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PREAMBUL 

1.1 JUSTIFICARE LEGALĂ 

 

Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe normele 
prevăzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei cu modificările 
ulterioare. 

Astfel, în Legea insolventei regăsim alocate problematicii reorganizării două sectiuni 
distincte: Sectiunea a V-a (Planul), respectiv Sectiunea a VI-a (Reorganizarea).  

Prin prisma acestor prevederi legale, societatea debitoare, fată de care s-a deschis 
procedura insolventei, are posibilitatea să-şi continue existenta în circuitul economic, 
prin reorganizarea întregii sale activităti pe baza unui plan de reorganizare care, 
conform art. 95 (1) din lege : „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitătile și 
specificul activitătii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pietei fată de 
oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (…)” . 

Conditiile preliminare pentru depunerea Planului de Reorganizare ale AMONIL  S.A. 
de către administratorul special, prevăzute la art.94 din Legea nr. 85/2006 au fost 
îndeplinite după cum urmează: 

- Intentia de reorganizare a AMONILS.A a fost exprimată  cu ocazia deschiderii 
procedurii insolventei, aceasta depunând la dosarul de fond intentia manifestată de a-și 
reorganiza activitatea pe baza unui plan de reorganizare; 

- Administratorul judiciar a procedat la depunerea tabelului definitiv de creante  
în data de 21.09.2016; 

Mentionăm faptul că societatea AMONIL S.Anu a fost subiect al procedurii instituite de 
prevederile legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolventei de la înfiintarea acesteia 
până în prezent. 

 Nici Societatea și nici un membru al organelor sale de conducere nu a fost condamnată 
definitiv pentru niciuna dintre infractiunile expres prevăzute de art. 94 alin. 4 al legii 
privind procedura insolventei. Prin urmare, conditiile legale prevăzute de legea privind 
procedura insolventei pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite. 

 

1.2 AUTORUL PLANULUI 

 

Planulde reorganizare a fost conceput de societatea debitoareAMONIL S.A, conform 
art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006, prin administrator special, D-na. Matei 

Cristina numit prin Hotărârea Generală a Actionarilordin data de 10.09.2015. 

Ratiunea pentru care s-a optat la depunerea prezentului plan de către societatea 
debitoare este faptul că, în baza atributiilor conferite de Lege, dar şi prin prisma 
analizei şi supravegherii permanente a activitătii societătii, din punct de vedere 
economico-financiar, administratorul specialal societătii cunoaște cel mai binerealitătile 
existente atât în planul intern cât şi cel extern al acesteia, având conturată o imagine 
asupra situatiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării. 

 

1.3 DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂTII 
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În ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea 
acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societătii, se propune implementarea 
acestuia pe durata corespunzătoare prevederilor art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 și 
anume 36 luni de la data confirmării acestuia de către judecătorul-sindic. 

În acest sens, precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. 4 din Legea 
nr. 85/2006, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de 
cel mult 18 luni de la confirmarea planului, perioada propusă pentru implementarea 
planului va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă o astfel de 
propunere este votată de cel putin două treimi din creditorii aflati în sold la dată la care 
aceasta este făcută. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, cu 
modificările și completările ulterioare „modificarea planului de reorganizare se poate face 
oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot și de confirmare, prevăzute de 
prezenta lege.” 

 

1.4. SCOPUL PLANULUI 

 

Scopul principal al Planului coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fără echivoc în 
art. 2 al legii, şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolventă într-o măsură 
mai mare decât cea realizată într-o procedură de faliment.  

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în conceptia modernă a legii, este 
mentinereasocietătii în viata comercială cu toate consecintele sociale și economice care 
decurg din aceasta, este solutia cea mai adecvata în maximizarea averii debitoarei și a 
acoperirii pasivului din tabelul de creante. 

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea AMONILS.A. sunt următoarele: 

• capacitatea acesteia de a mentine o activitate generatoare de lichidităti; 

 capacitatea de oferi spre închiriere către Chemgas Holding Corporation SRL 
investitiaîn curs  „Centrala de producere a energiei electrice și termice în cogenerare”; 

 existenta unor active care pot fi sursă alternativă de venituri prin vânzarea 
acestora; 

 existenta unor creante semnificative ce urmează a fi recuperate de către 
debitoare. 
Planul prevede ca metodă de reorganizare continuarea activitătii curente în vederea 
generării de venituri prin închirierea investitiei in curs „Centrala de producere a 
energiei electrice și termice în cogenerare” cât și prin vânzarea unei parti aactivuluidin 
patrimoniul societătii în vederea acoperirii într-o măsură cât mai adecvată a pasivului. 

Continuarea activitătii curente se va efectua sub supravegherea creditorilor şi a 
administratorului judiciar,care prin intermediul rapoartelor financiare vor cunoaște 
permanent evolutiasocietătii şi vor putea lua măsuri în timp real pentru ameliorarea 
unor eventuale abateri de la plan. 

 

2. NECESITATEA REORGANIZĂRII 
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Procedura reorganizării este un mecanism care permite societătii comerciale aflat într-o 
stare precară din punct de vedere financiară, să se redreseze şi să-şi urmeze activitatea 
desfășurată.  

În cazul societătiiAMONIL S.A., planul prevede ca modalitate de reorganizare 
închirierea investitiei in curs „Centrala de producere a energiei electrice si termice in 
cogenerare”și vânzarea activelor (mijloace fixe si cele de natura stocurilor) ce nu 
servesc la realizarea obiectului de activitate al societătii . 

Elemente ce reprezintă valori semnificative în contextul unei societătii active sunt: 

 Mentinerea locurilor de muncă; 

 Un contribuabil la bugetul local şi de stat;  

 Continuarea colaborării comerciale cu furnizorii de servicii. 

Păstrând în circuit acest agent economic se creează ofertă suplimentară pe piatăîn 
beneficiul consumatorilor, se aduc noi venituri la bugetele locale şi la cel de stat și se 
păstreazălocuri de muncă pentru orașul Slobozia. 

Demararea procedurii de reorganizare a Societătii şi relansarea activitătii acesteia va 
crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite 
efectuarea de distribuiri către creditori. De asemenea, activitatea societătii ca și afacere 
în derulare, cum se prezintă aceasta în ipoteza implementării planului, prezintă o 
atractivitate mult mai ridicatăși pentru potentialii investitori. 

Vânzarea întregului patrimoniu al societătiidebitoare în cadrul procedurii de 
faliment ar duce la înstrăinarea acestuia la o valoare inferioară valorii sale reale. 

În acest sens mentionăm faptul că valoarea de piată „este suma estimată pentru care o 
proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, 
într-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare. 

Prin aplicarea măsurilor propuse în planul de reorganizare toate creantele din tabelul 
definitiv al creditorilor vor fi acoperite integral, nefiind necesară procedura de 
lichidare. 

În acest sens trebuie subliniat faptul că, costurile de valorificare a stocurilor, 
echipamentelor  tehnologice, a instalatiei ,, „Centrala de producere a energiei electrice si 
termice in cogenerare”,  fără existenta unui cumpărător special care activează în același 
domeniu, poate avea ca și consecintă deprecierea puternică a valorii recuperate, dacă 
nu chiar o imposibilitate a valorificării acesteia ca și ansamblu functional. 

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin 
finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantati, 
cât şi ale celorlalti creditori, precum şi interesele debitoarei care își continuă activitatea, 
cu toate consecintele economice şi sociale aferente.  

 

2.1. AVANTAJE GENERALE FAŢĂ DE PROCEDURA FALIMENTULUI 

 

 Falimentul unei societăti situează creditorii și debitoarea pe pozitii antagonice, primii 
urmărind recuperarea integrală a creantei împotriva averii debitorului, iar aceștia din 
urmămentinereaîntreprinderii în viata comercială. Dacăîn cazul falimentului interesele 
creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este 
vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se 
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cumulează, debitorul continuându-şi activitatea, cu consecintacreșterii sale economice, 
iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii şi a lichiditătilor 
suplimentare obtinute, realizându-şi în acest fel creantele într-o proportie superioară 
decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.  

Făcând o comparatie între gradul de satisfacere a creantelor în cadrul celor două 
proceduri, arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plătii 
pasivului, doar că în procedura reorganizării, la lichiditătil eobtinute din eventuala 
vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei care nu sunt necesare reușitei planului 
se adaugă profitul substantial rezultat din continuarea activitătii debitoarei, toate 
destinate plătii pasivului. 

Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje: 

Continuând activitatea, creste considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei 
societăti “active”, fată de situatia valorificării patrimoniului unei societăti „moarte”, 
nefunctionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la 
momentul înstrăinării, generând costuri fără a produce beneficii); 

Societatea are în prezent costuri fixe (utilităti, salarii, pază, asigurări bunuri din 
patrimoniu, impozite, taxe locale etc.) semnificative, cheltuieli care pot fi amortizate 
doar prin obtinerea de venituri din închirierea către Chemgas Holding Corporation 
SRL a investitiei în curs  „Centrala de producere a energiei electrice și termice în 
cogenerare”; 

Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societătii, ar urma să fie plătite 
prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 
(ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), posibil chiar diminuând în mod direct 
gradul de satisfacere a creantelor creditorilor. 

Societatea are potential și detine baza materială necesară pentru a putea reveni și a se 
relansa în acest domeniu important al economiei românești "Productia de energie electrică 
- cod CAEN 3511, rev. 2 (Instalatie de producere energie electrică şi termică în cogenerare) ".  

Ca să depășească blocajul financiar care a afectat finalizarea investitiei în curs „Centrala 
de cogenerare” are nevoie de timp și resursele financiare ce ar fi atrase doar ca societate 
activă, stingându-și datoriile prin planul de reorganizare propus. 

Mai mult, valorificarea în procedura falimentului va atrage în mod inevitabil o anumită 
categorie de cumpărători a căror ofertă este mult sub cea a pietei fiind caracterizată de 
celeritate, imprimă urgentă tuturor actelor săvârșite în cadrul ei, astfel că, valorificarea 
de patrimoniu, deși se face la cele mai bune preturi posibile, nu poate atinge de cele mai 
multe ori valoarea reală. 

Având în vedere faptul că activele principale detinute de AMONIL S.A. , respectiv 
„Centrala de producere a energiei electrice si termice in cogenerare”, nu sunt ușor de 
valorificat din cauza faptului ca investitia este edificată și aproape finalizată, 
considerăm ca cea mai buna solutie este reorganizarea societătii. 

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin 
finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantati, 
cât şi ale celorlalti creditori, precum şi interesele debitoarei care își continuă activitatea, 
cu toate consecintele economice şi sociale aferente.  

 



 

7 

3. PRINCIPALELE CAUZE CARE AU DUS LA APARITIA STĂRII DE ÎNCETARE DE 

PLĂTI A DEBITOAREI 

Cauzele şi împrejurările care au dus la aparitia stării de insolventă au fost prezentate pe 
larg în cadrul Raportului privind cauzele, întocmit în temeiul prevederilor art. 59 din 
Legea nr. 85/2006 de către Administratorul Judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ S.P.R.L. 

Filiala București. 

Din analiza financiară a raportului depus la dosarul cauzei se sustine faptul că 
societatea debitoare s-a confruntat pe tot parcursul perioadei analizate printr-o lipsă de 
lichidităti bănești datorită dificultătilor întâmpinate în privinta recuperării creantelor, 
care a condus la înrăutătirea situatiei în ceea ce privește lichiditătile societătii, astfel că, 
echilibrul financiar este influentat în mod nefavorabil generând aparitia stării de 
încetare de plăti. 

Dificultătile majore în achitarea la timp a datoriilor comerciale și a obligatiilor fată de 
bugetele de stat au dus la  acumularea de debite, majorări și penalităti de întârziere fată 
de creditori. 

 

4. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢIIAMONIL S.A. 

Societatea Amonil S.A. Slobozia a fost înfiintată în anul 1969 sub numele de Combinatul 
de îngrășăminte Chimice Slobozia, având ca obiect de activitate producerea de 
îngrășăminte chimice cu azot fiind pus în functiune în anul 1973.  

AMONIL S.A. Slobozia a devenit societate comercială pe actiuni în anul 1991, în 
temeiul Legii 15/1990 privind reorganizarea unitătilor de stat ca regii autonome şi 
societăti comerciale cât şi a Legii 31/1991 privind societătile comerciale. 

La înfiintare, obiectul de activitate al societătii a fost fabricarea îngrășămintelor şi 
produselor azotoase,  Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază, Comert cu 
ridicata, activitate de export – import. 

Ca urmare a executării silite efectuată în anul 2009 de creditoarea Chemgas Holding 
Corporation S.R.L asupra instalatiilor de producere a îngrășămintelor chimice, în cadrul 
AGA Extraordinară din data de 29.08.2011 s-a aprobat schimbarea obiectului principal 
de activitate precum şi cel secundar, cu modificarea actului constitutiv al societătii. 

 În prezent, domeniul principal de activitate al AMONIL S.A. a devenit productia, 
transportul şi distributia energiei electrice (cod CAEN 3511), din obiectul de activitate 
făcând parte şi furnizarea de abur şi aer conditionat (CAEN 3530). 

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea detine în patrimoniu investitia 
„Centrală de cogenerare",  care în prezent se află în curs de punere în functiune. 

 

5. ASOCIAŢII- CAPITALUL SOCIAL 

 

Până la data intrării în insolventă, AMONIL SA era o societate pe actiuni deschisă, 
actiunile emise de societate se tranzactionau la categoria a - II- a, la Bursa de Valori 
București, din data de 11.12.1997, sub simbolul AMO. 

 

Actionariatul societătii este prezentat mai jos: 
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 SALINK LIMITED, CUI- 173125, persoană juridică cu sediul în CIPRU, 
NICOSIA,  JULIA HOUSEMTHENISTOCLES DERVIS, Nr. 1066; Cod poștal: 21612, 
care detine o cotă de participare de 13,5489240782%  din capitalul societătii, respectiv 
un aport la capital de 15.075.320 RON. 

 JOVLINE LTD (BELIZE), persoană juridică cu sediul în  BELIZE,  BARRACK 
ROAD, Nr. 35, Etaj 3, care detine o cotă de participare de 18,2262189652% din capitalul 
societătii, respectiv un aport la capital de 20.279.550 RON. 

 ZALOIS LTD (BELIZE), persoană juridică cu sediul în  BELIZE,  BARRACK 
ROAD, Nr. 35, Etaj 3, care detine o cotă de participare de 32,1899874631% din capitalul 
societătii, respectiv un aport la capital de 3.5816.450 RON. 

 LISTĂ ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE, detine o cotă de participare de 
11,7847831298% din capitalul societătii, respectiv un aport la capital de 13.112.434,3 
RON. 

 LISTA ACŢIONARI PERSOANE FIZICE ce detin o cotă de participare de 
24,2500863637%, din capitalul societătii, respectiv un aport la capital de 26.982.054,8 
RON. 

Conducerea societătii a fost realizată până la data intrării în insolventă de către 
Adunarea Generală a Actionarilor iar administrarea societătii a fost și este asigurată de 
către doamna Cristina Matei -Administrator special, care a avut functia de președinte al 
consiliului de administratie. 

 

6.  COMPARAŢIA REORGANIZĂRII ÎN RAPORT CU VALOAREA DE LICHIDARE A 

SOCIETĂŢII ÎN CAZ DE FALIMENT 

 

Raportându-ne, în estimarea valorii de piată a activului Societătii, respectiv la valoarea 
de evaluare a patrimoniului acesteia, se poate desprinde concluzia că implementarea cu 
succes a planului de reorganizare al Societătii va asigura acoperirea creantelor tuturor 
creditorilor într-o măsură mult mai adecvată. 

În opinia evaluatorului autorizat Chicos C. Constantin, valoarea de piata a proprietătii 
imobiliare este: 55.178.432 lei. 

Valorificarea activelor Societătii într-o procedură de faliment se realizează în conditii 
speciale care nu permit obtinerea în schimbul activelor Societătii a valorii de piată a 
acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obtine în procedura de 
lichidare a activelor Societătii se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care 
ar putea fiprimită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăti, într-o perioadă de timp prea 
scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definitia valorii de 
piată.” 

In opinia expertului evaluator, in cazul unei vânzări fortate se estimează o decotare a 
valorii de piata a activelor, valoarea ce s-ar putea obtine în procedura de faliment ar fi 
de aprox. 37.123.579 lei.  
 

S-au estimat toate categoriile de cheltuieli aferente conservării societătii pe perioada de 

la data deschiderii procedurii falimentului si pana la radierea acesteia – pază, onorariu 

fix si variabil al lichidatorului judiciar, arhivarea documentatiei societătii, alte 

cheltuieli, contributie fond de lichidare UNPIR – sunt estimate la o suma de minim        
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3 mil lei din valoarea de vânzare a activelor societătii supuse lichidării patrimoniale; 

Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societătii, cheltuielile cu paza ar 
urma să fie suportate initial de către creditorii garantati (pentru protejarea bunurilor) și 
plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 
85/2006 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare). 

Potrivit prevederilor art. 95 alin. 5 lit. d planul de reorganizare trebuie să prevadă „ce 
despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie cu 
valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; 

 

Creditor 
Temei legal 

Creanta admisa  
 Faliment Plan 

(Legea 85/2006) %   %   

Valoarea activului   37.123.579 lei   55.178.432 lei 

Din care:         

Cheltuieli de procedura (2% 
UNPIR+4%+TVA Retributie 
variabilă administrator judiciar, 
4,000eur+tva Retributie lunara 
administrator judiciar, pază) 

art. 121 alin. 1 
pct. 1 

    3.066.673,94 lei   1.458.599,84 lei 

Distribuiri către:             

Garantati art.121, pct.2 13.823.981,82 lei 100% 13.823.981,82 lei 100% 13.823.981,82 lei 

Salariati art.123, pct.2 118865,16 100% 118.865,16 lei 100% 118.865,16 lei 

Bugetari art.123, pct.4 597.412,00 lei 100% 597.412,00 lei 100% 597.412,00 lei 

Chirografari  
 art.96 

pc.1,art.123, 
pct.7,8 si 9 

11.215.747,86 lei 100% 11.215.747,86 lei 100% 11.215.747,86 lei 

Sume aferente masei credale:   25.756.006,84 lei 100% 25.756.006,84 lei 100% 25.756.006,84 lei 

Total plăti:   25.756.006,84 lei   28.822.680,78 lei   27.214.606,68 lei 

 

Conform simulării valoarea estimativă a valorii activelor societătii, la data propunerii 
planului este net superioară masei credale și nu este necesară o procedură de lichidare a 
debitoarei în vederea stingerii creantelor din tabel pentru că aceasta ar putea fi 
acoperite prin procedura propusă prin plan. 

Având în vedere acest aspect, putem spune că nu este necesară deschiderea procedurii 
falimentului pentru că, în acest caz nici una din categoriile de creante nu primește mai 
mult în ipoteza deschiderii falimentului decât pe reorganizare, valoarea activului fiind 
net superioară masei credale;  

 

7. TRATAMENTUL CORECT ȘI ECHITABIL AL CREANTELOR 

 

Așa cum se prevede în Sectiunea a-V-a din Legea insolventei – Planul – în cadrul 
acestuia se vor mentiona categoriile de creante care nu sunt defavorizate (art. 95 alin. 5, 
lit.a.), tratamentul categoriilor de creante defavorizate (art. 95 alin.5,lit.b), ce despăgubiri 
urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie cu valoarea ce ar fi 
primită prin distribuire în caz de faliment (art. 95 alin. 5, lit.d). 

Potrivit art. 3 punctul 21 din Legea nr. 85/2006 categoria creantelor defavorizate este 
„prezumată a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una 
dintre modificările următoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: 
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a) o reducere a cuantumului creantei; 

b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeșalonarea plătilor în defavoarea 
creditorului; 

c) valoarea actualizată cu dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, dacă nu este 
stabilit altfel prin contractul privind creanta respectivă sau prin legi speciale,este mai mică decât 
valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creante.” 

Pe de altă parte art. 101 alin 1 lit d din legea nr. 85/2006 prevede că sunt considerate 

creante nedefavorizate numai acele creante pentru care planul de reorganizare prevede 

că vor fi achitate în termen de 30 zile de la confirmarea sa. 

Având în vedere că prin prezentul plan se prevede achitarea eșalonată a creantelor dar 

nici o categorie nu se va achita în primele 30 de zile, toate categoriile de creante sunt 

considerate defavorizate.  

 

7.1 CREDITORUL GARANTAT 

 

În ceea ce privește creditorii garantati Directia Generala a Finantelor Publice Ploiesti si 
Chemgas Holding Corporation SRL, implementarea prezentului plan de reorganizare 
prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a creantelor detinute de către 
acesta. Așa cum se va putea observa și din sectiunile ulterioare, procentul de acoperire 
al acestor creante, astfel cum acesta se propune a fi realizat prin Programul de plăti este 
de 100 % din valoarea creantelor garantate. 

Principalul avantaj pentru creditorii garantati Directia Generala a Finantelor Publice 
Ploiesti si Chemgas Holding Corporation SRL este recuperarea creantelor în conditiile 
unor riscuri și eforturi financiare reduse.  

Astfel, creditorii garantati au ocazia de a obtine o recuperare a creantei fără a fi necesar 
sa avanseze cheltuieli de conservare a activelor, ceea ce în procedura falimentului ar fi 
necesare. 

7.2 CREDITORII BUGETARI 

 

Prin planul de reorganizare se propune achitarea creantelor bugetare într-o proportie 
de 100%, in primul trimestru de aplicare a Planului de Reorganizare, ceea ce în situatia 
falimentului ar fi achitate doar la valorificarea bunurilor din patrimoniu. 

Prin continuarea activitătii,societatea se mentine un bun contribuabil la Bugetul de Stat 
prin mentinerea angajatilor și un bun contribuabil la bugetul local. 
 

7.3 CREDITORII SALARIATI 

 
Prin planul de reorganizare se propune achitarea creantei salariale într-o proportie de 
100%, plătite in primul trimestru al planului de reorganizare, ceea ce în situatia 
falimentului ar fi achitate doar la valorificarea bunurilor din patrimoniu. 
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7.4 CREDITORII CHIROGRAFARI 

 
Prin planul de reorganizare se propune achitarea creantei chirografare într-o proportie 
de 100%, începând cu trimestul IX al planului de reorganizare propus. 
 
De mentionat faptul ca in tabelul definitiv publicat,  Interagro SRL figureaza inscris cu 
o creanta in suma de 600.680,50 lei, insa in perioada de observatie, odata cu intrarea in 
insolventa a acestuia, s-a procedat la compensarea unei sume de 506.432,16, ramanand 
de achitat in perioada aplicarii Planului de Reorganizare suma de 94.248,34 lei. 

Apreciem că implementarea acestui plan de reorganizare prezintă beneficii și pentru 
această categorie de creditori prin posibilitatea de a avea atât pe durata planului de 
reorganizare cât și ulterior un partener comercial în continuarea afacerii și, având 
posibilitatea de a dezvolta o relatie comercială cu beneficii viitoare. 

 

8.1.2 ACTIVUL SOCIETĂTII 

 

În procedura insolventei valoarea activului este dată prin raportul de evaluare întocmit. 

Scopul acestui raport este de a avea o valoare aliniată la conditiile pietei de referintă, la 
un moment cât mai apropiat de cel al depunerii planului de reorganizare, redând o 
valoare cât mai apropiată de cea a valorii juste activului societătii. 

Activele imobilizate sunt formate din imobilizări corporale, respectiv teren intravilan , 
constructii, echipamente, imobilizari destinate vanzarii (apartament Constanta), 
investitii corporale in curs (Centrala de producere a energiei electrice si termice in 
cogenerare). 

În scopul determinării valorii activului societătii s-aprocedat la efectuarea inventarierii 
patrimoniului debitoarei și la evaluarea acestuia care constă în esti marea valorii de 
proprietatea activului AMONIL S.A., în procedura insolventei. 

EvaluareaactivuluisocietătiiAMONILS.A.afostrealizatăde către Evaluator autorizat: 
Chicos C. Constantin. 

,,Opinia evaluatorului în urma aplicării metodei de evaluare, este ca valoarea de 

piata a activelor Amonil SA este 12.446,6 mii Euro, respectiv 55.178,4 mii Lei. 

 

SC.AMONIL.SA 

Nr.crt. Denumirea bunurilor Valoarea de piată Valoarea de piată 

1 Teren intravilan 724.346,00 lei 163.391 EUR 

2 Teren intravilan(triaj+drum acces) 2.205.121,00 lei 497.411 EUR 

3 Terenuri si amenajari de terenuri 2.929.467,00 lei 660.802 EUR 

4 REMIZA PCI 1.652,00 lei 373 EUR 

5 CALE FERATA 3.749.751,00 lei 845.834 EUR 

6 DRUM ACCES DN21 GARA SLOBOZIA 1.629.488,00 lei 367.565 EUR 

7 Constructii 5.380.891,00 lei 1.213.771 EUR 
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8 R1234- POMPA SIMPLA ACV50-200 7.650,00 lei 1.726 EUR 

9 R1234- POMPA SIMPLA ACV50-200 7.650,00 lei 1.726 EUR 

10 R1401- POMPA SIMPLA ACV50-200 7.650,00 lei 1.726 EUR 

11 ECHIP.CLIMATIZARE GREE 60000 10.800,00 lei 2.436 EUR 

12 ECHIP.CLIMATIZARE GREE 60000 10.800,00 lei 2.436 EUR 

13 ECHIP.CLIMATIZARE GREE 60000 10.800,00 lei 2.436 EUR 

14 APARAT AER COND.NORDSTAR 22000 BIT 3.150,00 lei 711 EUR 

15 BORMASINA ROT BOSCH GBH 4.410,00 lei 995 EUR 

16 BORMASINA ROT BOSCH GBH 4.410,00 lei 995 EUR 

17 INVERTOR AEG PSS UNIVERT 2 22.500,00 lei 5.075 EUR 

18 INVERTOR AEG PSS UNIVERT 2 22.500,00 lei 5.075 EUR 

19 PH METRU ETALONARE DIGITAL 5.760,00 lei 1.299 EUR 

20 MANOMETRU DIGITAL DE TEST 3.240,00 lei 731 EUR 

21 DUROMETRU DIGITAL PORTABIL 16.200,00 lei 3.654 EUR 

22 DETECTOR MULTIGAZ M40 8.100,00 lei 1.827 EUR 

23 DETECTOR MULTIGAZ M40 8.100,00 lei 1.827 EUR 

24 Instalatii tehnice si mijloace de transport 153.720,00 lei 34.675 EUR 

25 APARTAMENT 3 CAMERE -CT 129.420,00 lei 29.193 EUR 

26 Investitii imobiliare 129.420,00 lei 29.193 EUR 

27 CENTRALA DE CONGENERARE 42.126.900,00 lei 9.502.594 EUR 

28 Imobilizari corporale in curs de executie 42.126.900,00 lei 9.502.594 EUR 

29 Materiale consumabile 1.688.703,00 lei 380.922 EUR 

30 Materiale de natura obiectelor de inventar 119.744,00 lei 27.011 EUR 

31 Produse reziduale 3.402,00 lei 767 EUR 

32 Marfuri aflate la terti 833.129,00 lei 187.929 EUR 

33 Marfuri 1.803.839,00 lei 406.893 EUR 

34 Ambalaje 9.219,00 lei 2.080 EUR 

35 TOTAL VALOARE DE PIATA  55.178.434,00 lei 12.446.638 EUR 

 

8.1.2 PASIVUL SOCIETĂTII 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, pentru creantele născute anterior datei 
deschiderii procedurii insolventei, creditorii societătii trebuie să formuleze cerere de 
înscriere la masa credalăîn termenul stabilit de judecătorul – sindic prin sentinta de 
deschidere a procedurii insolventei.  

Tabelul definitiv cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii 
procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat 
contestaţii în conformitate cu prevederile art. 73, precum şi creanţele admise în urma 
soluţionării contestaţiilor.  

Totalurile pe grupe de creante se prezintă după cum urmează (sumele sunt în lei): 

Crt. Descriere Valoare 

1 Creante garantate, art.121, pct.2 din Legea nr.85/2006 13.823.981,82 lei 

2 Creante salariale, art.123, pct.2 din Legea nr.85/2006 118.865,16 lei 

3 Creante bugetare, art.123, pct.4 din Legea nr.85/2006 597.412,00 lei 

4 Creante chirografare, art.123, pct.7,8și 9 din Legea nr.85/2006 11.215.747,86lei 

  Total 25.756.006,84lei 
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Tabelul definitiv este întocmit în conformitate cu dispozitiile Legii Insolventei, 
creantele creditorilor fiind admise în categoriile de creante care le corespund după cum 
urmează (art. 3 alin. 1 punctele 9, 10, 11 și 13 din Legea 85/2006): 

 creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiază de o garantie 
reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor 
principal sau tert garantat fată de persoanele beneficiare ale garantiilor reale; 

 creantele salariale sunt creantele ce izvorăsc din raporturi de muncăîntre debitor 
și angajatii acestuia; aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de 
către administratorul judiciar/lichidator; 

 creantele bugetare reprezintă creantele constând în impozite, taxe, contributii, 
amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora; 

 creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garantii 
fată de patrimoniul debitorului și care nu au privilegii însotite de drepturi de retentie, 
ale căror creante sunt curente la data deschiderii procedurii, precum și creante noi, 
aferente activitătilor curente în perioada de observatie. 

  

9. MĂSURI ADECVATE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI 

 

Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 95 alin (6) L85/2006 și în cazul 
nostru se aplică măsura de a valorifica partial sau total patrimoniu societătii, cu scopul 
obtinerii resurselor necesare acoperirii pasivului, acest sceanariu îndestulând toti 
creditorii. 

În esentă, Planul prevede ca masuri de restructurare financiară a debitorului 
reeşalonarea datoriilor pe o perioadă de 36 luni conform cash-flow-ului şi a 
programului de plăţi.  

De asemenea, prezentul plan de reorganizare prevede: 

 Eşalonarea unor datorii ale Societătii pe intervalul de implementare a Planului; 
 Valorificarea unor imobilizări corporale si a activelor de natura stocurilor în 
cursul celor 36 luni de reorganizare în scopul acoperirii pasivului; 
 

Pentru punerea în aplicare a planului măsurile sunt prezentate conform prevederilor 
art. 95 alin (6). Acestea au în vedere: 

Vânzarea unor active circulante 

Valorificările de bunuri, respectiv active circulante și imobilizate au fost previzionate 
începând din trimestrul IX al planului de reorganizare. 

Bunurile propuse a fi scoase la valorificare sunt mentionate mai jos la valoarea de 
proprietate dată de expertul evaluator. 

SC.AMONIL.SA 

Nr.crt. Denumirea bunurilor Valoarea de piată Valoarea de piată 

1 Teren intravilan 724.346,00 lei 163.391 EUR 

2 Teren intravilan(triaj+drum acces) 2.205.121,00 lei 497.411 EUR 
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3 Terenuri si amenajari de terenuri 2.929.467,00 lei 660.802 EUR 

4 REMIZA PCI 1.652,00 lei 373 EUR 

5 CALE FERATA 3.749.751,00 lei 845.834 EUR 

6 DRUM ACCES DN21 GARA SLOBOZIA 1.629.488,00 lei 367.565 EUR 

7 Constructii 5.380.891,00 lei 1.213.771 EUR 

8 R1234- POMPA SIMPLA ACV50-200 7.650,00 lei 1.726 EUR 

9 R1234- POMPA SIMPLA ACV50-200 7.650,00 lei 1.726 EUR 

10 R1401- POMPA SIMPLA ACV50-200 7.650,00 lei 1.726 EUR 

11 ECHIP.CLIMATIZARE GREE 60000 10.800,00 lei 2.436 EUR 

12 ECHIP.CLIMATIZARE GREE 60000 10.800,00 lei 2.436 EUR 

13 ECHIP.CLIMATIZARE GREE 60000 10.800,00 lei 2.436 EUR 

14 APARAT AER COND.NORDSTAR 22000 BIT 3.150,00 lei 711 EUR 

15 BORMASINA ROT BOSCH GBH 4.410,00 lei 995 EUR 

16 BORMASINA ROT BOSCH GBH 4.410,00 lei 995 EUR 

17 INVERTOR AEG PSS UNIVERT 2 22.500,00 lei 5.075 EUR 

18 INVERTOR AEG PSS UNIVERT 2 22.500,00 lei 5.075 EUR 

19 PH METRU ETALONARE DIGITAL 5.760,00 lei 1.299 EUR 

20 MANOMETRU DIGITAL DE TEST 3.240,00 lei 731 EUR 

21 DUROMETRU DIGITAL PORTABIL 16.200,00 lei 3.654 EUR 

22 DETECTOR MULTIGAZ M40 8.100,00 lei 1.827 EUR 

23 DETECTOR MULTIGAZ M40 8.100,00 lei 1.827 EUR 

24 Instalatii tehnice si mijloace de transport 153.720,00 lei 34.675 EUR 

25 APARTAMENT 3 CAMERE -CT 129.420,00 lei 29.193 EUR 

26 Investitii imobiliare 129.420,00 lei 29.193 EUR 

27 Materiale consumabile 1.688.703,00 lei 380.922 EUR 

28 Materiale de natura obiectelor de inventar 119.744,00 lei 27.011 EUR 

29 Produse reziduale 3.402,00 lei 767 EUR 

30 Marfuri aflate la terti 833.129,00 lei 187.929 EUR 

31 Marfuri 1.803.839,00 lei 406.893 EUR 

32 Ambalaje 9.219,00 lei 2.080 EUR 

33 TOTAL VALOARE DE PIATA  13.051.534,00 lei 2.944.044EUR 

 

Valorificarea unora dintre bunurile averii debitorului se va realiza separat ori în bloc, 
libere de orice sarcini, prin licitatie publică cu strigare sau prin negociere directă cu 
cumpărător identificat/neidentificat.  
 
Valorificarea activelor societătii debitoare nu va putea fi efectuată la o valoare mai mică 
decât valoarea de piată a acestora, astfel cum aceasta a fost determinată de prin 
raportul de evaluare întocmit de către societatea de evaluare ce a procedat la evaluarea 
activelor societătii la data deschiderii procedurii de insolventă, raport ce se află depus 
la dosarul cauzei. În acest sens, valorificarea activelor din patrimoniul Societătii se va 
realiza cu respectarea prevederilor art. 116 -120 din Legea nr. 85/2006, urmând ca 
raportul privind modalitatea de valorificare să fie prezentat de către administratorul 
judiciar și aprobat de către Adunarea Creditorilor Societătii. 
 
Valorificările vor putea fi efectuate oricând după confirmarea planului de 
reorganizare, cu organizarea unei expuneri adecvate a activelor pe piată, cu 
mentiunea că pretul obtinut din valorificare să fie distribuit creditorilor garantati, 
modificându-se totodată Programul de plăti în mod corespunzător cu suma ce va fi 
încasatăși distribuită tuturor creditorilor după valorificare. 
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10. PREVIZIUNILE BUGETARE SI A  FLUXULUI DE NUMERAR 

 

Previziunile bugetare si Prognoza fluxului de numerar și programul de plăti au fost 
realizate pornind de la analiza anilor precedentiși s-a bazat pe încasările din chirii și 
valorificările de active propuse prin plan. 

În esentă, Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului pe o 
perioadă de trei ani de zile conform cash-flow-ului şi a programului de plăţi precum și 
vânzarea unor active ale societătii care nu folosesc activitătii curente, astfel: 

 Eşalonarea creantelor Societătii pe intervalul de implementare a Planului pentru 
a putea fi achitate se va face in functie de categoriile de creante înscrise in tabelul 
definitivși valoarea acestora; 

 Valorificarea de active circulanteși imobilizate care nu folosesc activitătii curente. 

Având în vedere intervalul de timp care va trece între data de referintă a planului și 
data la care acesta va intra în vigoare, este posibil ca o serie de valori luate în calcul în 
cadrul estimărilor să suporte modificări.  

Bugetul previzionat pentru următorii trei ani este prezentat mai jos astfel: 

AMONIL SA 
TOTAL 

GENERAL TOTAL AN I 
TOTAL AN 

II 
TOTAL AN 

III 

    

I. Activitatea de exploatare         

A.Venituri din exploatare   25.616.383,00          4.200.000         4.200.000  17.216.383 

Venituri din redevente si chirii 12.600.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 

Venituri din vanzaremarfuri 4.422.885 - 0 4.422.885 

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 8.593.498                    -    0 8.593.498 

B.Cheltuieli din exploatare       13.449.247          1.560.416  1.560.416 10.328.415 

Cheltuieli cu materiale si consumabile 3.600 1.200 1.200 1.200 

Cheltuieli cu mărfuri 7.617.912 - 0 7.617.912 

Intretinere si reparatii 24.000 8.000 8.000 8.000 

Cheltuieli cu chirii 963.900 321.300 321.300 321.300 

Asigurari 18.000 6.000 6.000 6.000 

Onorariu administrator judiciar 1.286.730 257.040 257.040 772.650 

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 12.600 4.200 4.200 4.200 

Servicii bancare si asimilate 14.400 4.800 4.800 4.800 

Serviciile executate de terti 180.000 60.000 60.000 60.000 

Impozite si taxe 351.870 60.000 60.000 231.870 

Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale 2.376.000 792.000 792.000 792.000 

Alte cheltuieli de exploatare 36.000 12.000 12.000 12.000 

Amortizari  privind imobilizarile corporale si necorporale 564.235 33.876 33.876 496.483 

EBITDA=(A-B+amortizari) 12.731.371 2.673.460 2.673.460 7.384.451 

EBIT=Rezultat din exploatare (A-B) 12.167.136 2.639.584 2.639.584 6.887.968 

          

VENITURI TOTALE 25.616.383 4.200.000 4.200.000 17.216.383 

CHELTUIELI TOTALE  13.449.247 1.560.416 1.560.416 10.328.415 

 

Fluxul de numerar, completat cu modul de distribuire a sumelor înscrise la masa 
credală, prin care se va realiza plata integrală a creantelor garantate , salariale, bugetare 
și partială a creantelor chirografare. 

Fluxul de numerarcorelat Bugetul de venituri prezentat, este previzionat mai jos : 
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11.PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANTELOR 

 

Potrivit prevederilor art. 3 pct. 22 din Legea insolventei, programul de plată al 
creantelor este tabelul de creantementionat în planul de reorganizare care cuprinde 
cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor prin raportare 
la tabelul definitiv de creante şi la fluxurile de numerar aferente planului de 
reorganizare şi care cuprinde:  

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe 
care debitorul se obligă să le plătească acestora;  

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.  

Modalitatea de rambursare concretă, pentru fiecare creantă inclusă în categoriile de 
creante care votează Planul de reorganizare conform art. 100 din Lege se va face prin 
coroborarea: Programului de plată al creantelor AMONIL S.A., atașat la Plan ca Anexa 
nr. 4. 

Pentru toate categoriile de creantele din tabel planul prevede achitarea acestora în 
proportie de 100%, în suma totală de 25.756.006,84lei, pe parcursul trimestrelor de 
implementare a planului de reorganizare.  

Programul de plată al creantelor detinute împotriva Societătii  a fost corelat cu proiecţia 
fluxului de numerar, fiind o imagine a capacităţii reale de plată a Societăţii, a creanţelor 
înscrise la masa credală.  

Creantele garantate –vor fi platite integral din sumele existente in cont, încasate din 
inchiriereaCentralei de Cogenerare, incasare creanta URBAN SA precum si prin 
valorificarea unor active din patrimoniu. Din momentul în care planul de reorganizare 
a fost aprobat de adunarea creditorilor se va elabora strategia de valorificare în 
speranta ca activele propuse spre vanzare să poată fi valorificate într-o perioadă mai 
scurtă de timp. 

Așa cum a fost precizat în cuprinsul prezentului plan de reorganizare demersurile 
legate de valorificarea activului vor fi efectuate cu respectarea art. 116-120 din Legea nr. 
85/2006, asigurându-se expunerea pe piată a activelor în cauzăîncă din primul an de 
implementare al planului. 

În ceea ce privește categoria creantelor de natură salarială, acestea vor beneficia de 
distribuiri în cadrul planului de reorganizare în procent de 100%, respectiv 118.865,16 
lei, sumă ce se va distribui în primul trimestru al planului de reorganizare. 

Prin urmare, categoria Creantelor Bugetare va fi platita 100%, respectiv 597.412,00 lei, 
sumă ce se va distribui în primul trimestru al planului de reorganizare. 

Creantele chirografarevor fi platite integral din sumele încasate din inchirierea 
Centralei de Cogenerare , creanta URBAN SA precum si din valorificarea unor active  

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8 Trim 9 Trim 10 Trim 11 Trim 12

3.100.000,00 3.100.000 3.338.088 3.522.453 3.476.818 3.457.183 3.411.548 3.395.913 3.150.278 2.930.643 1.763.433 626.223 528.954

28.743.272,00 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.850.000 1.850.000 3.480.728 10.762.544

5.267.099,84 395.635 365.635 395.635 369.635 395.635 365.635 395.635 369.635 395.635 365.635 395.635 1.057.115

26.576.172,16 4.054.365 4.322.453 4.476.818 4.457.183 4.411.548 4.395.913 4.350.278 4.130.643 4.385.008 3.247.798 3.711.316 10.234.383

25.756.006,84 716.277 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 2.621.575 2.621.575 3.182.362 9.414.218

13.823.981,82 0 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.123.982

118.865,16 118.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

597.412,00 597.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.215.747,86 0 0 0 0 0 0 0 0 1.121.575 1.121.575 1.682.362 7.290.236

820.165,32 3.338.088 3.522.453 3.476.818 3.457.183 3.411.548 3.395.913 3.150.278 2.930.643 1.763.433 626.223 528.954 820.165

DISPONIBIL

Masa credala

Cash Flow

Sold initial

INCASARI TOTAL

PLATI TOTAL

Disponibil sfârșit perioadă

Creante garantate

Creante salariale

Creante bugetare

Creante chirografare
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din patrimoniu, in plati trimestriale ale ultimului an de plata al Planului de 
Reorganizare. 

Principalul creditor chirografar din tabelul definitiv este CHEMGAS HOLDING 
CORPORATION SRL, având o creantăîn sumă de 10.129.058,32 lei.  

Creditorii care detin cele mai importante creante din punct de vedere valoric sunt 
următorii: 

Lista principalilor creditori pe grupe de creante 

Denumire Creditor  Grupa                           Procentual total creante 

DGRFP Ploiesti Garantat 35,24% 

Salariati Salariale    0,45% 

Administratia Fondului pentru Mediu Bugetare    2,27% 

Chemgas Holding Corporation Srl Chirografare  38,57% 

     

12. EFECTELE CONFIRMĂRII PLANULUI. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI 

 

Efectele confirmării planului, așa cum au fost prevăzute de legiuitor în cuprinsul Legii 
85/2006 sunt: 

Când sentinta care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este 
reorganizată în mod corespunzător, iar creantele şi drepturile creditorilor precum şi ale 
celorlalte pârti interesate sunt modificate conform planului. 

În urma confirmării planului, societatea debitoare își va conduce activitatea prin 
administratorul special şi sub supravegherea administratorului judiciar şi potrivit celor 
statuate prin plan, până când judecătorul sindic va dispune, fie încheierea procedurii 
insolventei şi luarea tuturor măsurilor pentru reintrarea debitorului în activitatea 
comercială, fie încetarea reorganizării şi trecerea la faliment în conditiile art. 107 şi 
următoarele din lege (art. 103 alin. 1 din Legea nr. 85/2006). 

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

Creantele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare 
urmează a fi achitate în conformitate cu actele juridice din care acestea se nasc, potrivit 
prevederilor art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006. 

În cazul intrării în faliment ca urmare a eșuării planului sau a unei executări silite, 
planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva 
debitorului. Pentru executarea acestor creante, sentinta de confirmare a planului va 
constitui titlu executoriu(art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2006). 

 

13. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI 

 

Legea nr.85/2006 sanctionează neconformarea societătii debitoare cu cele stabilite prin 
planul de reorganizare cu deschiderea procedurii de faliment şi încetarea în mod 
corespunzător a procedurii de reorganizare.Neconformarea cu planul de reorganizare 
reprezintă, latosensu, nepunerea în practică a schimbărilor şi măsurilor prevăzute în 
cadrul acestuia. 
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Totuși această sanctiune nu intervine de drept şi în mod obligatoriu, legea lăsând la 
latitudinea persoanelor interesate introducerea unei astfel de cereri. 

În conditiile Sectiunii a 6 din Legea nr. 85/2006, aplicarea planului de către societatea 
debitoare este supravegheată de 3 autorităti independente, care colaborează pentru 
punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia. Este vorba de: 

1. Judecătorul-sindiccarereprezintă “forul suprem”, sub controlul de legalitate al căruia 
se derulează întreaga procedură.  

2.Creditorii sunt “ochiul critic” al activitătiidesfășurate în perioada de reorganizare. 
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 modalitătile de interventie, în vederea corectării sau optimizării 
din mers a modului de lucru şi de aplicare a planului. 

Creditorii nu sunt numai beneficiarii procedurii ci, așa cum arătam, sunt şi un organ de 
supraveghere a modului în care planul de reorganizare este adus la îndeplinire. 
Supravegherea exercitată de creditori este o manifestare a contradictorialitătii ca 
element esential  în procedurile de drept comun.  

Prezenta creditorilor în cadrul desfășurării reorganizării se manifestă, în genere, prin 
intermediul prerogativelor prevăzute de legiuitor la: 

art. 105 din Legea 85/2006 „ Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea 
activitătii aduce pierderi averii sale...comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori... poate 
solicita oricând judecătorului să aprobe intrarea în faliment în conditiile art 107 şi urm.” 

Art. 106 (1) din Legea nr. 85/2006:Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, 
administratorul judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor 
asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior aprobării lor de către comitetul 
creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, după caz, 
administratorul judiciar va notifica acest fapt tuturor creditorilor, în vederea consultării 
rapoartelor. 

Administratorul special va conduce activitatea debitoarei pe perioada reorganizării şi 
se va consulta cu administratorul judiciar cu privire la desfășurarea procedurii. 

3. În ceea ce-l privește pe administratorul judiciar, acesta este entitatea care are 
legătură directă cu latura palpabilă a activitătii debitoarei, exercitând un control asupra 
derulării întregii proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea, şi 
având posibilitatea şi obligatia legală de a interveni acolo unde constată că, din varii 
motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.  

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură 
debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi 
de marketing optime. 

Așa cum am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul 
judiciar prin: 

-Supravegherea tuturor actelor, operatiunilor şi plătilor efectuate de debitoare, cuprinse 
în registrul special prevăzut de art. 49 alin. 2 din lege;  

-Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar; 

-Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor 
de încasări şi plăti pentru următoarea săptămână; 



 

19 

-Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, şi prin 
prezenta unui reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de cate ori 
acest lucru este necesar; 

-Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în 
conformitate cu art. 106 din Legea nr. 85/2006; 

-Supravegherea îndeplinirii, fără întârziere, a schimbărilor de structură prevăzute prin 
plan; 

-Sesizarea judecătorului sindic cu orice problemă care ar necesita o solutionare din 
partea acestuia. 

După cum se poate observa cele trei „autoritătii independente” mentionate mai sus au 
prerogative şi obligatii interdependente care asigură o legătură între aceștia,  activitatea 
lor având un vector comun şi anume realizarea aplicării planului. 

 

14. RETRIBUŢIA PERSOANELOR ANGAJATE –ART. 102 ALIN.4 DIN LEGEA 

85/2006 

 

Pentru perioada de reorganizarea a societătii AMONIL SA., planul prevede acordarea 
unui onorariu administratorului judiciar astfel: 
 
 Achitarea unui onorariu fix lunar de 4.000 Euro + TVA  

 
 Achitarea unui onorariu procentual de 5% ( exclusiv TVA) aferent vanzarilor de 

active fixe  

Plata retributiei cuvenite administratorului judiciar va fi efectuată în lei la cursul BNR 
din ziua facturării, urmând ca plata să fie efectuată pe baza facturii emise de către 
administratorul judiciar. 
 

Prezentul plan precizează în programul de plăti modul cum va fi asigurată plata 
onorariului judiciar, acesta fiind calculat procentual 5%+TVA aferent unei vânzări de 
active fixe. 

 

15. DESCĂRCAREA DE OBLIGATII ȘI DE RĂSPUNDERE A DEBITORULUI 

 

Potrivit prevederilor art.137 alin.2 din Legea nr.85/2006 ”la data confirmării unui plan de 
reorganizare, debitorul este descărcat de diferenta dintre valoarea obligatilor pe care le avea 
înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan”. 

Creantele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare 
urmează  a fi achitate în conformitate cu actele juridice din care acestea se nasc, potrivit 
prevederilor art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006. 

 

În concluzie, controlul strict al aplicării  prezentului plan şi monitorizarea permanentă a 
derulării acestuia, de către factorii mentionati mai sus, constituie o garantie solidă a realizării 
obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi mentinerea debitoarei în viata 
comercială. 
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NOTĂ: 

PE TOATĂ PERIOADA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE 
ACESTA POATE FI MODIFICAT POTRIVIT ART. 101 ALIN. 5 din LEGEA 85/2006, 
DACĂ CONDITIILE ÎN CARE A FOST PROPUS PLANUL DE REORGANIZARE 
NU MAI CORESPUND IPOTEZELOR DE CALCUL ȘI PREVIZIUNE SAU AU FOST 
IDENTIFICATE ALTE MODALITĂTI DE STINGERE A CREANTELOR, SURSE DE 
FINANTARE. MODIFICĂRILE PROPUSE CE VOR FI ADUSE PLANULUI DE 
REORGANIZARE VOR FI PREZENTATE CREDITORILOR CU RESPECTAREA 
CONDITIILOR DE VOT ȘI DE  CONFIRMARE PREVĂZUTE DE LEGE 

 

 

Administrator special, 

MATEI CRISTINA 

 

 

 

 

ANEXELE PLANULUI DE REORGANIZARE 

 

ANEXA 1– Tabelul definitiv al creditorilor; 

ANEXA 2– Fluxul de încasări şi plăti estimate ;  

ANEXA 3–Buget de Venituri si cheltuieli; 

ANEXA 4– Programul de plată al creantelor. 

 

 



AMONIL SA- în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective 
     

Nr. înregistrare: 

2573/19.09.2016 

Dosar nr. 1611/98/2014 
       

  

Tribunalul Ialomița        
  

 TABELUL DEFINITIV DE CREANȚE AL DEBITORUL 
  

  

 
AMONIL SA 

  
 

        
 

Creditor Adresa Creanța solicitată Creanța după 
verificare 

Creante cu drept de 
vot 

% 
grupă 

% total 
% cu 

drep de 
vot 

Mențiuni 

Grupa I - creanțe garantate - art. 121 alin. 1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006 

Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești 

Slobozia, str. Matei Basarab nr. 
14, Jud. Ialomiţa 

         9,255,386.00 
lei  

               9,255,386.00 
lei  

        9,255,386.00 lei  66.95% 35.24% 35.24% 
procese verbale de 
instituire sechestru bunuri 
imobile, mobile 

Chemgas Holding Corporation SRL 
Slobozia, şos. Călăraşi Km. 4, 
Jud. Ialomiţa 

         4,568,595.82 
lei  

               4,568,595.82 
lei  

        4,568,595.82 lei  33.05% 17.40% 17.40% 
înscriere în Arhiva de 
Garanții Reale Mobiliare 

TOTAL GRUPA I   
       13,823,981.82 

lei  
             13,823,981.82 

lei  
      13,823,981.82 lei  100.00% 52.64% 52.64%   

Grupa II - creanțe salariale - art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 

Creditori salariați 
Slobozia, Șos. Călăraşi Km. 4, 
Jud. Ialomiţa 

            118,865.16 
lei  

                  118,865.16 
lei  

           118,865.16 lei  100.00% 0.45% 0.45% 
potrivit actelor contabile, 
detaliați în anexă 

TOTAL GRUPA II   
            118,865.16 

lei  
                  118,865.16 

lei  
           118,865.16 lei  100.00% 0.45% 0.45%   

Grupa III - creanțe bugetare - art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 

Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

Bucureşti, Splaiul 
Independenţei nr. 294, Corp A, 
Sector 6  

            597,157.00 
lei  

597,157.00  597,157.00  99.96% 2.27% 2.27% declarație de creanță 

Autoritatea de Supraveghere 
Financiară 

Bucureşti, Splaiul Indepen 
denţei nr. 15, Sector 5  

                   255.00 
lei  

255.00  255.00  0.04% 0.00% 0.00% declaraţie de creanţă 

TOTAL GRUPA III 
  

            597,412.00 
lei  

                  597,412.00 
lei  

           597,412.00 lei  100.00% 
2.27% 2.27%   

Grupa IV - creanțe chirografare - art. 123 pct. 7, 8 si 9 din Legea nr. 85/2006 



Chemgas Holding Corporation SRL 
Slobozia, şos. Călăraşi Km. 4, 
Jud. Ialomiţa 

       10,129,058.32 
lei  

             10,129,058.32 
lei  

      10,129,058.32 lei  86.41% 38.57% 38.57% declaraţie de creanţă 

Interagro SA 
București, str.Verii, nr. 1-3, 
Sect.2 

            629,292.59 
lei  

                  629,292.59 
lei  

           629,292.59 lei  5.37% 2.40% 2.40% declaraţie de creanţă 

Interagro SRL 
Zimnicea, al. Trandafirilor, nr. 
1, Jud. Teleorman 

            600,680.50 
lei  

                  600,680.50 
lei  

           600,680.50 lei  5.12% 2.29% 2.29% declarație de creanță 

Transenergo Com SA 
București, Calea 13 Septembrie 
nr. 90, cam 2.01, Sector 5 

            449,076.76 
lei  

164,892.35  164,892.35  1.41% 0.63% 0.63% 
suma de 284.184,14 lei 
reprezintă o creanță 
prescrisă 

Transgaz SA Mediaş 
Mediaş, piaţa C.I. Motaş nr. 1, 
Jud. Sibiu 

              64,535.44 
lei  

                    64,535.44 
lei  

             64,535.44 lei  0.55% 0.25% 0.25% declarație de creanță 

Bioagro Culture SRL 
Cobadin, şos. Constanţei, nr. 37, 
Jud. Constanţa 

              55,704.88 
lei  

                    55,704.88 
lei  

             55,704.88 lei  0.48% 0.21% 0.21% declarație de creanță 

Institutul de Studii şi Proiectări 
Energetice SA 

Bucureşti, bd. Lacul Tei, nr. 1-3, 
Sector 2 

              43,822.48 
lei  

43,822.48  43,822.48  0.37% 0.17% 0.17% declarație de creanță 

Nuclear NDT Research & Services 
SRL 

Bucureşti, şos. Berceni nr. 104, 
Sector 4 

              14,616.51 
lei  

14,616.51  14,616.51  0.12% 0.06% 0.06% declarație de creanță 

ABB SRL 
Târgoviște, str.IH Rădulescu nr. 
27A, Jud. Dâmbovița 

              13,179.51 
lei  

13,179.51  13,179.51  0.11% 0.05% 0.05% declarație de creanță 

Institutul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Ecologie 
Industrială  

Bucureşti str. Drumul Podu 
Dâmboviţei nr. 71-73, Sector 6 

                4,873.20 
lei  

                      4,873.20 
lei  

               4,873.20 lei  0.04% 0.02% 0.02% declarație de creanță 

Depozitarul Central SA 
Bucureşti, bd. Carol nr. 34-36, 
et. 8, Sector 2 

                1,724.24 
lei  

                      1,524.24 
lei  

               1,524.24 lei  0.01% 0.01% 0.01% 
taxa de timbru nu este o 
sumă anterioară deschid. 
procedurii 

TOTAL GRUPA IV   
       12,006,564.43 

lei  
             11,722,180.02 

lei  
      11,722,180.02 lei  100.00% 44.63% 44.63%   

TOTAL CREANȚE   
       26,546,823.41 

lei  
             26,262,439.00 

lei  
      26,262,439.00 lei    100.00% 100.00%   

         Notă: Conform art. 69 alin. 2) din Legea nr. 85/2006, creanţele exprimate în valută au fost înscrise la valoarea lor în lei la cursul BNR stabilit în data de 04.06.2015 și valabil pentru data de 05.06.2015 (data 
deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4.4336 RON; 1 USD = 3.9064 RON 

       

 
EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI 

    

 
Alina COSTINAȘ, asociat coordonator 

    



 



DEBITOR: AMONIL SA 
             

ANEXA NR. 2  LA PLANUL DE REORGANIZARE 
   

F L U X   D E   N U M E R A R 
     

  
%   oct-dec '17 ian-mart'18 apr.-iun '18 iul-sept '18 oct-dec. '18 ian-mart'19 apr.-iun.'19 iul-sept'19 oct-dec'19 ian-mart'20 apr-iun'20 iul-sept'20 

TVA TOTAL Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8 Trim 9 Trim 10 Trim 11 Trim 12 

Sold initial   3,100,000 3,100,000 3,338,088 3,522,453 3,476,818 3,457,183 3,411,548 3,395,913 3,150,278 2,930,643 1,763,433 626,223 528,954 

INCASARI TOTAL   33,610,385 1,549,500 1,549,500 1,549,500 1,549,500 1,549,500 1,549,500 1,549,500 1,549,500 2,144,500 2,144,500 4,117,957 12,807,427 

      1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,844,500 1,844,500 3,991,068 12,807,427 

A c t i v i t a t e a   c u r e n t a 

Incasare creanță Urban SA 1.00 3,126,889 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 126,889 0 

Incasari  din lucrari si 
servicii prestate 

1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incasari din redevente si 
chirii 

1.19 14,994,000 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 1,249,500 

Incasari din vanzare marfuri 
1.19 5,263,233 0 0 0 0 0 0 0 0 595,000 595,000 2,741,568 1,331,665 

Incasari din activitati 
diverse 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incasari din vanzarea 
activelor  

1.19 10,226,263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,226,263 

PLATI TOTAL   10,134,213 595,135 565,135 595,135 569,135 595,135 565,135 595,135 569,135 690,135 660,135 1,032,864 3,101,998 

A c t i v i t a t e a   c u r e n t a  

Cheltuieli cu materiale si 
consumabile  

1.00 3,600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Alte chetuieli materiale 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli cu utilitati 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli cu mărfuri 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intretinere si reparatii  1.00 24,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

Cheltuieli cu chirii 1.00 963,900 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 80,325 

Asigurari  1.00 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Cheltuieli cu comisioane si 
onorarii  

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onorariu administrator 
judiciar 

1.00 1,286,730 64,260 64,260 64,260 64,260 64,260 64,260 64,260 64,260 64,260 64,260 64,260 579,870 

Transporturi de bunuri si 
persoane + detasari  

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli postale si taxe de 
telecomunicatii  

1.00 12,600 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 



Servicii bancare si asimilate  1.00 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Serviciile executate de terti  1.00 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Impozite si taxe  1.00 351,870 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 171,870 

Cheltuieli cu personalul si 
asigurarile sociale  

1.00 2,376,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 

Alte cheltuieli de exploatare  1.00 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Datorii curente catre 
furnizori de Leasing 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dobanda curenta credit 
garantat 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bugetul de Stat (TVA) 1.00 4,867,113 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 294,500 294,500 637,229 2,044,883 

TVA recuperat 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tva plata buget 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T a b e l u l     c r e d i t o r i l o r 

Masa credala 25,756,006.84 716,277 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 2,621,575 2,621,575 3,182,362 9,414,218 

Creante garantate 13,823,981.82 0 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,123,982 

Creante salariale 118,865.16 118,865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Creante bugetare 597,412.00 597,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Creante chirografare 11,215,747.86 0 0 0 0 0 0 0 0 1,121,575 1,121,575 1,682,362 7,290,236 

Disponibil sfârșit perioadă   3,338,088 3,522,453 3,476,818 3,457,183 3,411,548 3,395,913 3,150,278 2,930,643 1,763,433 626,223 528,954 820,165 

 



 

DEBITOR: AMONIL SA                                 

ANEXA NR. 3  LA PLANUL DE REORGANIZARE     BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PREVIZIONAT                     

AMONIL SA 
TOTAL 

GENERAL TOTAL AN 
I 

ANUL 1 DE PLAN 

TOTAL 
AN II 

ANUL 2 DE PLAN 

TOTAL 
AN III 

ANUL 3 DE PLAN 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim V Trim VI Trim VII Trim VIII Trim IX Trim X Trim XI TrimXII 

    oct-dec '17 
ian-

mart'18 
apr.-iun 

'18 
iul-sept 

'18 
oct-dec. 

'18 
ian-

mart'19 
apr.-

iun.'19 
iul-

sept'19 
oct-

dec'19 
ian-

mart'20 
apr-

iun'20 
iul-

sept'20 

I. Activitatea de exploatare                                 

A.Venituri din exploatare 
   

25,616,383.00  
          

4,200,000  
                

1,050,000  
       

1,050,000  
       

1,050,000  
        

1,050,000  
         

4,200,000  
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 17,216,383 1,550,000 1,550,000 3,353,839 10,762,544 

Venituri din redevente si chirii 12,600,000 
          
4,200,000  1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 4,200,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 4,200,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

Venituri din vanzare marfuri 4,422,885 
                       
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,422,885 500,000 500,000 2,303,839 1,119,046 

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de 
capital 8,593,498 

                       
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,593,498 0 0 0 8,593,498 

B.Cheltuieli din exploatare 
        

13,449,247  
          
1,560,416  404,104 374,104 404,104 378,104 1,560,416 404,104 374,104 404,104 378,104 10,328,415 1,265,297 1,235,297 4,372,202 3,455,619 

Cheltuieli cu materiale si consumabile  
                 

3,600  
                 
1,200  300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 

Cheltuieli cu mărfuri 
          

7,617,912  
                       
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,617,912 861,193 861,193 3,968,098 1,927,428 

Intretinere si reparatii  
               

24,000  
                 
8,000  1,000 1,000 1,000 5,000 8,000 1,000 1,000 1,000 5,000 8,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

Cheltuieli cu chirii 
             

963,900  
             
321,300  80,325 80,325 80,325 80,325 321,300 80,325 80,325 80,325 80,325 321,300 80,325 80,325 80,325 80,325 

Asigurari  
               

18,000  
                 
6,000  1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

Onorariu administrator judiciar 
          

1,286,730  
             
257,040  64,260 64,260 64,260 64,260 257,040 64,260 64,260 64,260 64,260 772,650 64,260 64,260 64,260 579,870 

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii  
               

12,600  
                 
4,200  1,050 1,050 1,050 1,050 4,200 1,050 1,050 1,050 1,050 4,200 1,050 1,050 1,050 1,050 

Servicii bancare si asimilate  
               

14,400  
                 
4,800  1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 

Serviciile executate de terti  
             

180,000  
               
60,000  15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Impozite si taxe  
             

351,870  
               
60,000  30,000 0 30,000 0 60,000 30,000 0 30,000 0 231,870 30,000 0 30,000 171,870 

Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale  
          

2,376,000  
             
792,000  198,000 198,000 198,000 198,000 792,000 198,000 198,000 198,000 198,000 792,000 198,000 198,000 198,000 198,000 

Alte cheltuieli de exploatare  
               

36,000  
               
12,000  3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Amortizari  privind imobilizarile corporale si 
necorporale  

             
564,235  

               
33,876  8,469 8,469 8,469 8,469 33,876 8,469 8,469 8,469 8,469 496,483 8,469 8,469 8,469 471,076 

EBITDA=(A-B+amortizari) 12,731,371 2,673,460 654,365 684,365 654,365 680,365 2,673,460 654,365 684,365 654,365 680,365 7,384,451 293,172 323,172 -1,009,894 7,778,001 

EBIT=Rezultat din exploatare (A-B) 12,167,136 2,639,584 645,896 675,896 645,896 671,896 2,639,584 645,896 675,896 645,896 671,896 6,887,968 284,703 314,703 -1,018,363 7,306,925 

                                  

VENITURI TOTALE 25,616,383 4,200,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 4,200,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 17,216,383 1,550,000 1,550,000 3,353,839 10,762,544 

CHELTUIELI TOTALE  13,449,247 1,560,416 404,104 374,104 404,104 378,104 1,560,416 404,104 374,104 404,104 378,104 10,328,415 1,265,297 1,235,297 4,372,202 3,455,619 
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ANEXA NR. 4 LA PLANUL DE 
REORGANIZARE    

             

                  PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR 

Nr. 
Crt. 

CREDITOR 
Creanta 
cf.tabel 

definitiv 

Creanta ce 
urmeaza a fi 
achitata prin 

programul de 
plati 

% IN 
GRUPA 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8 Trim 9 Trim 10 Trim 11 Trim 12 
TOTAL 
PLATI 

          oct-dec '17 
ian-

mart'18 
apr.-iun '18 iul-sept '18 oct-dec. '18 ian-mart'19 apr.-iun.'19 iul-sept'19 oct-dec'19 ian-mart'20 apr-iun'20 iul-sept'20   

CREANŢE GARANTATE- art.121 alin. 1) pct. 2 din Legea 85/2006 

1 DGRFP Ploiesti 9,255,386.00 9,255,386.00 0.6695   535,613.32 669,516.65 669,516.65 669,516.65 669,516.65 803,419.98 803,419.98 1,004,274.98 1,004,274.98 1,004,274.98 1,422,041.19 9,255,386.00 

2 Chemgas Holding Corporation SRL 4,568,595.82 4,568,595.82 0.3305   264,386.68 330,483.35 330,483.35 330,483.35 330,483.35 396,580.02 396,580.02 495,725.02 495,725.02 495,725.02 701,940.63 4,568,595.82 

  TOTAL GRUPĂ 13,823,981.82 13,823,981.82 1.0000 0.00 800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,123,981.82 13,823,981.82 

CREANŢE SALARIALE- art. 123 pct. 2 din Legea 85/2006 

3 Creditori salariati 118,865.16 118,865.16   118,865.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,865.16 

  TOTAL GRUPĂ 118,865.16 118,865.16   118,865.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,865.16 

CREANŢE BUGETARE- art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 

4 Administraţia Fondului pentru Mediu 597,157.00 597,157.00   597,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
597,157.00 

5 Autoritatea de Supraveghere Financiara 255.00 255.00   255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 

  TOTAL GRUPĂ 597,412.00 597,412.00   597,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,412.00 

CREANŢE CHIROGRAFARE- art. 123 pct. 7,8 si 9 din Legea 85/2006 

6 Chemgas Holding Corporation SRL 10,129,058.32 10,129,058.32                   1,012,905.83 1,012,905.83 1,519,358.75 6,583,887.91 10,129,058.32 

7 Interagro SA 629,292.59 629,292.59                   62,929.26 62,929.26 94,393.89 409,040.18 629,292.59 

8 Interagro SRL 600,680.50 94,248.34                   9,424.83 9,424.83 14,137.25 61,261.42 94,248.34 

9 Transenergo Com SA 164,892.35 164,892.35                   16,489.24 16,489.24 24,733.85 107,180.03 164,892.35 

10 Transgaz SA Medias 64,535.44 64,535.44                   6,453.54 6,453.54 9,680.32 41,948.04 64,535.44 

11 Bioagro Culture SRL 55,704.88 55,704.88                   5,570.49 5,570.49 8,355.73 36,208.17 55,704.88 

12 

Institutul de Studii si Proiectari 
Energetice SA 43,822.48 43,822.48                   4,382.25 4,382.25 6,573.37 28,484.61 43,822.48 

13 Nuclear NDT Research & Services SRL 14,616.51 14,616.51                   1,461.65 1,461.65 2,192.48 9,500.73 14,616.51 

14 ABB SRL 13,179.51 13,179.51                   1,317.95 1,317.95 1,976.93 8,566.68 13,179.51 

15 

Institutul National de Cercetare -
Dezvoltare pentru Ecologie Industriala 4,873.20 4,873.20                   487.32 487.32 730.98 3,167.58 4,873.20 

16 Depozitarul Central SA 1,524.24 1,524.24                   152.42 152.42 228.64 990.76 1,524.24 

  TOTAL GRUPĂ 11,215,747.86 11,215,747.86   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121,574.79 1,121,574.79 1,682,362.18 7,290,236.11 11,215,747.86 

                                    

  TOTAL GENERAL 25,756,006.84 25,756,006.84   716,277.16 800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 2,621,574.79 2,621,574.79 3,182,362.18 9,414,217.93 25,756,006.84 

 


