și niciun membru al organelor sale de conducere nu 

a fost condamnat definitiv pentru infracțiunile expres prevăzute de art. 132 alin.4, prin 

urmare, condițiile legale prevăzute de lege pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt 

întrunite. 

 

1.2. Îndeplinirea condițiilor legale pentru propunerea planului de reorganizare 

  

Condițiile preliminare pentru depunerea planului de reorganizare a societății debitoare, 

conform art. 132 alin.1 lit.a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite după cum urmează: 

 Intenția de reorganizare a activității societății a fost exprimată prin actele depuse în 

conformitate cu dispozițiile art. 67 din Legea nr. 85/2014; 

 Societatea debitoare GALFINBAND S.A. propune prezentul plan de reorganizare 

cu aprobarea adunării generale a acționarilor, conform art. 132 alin.1 lit. a) din 

Legea insolvenței, hotărârea AGEA cu numărul 1 fiind luată la data de 16.12.2019; 

 Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul 

judiciar în cadrul Raportului prevăzut de art. 97 din Legea insolvenței privind 

cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitoarei, raport care a 

fost depus la dosarul cauzei; 

 Tabelul definitiv de creanțe deținute împotriva societății GALFINBAND S.A.  a 

fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 23536 din data de 10.12.2019, 

astfel încât planul de reorganizare este depus în termenul legal de 30 de zile de la 

data publicării tabelului definitiv de creanțe; 

 Societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii nr. 85/2014 

(nici a Legii nr. 85/2006) privind procedura insolvenței de la înființarea acesteia și 

până în prezent, nici debitorul și niciun membru al organelor sale de conducere nu 

a fost condamnat definitiv pentru infracțiunile expres prevăzute de art. 132 alin.4 

din legea nr. 85/2014. 

 

1.3. Autorul planului 

 

Planul de reorganizare al GALFINBAND S.A. este propus de societatea debitoare prin 

administratorul special, Dl. Smadu Adrian-Eduard, în conformitate cu prevederile art. 132 

alin.1 lit.a) din Legea nr. 85/2014. Considerentele care au determinat o asemenea opțiune sunt 

următoarele: 

 având în vedere experiența acumulată în această perioadă de observație dar și în 

perioada anterioară datei de 12.10.2018, se poate afirma faptul că societatea 

debitoare cunoaște în mod temeinic realitățile cu care se confruntă atât în planul 

intern cât și extern, având conturată o imagine fidelă asupra situației actuale și 

asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării, 

 de asemenea, această opțiune asigură implementarea demersurilor legale necesare 

și utilizarea pârghiilor juridice oferite de lege, sub a căror reglementare se află 

debitoarea GALFINBAND S.A., în scopul acoperirii masei credale într-un 

cuantum superior față de varianta falimentului. 

Administratorul special Smadu Adrian-Eduard a beneficiat de consultanță de 

specialitate în realizarea planului de reorganizare din partea Cabinet de Avocat Enache 

George și Practician în insolvență expert Boboc Mihalela. 
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Destinatarii acestui Plan de reorganizare – denumit în continuare ”Planul” sunt 

judecătorul-sindic și creditorii înscriși în tabelul definitiv de creanțe. 

Creditorii monitorizează în perioada de reorganizare activitatea debitoarei prin 

intermediul administratorului judiciar. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea 

obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru 

activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale 

creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea 

corectării sau optimizării din mers a modului de lucru și de aplicare a planului. 

 

1.4. Durata planului 

 

 În vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societății debitoare, se 

propune implementarea planului de reorganizare pe operioadă de 36 luni. 

 În măsura în care obiectivele stabilite prin Plan un vor putea fi realizate în intervalul 

propus pentru implementarea acestuia, conform art. 139 alin.5 din Legea insolvenței, 

modificarea planului de reorganizare, inclusiv prin prelungirea duratei acestuia, se poate face 

oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute 

de prezenta lege. Dacă modificarea planului va fi propusă de debitor, ea va trebui să fie 

aprobată de adunarea generală a acționarilor. 

 

1.5. Scopul planului 
 

Acoperirea pasivului debitorului râmăne în permanență pivotul principal al acestei 

proceduri, dar atunci când din analiza tuturor circumstanțelor și a datelor procedurii reiese 

concluzia că există posibilitatea reală de redresare a activității debitorului, legea indică 

necesitatea acordării acestei șanse a restructurării în detrimentul lichidării. 

Scopul principal al planului de reorganizare propus de societatea GALFINBAND S.A. 

este asigurarea pentru creditorii societății a unui nivel de recuperare a creanțelor superior celui 

de care aceștia s-ar bucura în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.  

 

Din punct de vedere procedural, singurele căi posible pe care societatea le poate urma 

în perioada următoare sunt: 

 

 Varianta A                                                    Varianta B 

 Reorganizarea prin continuarea               Lichidarea prin faliment 

             activității  

 

Prin actele depuse la dosar în condițiile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, 

societatea debitoare a semnalat existența stării de insolvență și a exprimat intenția de a-și 

reorganiza activitatea, considerând că trebuie să intervină în vederea redresării situației sale. 

Toate aspectele de fapt au fost prezentate în Anexa – Descrierea sumară a modalităților pe 

care societatea le are în vedere pentru reorganizarea activității (art. 67 alin.1 lit.h din Legea  

nr. 85/2014), fiind confirmate ulterior de către administratorul judiciar în cadrul raportului de 

cauze și împrejurări întocmit în cadrul procedurii. 

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepția modernă a legii, este 

reorganizarea debitorului și menținerea acestuia în viața comercială, cu toate consecințele 

sociale și economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcția economică a 

procedurii instituite de Legea nr. 85/2014, respectiv necesitatea salvării societății aflate în 

insolvență, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică, și numai în subsidiar, în 



 

7  

condițiile eșecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitorului, să se recurgă la 

procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 

Reorganizarea prin continuarea activității debitorului presupune efectuarea unor 

modificări structurale în activitatea curentă a societății aflate în dificultate, menținerea 

obiectului de activitate, dar alinierea modului de desfășurare a activității la noua strategie, în 

concordanță cu resursele existente și cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii 

aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societății profitabilă. 

Prezentul plan de reorganizare, potrivit spiritului Legii nr. 85/2014, trebuie să satisfacă 

scopul reorganizării lato sensu, și anume, pe lângă acoperirea pasivului, menținerea 

debitorului în viața comercială și socială, menținerea locurilor de muncă și a serviciilor 

debitorului pe piață. 

Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o șansă în 

plus la realizarea creanțelor lor. În concepția modernă a legii, este mult mai probabil ca o 

afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului, decât lichidarea averii 

debitorului aflat în faliment. Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului 

debitorului prin reorganizarea activității acestuia, sunt accentuate cu atât mai mult în actualul 

context economic, caracterizat printr-o acută criză de lichidități și scăderea semnificativă a 

cererii pentru achiziția de bunuri mobile și imobile, precum cele existente în patrimoniul 

societății, extrem de specializate. 

În acest context economic, debitoarea propune ca modalitate de acoperire a pasivului 

continuarea activității curente prin restructurarea operațională și financiară, și ca variantă 

alternativă lichidarea unor bunuri neesențiale din patrimoniul acesteia. 

  Conceptul reorganizarea,  înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuie 

atinse în orizontul de timp planificat, prin extinderea activității și îmbunătățirea calității 

serviciilor prestate și cantității produselor oferite.  

Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe 

adoptarea unor politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și 

structurale, menite să transforme societatea din una aflată în dificultate, într-un competitor 

viabil, generator de plus valoare și beneficii pentru societatea civilă, așa cum era până la 

intrarea în procedură de insolvență.   

Planul de reorganizare = instrument economico – financiar prin care se încearcă: 

(1) pe de o parte, salvarea debitorului de la faliment printr-una sau mai multe dintre 

modalităţile prevăzute de lege aplicate separat sau împreună: 

• restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului, 

• restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social, în conformitate cu 

dispozițiile legislației de capital, 

• prin lichidarea unor bunuri neesențiale pentru activitatea curentă, din averea debitorului. 

(2) plata creanțelor potrivit programului de plată a creanțelor. 

 

2. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL 

 

2.1. Date de identificare :        GALFINBAND S.A. 
 

1.Societatea GALFINBAND S.A. 

 

2.Sediul social Mun. Galați, Calea Smârdan, nr. 2A, jud. Galați 

3.Puncte de lucru Mun. Galați, Calea Smârdan, nr. 2A, jud. Galați 

4.Forma juridică și data 

inființării 

Societate pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/491/1991, Codul 

unic de înregistrare fiscală: RO1633663 
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5.Structura acționarilor Acționari persoane juridice: 

VULTURUL S.A. cu aport în valoare de 10.890 lei, reprezentând 

contravaloarea a 108900 acțiuni și o cota de participare de 12.0495%; 

PERSOANE JURIDICE cu aport în valoare de 20217.5 lei, 

reprezentând contravaloarea a 202175 acțiuni și o cota de participare 

de 22.3701%; 

Acționari persoane fizice: 

ANDRĂȘESCU TEOFIL cu aport în valoare de 13.880 lei 

reprezentând contravaloarea a 138800 acțiuni și o cota de participare 

de 15.3578%; 

PERSOANE FIZICE cu aport în valoare de 45.390 lei, reprezentând 

contravaloarea a 453900 acțiuni și o cota de participare de 

50.2227%; 

6.Conducerea societatii Administrator special -  Smadu Adrian-Eduard 

 

7. Obiectul de activitate Domeniul principal 2432- Laminarea la rece a benzilor înguste 

Activitatea principala efectiv desfașurată conform CAEN 2432 –

”Laminarea la rece a benzilor înguste” 

8.Capital social   170.884,70 RON, integral vărsat  

9. Acțiuni 1708847 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare 

 

Actualmente, activitatea curentă se desfășoară la punctul de lucru: 

- Baza de Producție, situată în zona Platforma Liberty, Calea Smârdan, nr. 2A, 

Mun.Galați, având o suprafață de 18.468 mp teren, parțial ocupată cu construcții (Hală 

procesare, hală depozitare și producție,  hală profile zincate, hală desulfurare fontă, 

depozite materiale, ateliere și Birouri pentru personalul administrativ și de conducere). 

2.2. Descrierea activităţii curente şi a procesului de producţie 

 

Înființată în anul 1984 inițial ca o secție de cercetare și producție a Institutului de Cercetări și 

Proiectari pentru Produse Plate si Acoperiri Metalice din Galati, societatea comercială pe 

actiuni GALFINBAND S.A. s-a constituit ca persoană juridică de sine stătătoare în anul 

1991.  

        Activitatea curentă a firmei GALFINBAND S.A. în sectorul principal de activitate, este 

conform codului CAEN – 2432 - „Laminare la rece a benzilor înguste”- 2511, începând cu 

anul 1991. Prin procesare se obțin benzi înguste și subțiri din oțel, acoperite sau neacoperite, 

cu parametri performanți ce pot fi asigurați de foarte puține companii din Europa. 

În cei 29 ani de existență societatea a reușit să se facă cunoscută atât în țară cât și în 

străinătate, câștigând încrederea clienților și furnizorilor prin eficiența, promptitudinea, 

pregătirea, seriozitatea, profesionalismul și experiența echipei de specialiști. 

PRODUCȚIE  

Benzi din oțel laminate la rece (LBR):  

- Benzi din oțel cu conținut scăzut de carbon pentru ambutisare, ștanțare, îndoire, roluire.  

Tabla în foi decapată (LBR) și zincată:  

- Tabla în foi din otel cu continut scazut de carbon pentru ambutisare, stantare, indoire, 

roluire.  

Benzi din oțel acoperite metalic:  

- Benzi acoperite cu Sn sau aliaj Pb-Sn pentru ambutisare, stantare, indoire sau roluire.  
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Benzi de legat protejate anticoroziv:  

- Benzi de legat protejate anticoroziv sau lacuite.  

Cleme zincate pentru capsarea benzilor:  

- Cleme zincate pentru capsarea benzilor de legat.  

Profile pentru sisteme gips-carton:  

- Profile din tabla zincata pentru constructii.  

Profile armare tâmplărie PVC:  

- Profile armare tamplarie PVC.  

Tuburi din oțel umplute cu pulberi:  

- Tuburi din otel umplute cu pulberi pentru tratarea/microalierea otelului in oala de turnare.  

Alte produse metalurgice:  

- Bride din otel de diferite dimensiuni si modele, folosite pentru fixarea marfurilor în vagoane 

 

CLIENȚI 

Baza de clienți ai companiei GALFINBAND S.A. este formată din producători care activează 

în industriile cablurilor, rulmenților, industria auto, construcții, electrice, s.a.m.d.  

 

FURNIZORI 

Materiile prime și materialele folosite de companie sunt asigurate de producatorul local de 

otel Liberty Galați S.A., precum și de alti producători cu capital românesc, însă cel mai 

important furnizor care a sprijinit permanent societatea este Doladela Company S.R.L..  

 

EXPORTURI  

25-30% din cifra de afaceri a companiei Galfinband S.A. este reprezentată de vânzări intra și 

extra-comunitare, principalele țări în care sunt livrate în mod curent produsele fiind 

Germania, Olanda, Ungaria, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Ucraina, Grecia, Turcia, 

India, Pakistan, Liban.  

 

CERCETARE  

Domenii de cercetare:  

-  Tehnologii convenționale și neconvenționale de prelucrare și acoperire a benzilor din oțel 

laminate la rece.  

-  Sisteme inteligente pentru conducerea și eficientizarea proceselor.  

-  Tehnici convenționale și neconvenționale de elaborare a algoritmilor de reglare a 

proceselor.  

-  Metode de reglare numerică a parametrilor proceselor industriale.  

 

CERCETARI APLICATE LA GALFINBAND S.A. 
1. Tehnologie pentru acoperiri metalice a benzilor foarte subtiri cu Sn sau aliaje PbSn și linie 

de fabricație a benzilor acoperite metalic cu Sn sau aliaje PbSn  

2. Tehnologie pentru fabricarea benzilor înguste protejate anticoroziv  

3. Linie continuă de fabricație a benzilor înguste protejate anticoroziv  

4. Metode și algoritmi specifici pentru conducerea asistată a procesului de laminare a benzilor 

din oțel înguste și subțiri  

 

LUCRARI PREZENTATE SI PUBLICATE ÎN CADRUL UNOR CONFERINTE, 

SALOANE DE INVENTICA, SIMPOZIOANE 

1. Sistem informatic de proces pentru conducerea in timp real a procesului de racire dirijata a 

benzilor laminate la cald - ROMSYS UNIVERSITATEA Galati 
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2. Sistem automat de urmarire si conducere a procesului de laminare a benzilor din otel pe un 

laminor cuarto-reversibil - Brussels EUREKA '95 (medalie de aur). 

3. Metode de reglare numerica a grosimii benzilor cu optimizarea parametrilor si constantelor 

specifice procesului de laminare la rece - Brussels EUREKA '95 

4. Sistem de automatizare pentru conducerea procesului de fabricatie a benzilor laminate la 

rece cu integrarea operatiilor fluxului tehnologic laminare la rece, tratament termic, dresare si 

ajustaj - Steel Strip'96 Opava CEHIA; 

5. Sistem automat de diagnozã a instalatiilor tehnologice de pe fluxul de fabricatie a benzilor 

de otel laminate la rece - ROMSYS  UNIVERSITATEA Galati. 

6. Sistem automat de achizitie si procesare a semnalelor acustice in vederea recunoasterii 

defectelor si supravegherea inteligenta a unor echipamente din laminoare ROMSYS 

UNIVERSITATEA Galati. 

 

AUTOMATIZARI SI CONDUCERI ASISTATE ALE PROCESELOR  

INDUSTRIALE 

1. Sistem informatic de gestiune a stocurilor din cadrul unei magazii, cu automatizarea 

completa a sistemului de scoatere/introducere a reperelor - la S.C. Contactoare Buzau; 

2. Echipament electronic pentru aparat de sudura la curenti de inalta frecventa la S.C. Intfor 

S.A. din Galati; 

3. Sistem informatic de proces pentru conducerea in timp real a procesului de racire dirijata a 

benzilor laminate la cald de la LBC S.C. MITTAL-STEEL S.A.  

4. Sistem informatic de urmarire a procesului de acoperiri metalice in jet de plasma de la 

CFCH Braila 

5. Sistem informatic de urmarire a procesului de irigatie in zona campiei Covurlui din jud. 

Galati - la IELIF Galati; 

6. Sistem automat de urmarire si conducere a procesului de laminare a benzilor din otel pe un 

laminor cuarto-reversibil - la LBR MITTAL-STEEL S.A.; 

7. Sistem automat de urmarire si conducere a procesului de laminare a benzilor inguste si 

subtiri din otel pe laminorul cuarto-reversibil existent la S.C. Galfinband S.A. din Galati 

(contract realizat in cadrul unei colaborari cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei Bucuresti) 

8. Sistem automat de urmarire si conducere a procesului de tratament termic de recoacere 

recristalizare in cuptoare tip clopot - la S.C. Galfinband S.A. si la S.C. MITTAL-STEEL S.A. 

din Galati (contract realizat in cadrul unei colaborari cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei 

Bucuresti); 

9. Sistem automat de urmarire si conducere a procesului de fasiere a benzilor din otel laminate 

la rece - la S.C. Galfinband S.A. si la S.C. MITTAL-STEEL S.A. din Galati; 

10. Sistem automat de urmarire si conducere a procesului de acoperiri metalice a benzilor din 

otel laminate la rece - la S.C. Galfinband S.A. si la S.C. MITTAL-STEEL S.A. din Galati; 

11. Sistem de automatizare pentru conducerea procesului de fabricatie a benzilor laminate la 

rece cu integrarea operatiilor fluxului tehnologic laminare la rece, tratament termic, dresare si 

ajustaj (fasiere) - (contract realizat in cadrul unei colaborari cu Ministerul Cercetarii si 

Tehnologiei Bucuresti); 
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12. Structuri si algoritmi de prelucrare a imaginilor si recunoasterea formelor in urmarirea si 

conducerea proceselor de laminare a produselor plate (contract realizat in cadrul unei 

colaborari cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei Bucuresti) 

13. Sistem de achizitie si prelucrare a vitezei elementelor in miscare existente la un laminor 

cuarto-reversibil utilizand traductoare inductive de inalta fiabilitate de tip rezolver  

14. Metode de reglare numerica a grosimii benzilor cu optimizarea parametrilor si 

constantelor specifice procesului de laminare la rece  

15. Echipament numeric cu microcontroler pentru pozitionarea automata pe 1-3 axe, avand ca 

element de executie convertizoare de c.c. cu referinta de viteza, avand aplicabilitate in 

industria metalurgica  

16. Sistem automat de achizitie si procesare a semnalelor acustice in vederea recunoasterii 

defectelor si supravegherea inteligenta a unor echipamente din laminoare  

17. Sistem de urmarire si conducere a instalatiei de separare a hidrocarburilor din apã pentru 

uz industrial 

18. Sistem  automat de diagnozã a instalatiilor tehnologice de pe fluxul de fabricatie a 

benzilor de otel laminate la rece  

19. Sistem automat de urmarire a procesului de laminare la LBR MITTAL-STEEL S.A. 

Galati 

20. Sistem automat de urmarire a procesului la CET SUFLANTE MITTAL-STEEL Galati 

21. Sistem automat pentru bateriile de cocs de la UCC MITTAL-STEEL Galati 

22. Automatizarea foarfecii de debitat margini la table din otel - LTG1 MITTAL-STEEL 

Galati 

23. Sistem automat de urmarire si conducere a procesului de fabricatie a benzilor pentru 

ambalat protejate anticoroziv de la Galfinband S.A. Galati 

24. Sistem de automatizare a masinii de turnare centrifugala de la S.C. Metalurgica Aiud  

25. Sistem de automatizare a procesului de destunderizare de la LTG1 - S.C. MITTAL-

STEEL S.A. Galati 

26. Automatizarea masinii de introdus sarma de aluminiu in oala cu otel topit de la OLD - 

MITTAL-STEEL S.A. Galati 

27. Sistem de televiziune industriala pentru fluxul de fabricatie de la LBC - S.C. MITTAL-

STEEL S.A. Galati 

28. Sistem de automatizare a procesului de laminare a tablelor groase de la LTG2 - MITTAL-

STEEL S.A. 

29. Automatizarea fluxului de fabricatie a blocurilor si caramizilor dolomitice din cadrul UOR 

- MITTAL-STEEL S.A. 

30. Sistem de automatizare pentru instalatie de separare - filtrare pacura la CET Iasi 

31. Sisteme de automatizare pentru linii de taiere longitudinala la LBR MITTAL-STEEL S.A. 

Galati. 

32. Automatizare bloc de separare de la Fabrica de Oxigen 2 – MITTAL-STEEL S.A. Galati  

33. Automatizare laminor cuarto 600 mm la Technosteel Iasi  

34. Automatizare laminor cuarto 400 mm la Technosteel Iasi  

35. Sistem de automatizare linie de taiere longitudinala la Technosteel Iasi  
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36. Sistem integrat de achizitie, stocare, monitorizare date si retea de transmitere a datelor 

pentru 15 cuptoare de tratament termic la P.C.C. Sterom Campina  

37. Modernizarea echipamentelor, mecanismelor si a elementelor de camp aferente cajei 

degrosisoare de la LTG2 MITTAL-STEEL S.A. Galati 

 

2.3. Autorizații 

 

Societatea GALFINBAND S.A. deține  următoarele autorizații: 

--în ultimii ani, extinzând preocupările pentru optimizarea producției de benzi din oțel, 

compania a înscris în oferta sa comercială produse din domeniul automatizărilor și conducerii 

asistate a proceselor tehnologice din metalurgie. Colaborarea în acest domeniu, pe bază de 

contract, cu Ministerul Cercetării și Tehnologiei din România a condus la rezultate notabile, 

GALFINBAND S.A. oferind în prezent realizarea și implementarea de sisteme integrate de 

conducere și monitorizare a proceselor industrial cu specific metallurgic, la concurență cu 

firme de prestigiu. 

      --preocupările și realizările în domeniul calității, mediului, sanatății și securității 

ocupaționale au primit recunoastere din partea organismului de certificare UNITED 

REGISTRAR SYSTEMS, prin certificarea sistemului integrat in conformitate cu standardele: 

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 .  

--în urma evaluării efectuate la GALFINBAND S.A. de către reprezentanții concernului 

american Rockwell Automation, unul dintre importanții producători mondiali de echipamente 

pentru automatizări industriale, Galfinband S.A. a fost autorizată Integrator de Sistem 

Rockwell Automation. 

--din anul 1997, acțiunile GALFINBAND S.A. Galați sunt cotate pe piața reglementată la 

vedere de Bursa de Valori București, Secțiunea Bursa RASDAQ și au simbolul GALF, 

evidența acționarilor fiind ținută de către Depozitarul Central S.A. (ca urmare a declanșării 

procedurii generale de insolvență, acțiunile au fost suspendate de la tranzacționare). 

 

2.4. Personalul: 

 

     Personalului firmei are experiență și înaltă calificare în domeniul specific de activitate, 

cu un puternic atașament față de valorile societății. 

    La această dată societatea are un numar de 43 de posture existente, din care sunt 

ocupate 37 de posturi, respectiv : 

Director general – 1 post 

Departament Economic 

- Șef departament – 1 post 

Departament Marketing – Vânzări 

- Șef Departament – 1 post 

- Vânzări interne și externe, marketing, aprovizionare – 3 posturi 

Departament producție 

- Șef departament – 1 post 

- Producție, exploatare, programare și urmărirea producției – 17 posturi 

Atelier întreținere 

- Șef department întreținere – 1 post 

- Formație întreținere mecanică, hidraulică, electric – 6 posturi 

- Formație prelucrări mecanice – 2 posturi 

http://www.rockwellautomation.com/
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Compartiment calitate – 1 post 

Inspector personal – 1 post 

Compartiment administrativ – 2 posturi 

  Având în vedere aceste aspecte, precum și vechimea pe piața din România (peste 29 

ani de activitate în domeniu) firma GALFINBAND S.A. este binecunoscută clienților, are un 

renume bun datorită calității produselor și lucrărilor, profesionalismului personalului calificat, 

și a bunelor rezultate pe piață în anii trecuți.  

În plus, deși societatea utilizează în procesul de producție echipamente și utilaje cu o 

vechime mare, calitatea produselor este la un nivel ridicat, ceea ce a făcut ca societatea 

GALFINBAND S.A. să preia un procent mare din  potențialii beneficiari, aflându-se în 

avantaj față de concurența ce exista în piață sau cea proaspăt apărută. 

 

2.5. Situația contractelor în derulare 

 

Activitatea de producție și prestări servicii, se desfășoara în baza contractelor ferme 

încheiate cu diversi parteneri, principalii clienți ai societății, la data întocmirii planului de 

reorganizare, fiind: 

 

Nr. 

Crt.  

Denumirea clientului Nr. si Data 

contractului 

Obiectul contractului  Valoarea 

contractului 

1 ASIRAL Investment 

SRL Romania 

114/2019 / 

09.12.2019 

Livrare produse 

metalurgice 

21.780 Euro 

2 STC GmbH Germania 613 / 05.12.2019 Livrare produse 

metalurgice 

   497.500 

Euro 

3 KOYO Romania SA AA 20 / 

17.10.2019  

Livrare produse 

metalurgice 

59.400 Euro 

4 KOYO Romania SA AA 19 / 

17.10.2019  

Livrare produse 

metalurgice 

67.500 Euro 

5 KOYO Romania SA AA 18 / 

17.10.2019  

Livrare produse 

metalurgice 

62.100 Euro 

6 KALE OTO 

RADYATOR SAN. VE 

TIC. A.S. Turcia 

693 / 19.12.2019 Livrare produse 

metalurgice  

8.400 Euro 

7 BOCHEMIE A.S. 

Cehia 

603 / 05.12.2019 Livrare produse 

metalurgice 

35.100 Euro 

8 RAAL SRL Romania 113/2019 / 

05.12.2019 

Livrare produse 

metalurgice 

2.075 Euro 

9 ROCAST SRL 

Romania 

AA06 / 

07.11.2019 

Livrare produse 

metalurgice 

20.565 Euro 

 

 

2.6.  ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

Analiza economico-financiară s-a relizat pe perioada 2017 - 30.11.2019 ( 30.11.2019 - data 

de referință; balanța de verificare la data de 30.11.2019 reprezintă documentul contabil în 

baza căruia s-au efectuat simulările/calculele)  
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2.6.1. Analiza pe baza bilanturilor depuse de societate pentru anii 2017 - 

30.11.2019 

În analiza financiar-contabilă s-a pornit de la situațiile financiare elaborate în conformitate 

cu reglementările contabile, valabile în perioada 2017 - 2018 și balanța de verificare la 

30.11.2019, furnizate de către societate. 

Prezentăm în tabelul de mai jos, situația centralizată a elementelor bilanțiere aferente 

perioadei respective: 

Element patrimonial 2017 % 2018 % 30,11,2019 % 

A.ACTIV 1.708.266 100,00% 1.233.145 100,00%  100,00% 

A.1. ACTIVE IMOBILIZATE 21.537.419 73,83% 20.609.868 73,96% 19.852.591 71,60% 

Imobilizari necorporale 3.251 0,01% 2.943 0,01% 183.414 0,66% 

Imobilizari corporale 21.414.168 73,41% 20.486.925 73,52% 19.548.094 70,50% 

Imobilizari financiare 120.000 0,41% 120.000 0,43% 121.083 0,44% 

A.2. ACTIVE CIRCULANTE 7.083.063 24,28% 6.705.658 24,06% 5.085.355 18,34% 

Stocuri 2.428.317 8,32% 1.561.148 5,6% 2.299.311 8,29% 

Creante 3.563.742 12,22% 3.975.373 14,27% 1.966.460 7,09% 

Disponibilitati 1.090.975 3,74% 1.169.137 4,20% 819.584 2,96% 

Investitii pe termen scurt 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A.3.- ALTE ACTIVE 551.214 1,89% 551.249 1,98% 2.790.730 10,06% 

B.PASIV  100,00%  100,00%  100,00% 

B.1.CAPITAL PROPRIU 12.526.278 42,94% 12.591.348 45,18% 12.923.491 46,61% 

Capital Social 170.885 0,59% 170.885 0,61% 170.885 0,62% 

Prime de capital 868.622 2,98% 868.622 3,12% 868.622 3,13% 

Rezerve din reevaluare 13.027.377 44,66% 13.027.377 46,75% 13.027.377 46,98% 

Rezerve 3.669.758 12,58% 3.669.758 13,17% 3.669.758 13,23% 

Rezultatul reportat -4.387.182 -15,04% -5.381.724 -19,31% -5.145.294 -18,56% 

Rezultatul ex. financiar -823.182 -2,82% 236.430 0,85% 332.143 1,20% 

Repartizareaprofitului 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

B.2.DATORII 15.571.283 53,38% 14.241.240 51,10% 14.006.859 50,51% 

Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada de pana la un an 9.886.862 33,89% 8.926.322 32,03% 9.051.941 32,64% 

Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada mai mare de un an 5.684.421 19,49% 5.314.918 19,07% 4.954.918 17,87% 

B.3. PROVIZIOANE 0 0,00% 124.100 0,45% 15.392 0,06% 

B.4.ALTE PASIVE 1.074.135 3,68% 910.087 3,27% 782.934 2,82% 

 

           În prima etapa, vom începe cu analiza activului net contabil, avand în vedere faptul că 

gradul de investire al capitalului și puterea sa economică sunt definite de activul societății.    

Prin urmare, activul net contabil dă indicii asupra solvabilității globale a societății și asupra 

dimensiunilor capitalurilor sale  proprii. 

ACTIV/PASIV 2017 2018 30,11,2019 

TOTAL ACTIV 29.171.696 27.866.775 27.728.676 
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TOTAL DATORII 15.571.283 14.241.240 14.006.859 

ACTIV NET CONTABIL 12.526.278 12.591.348 12.923.491 

 

Așa cum se poate observa și din tabelul de mai sus, activele și datoriile societății înregistrează 

scădere în perioada 2017 - 30.11.2019.  

  

ACTIV: 

Activele imobilizate: 

Activele imobilizate ale societatii GALFINBAND SAin perioada 2017-30.11.2019 reprezinta 

aproximativ 73% din total activ si sunt reprezentate de imobilizarinecoroprale, corporale si 

financiare. 

Active circulante 

Activele circulante reprezinta a doua componenta in structura activului bilantier, iar prin 

natura lor, pot insemna calea cea mai scurta spre obtinerea unor lichiditati pe termen scurt.  

În perioada analizată, activele circulante înregistreaza valori în descreștere. 

Situatia acestora este prezentata în tabelul de mai jos. 

Element patrimonial 2017 2018 30,11,2019 

Active circulante 7.083.063 6.705.658 5.085.355 

 

În structură, activele circulante pe perioada analizată 2017 - 30.11.2019 se prezintă astfel: 

Element patrimonial 2017 2018 30,11,2019 

Stocuri 2.428.317 1.561.148 2.299.311 

Creante 3.563.742 3.975.373 1.966.460 

Disponibilitati 1.090.975 1.169.137 819.584 

Investitii pe termenscurt 29 0 0 

 

Stocuri 

Stocurile reprezinta un activ important al oricarei companii, avandimplicatie directa asupra 

contului de profit si pierdere, prin faptul ca orice supraevaluare sau subevaluare a stocurilor 

conduce la o supraevaluare sau subestimare corespunzatoare a rezultatului. Se poate constata 

o ușoară scădere a acestora în perioada analizată. 

Creanțe 

Creanțele, pe perioada analizată 2017 - 30.11.2019, înregistrează valori în creștere de la suma 

de 3.563.742 în anul 2017 la suma de 3.975.373 lei la data de 30.11.2019. 

Disponibilități 

Disponibilitățile bănesti reprezintă o componentă importantă a activelor circulante, cu ajutorul 

cărora se efectuează multiple operații economice legate de mișcarea capitalului cum sunt: 

încasarile, plățile, transferurile de mijloace bănesti între agentii economici, relatii cu bugetul 

de stat, cu bugetul de asigurari sociale, etc. 

La 30.11.2019 disponibilitățile societății sunt în suma de 819.584 lei. 
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PASIV: 

În componența capitalurilor proprii intră: capitalul social, rezerve de orice fel, prime de 

capital, rezultatul reportat și rezultatul exercitiului financiar. 

Element patrimonial 2017 2018 30,11,2019 

Capital Social 170.885 170.885 170.885 

Prime de capital 868.622 868.622 868.622 

Rezerve din reevaluare 13.027.377 13.027.377 13.027.377 

Rezerve 3.669.758 3.669.758 3.669.758 

Rezultatulreportat -4.387.182 -5.381.724 -5.145.294 

Rezultatul ex. financiar -823.182 236.430 332.143 

Repartizare profit 0 0 0 

Total capital propriu 12.526.278 12.591.348 12.923.491 

 

În perioada 2017 - 30.11.2019, capitalurile proprii înregistrează valori pozitive.  

Capitalul social al societatii GALFINBAND S.A. este de 170.884,70 Lei, integral vărsat, 

împărțit în  1.708.847 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. 

 

Datorii: 

Datoriile, pe perioada analizată 2017 - 30.11.2019, au înregistrat o ușoara scădere, de la 

suma de 15.571.283 lei în 2017, la suma de 14.006.859 lei la 30.11.2019. 

Acestea sunt reprezentate de: datorii față de furnizori, față de bugetul statului și local, 

salarii și asimilate, diverși creditori, etc. 

Element patrimonial 2017 2018 30,11,2019 

Datorii 15.571.283 14.241.240 14.006.859 

 

2.6.2. Analiza bilanțului prin metoda ratelor (ratios).  Ratele de structură 

ale activului 

 

Pentru o analiză mai detaliată a activului vom proceda la analiza acestuia pe baza ratelor de 

structură, analiză care urmărește în principal următoarele aspecte: 

 stabilirea și evaluarea raporturilor dintre diferite elemente patrimoniale de activ; 

 aprecierea stării patrimoniale și financiare; 

 ponderea pe care elementele grupelor de pasiv o dețin în totalul pasivului bilanțier; 

 raportul în care se află două grupe/subgrupe de pasiv. 

Aceste rate se obtin în urma analizei pe verticală și se determină prin raportarea posturilor de 

active și de capitaluri ale bilantului, la totalul acestora. Aceste rate pun în evidență 

caracteristicile financiare ale intreprinderii, cum ar fi: 

 capacitatea activelor de a se transforma în lichidități; 

 autonomia și independența financiară a intreprinderii; 

 calitatea echilibrului financiar pe termen scurt; 

 structura de finanțare a intreprinderii. 
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Ratele de structură a activelor reflectă apartenența sectorială a entității analizate: 

Denumire indicator 

  Formula de 

calcul 2017 2018 31,07,2019 

Rata generala a imobilizarilor Imobilizari/Activ 73,83% 73,96% 71,60% 

Rata generala a activelor 

circulante 

Active 

circulante/Activ 24,28% 24,06% 18,34% 

Rata stocurilor Stocuri/Activ 8,32% 5,60% 8,29% 

Rata creantelor Creante/Activ 12,22% 14,27% 7,04% 

Rata trezoreriei Disponibil/Activ 3,74% 4,20% 2,96% 

 

2.6.3.  Analiza ratelor de structură - structura financiară 

 

Denumire indicator   Formula de calcul 2017 2018 30,11,2019 

Rata autonomiei financiare 

CapitaluriProprii/Total 

Pasiv 42,94% 45,18% 46,61% 

Rata de îndatorare globală 

DatoriiTotale/Total 

pasiv 53,38% 51,10% 50,51% 

 

Rata autonomiei financiare globale – este un indicator care reflectă gradul de independență 

financiară a societatii. Se consideră că existența unui capital de cel puțin 1/3 din pasivul total 

constituie o premisă esentială pentru autonomia financiară a societății. 

În cazul societății,  capitalul  propriu este pozitiv și pentru perioada analizată acest indicator 

se situează peste nivelul recomandat de min. 33%. 

 

Rata îndatorării globale măsoară ponderea datoriilor totale ale societății în total pasiv. Se 

calculează prin raportarea datoriilor totale față de terți (indiferent de natura lor) la total pasiv. 

Această rată arată cât din total pasiv reprezintă datoriile totale, diferența care ramane 

reprezentând partea de capitaluri proprii ale entității, fiind complementară ratei autonomiei 

financiare globale, ceea ce presupune că o valoare recomandabilă ar fi de maxim 2/3, deci nu 

mai mare de 66%. Astfel: o creștere a ratei de îndatorare globală afectează rata autonomiei 

financiare globale în sensul descreșterii acesteia și invers, o descreștere a ratei de îndatorare 

globală implică o crestere a ratei de autonomie financiară globală. 

 

În cazul societății debitoare, valorile înregistrate se situează sub limitele recomandate. 

 

2.6.4.  Echilibrul financiar 

 

Echilibrul financiar semnifică pe de o parte faptul că societatea trebuie să fie aptă, grație 

lichidităților sale, să facă față datoriilor, atunci când acestea devin exigibile, iar pe de alta 

parte noțiunea de echilibru financiar presupune mentinerea unui echilibru functional între 

nevoile și resursele societății, ținându-se cont de destinațiile nevoilor și de stabilitatea 

resurselor. 
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Echilibrul financiar trebuie abordat într-o manieră dinamică și se analizează ca: echilibru pe 

termen lung, care vizează corelația dintre capitalul permanent și activele imobilizate (fond de 

rulment); echilibrul pe termen mediu, prin compararea activelor circulante cu obligatiile pe 

termen scurt (necesar de fond de rulment) și  echilibrul pe termen scurt, realizat pe baza 

corelației dintre FR si NFR (trezoreria netă), prin compararea disponibilităților cu nivelul 

creditelor bancare temporare. 

 

Indicator 2017 2018 30,11,2019 

Fondul de rulment(1+2-3) -3.326.720 -2.703.602 -1.974.182 

1.Capital propriu 12.526.278 12.591.348 12.923.491 

2.Credite pe termen lung 5.684.421 5.314.918 4.954.918 

3.Active imobilizate 21.537.419 20.609.868 19.852.591 

 

Indicator 2017 2018 30,11,2019 

Necesar fond rulment (NFR) 

(1+2+3)-(4+5) -3.326.720 -2.703.602 -1.974.182 

1.Stocuri 2.428.317 1.561.148 2.299.311 

2.Creante 3.563.742 3.975.373 1.966.460 

3.Alte active 551.243 551.249 2.790.730 

4.Datorii t.s. 7.451.296 6.666.939 7.165.961 

5.Alte pasive 1.074.135 1.034.187 798.326 

 

Indicator  2017 2018 30,11,2019 

Fondul de rulment -3.326.720 -2.703.602 -1.974.182 

Necesar fond rulment -3.326.720 -2.703.602 -1.974.182 

Trezorerianeta( FR -NFR) -1.344.591 -1.090.246 -1.066.396 

 

Teoretic, fondul de rulment trebuie să fie pozitiv, ceea ce nu înseamnă că în anumite situatii, 

nu poate exista un fond de rulment negativ, fără a compromite buna funcționare a 

intreprinderii.  

Existența unui fond de rulment negativ constituie un semnal de alarmă pentru societatea care 

are active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt, pe care nu le va putea 

achita.  

Necesarul de fond de rulment desemnează nevoile financiare generate de executarea unor 

operațiuni repetitive, care compun ciclul de exploatare curentă ( cumpărări, vânzări, plăți 

salarii), al cărui total trebuie acoperit cel putin parțial de resurse stabile (fondul de rulment 

net).  

Un necesar de fond de rulment negativ reflectă un surplus de resurse nete temporare fața de 

capitalurile circulante, necesitățile temporare fiind mai mici decât resursele temporare ce pot 

fi mobilizate.   

Această situație este favorabilă dacă este consecința accelerării rotației activelor circulante, 

urgentării încasărilor și realizării plăților, cu efecte favorabile asupra capacității de plată. 
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Trezoreria netă rezultă din egalitatea dintre activele și pasivele bilantului, în prezentarea 

tabelară însemnand Activ=Pasiv, respectiv Utilizări=Resurse, egalitate care conduce la 

confruntarea fondului de rulment (FR) cu necesarul de fond de rulment (NFR). 

 

2.6.5. Analiza lichidității și solvabilității 

 

Lichiditatea și solvabilitatea financiară exprimă capacitatea societății de a face față plăților 

scadente.  

Lichiditatea globală - reflectă capacitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma 

într-un timp scurt în lichidități pentru a satisface obligațiile de plată exigibile.  

Denumire indicator 2017 2018 30,11,2019 

1.Active circulante 7.083.063 6.705.658 5.085.355 

2.Datorii termen scurt 9.886.862 8.926.322 9.051.941 

Lichiditatea globala 1/2 0,72 0,75 0,56 

 

Lichiditatea globală este favorabilă atunci când are o mărime supraunitară, însă din analiza 

datelor de mai sus rezultă că pe întreaga perioadă analizată lichiditatea globală a societății este 

nesatisfacătoare (ântrucat are valori mai mici de 1) ceea ce reflectă imposibilitatea 

componentelor patrimoniale curente de a se transforma ântr-un termen scurt în lichidități 

pentru a satisface obligațiile de plată exigibile.  

Lichiditatea imediată 

Denumire indicator 2017 2018 30,11,2019 

1.Disponibilitati 1.090.975 1.169.137 819.584 

2.Datorii ce trebuiesc platite          

într-o perioadă de până la 1 an 9.886.862 8.926.322 9.051.941 

Lichiditatea imediată 1/2 0,11 0,13 0,09 

 

Lichiditatea imediată, numită și testul acid, măsoară capacitatea firmei de a-și acoperi 

datoriile pe termen scurt cu ajutorul disponibilitatilor bănești proprii pe care le are la 

dispoziție. Aceasta înregistează valori nesatisfăcătoare, valoarea recomandată pentru acest 

indicator fiind în jur de 1. 

 

Solvabilitatea patrimonială – exprimă gradul în care capitalurile proprii sunt suficiente pentru 

a acoperi pasivul total.  

Denumire indicator 2017 2018 30,11,2019 

1.Capitaluri proprii 12.526.278 12.591.348 12.923.491 

2.Total pasiv 29.171.696 27.866.775 27.728.676 

Solvabilitate patrimonială 

generală 1/2 0,43 0,45 0,47 

 

Apreciere 

Bun Satisfacator Nesatisfacator 
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>0,5 0,3-0,5 <0,3 

În situația data, în perioada 2017 - 30.11.2019 rezultatul obținut pentru solvabilitatea 

patrimonială  este satisfăcător. 

 

Solvabiltatea generală – reflectă gradul în care datoriile totale sunt acoperite de către activele 

totale. O valoare supraunitară arată o stare bună de solvabilitate. 

Denumire indicator 2017 2018 30,11,2019 

1.Total Activ 29.171.696 27.866.775 27.728.676 

2.Total Datorii 15.571.283 14.241.240 14.006.859 

Solvabilitate generală 1/2 1,87 1,96 1,98 

 

2.6.6. Analiza perfomantelor pe baza contului de profit si pierdere 

 

Performanța financiară a unei intreprinderi este masurată cel mai adesea prin intermediul 

profiturilor și a elementelor acestora, pe care firma le obtine pe baza resurselor existente. 

Punctul de pornire în realizarea unei analize financiare pe baza contului de profit și pierdere îl 

reprezintă profitul, iar prin aceasta profitabilitatea societății. Profitabilitatea este de o 

importanță similară lichidității, deoarece aceasta reprezintă premisa continuarii activității. Prin 

urmare, analiza evolutiei contului de profit și pierdere este necesară pentru a contura o 

imagine cât mai fidelă și complexă a situatiei societății. 

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit si pierdere este prezentata în tabelul de mai 

jos: 

Denumireaelementului 2017 2018 30,11,2019 

Cifra de afaceri 12.127.174 14.152.595 13.023.552 

Venituri aferente costului prod. în curs de executie -74.960 182.909 200.091 

Alte venituri din exploatare 301.510 135.424 249.332 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12.353.724 14.470.928 13.472.975 

Ch cu mat.prime si mat.consumabile 8.188.301 9.690.607 8.596.522 

Alte ch.externe(cu energiesiapa)  336.248 347.809 256.049 

Ch privind marfurile 309.609 89.244 90.799 

Chelt.cu personalul 2.006.941 1.742.369 1.585.418 

Ajustari de valoare privind imobiliz.corporale si necorporale    

a.1) Cheltuieli 838.595 976.289 758.509 

     a.2.)Venituri 0 0 0 

Alte chelt.de exploatare 23.145 18.785 331.912 

Chelt.privind prest.externe 903.504 991.926 954.217 

Chelt.cu alte impoz.,tx si vars.asimilate 99.534 87.521 57.823 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 12.705.877 13.944.550 12.631.249 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:    

- Profit  526.378 841.726 

     - Pierdere 352.153   

VENITURI FINANCIARE  4.781 7.035 12.894 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL  475.810 296.983 522.476 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:     

    - Profit     

    - Pierdere 471.029 289.948 509.582 
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VENITURI TOTALE 12.358.505 14.477.963 13.485.869 

CHELTUIELI TOTALE  13.181.687 14.241.533 13.153.725 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:       

   - Profit  236.430 332.144 

  - Pierdere 823.182   

Impozit 0 0 0 

PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERC.FINANCIAR    

     - Profit ( rd.64-65-66-67)  236.430 332.144 

     - Pierdere ( rd.65+66+67-64) 823.182   

 

Activitatea din exploatare prezintă cea mai mare importanță în cadrul analizei pe baza 

contului de profit și pierdere, indiferent de specificul activității entității analizate. 

În ceea ce priveste analiza rezultatului activității de exploatare în anul 2017 se înregistrează 

valori negative a rezultatelor obținute. Începând din anul 2018 societatea debitoare a 

înregistrat profit. 

Denumirea elementului 2017 2018 30,11,2019 

Venituri din exploatare 12.353.724 14.470.928 13.472.975 

Cheltuieli din exploatare 12.705.877 13.944.550 12.631.249 

Profit/pierdere din exploatare -823.182 236.430 332.144 

 

Cheltuielile de exploatare reprezintă totalul cheltuielilor ocazionate de desfasurarea 

activității de exploatare (exprimată prin veniturile din exploatare) și care determină 

rezultatul brut din exploatare. 

Denumireaelementului 2017 2018 30,11,2019 

Venituri financiare 4.781 7.035 12.894 

Cheltuieli financiare 475.810 296.983 522.476 

Profit/pierdere netă -471.029 -289.948 -509.582 

 

Rezultatul net al exercitiului înregistrează valori pozitive începând din anul 2018. 

 

2.7.  Analiza economico-finaciară la data deschiderii procedurii - conform balanței de 

verificare încheiate la data de 30.11.2019 

2.7.1.  Patrimoniul societatii 

Element patrimonial 30.11.2019 % 

A.ACTIV 27.728.676 100,00% 

A.1. ACTIVE IMOBILIZATE 19.852.591 71,60% 

Imobilizari necorporale 183.414 0,66% 

Imobilizari corporale 19.548.094 70,50% 

Imobilizari financiare 121.083 0,44% 

A.2. ACTIVE CIRCULANTE 5.085.355 18,34% 

Stocuri 2.299.311 8,29% 

Creante 1.966.460 7,09% 

Disponibilitati 819.584 2,96% 
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Investitii pe termen scurt 0 0,00% 

A.3.- ALTE ACTIVE 2.790.730 10,06% 

B.PASIV 27.728.676 100,00% 

B.1.CAPITAL PROPRIU 12.923.491 46,61% 

Capital Social 170.885 0,62% 

Prime de capital 868.622 3,13% 

Rezerve din reevaluare 13.027.377 46,98% 

Rezerve 3.669.758 13,23% 

Rezultatulreportat -5.145.294 -18,56% 

Rezultatul ex. financiar 332.143 1,20% 

Repartizareaprofitului 0 0,00% 

B.2.DATORII 14.006.859 50,51% 

Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada de pana la un an 9.051.941 32,64% 

Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada mai mare de un an 4.954.918 17,87% 

B.3. PROVIZIOANE 15.392 0,06% 

B.4.ALTE PASIVE 782.934 2,82% 

 

Analizând situația cu care se confruntă societatea la 30.11.2019, putem puncta următoarele 

aspecte: 

 Activele imobilizate reprezintă cea mai mare pondere în totalul activului societății, 

cu un procent de 71,60%; 

 În cadrul activelor circulante ponderea este deținută de stocuri ; 

 Datoriile pe termen scurt pe care le are societatea în valoare de 9.051.941 lei 

depășesc valoarea activelor circulante în valoare de 5.085.355 lei generând un 

dezechilibru pe termen scurt. 

 

2.7.2 Contul de profit și pierdere la data 30.11.2019 

 

Denumireaelementului 30,11,2019 

Cifra de afaceri 13.023.552 

Venituri aferente costului prod.incurs de executie 200.091 

Alte venituri din exploatare 249.332 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 13.472.975 

Ch cu mat.prime si mat.consumabile 8.596.522 

Alte ch.externe(cu energiesiapa)  256.049 

Ch privindmarfurile 90.799 

Chelt.cu personalul 1.585.418 

Ajustari de valoare privind imobiliz.corporale si necorporale  

a.1) Cheltuieli 758.509 

     a.2.)Venituri 0 

Alte chelt.de exploatare 331.912 

Chelt.privprest.externe 954.217 

Chelt.cu alte impoz.,tx si vars.asimilate 57.823 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 12.631.249 
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PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  

- Profit 841.726 

     - Pierdere  

VENITURI FINANCIARE  12.894 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL  522.476 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:   

    - Profit   

    - Pierdere 509.582 

VENITURI TOTALE 13.485.869 

CHELTUIELI TOTALE  13.153.725 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:   

   - Profit 332.144 

  - Pierdere  

Impozit 0 

PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERC.FINANCIAR  

     - Profit ( rd.64-65-66-67) 332.144 

     - Pierdere ( rd.65+66+67-64)  

 

Din situația prezentată mai sus, se poate observa că societatea înregistreaza profit  la data de 

referință a planului de reorganizare. 

Analiza efectuată a stat la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare. 

 

2.8..Cauzele care au condus la apariția stării de insolvență, în urma analizei 

administratorului judiciar, au fost în principal următoarele: 

  

 Restrângerea drastică a cererii de produse metalurgice pe piața internă și 

internațională, pentru produsele cu grad ridicat de prelucrare (benzi inguste și subțiri 

laminate la rece acoperite și neacoperite) a condus la scăderea producței fizice 

începând cu anul 2017. Un factor determinant a fost fluctuația continuă lunară a 

prețurilor la materiile prime în cuantumuri insemnate; 

 Activitatea de vânzări a fost semnificativ afectată de restrângerea cererii și de evoluția 

prețurilor; 

 Produselele destinate unor domenii afectate de criza economică, respectiv construcțiile 

(profile zincate, tabla zincata foi), metalurgia (tuburi umplute pentru tratarea otelului 

în oale, benzi metalice pentru ambalare), au înregistrat o scădere foarte mare; 

 În domeniul automatizărilor industriale, volumul comenzilor a fost zero din cauza 

diminuării fondurilor de investitii și reparații alocate de către firme, unele contracte de 

modernizare în derulare și investițiile noi fiind amanate; 

 Nefinalizarea productiei in curs de executie, care se menține la un nivel constant pe 

toată perioada de referință, a condus la acumularea de cheltuieli fara a putea fi 

valorificata in vederea  obtinerii de fonduri necesare pentru plata datoriilor exigibile; 

 Finantarea activitatii pe bază de credite furnizori si resurse imprumutate a crescut 

gradul de indatorare, fiind alta cauza care a condus la apariţia stării de insolvenţă; 

 Cheltuielile mari cu dobânzile  aferente creditelor contractate; 

 Activitatea  debitoarei a devenit neprofitabilă începând cu anul 2017, din cauza 

managementului defectuos. 
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În concluzie, îndatorarea societății a dus la scăderea considerabilă a autonomiei şi a 

stabilității financiare a acesteia, cu implicatii asupra lichidității şi solvabilității, ducând în 

final la incapacitate de plată. 

 Totodată, cauzele aparitiei stării de insolvență sunt de natură conjuncturală datorate 

domeniului în care societatea și-a desfasurat activitatea, respectiv ”Laminarea la rece a 

benzilor înguste” – cod  CAEN 2432. 

   

3. NECESITATEA REORGANIZĂRII 

 

3.1. Obiectivele planului de reorganizare: 

 

- Rentabilizarea și obținerea de profituri nete care să asigure viabilitatea societății; 

- Monitorizarea strictă a tuturor cheltuielilor societății în scopul eliminării celor 

neeconomicoase; 

- Reabilitarea imaginii firmei în mediul de afaceri; 

- Apelarea în perioada desfășurării planului de reorganizare la consultant în domeniile 

deficitare, atunci când este necesar. 

 

Se propune prezentul plan de reorganizare cu adaptarea unei strategii de supraviețuire 

și redresare, care să conducă la: 

 - evitarea falimentului; 

       - obținerea unei perioade de grație în menținerea activității și efectuarea unor transformări 

interne radicale; 

       - depășirea fazei de criză prin care trece societatea și relansarea activității economice pe 

principii economice cinstite, sanătoase, riguros urmărite,  într-un timp relativ scurt; 

       - menținerea activității în segmentul său de piață și crearea posibilității de diversificare a 

serviciilor oferite și obținerea unor noi segmente de piață  profitabile; 

       - stabilirea unor măsuri tehnice pentru evitarea acumulării de noi datorii și lichidarea 

treptată a celor existente. 

 

3.2. Avantajele reorganizării 

 

3.2.1. Principalele premise de la care pleacă reorganizarea:  

  

Planul de reorganizare urmărește acoperirea pasivului societății debitoare și 

continuarea unei activități comerciale eficiente, prin asigurarea unui echilibru patrimonial 

între activul real al societății și pasivul aferent, eliminând acele datorii suplimentare care un 

au corespondent în activ, în contextul unei îndestulări superioare față de cea în care s-ar fi 

îndestulat creditorii în situația falimentului. 

 În acest sens  se prevede restructurarea și continuarea activității ca și companie de 

construcții metalice și părți componente ale construcțiilor metalice, folosindu-se de experiența 

acumulată în domeniu, precum și valorificarea unor bunuri din averea acesteia, neesențiale 

desfășurării activității principale. 

  

Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului sunt: 

A. Asigurarea unor surse de venit din: 

 Desfășurarea activității curente în calitate de companie de producție, cercetare și 

prestări servicii – detaliată la Secțiunea ”Date generale”, Capitolul ”Descrierea 

activității curente și a procesului de producție” 
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 De asemenea, se propune  valorificarea de active neesențiale în desfășurarea 

activității curente, în baza unui Regulament de vânzare a bunurilor prin licitație 

publică ce va fi aprobat de creditori. 

 

B. Echilibrarea activului cu pasivul, asigurarea unui flux de numerar pozitiv; 

 

C. Distribuiri către creditori. 

  

Dezideratele propuse prin Plan pot fi atinse iar activitatea poate fi continuată, având în 

vedere baza materială de care dispune societatea, precum și existența unui personal calificat, 

cu experiență în domeniul de activitate al societății și atașat față de valorile acesteia. 

 

3.2.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului 
 

Falimentul unei societăți situează creditorii și debitorul pe poziții antagonice, primii 

urmărind recuperarea integrală a creanței împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă, 

menținerea intreprinderii în viața comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor 

exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în 

întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-și 

activitatea, cu consecința creșterii sale economice, iar creditorii pot profita de pe urma 

maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, proporția acoperirii 

tabelului de creanțe fiind superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. 

Decizia va fi însă întotdeauna stabilită de rezultatul comparației estimative între ceea 

ce poate fi obținut de către fiecare dintre creditori în cele două varinate posibile: reorganizare 

respectiv faliment. Astfel, niciun creditor participant la procedură un va putea avea, în urma 

implementării unui plan de reorganizare, o situație mai rea decât ar fi avut-o în ipoteza în care 

societatea debitoare ar fi intrat în faliment (acesta fiind principiul de bază de la care se 

pornește în orice demers onest de reorganizare). 

 Ordonarea unui complex de măsuri menite să asigure redresarea societăţii reprezintă o 

necesitate evidentă, care permite participanţilor la procedură să aibă o reprezentare adecvată a 

ţintei şi a mijloacelor prin care se propune atingerea acesteia. 

 De aceea, deşi este o procedură concursuală care se desfășoară, cum am mai spus, în 

prezența intereselor divergente ale debitoarei şi ale creditorilor, procedura propunerii unui 

plan de reorganizare care, în condiţiile legii, urmează a fi acceptat şi confirmat, implică 

deopotrivă creditorii şi debitorul şi conciliază interesele contrare ale acestora în vederea 

atingerii unui scop comun: acoperirea într-un grad cât mai ridicat a pasivului şi continuarea 

activităţii comerciale. 

Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizarii sunt evidente, tinând cont de 

necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei întreprinderi care se va dovedi a fi viabilă 

în viitor şi de crearea unui număr de locuri de muncă, răspunzând exigenţelor celor două 

direcţii de interes ale oricărei proceduri de insolvenţă: continuarea activității intreprinderii şi 

satisfacerea creditorilor. 

             Este de menționat că valoarea de lichidare a patrimoniului GALFINBAND S.A., 

comparativ cu suma totală a creanțelor de 17.119.187,29 lei, este inferioară,  și în cazul 

procedurii de faliment procentul în care ar putea fi acoperite creanțele înscrise în tabelul 

definitiv ar fi mult mai mic decât dacă planul propus ar fi implementat. La acest moment, 

bunurile existente în patrimoniul debitorului au o valoare de piață totală insuficientă acoperirii 

integrale a creanțelor.  

 Motivul legitim și, în același timp, pragmatic care stă la baza tuturor acestor 

preocupări pornește de la următoarele observații simple: ”Conform indicatorilor Băncii 
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Mondiale, ratele de recuperare din UE sunt cuprinse între 30% (în Croația și România) și 

90% (în Belgia și Finlanda). Ratele de recuperare sunt mai mari în economiile în care 

restructurarea este procedura de insolvență cel mai des întâlnită. În aceste economii, 

creditorii se pot aștepta, în medie, la recuperarea a 83% din creanțele lor, față de o medie de 

57% în procedura de lichidare”. – Indexul ”Doing Business” al Băncii Mondiale pentru 

2016, Apud, Ibidem, pag. 3. 
  

 Totodată, procedura de reorganizare comportă și alte avantaje: 

 Continuând activitatea, va crește considerabil prețul de vânzare al bunurilor unei 

societăți active, față de situația valorificării patrimoniului unei societăți moarte, 

nefuncționale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la 

momentul înstrăinării), 

 

 De asemenea, continuarea activității de producție, cercetare și prestări servicii 

mărește considerabil șansele de atragere a unui investitor, fie ca activele societății 

să fie vândute ca un ansamblu în stare de funcționare (ca afacere), chiar în 

eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment, 

 

 Societatea are costuri fixe, date de activitatea de gestionare a patrimoniului 

(utilități, asigurări, pază, impozite locale, salarii personal indirect productiv, s.a.), 

cheltuieli ce  un pot fi susținute decât prin desfășurarea activității de bază. Toate 

aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societății, ar urma să fie plătite 

cu prioritate din valoarea bunurilor vândute, conform art. 161 pct.1 din Legea               

nr. 85/2014 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), împietând asupra 

valorii obținute din vânzare, și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a 

creanțelor creditorilor. 

 

3.2.3. Comparația avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de 

lichidare a societății în caz de faliment 

 

Raportându-ne, în estimarea valorii de piață a activelor GALFINBAND S.A., la 

valoare de evaluare a bunurilor aflate în patrimoniul societății, putem concluziona că 

implementare cu succes a planului de reorganizare va asigura acoperirea într-un grad mai 

mare a creanțelor creditorilor față de cel estimat în ipoteza falimentului – 43,41% față de 

27,99%. 

Evaluarea activelor aparținând societății GALFINBAND S.A. a fost realizată de către 

persoane de specialitate independente, iar prin evaluarea efectuată s-a urmărit determinarea 

atât a valorii de piață a activelor societății debitoare, cât și a valorii de lichidare a 

patrimoniului acesteia. 

În acest sens menționăm faptul că, potrivit rapoartelor de evaluare și SEV 100 – 

Cadrul general, ”valoarea de piață … este suma estimată pentru care o proprietate va fi 

schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o 

tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corepunzătoare, în care 

părțile implícate au acționat în cunoștință  de cauză, prudent și fără constrângere”. 

Valorificarea activelor societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții 

speciale care un permit obținerea în schimbul activelor societății debitoare a valorii de piață a 

acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce se obține în procedura de lichidare a activelor 

societății debitoare, se utilizează valoarea de lichidare definită ca ”suma carea r putea fi 

primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăți, într-o perioadă de timp pera scurtă 
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pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specifică în definiția valorii de 

piață”. 

Sumele de bani obținute în ipoteza deschiderii procedurii de faliment a societății, 

reprezentând valoarea de lichidare a activelor, un vor putea fi distribuite integral creditorilor 

înscriși în tabelul definitiv de creanțe, valoarea acestor distribuiri urmând a fi influențată de 

sumele acumulate în perioada de observație ce s-ar adăuga creanțelor înscrise în tabel                

(art. 161 pct.4) și de cheltuielile de procedură (art. 161 pct.1, art. 159 pct.1). 

 

Valorile de lichidare rezultate în urma rapoartelor de evaluare a activelor societății, 

stabilite în conformitate cu standardele internaționale de evaluare se prezintă după cum 

urmează: 

ACTIVE val.lichidare-lei 

BUNURI IMOBILE 

 Lotul 1 - teren cu o suprafață de 3.993 mp:         224.606,00 

lotul 2 - teren cu o suprafață de 4.116 mp:                     231.525,00 

Lotul 4 - teren cu o suprafață de 6.528 mp:                    367.200,00 

Lotul 5 - teren cu o suprafață de 1.314 mp:                      73.913,00 

C8 - Cabinapază:                                                        543,00 

C7 - Halăprocesarebenzi metal:                                     199.124,00 

C9 - Halădepozitareșiproducție:                                    372.814,00 

C10 - Atelier electric-hidraulic:                                         83.666,00 

C11 - Atelier mecanic:                                                       93.705,00 

C1 - Depozitmaterii prime:                                                   70.580,00 

C4 - Depozitmateriale:                                                        16.789,00 

C5 - Clădireadrninistrativă:                                                28.388,00 

C6 - Clădireadministrativă:                                                  35.282,00 

C2 - Hală profile zincate:                                                     82.229,00 

Lotul 3 - teren cu o suprafață de 1.639 mp:                 i 92.194,00 

Lotul 6 - teren cu o suprafață de 878 mp:                       49.388,00 

Haladesulfurarefonta:                                                       134.133,00 

BUNURI MOBILE 

Linie de profilebenzi zincate marca Boxer – S3, serie 1861/10.04                112.500,00 

Linieacoperirimetalice S1           18.750,00 

Liniefâșiere S1 300mm 150.000,00 

Linie fâșiere 250mm – S1, serie 85/15.771 112.500,00 

Liniefabricație ”benzidinoțelprotejateanticoroziv destinate ambalării – S1          

250.000 lei 187.500,00 

Linie fâșiere 1000mm HONJO Akatsuki – S3 187.500,00 

Mobilier, birotica, SDV-uri 469.339,00 

Creanțe din Contracte comerciale cesionate la BT   1.467.000,00 

Stocuri 432.000,00 

TOTAL ACTIVE 5.293.168,00 

 

 În acest context, în ipoteza falimentului se poate estima în mod optimist că ditribuirile 

către creditori ar fi realizate din următoarele sume 

a. Valoarea de  lichidare a activelor este de:  5.293.168,00 lei; 

b. Conturi la bănci la data de 30.11.2019:         825.595,81 lei. 

 

Comparativ, procentul de recuperare al creanțelor creditorilor în Variantele                         

A (reorganizare) și B (faliment), este unul superior în varianta A (reorganizare), respectiv: 
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Varianta A: Reorganizare   Varianta B: Lichidare prin Faliment 

creanțe garantate                       100%   creanțe garantate                      77,43% 

creanțe salariale     100%   creanțe salariale   100% 

creanțe bugetare     100%   creanțe bugetare  100% 

creanțe indispensabile                creanțe chirografare      1,97% 

(chirografare)      94,35%   

creanțe chirografare                      1,98% 

 

Față de valorile prezentate mai sus, se poate observa faptul că, sumele ce urmează a fi 

distribuite prin programul de plăți propus prin prezentul plan de reorganizare către creditorii 

înscriși în tabelul de creanțe, sunt superioare sumelor achitate conform estimărilor în ipoteza 

falimentului. Prezentarea detaliată a modalității de calcul a sumelor estimate a fi distribuite în 

cazul unei proceduri de faliment, se regăsește în Capitolul 7.4 din plan – Simularea 

falimentului - Proiecția distribuirilor prezumate a se efectua în perioada reorganizării judiciare 

comparativ cu ipoteza falimentului societății debitoare și Tratamentul corect și echitabil. 

. 

 

4. PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETĂȚII 

 

Activele societății reprezentând imobilizările corporale, au fost evaluate de către 

experți evaluatori independenți,  membri titulari ANEVAR. 

În urma evaluării au rezultat următoarele valori: 

ACTIVE val.de piata-lei val.lichidare-lei 

BUNURI GREVATE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ ÎN FAVOAREA VISTA BANK SA 

Lotul 1 - teren cu o suprafață de 3.993 mp:         299.475,00 224.606,00 

lotul 2 - teren cu o suprafață de 4.116 mp:                     308.700,00 231.525,00 

Lotul 4 - teren cu o suprafață de 6.528 mp:                    489.600,00 367.200,00 

Lotul 5 – teren cu o suprafață de 1.314 mp:                      98.550,00 73.913,00 

C8 – Cabina pază:                                                        724,00 543,00 

C7 – Hală procesare benzi metal:                                     265.499,00 199.124,00 

C9 – Halădepozitare și producție:                                    497.085,00 372.814,00 

C10 - Atelier electric-hidraulic:                                         111.554,00 83.666,00 

C11 - Atelier mecanic:                                                       124.940,00 93.705,00 

C1 – Depozit materii prime:                                                   94.107,00 70.580,00 

C4 – Depozit materiale:                                                        22.385,00 16.789,00 

C5 - Clădireadrninistrativă:                                                37.850,00 28.388,00 

C6 - Clădireadministrativă:                                                  47.042,00 35.282,00 

C2 - Hală profile zincate:                                                     109.639,00 82.229,00 

TOTAL GARANTII VISTA BANK 2.507.150,00 1.880.364,00 

BUNURI GREVATE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ ÎN FAVOAREA BĂNCII TRANSILVANIA SA 

Lotul 3 - teren cu o suprafață de 1.639 mp:                  122.925,00 92.194,00 

Lotul 6 - teren cu o suprafață de 878 mp:                       65.850,00 49.388,00 

Hala desulfurare fonta:                                                       178.844,00 134.133,00 

Linie de profile benzi zincate marca Boxer – S3, serie 1861/10.04                150.000,00 112.500,00 

Linie acoperiri metalice S1           25.000,00 18.750,00 

Linie fâșiere S1 300mm 200.000,00 150.000,00 

Linie fâșiere 250mm – S1, serie 85/15.771 150.000,00 112.500,00 
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Liniefabricație ”benzi din oțel protejate anticoroziv destinate ambalării – S1           250.000,00 187.500,00 

Linie fâșiere 1000mm HONJO Akatsuki – S3 250.000,00 187.500,00 

Creanțe din Contracte comerciale cesionate la BT   1.956.000,00 1.467.000,00 

Stocuri 576.000,00 432.000,00 

TOTAL GARANȚII BANCA TRANSILVANIA SA 3.924.619 2.943.465,00 

BUNURI LIBERE DE SARCINI 

Mobilier, birotica, SDV-uri 707.329 469.339,00 

TOTAL ACTIVE 7.139.098,00 5.293.168,00 

 

5. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII 

 

5.1. Pasivul societății – Tabelul definitiv de creanțe 
 

La data întocmirii prezentului plan de reorganizare, conform tabelului definitiv 

cuprinzand creantele impotriva averii societatii GALFINBAND S.A., depus la dosar, afișat la 

ușa instantei și publicat în BPI, datoriile societății sunt în sumă totală de 17.119.187,29 lei, 

creanțe admise. 

Tabelul definitiv cuprinde toate creanțele asupra averii debitoarei GALFINBAND 

S.A. la data deschiderii procedurii generale de insolvență, acceptate în tabelul preliminar și 

împotriva cărora nu s-au formulat contestații în conformitate cu prevederile art. 111, precum 

și creanțele admise în urma soluționării contestațiilor. În acest tabel se arată suma solicitată, 

suma admisă și rangul de prioritate a creanței, fiind prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul plan 

de reorganizare . 

De asemenea, tabelul definitiv de creanțe este corelat cu evaluarea garanțiilor 

constituite în favoarea creditorilor garantați. 

Conform dispoziților prevăzute de art. 103 din Legea nr. 85/2014 ”creanțele 

beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea de 

piață a garanției stabilită prin evaluarea, dispusă de administratorul judiciar și efectuată de 

către un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 

activelor asupra cărora poartă garanția se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în 

tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului 

garantat, chiar dacă o parte din creanța sa fusese înscrisă ca și creanță chirografară, până 

la acoperirea creanței principale și accesoriilor ce se vor calcula”. 

Repartizarea pasivului pe grupe de creanțe, după soluționarea contestațiilor și 

evaluarea garanțiilor, se prezintă astfel:  
Grupa Creanța solicitată Creanța acceptată 

scadentă nescadentă 

Creanțe garantate – art.159 pct.3 6.987.731,25 370.869,04 5.547.276,21 

Creanțe salariale – art. 161 pct.3 8.700 8.700,00  

Creanțe bugetare – art. 161 pct.4 76.858              76.858,00  

Creanțe chirografare –art.161 pct.9 11.115.484,04       11.115.484,04  

Total  17.119.187,29 

 

Tabelul definitiv de creanțe este întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii              

nr. 85/2014 privind procedurile insolvenței, creanțele creditorilor fiind admise în categoriile 

de creanțe care le corespund, după cum urmează: 

 

 creanțe care beneficiază de o cauză de preferință - sunt acele creanțe care sunt 

însoțite de un privilegiu și/sau un drept de ipotecă și/sau de drepturi asimilate 

ipotecii, potrivit art. 2347 din Codul civil, și/sau de un drept de gaj asupra 
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bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal 

sau terț garant față de persoanle beneficiare ale cauzelor de preferință. În cazul în 

care debitorul este terț garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferință 

va exercita drepturile corelative numai în ceea ce privește bunul sau dreptul 

respectiv. Aceste cauze de preferință au înțelesul dat lor de Codul civil, dacă prin 

lege specială nu se prevede altfel; 

 creanțe salariale - sunt creanțele ce izvorăsc din raporturi de muncă și raporturi 

asimilate între debitor și angajații acestuia. Aceste creanțe sunt înregistrate din 

oficiu în tabelul de creanțe de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar; 

 creanțe bugetare - reprezintă creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, 

amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora. Își păstrează 

această natură și creanțele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea 

privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deținute, pentru partea de creanță 

neacoperită; 

 creanțe chirografare - sunt creanțele deținute de creditorii debitorului care nu 

beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și creditorii care 

beneficiază de cauze de preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate 

de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau gajurilor deținute, pentru partea de 

creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale 

Mobiliare a unei creanțe nu determină transformarea acesteia în creanță care 

beneficiază de o cauză de preferință. 

 

 

6. STRATEGIA DE REORGANIZARE ȘI SURSELE DE FINANȚARE A 

PLANULUI DE REORGANIZARE 

 

6.1. Strategia de reorganizare 

 
 Măsuri adecvate pentru punerea planului de reorganizare în practică: 

I) Urmărirea realizării veniturilor previzionate și încadrarea în cheltuielile programate prin 

bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru perioada de reorganizare; 

II) Realizarea profitului net așa cum a fost previzionat, fiind principala sursă financiară pentru 

plata creditorilor; 

III) Pe perioada de reorganizare întregul profit net se va repartiza pe surse proprii de finanțare, 

necesare plății creditorilor; 

IV) Pe perioada celor trei ani de reorganizare nu se vor înregistra cheltuieli cu investițiile din 

cauza lipsei surselor proprii de finanțare; 

V) Se va acționa pentru încasarea sumelor datorate de clienți; 

VI) Profitul net ce se va realiza va fi utilizat în exclusivitate pentru plata datoriilor către 

creditori. 
 

 Păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii 

sale, inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu 

supravegherea activităţii sale de către un administrator desemnat în condiţiile 

legii: 
Pe parcursul reorganizării, activitatea debitorului va fi condusă de către 

administratorul special desemnat, dl. Smadu Adrian-Eduard, ce va avea drept de administrare 

și dispoziție asupra bunurilor din averea debitorului, sub supravegherea administratorului 

judiciar desemnat în condițiile legii. 
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Pentru realizarea acestor obiective se are în vedere păstrarea echipei manageriale și a 

personalului firmei, dată fiind experiență  și înalta calificare în domeniul specific de activitate. 

 

 Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi 

proveniența acestora: 
 Resursele financiare necesare realizării planului de reorganizare și continuare a 

activității, vor fi numai sursele proprii ale societății, respectiv : 
- în principal de încasările din activitatea curentă, la care s-au adaugat încasările obtenabile din 

valorificarea unor active non-core, precum și imprumuturi pe termen scurt pentru acoperirea 

eventualelor minusuri de trezorerie generate de încasarea cu întârziere a creanțelor curente de 

la clienți sau alte imprumuturi. 

 

 Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una 

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

confirmării planului: 

- Nu se transmit bunuri din averea societăţii către persoane fizice sau juridice constituite 

anterior sau ulterior confirmării planului. 

 

 Fuziunea debitorului: 

- Nu a fost luată în considerare posibilitatea realizării unei fuziuni. 
 

 Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau 

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: 

 - Teza I – Prin planul de reorganizare s-a avut în vedere ca variantă alternativă 

valorificarea de bunuri neesențiale desfășurării activității curente a societății, în baza unui 

Regulement de vânzare prin licitație publică ce va fi aprobat de creditori; 

 - Teza II - Nu sunt bunuri mobile sau imobile în patrimoniu pentru a se valorifica 

sau distribui creditorului, în contul creanţei pe care acesta o are faţă de averea debitorului. 
 

 Lichidarea parțială sau totală a activului debitorului în vederea asigurării 

executării planului:  
 Prin planul de reorganizare s-a avut în vedere ca variantă alternativă valorificarea 

de bunuri neesențiale desfășurării activității curente a societății, în baza unui Regulement de 

vânzare prin licitație publică ce va fi aprobat de creditori; 

 Bunurile mobile și imobile propuse spre valorificare vor fi nominalizate de către 

administratorul special și confirmate de creditori. 

 

 Modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în 

beneficiul creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente: 
     Debitorul nu a modificat situația garanțiilor  reale constituite în favoarea 

creditorilor garantați și nu a acordat alte garanții sau protecții echivalente pentru creditele 

obţinute de la instituţiile bancare sau de la alte entităţi. 

 

  Prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, penalităţii 

sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare 

ale obligaţiilor sale: 
     Creanțele creditorilor au fost modificate conform Programului de plată, fără a fi 

modificate rata dobânzii, penalitățile sau alte clauze din cuprinsul contractelor. 
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 Modificarea actului constitutiv al debitorului: 

Pe perioada executării planului de reorganizare  debitorul va putea modifica actul 

constitutiv, cu privire la orice mențiune legată de situația societății, sediu, capital social, 

persoane împutenicite, ș.a., cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv structura 

acționariatului, cu respectarea dispozițiilor legale privind piața de capital. 

 

 Emiterea de titluri de valoare 

-- Inserarea în actul constitutiv al debitorului a unor prevederi: 

- de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot. 

- de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei 

distribuţii corespunzătoare a votului între aceste categorii. 

-  în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte 

categorii de acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor 

reprezentând categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorării obligaţiei de plată a 

dividendelor. 

Nu e cazul.  

Forma juridică de constituire: --Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor 

comerciale, republicată şi cu modificările ulterioare, debitorul s-a constituit cu formă juridică 

de Societate pe Acțiuni (S.A.), persoană juridică română. 

 

 Modificarea actului constitutiv al debitorului, fără acordul statutar al 

membrilor sau asociaţilor/acţionarilor acestuia, în cazul planului de 

reorganizare propus de creditori. 
Nu e cazul. Planul de reorganizare este propus de debitorul  GALFINBAND S.A. 

 

 Obligaţia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, 

înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de modificare a actului 

constitutiv al debitorului, fără acordul statutar al membrilor sau 

asociaţilor/acţionarilor debitorului şi de a publica în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, hotărârea judecătorului sindic de confirmare a 

planului de reorganizare. 
 Administratorul judiciar va depune o copie de pe planul de reorganizare propus de 

GALFINBAND S.A.  la grefa Tribunalului şi la Oficiul Registrului Comerţului. 

 

 

6.2.  Previziuni privind fluxul de numerar 
 

Conform prevederilor art. 133 alin. 5 lit. b din Legea nr. 85/2014 planul de reorganizare trebuie să 

prevadă sursele de finanțare ale acestuia, respectiv sursele necesare finanțării continuării activității și 

plății datoriilor angajate prin tabelul creditorilor, a datoriilor născute în perioada de observație și a 

datoriilor angajate în perioada curentă. 

Previziunea fluxurilor de numerar a fost realizată ținând cont de următoarele surse de finanțare : 

-  în principal de încasările din activitatea curentă, la care s-au adaugat încasările obtenabile din 

valorificarea unor active non-core, precum și imprumuturi pe termen scurt pentru acoperirea 

eventualelor minusuri de trezorerie generate de încasarea cu întârziere a creanțelor curente de 

la clienți sau alte imprumuturi. 

Plățile din activitatea curentă cuprind plățile efectuate către furnizori, salarii, obligații față de 

buget și dobânzile și comisioanele datorate pentru creditele bancare aflate în curs de derulare. 
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În vederea fundamentării planului de reorganizare, au fost previzionate veniturile și 

cheltuielile societății pentru o perioadă de 3(trei) ani (2020 - 2023). 

Pentru întocmirea acestor situații s-au avut în vedere: 

-O situație cât mai reală a cheltuielilor curente, necesare societății pe toată durata planului de 

reorganizare; 

-Creanțele se vor plăti conform programului de plăți, din sume asupra cărora avem 

convingerea  că le vom încasa. 

Programul de plată al creanțelor a fost conceput pe baza încasărilor previzionate 

conform contractelor aflate în derulare, încheiate cu beneficiarii noștri și pe baza activității 

desfășurată în anii precedenți și ținând cont de creșterea numărului de clienți.  

       În realizarea previziunii fluxului de numerar s-au luat în considerare veniturile ce au 

fost realizate anterior de societate, posibilitățile reale de creștere economică, contractele aflate 

în derulare și cele ce vor fi încheiate în viitor, având în vedere colaborările neîntrerupte cu 

clienții societății, și nu în ultimul rând baza tehnică și pregătirea personalului (Anexa nr. 2). 

 Având în vedere activitatea previzionată, managementul societății GALFINBAND 

S.A. va urmări realizarea veniturilor și încadrarea în cheltuielile programate prin bugetul de 

venituri și cheltuieli propus a fi relizat pe perioada de reorganizare, realizarea profitului net, 

așa cum a fost previzionat.  

Pe perioada planului de reorganizare întregul profit net se va repartiza pe surse proprii 

de finanțare necesare plății sumelor către creditori și nu se vor înregistra cheltuieli cu 

investițiile, din cauza lipsei surselor proprii de finanțare pentru această categorie de cheltuieli.   

Principala sursa de finanțare a activității curente prevăzută în planul de reorganizare 

este generată de continuarea activității societății, care va produce resursele necesare 

implementării măsurilor propuse în plan.  

 Fluxul de numerar  previzionat pentru perioada reorganizării, a fost prezentat în 

detaliu în Anexa nr. 2, corelat cu propunerea de efectuare trimestrială a plătilor catre creditori. 

  Dacă comparăm sumele totale previzionate a fi încasate, cu sumele înscrise în graficul 

de plăți, constatam că în toți cei trei ani ai planului de reorganizare societatea are posibilitatea 

de a onora obligațiile asumate.  
 

 

 

7. CATEGORII DE CREANȚE, TRATAMENTUL CREANȚELOR ȘI 

PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR 

 

 

7.1. Categorii de creanțe 

 

7.1.1. Categoriile de creanțe care NU sunt defavorizate în sensul legii: 

 

 Potrivit art. 139 alin.1 lit.E din legea insolvenței, sunt considerate creanțe 

nedefavorizate numai acele creanțe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi 

achitate în termen de 30 de zile de la confirmarea sa. 

 În acest sens, nicio categorie de creanțe nu poate fi considerată ca fiind  favorizată prin 

prezentul plan.  

 

 

 



 

34  

7.1.2. Categoriile de creanțe defavorizate prin plan 

 

Categoria de creanțe defavorizate este definită de art. 5 pct.16 din Legea                     

nr. 85/2014, și presupune cel puțin una dintre modificările următoare pentru creanțele 

categoriei respective: 

a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul 

era îndreptățit potrivit prezentei legi; 

b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără 

acordul expres al acestuia.  

 

În acest sens, categoriile de creanțe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare, 

potrivit legii, sunt următoarele categorii propuse pentru a vota planul de reorganizare: 

-   Creanțele care beneficiază de cauze de preferință, prevăzute de art. 138 lit.a), s-a 

propus o reeșalonare a plăților acestor creanțe diferită de actele din care s-au născut, în 

defavoarea creditorilor ; 

-   Creanțele salariale, prevăzute de art. 138 lit.b, s-a propus o reeșalonare a plăților 

acestor creanțe diferită de actele din care s-au născut, în defavoarea creditorilor ; 

-    Creanțele bugetare, prevăzute de art. 138 lit.c, s-a propus o reeșalonare a plăților 

acestor creanțe diferită de actele din care s-au născut, în defavoarea creditorilor ; 

-   Creanțele creditorilor indispensabili, prevăzute de art. 138 lit.d), s-a prevăzut 

reducerea cuantumului creanțelor la care creditorii erau îndreptățiți ; 

-    Celelalte creanțe chirografare, prevăzute de art. 138 lit.e), s-a prevăzut reducerea 

cuantumului creanțelor la care creditorii erau îndreptățiți. 

 

Concluzionând, putem spune că : 

 aceste categorii de creanțe defavorizate nu primesc mai mult decât creanța înscrisă 

în Tabelul definitiv de creanțe ; 

 categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi 

recuperată în ipoteza falimentului, primind o sumă superioară sau cel puțin 

egalăvalorii distribuite în ipoteza falimentului 

 gruparea în analitic a creditorilor pe fiecare din cele 4 categorii de creanțe, se 

regăsește în Anexa nr. 3 “Programul de plata“. 

 

7.2. Programul de plată al creanțelor  

 

Perioada pentru care este prevăzut programul de plată al creanțelor, este de 3(trei) ani, 

socotiți de la data confirmării planului de către judecătorul-sindic. Programul de plată al 

creanțelor este detaliat în  Anexa 3 - parte integrantă a planului de reorganizare. 

Programul de plată al creanțelor reprezintă, conform definiției legale, tabelul de 

creanțe menționat în Planul de reorganizare constând în cuantumul sumelor pe care debitoul 

se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la Tabelul definitiv de creanțe și la 

fluxurile de numerar aferente planului, și care cuprinde: 

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform Tabelului  definitiv de creanțe pe 

care debitorul se obligă să le plătească acestora, 

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume. 
Distribuirile preconizate a fi realizate conform Programului de plată respectă 

prevederile legii privind tratamentul corect și echitabil al tuturor creanțelor, menționând în 

mod expres tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate. 
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În Programul de plată au fost înregistrate 5 categorii de creanţe, structurate astfel: 

-Creanțe beneficiare a unei cauze de preferință (garantate):  total         5.918.145,25 lei; 

-Creanțe salariale               :  total                8.700,00 lei; 

-Creante bugetare                                                                 :  total                76.858,00 lei; 

-Creanțe creditori indispensabili             :  total           1.253.050,14 lei; 

-Creanțe chirografare                                                            :  total              193.295,02 lei. 

Suma totală a creanțelor admise în Tabelul definitiv al creanțelor este 

de 17.119.187,29 lei, din care, prin plan s-a propus a fi plătită suma de 7.450.048,41 lei 

înscrisă în programul de plată al creanțelor, la care se adaugă sumele ce reprezintă dobânzi 

comisioane bancare la contractele de credit încheiate cu băncile comerciale. 

 

Rambursarea datoriilor înregistrate în Tabelul definitiv de creanțe al debitorului 

GALFINBAND S.A., pe categorii de creanțe, va fi facută astfel: 

*Creditorii garantați vor primi 100% din valoarea creanțelor înscrise în tabel; 

*Creditorii salariali vor primi 100% din valoarea creanțelor înscrise în tabel; 

*Creditorii bugetari vor primi 100% din valoarea creanțelor înscrise în tabel; 

*Creditorii indispensabili vor primi 94,35% din valoarea creanțelor înscrise în tabel; 

*Creditorii chirografari vor primi 1,98% din valoarea creanțelor înscrise în tabel.        
   

În consecință, raționamentul și dimensionările indicatorilor financiari, precum și 

structura programului de plăți au pornit de la premisa că plata datoriilor din tabel are la bază, 

ca surse de finanțare, încasările din continuarea activității și sporirea productivității societății 

debitoare, precum și încasarea creanțelor societății și disponibilitățile bănești existente. 

În programul de plăți, finalizarea acestor demersuri s-a estimat ca fiind posibilă 

(probabilă) începand cu trimestrul I al primului an al planului de reorganizare, pornind de la 

ideea ca activitatea debitorului va continua și va fi maxim de productivă. 

În cazul în care din activitatea desfașurată debitorul va putea achita programul de plăți 

anterior termenului estimat, plata creditorilor se va efectua în avans.  

În situatia în care vor fi valorificate bunuri grevate de drepturi de preferință, sumele 

încasate vor fi distribuite creditorilor respectivi, chiar și în avans.  

     Planul va fi implementat pe o perioadă de 36 luni (3 ani), cu plăți trimestriale (Anexa nr.3). 

 
7.3.  Plata remuneratiei administratorului judiciar 

 
Potrivit prevederilor art. 140 alin 6 din Legea nr. 85/2014 programul de plati trebuie sa 

precizeze si cum va fi asigurata plata administratorului judiciar. 

Pe perioada derulării planului de reorganizare administratorului judiciar va primi un 

onorariu fix în cuantum de 3.000 lei/lună, exclusiv TVA, plus onorariu de succes în sumă de 

10.000 Euro, exclusiv TVA, în cazul confirmării planului de reorganizare, pentru activitatea 

desfășurată, potrivit dispozițiilor prev. de art. 38 alin.1 și 2 din O.G. nr. 86/2006.  

 Sumele reprezentând onorariul administratorului judiciar au fost incluse în bugetul de 

venituri și cheltuieli. 

 

7.4. Simularea falimentului 

 

7.4.1. Comparație între sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin planul 

de reorganizare și valoarea estimată ce ar putea fi primită de aceștia în 

caz de faliment 
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Pornind de la scopul principal și intrinsec al unui plan de reorganizare de a îndestula 

creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze 

are un rol de referință la elaborarea planului. 

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

comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au 

fost determinate ținând cont de prevederile art. 159 și art. 161 din Legea nr. 85/2014. 

 

Astfel, conform art. 159 și art. 161 din Legea insolvenței: 
A. Fondurile obținute din vanzarea bunurilor și drepturilor din averea debitoarei, 

grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferință, vor fi distribuite în 

următoarea ordine: 

- art. 159 alin.1 pct.1 

Taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile 

necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și cheltuielile avansate 

de creditor în cadrul procedurii de executare silită, creanțele furnizorilor de utilități născute 

ulterior deschiderii procedurii, în condițiile art. 77, remunerațiile datorate la data distribuirii 

persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condițiile art. 57 alin. 

(2), art. 61 și 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din 

averea debitorului; 

- art. 159 alin.1 pct.2 

creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință născute în timpul procedurii de 

insolvență. Aceste creanțe cuprind capitalul, dobânzile, precum și alte accesorii, după caz; 

- art. 159 alin.1 pct.3 

creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință, cuprinzând tot capitalul, 

dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum și cele 

corespunzătoare art. 105 alin. (3) și art. 123 alin. (11) lit. a). 

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

- art. 161 pct.1 

taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul titlu, 

inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea 

debitorului, pentru continuarea activității, precum și pentru plata remunerațiilor persoanelor 

angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 și 73, sub rezerva celor prevăzute la 

art. 140 alin. (6); 

- art. 161 pct.2 

creanțele provenind din finanțări acordate potrivit art. 87 alin. (4); 

- art. 161 pct.3 

creanțele izvorâte din raporturi de muncă; 

- art. 161 pct.4 

creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii, cele 

datorate cocontractanților potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) și cele datorate terților 

dobânditori de bună-credință sau subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile 

ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121  

alin. (1); 

- art. 161 pct.5 

creanțele bugetare; 

- art. 161 pct.6 

creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor obligații de 

întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării 

mijloacelor de existență; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003911&d=2020-01-04#p-68003911
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003756&d=2020-01-04#p-68003756
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003756&d=2020-01-04#p-68003756
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003803&d=2020-01-04#p-68003803
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003813&d=2020-01-04#p-68003813
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004048&d=2020-01-04#p-68004048
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004158&d=2020-01-04#p-68004158
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003756&d=2020-01-04#p-68003756
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003803&d=2020-01-04#p-68003803
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003813&d=2020-01-04#p-68003813
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003893&d=2020-01-04#p-68003893
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004275&d=2020-01-04#p-68004275
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68003972&d=2020-01-04#p-68003972
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004150&d=2020-01-04#p-68004150
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004129&d=2020-01-04#p-68004129
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004133&d=2020-01-04#p-68004133
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- art. 161 pct.7 

creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea debitorului 

și a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; 

- art. 161 pct.8 

creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele rezultate 

din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanțele 

corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligațiunile; 

- art. 161 pct.9 

alte creanțe chirografare; 

- art. 161 pct.10 

creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferință: 

- a) creanțele născute în patrimoniul terților dobânditori de reacredință ai bunurilor 

debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele cuvenite subdobânditorilor de rea-

credință în condițiile art. 121 alin. (1), precum și creditele acordate persoanei juridice 

debitoare de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, 

respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaților ori, după caz, de 

către un membru al grupului de interes economic; 

b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit. 

 

 În ipoteza în care față de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, 

activitatea ar fi întreruptă și activele societății ar fi valorificate. În conformitate cu rapoartele 

de evaluare întocmite de experții eveluatori independenți, valoarea de lichidare a întregului 

patrimoniu al societății GALFINBAND S.A. este de 6.118.763,81 Lei. 
Activele societatii au fost evaluate de către experti evaluatori independenți – membri 

ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor, în urma evaluării rezultând 

următoarele valori de lichidare : 

ACTIVE  val.lichidare-lei 

BUNURI GREVATE DE DREPTURI DE PREFERINTA IN FAVOAREA VISTA BANK SA 

Lotul 1 - teren cu o suprafață de 3.993 mp:          224.606,00 

lotul 2 - teren cu o suprafață de 4.116 mp:                      231.525,00 

Lotul 4 - teren cu o suprafață de 6.528 mp:                     367.200,00 

Lotul 5 – teren cu o suprafață de 1.314 mp:                       73.913,00 

C8 – Cabina pază:                                                         543,00 

C7 – Hală procesare benzi metal:                                      199.124,00 

C9 – Hală depozitare și producție:                                     372.814,00 

C10 - Atelier electric-hidraulic:                                          83.666,00 

C11 - Atelier mecanic:                                                        93.705,00 

C1 – Depozit materii prime:                                                    70.580,00 

C4 – Depozit materiale:                                                         16.789,00 

C5 - Clădireadrninistrativă:                                                 28.388,00 

C6 - Clădireadministrativă:                                                   35.282,00 

C2 - Hală profile zincate:                                                      82.229,00 

TOTAL GARANTII VISTA BANK  1.880.364,00 

BUNURI GREVATE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ IN FAVOAREA BĂNCII TRANSILVANIA 

SA 

Lotul 3 - teren cu o suprafață de 1.639 mp:                   92.194,00 

Lotul 6 - teren cu o suprafață de 878 mp:                        49.388,00 

Hala desulfurare fonta:                                                        134.133,00 

Linie de profile benzi zincate marca Boxer – S3, serie 1861/10.04                 112.500,00 

Linieacoperirimetalice S1            18.750,00 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004159&d=2020-01-04#p-68004159
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004129&d=2020-01-04#p-68004129
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/legea-nr-85-2014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa?pid=68004133&d=2020-01-04#p-68004133
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Liniefâșiere S1 300mm  150.000,00 

Linie fâșiere 250mm – S1, serie 85/15.771  112.500,00 

Liniefabricație ”benzi din oțe lprotejate anticoroziv destinate ambalării – S1           187.500,00 

Liniefâșiere 1000mm HONJO Akatsuki – S3  187.500,00 

Creanțe din Contracte comerciale cesionate la BT    1.467.000,00 

Stocuri  432.000,00 

TOTAL GARANȚII BANCA TRANSILVANIA SA  2.943.465,00 

BUNURI LIBERE DE SARCINI 

Mobilier, birotica, SDV-uri  469.339,00 

TOTAL ACTIVE  5.293.168,00 

 

Datoriile societății, la data întocmirii planului de reorganizare, pot fi sintetizate astfel: 

Datorii inscrise in tabelul definitiv-Rang Total lei 

Creanțe cu drepturi de preferinta - cf. art. 159 alin.1 pct. 3 din Legea 85/2014 5.918.145,25 

Creanțe izvorate din raporturile de munca - cf. art. 161 pct. 3 din Legea 85/2014 8.700,00 lei 

Creante bugetare - cf. art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014 76.858,00 lei 

Creanțe creditori indispensabili - cf. art 161 al.1 pct. 8 si art.5 pct.23 din Legea 85/2014  1.328.050,14 

Creanțe chirografare - cf. art 161 al.1 pct. 8 dinLegea 85/2014  9.787.433,90 

TOTAL GENERAL 17.119.187,29 lei 

 

  Determinarea valorii de lichidare a patrimoniului societății și distribuirile, au 

fost simulate în felul următor: 

 au fost calculate sumele rezultate în urma tuturor valorificărilor, pe fiecare creditor 

garantat în parte; 

 fiecare creditor garantat a primit suma obținută din valorificarea activelor aflate în 

propria garanție, diminuate pro-rata cu suma rămasă neacoperită din cheltuielile 

aferente procedurii; 

 valoarea de lichidare a bunurilor libere de sarcini aflate în patrimoniul 

GALFINBAND S.A., reprezentând mijloace fixe - echipamentele și utilajele 

tehnologice, mobilier și obiectele de inventar; 

 disponibilitățile bănești înregistrate în evidențele contabile la data de 30.11.2019 

compuse din sold conturi curente deschise la Banca Transilvania  și Vista Bank 

(fostă Marfin Bank). 

Valoarea estimată de lichidare a activului garantat este în cuantum de               

4.486.160,97 lei. Data de referință a simulării falimentului este 30.11.2019, având la bază 

evaluarea activelor imobilizate, stocurilor și contractelor comerciale. Pentru comparabilitatea 

și relevanța datelor s-a efectuat simularea falimentului la data de referință a evaluărilor 

întocmite de evaluatorii independenți desemnați Muja A. Doru - PFA și Dr. Enescu 

Constantin, precum și Syndre Valuation S.R.L..   

Valoarea estimată de lichidare a activului negarantat este în cuantum de             

469.339,00 lei, și reprezintă valoarea activelor libere de sarcini. Pentru comparabilitatea și 

relevanța datelor s-a efectuat simularea falimentului la data de referință a evaluărilor 

întocmite de evaluatorul independent Cearom Evaluări S.R.L.. 

Respectându-se prevederile art. 159 și art. 161 din Legea nr. 85/2014, din valoarea totală a 

sumelor obținute în ipoteza lichidării patrimoniului societății: 

-Creditorii garantați care dețin creanțe în valoare 5.918.145,25  lei ar beneficia de distribuiri 

de sume în procent de 77,43% din totalul creanței deținute. Distribuirile în cauză ar urma să se 
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realizeze din bunurile carea au fost afectate de către societatea debitoare pentru garantarea 

acestor creanțe și din creanțele comerciale ce au fost garantate în favoarea creditorilor 

bancari. 

-Creditorii salariați care dețin creanțe în valoare de 8.700,00 lei ar beneficia de distribuiri de 

sume în procent de 100% din totalul creanței deținute. Aceștia și-ar recupera creanțele cu 

prioritate din bunurile libere de sarcini. 

-Creditorii bugetari aflați sub incidența art. 161 pct.5 care dețin creanțe în valoare de  

76.858,00 lei ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 100% din totalul creanței 

deținute. Aceștia și-ar recupera creanțele cu prioritate din bunurile libere de sarcini. 

-Creditorii chirografari aflați sub incidența art. 161 pct.8 care dețin creanțe în valoare de 

11.115.484,04 lei, ar beneficia de distribuiri de sume în procent de 1,97%. 

 

 În vederea determinării sumelor ce urmează a fi distribuite creditorilor într-o ipotetică 

procedură de faliment, s-a luat în considerare suma reprezentând costuri aferente procedurii 

de faliment: onoirariul fix și variabil al lichidatorului judiciar ce urmează a fi desemnat în 

această calitate, procentul de 2% contribuție la UNPIR, servicii de contabilitate, juridic, 

administrativ efectuate de salariați în perioada de faliment, taxe și impozite locale, alte 

cheltuieli de conservare a activelor: pază, asigurare, utilități, arhivare, impozite, etc., ce se vor 

naște pe parcurs. Perioada de derulare a procedurii de faliment a fost estimată a se întinde pe o 

perioadă de 60 luni, cheltuielile de procedură fiind estimate la perioada de timp anterior 

menționată. 

 În estimarea cheltuielilor de procedură s-au avut în vedere : costurile lunare actuale cu 

paza, costurile cu serviciile de evaluare la același nivel ca cel din perioada de observație, 

costurile lunare fixe exclusiv taxele și paza, la același nivel din 2019, estimarea volumului 

arhivei raportat la costul per metru liniar din prezent și estimarea unor cheltuieli neprevăzute 

din valoarea de lichidare a activului. 

 În concluzie, procentul estimat de acoperire a masei credale într-o procedură de 

faliment este de 27,99 %, raportat la totalul masei credale a societății. 

În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat și confirmat, iar societatea ar 

intra în procedura falimentui, valoarea estimată a se încasa în caz de faliment de  6.118.763,81 

lei și s-ar utiliza pentru cheltuieli și distribuiri către creditori, conform tabelului de mai jos, 

comparativ cu sumele pe care le-ar încasa creditorii în perioada reorganizării: 

1. Valoare de  lichidare a activelor este de 5.293.168,00 lei; 

2. Conturi la banci la data de 30.11.2019: 825.595,81 lei. 

Total valoare estimata a se încasa în caz de faliment: 6.118.763,81 lei. 

Către creditori s-ar distribui  în caz de faliment suma de 4.791.242,05 lei. 

Rang 

Total creante la 

data  

30.11.2019 

Estimare sume ce s-

arachitacatrecategoriile de 

creante in cazulfalimentului 

Suma ce se achitaprin plan 

catrecategoriile de creante 

  Lei Lei % Lei % 

Art.161 pct 1- fond 

lichidare (2%)   105.863,36   

  Art.159 al.1 pct.1 și 

Art.161 pct.1 – 

onorariu 

admin/lichid.jud plus 

cheltuieli de procedură   1.221.658,40 
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Art.159 al .1 pct 1 5.918.145,25 4.486.160,97 77,43% 5.918.145,25 100,00% 

Art.161 al. 1 pct 3 8.700,00 8.700,00 100,00% 8.700,00 100,00% 

Art.161 al. 1 pct 5 76.858,00 76.858,00 100,00% 76.858,00 100,00% 

Art.161 al. 1 pct 8 si 

Art.5 pct 23 1.328.050,14 26.228,07 1,97% 1.253.050,14 94,35% 

Art.161 al 1 pct 8 9.787.433,90 193.295,01 1,97% 193.295,01 1,97% 

      Total lei 17.119.187,29 6.118.763,81 27,99 % 7.450.048,40 43,41% 

 

Prezentăm în cele ce urmează estimarea sumelor care s-ar primi în caz de faliment pe fiecare 

creditor în parte, precum și sumele propuse a se achita prin plan: 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE TOTAL 

CREANTE 

CONF.TAB.DEF. 

ESTIMARE   

SUMA 

PROPUSA 
  

SUME 

DISTRIB. 
PROCENTUAL A SE ACHITA 

PROCE

NTUAL 

  
I.CREANTE CU DREPT DE PREFERINTA cf. art.159 alin.1 

pct 3 din Legea 85/2014 
CAZ DE 

FALIMENT 
% PRIN PLAN % 

1 BANCA TRANSILVANIA SA 3.883.028,73 2.737.422,45 70,50 3.883.028,73 100,00 

2 VISTA BANK SA 2.035.116,52 1.748.738,52 85,93 2.035.116,52 100,00 

  
II.CREANTE SALARIALE cf. art. 161 pct.3 din Legea 

85/2014  
        

1 BACIU GHEORGHITA 600,00 600,00 100,00 600,00 100,00 

2 CHETROIU CARMEN ELENA 700,00 700,00 100,00 700,00 100,00 

3 CROITORU MIRCEA 800,00 800,00 100,00 800,00 100,00 

4 IOAN IULIAN 1.200,00 1.200,00 100,00 1.200,00 100,00 

5 IURASCU CRISTI-LUCIAN 600,00 600,00 100,00 600,00 100,00 

6 LUPU VASILE 600,00 600,00 100,00 600,00 100,00 

7 PATRUT TUDORACHE 600,00 600,00 100,00 600,00 100,00 

8 PUFU OCTAVIAN-VALER 1.200,00 1.200,00 100,00 1.200,00 100,00 

9 TEODOR DANIEL 1.200,00 1.200,00 100,00 1.200,00 100,00 

10 TOCU SILICA 1.200,00 1.200,00 100,00 1.200,00 100,00 

  
III.CREANTE BUGETARE cf. art. 161 pct. 5 din Legea 

85/2014  
        

1 MUNICIPIUL GALATI 76.358,00 76.358,00 100,00 76.358,00 100,00 

2 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 500,00 500,00 100,00 500,00 100,00 

 
IV.CREANTE CHIROGRAFARE INDISPENSABILE cf. 

art 161 pct. 8 si art.5 pct.23 dinLegea 85/2014  
        

1 DOLADELA COMPANY SRL 1.328.050,14 26.228,87 1,97 1.253.050,14 94,35 

 
V.ALTE CREANTE CHIROGRAFARE cf. art 161 pct. 8 si 

art.138 al.3 e) dinLegea 85/2014  
        

1 ADROLI LOGISTIC 5.795,23 114,45 1,97 114,45 1,97 

2 AMPLO SA 5.450.021,44 107.634,13 1,97 107.634,13 1,97 

 3 BANCA TRANSILVANIA SA 1.069.586,00 21.123,58 1,97 21.123,58 1,97 

 4 BRINZA MIHAI 679.985,00 13.429,23 1,97 13.429,23 1,97 

 5 GEBRUDER WEISS SRL 2.085,00 41,18 1,97 41,18 1,97 

 6 MECANICA ROTES SA 323.000,00 6.379,03 1,97 6.379,03 1,97 

 7 MED LIFE SA 2.240,73 44,25 1,97 44,25 1,97 

 8 MEGA GRUP INVEST SA 151.030,67 2.982,75 1,97 2.982,75 1,97 

 9 METALICA SA 180.521,98 3.565,18 1,97 3.565,18 1,97 

 10 NEW COMPANY RECYCLING SRL 1.574.818,50 31.101,57 1,97 31.101,57 1,97 

 11 ROSTEEL INVEST SRL 209.365,87 4.134,83 1,97 4.134,83 1,97 
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 12 SECURITY W.B.C. 132.890,97 2.624,50 1,97 2.624,50 1,97 

 13 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL 92,52 1,83 1,97 1,83 1,97 

 14 UZINSIDER ENGINEERING SA 5.999,99 118,50 1,97 118,50 1,97 

 

 

7.4.2. Tratamentul corect și echitabil al creanțelor  

 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin.2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect 

și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții : 

-art. 139 alin.2 lit.a) : niciuna dintre categoriile care resping planul și nicio creanță care 

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

-art. 139 alin.2 lit.b) : nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește 

mai mult decât valoarea totală a creanței sale ; 

-art. 139 alin.2 lit.c) : în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio 

categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă 

din ierarhia prevăzută la art. 138 alin.3 din Legea nr. 85/2014, nu primește mai mult decât ar 

primi în cazul falimentului ; 

-art. 139 alin.2 lit.d) : planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei 

categorii distincte, cu excepția rangului diferit  al celor beneficiare ale unor cauze de 

preferință, precum și în cazul în care debitorul unei creanțe consimte la un tratament mai 

puțin favorabil pentru creanța sa. 

 Tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Planul de 

reorganizare, se apreciază în funcție de următoarele elemente de referință : 

 1..Tabelul definitiv de creanțe, 

 2..Programul de plăți prevăzut prin Planul de reorganizare, 

 3..Rapoartele de evaluare privind patrimoniul GALFINBAND S.A., întocmite de 

experții evaluatori independenți. 

  Pentru calificarea tratamentului corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin 

Plan, a fost efectuată o estimare optimistă a sumelor distribuite în caz de faliment creditorilor, 

prezentată la Punctul 7.3.1 – Comparație între sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin 

planul de reorganizare și valoarea estimată ce ar putea fi primită de aceștia în caz de 

faliment. 

 Raportat la elementele prezentate mai sus, respectarea tratamentului corect și echitabil 

va putea fi precizat cu acuratețe vis-a-vis de fiecare dintre categoriile de creanțe și vis-a-vis de 

fiecare dintre creanțele luate individual, doar după examinarea votului asupra planului, pentru 

că îndeplinirea anumitor condiții depinde de rezultatul votului exprimat, respectiv aprobarea 

sau respingerea planului de căte fiecare dintre creditori. 

 

8. DESCĂRCAREA DE RĂSPUNDERE ȘI DE OBLIGAȚII A DEBITORULUI 

 

 Debitorul  va fi descărcat de răspundere, prin finalizarea cu succes a planului de 

reorganizare. 

 Potrivit art. 181 alin.2 din Legea nr. 85/2014: la data confirmării unui plan de 

reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea 

înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan. Creanțele ce urmează a se naște pe 

parcursul implementării planului de reorganizare, vor fi achitate în conformitate cu actele 

juridice din care acestea se nasc, potrivit dispozițiilor prevăzute de art. 102 alin.6 din Legea  

nr. 85/2014. 
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9.  ALTE MENȚIUNI: 
 

Apreciem faptul că scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenței, 

și anume acoperirea Pasivului societății, nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin 

implementarea prezentului plan de reorganizare. 

Așa cum am prezentat și în cuprinsul Planului, falimentul societății nu reprezintă o 

alternativă viabilă în vederea acoperirii pasivului societății, deoarece creditorii vor beneficia 

de o distribuire de sume într-un cunatum mult mai mic. 

Menționăm faptul că implementarea prezentului plan de reorganizare va avea 

consecințe benefice și pe plan economic și social, asigurând menținerea în circuitul comercial 

a unei afaceri viabile, restructurate atât din punct de vedere operațional, cât și financiar, 

generatoare de locuri de muncă, și un viitor contribuabil la bugetul consolidat al statului. 

Mai mult, după implementarea planului propus, creditorii și furnizorii societății vor 

putea fi parteneri viabili în vederea derulării de raporturi comerciale. 

Implementarea cu succes a prezentului plan va reda circuitului comercial o afacere 

viabilă, a cărei activitate va putea fi dezvoltată în continuare.  

Planul de reorganizare, pe care îl supunem atenției judecătorului-sindic și creditorilor 

societății, cuprinde perspectivele de redresare ale societății în raport cu posibilitățile și 

specificul activității acesteia, indică mijloacele financiare disponibile și evoluția cererii pe 

piață față de oferta produselor societății. 

Prezentul plan de reorganizare presupune achitarea creanțelor înscrise în tabelul 

definitiv al creanțelor într-un cuantum cel puțin egal cu cel care ar fi fost achitat creditorilor în 

caz de faliment. 

Avand în vedere aceste considerente, planul nu prevede alte despăgubiri ce urmează a 

fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar 

putea fi primită în caz de faliment.  

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare sunt : 

Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință (art.138 alin.3 lit.a) 

Creanțele salariale (art. 138 alin.3 lit.b) 

Creanțele bugetare (art.138 alin.3 lit.c) 

Creanțele creditorilor indispensabili (art. 138 alin.3 lit.d) 

Creanțele chirografare (art.138 alin.3 lit.e) 

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă 

a derulării acestuia, de către factorii menționați în cuprinsul planului, constituie o garanție 

solidă a realizării obiectivelor propuse, respectiv plata pasivului asumat prin plan și 

menținerea afacerii GALFINBAND S.A. în viața comercială, motiv pentru care supunem 

votului dvs. prezentul plan de reorganizare. 

De asemenea, solicităm onoratei instanțe confirmarea prezentului plan de 

reorganizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței. 

 

10. ANEXE: 

anexa 1 – Tabelul definitiv de creanțe; 

anexa 2 – Fluxul de numerar previzionat; 

anexa 3 – Programul de plată. 

 

 Debitor:                                                               
       GALFINBAND S.A.                              

            

   Administrator special 
Smadu Adrian-Eduard 










