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TRIBUNALUL BRASOV 

 SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

Dosar nr.  3822/62/2016 

Debitoare: MOUNTAIN HOUSE S.R.L.  

 (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) 

 

Planul de reorganizare a activităţii debitoarei  

MOUNTAIN HOUSE S.R.L. 

propus de administratorul judiciar in colaborare cu administratorul special 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

MOUNTAIN HOUSE SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, propune dezbaterii 

creditorilor şi judecătorului sindic, prezentul Program de reorganizare şi susţine că în raport cu 

posibilităţile şi specificul activităţii sale, utilizând mijloacele financiare proprii realizate din 

desfasurarea activitatii in conformitate cu demeniul principal de activitate – Alte activitati de cazare, dar 

si din activitatile secundare,  are perspectiva redresării şi menţinerii pe piaţă, în condiţii de viabilitate. 

În temeiul art. 132 alin. 1 lit. a) coroborat cu art. 67 alin.1 lit. g) din Legea nr.  85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, prezentul Plan de reorganizare este propus de 

administratorul judiciar AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL, în colaborare cu administratorul special – 

dl. CRISAN MAXIM. 

Planul de reorganizare este astfel conceput încât să răspundă interesului creditorilor, concretizat în 

plata creanţelor în conformitate cu programul de plăţi anexă a planului, concomitent răspunzând şi 

intereselor asociaţilor, concretizat în redresarea societăţii şi menţinerea pe piaţă. 

Programul de plata a creanţelor este prezentat în Capitolul 6. 

Termenul de executare a Planului de reorganizare MOUNTAIN HOUSE S.R.L. este de 36 de luni, 

incepand de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, respectiv durata maximă prevăzută 

la art. 133 alin. 3 din Legea 85/2014.  

În situaţia în care nu se vor găsi condiţii optime pentru buna desfăşurare a reorganizării, în condiţiile 

legii, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 luni, în condiţiile art. 139 alin. 5 din 

Legea 85/2014.  



 

Toţi creditorii vor fi îndestulaţi, eşalonarea în timp a plăţii creanţelor fiind efectuată în funcţie de 

rangul de prioritate a creanţelor. 

Descărcarea de răspundere a debitorului se va face la data achitării ultimei rate din Planul de 

reorganizare. 

Pentru punerea în practică a programului s-au stabilit măsuri de natură managerială, tehnico-

organizatorice, investiţionale şi de natură economico-financiară. 

Resursele financiare pentru susţinerea Planului de reorganizare vor fi obţinute în principal din 

activităţile de cazare şi din recuperarea creanţelor. 

Reorganizarea societăţii MOUNTAIN HOUSE SRL are ca efect principal acoperirea pasivului şi 

identificarea soluţiilor viabile pentru redresarea societăţii aflată în impas financiar. 

I. DEFINIŢII SI INTERPRETARE 

1.1.  Definitii 

Debitoarea Societatea MOUNTAIN HOUSE S.R.L., aflat in procedura 

insolventei, perioada de observatie, cu sediul social in Sat 

Fundatica, Comuna Fundata, nr. 1H, jud. Brasov 

Administrator judiciar Societatea profesionala AKTIV-LEX INSOLVENTA – practician in 

insolventa, desemnata prin Hotararea intermediara nr. 1464/2016, 

pronuntata la data de 16.11.2016, de Tribunalul Brasov, in dosarul 

nr. 3822/62/2016 si confirmata in cadrul Adunarii creditorilor din 

data de 02.02.2017. 

Planul de reorganizare sau 

Planul 

Planul de reorganizare a activitatii debitorului Mountain House 

SRL, ce indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile 

si specificul activitatii debitorului,mijloacele financiare disponibile 

si cererea pietei fata de oferta debitorului. Anexele sunt parte 

integranta a Planului 

Programul de Plati Graficul de plati mentionat in Plan, care cuprinde cuantumul 

sumelor ce urmeaza a fi achitate in perioada de reorganizare 

judiciara, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile 

de numerar aferente perioadei de reorganizare 

Legea Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si 

de insolventa 

 

1.2. Interpretare 

În prezentul Plan, cu excepţia cazurilor când contextul impune o altă interpretare: 

1.2.1 cu excepţia cazurilor în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ şi 

pluralul şi viceversa; 



 
 

1.2.2 orice referire la prezentul Plan include preambulul, expunerea de motive şi anexele (incorporate 

prin referinţă şi care fac parte integrantă din prezentul Plan) şi prezentul Antecontract, aşa cum 

poate fi acesta modificat. 
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CAP. I CONSIDERENTE GENERALE 

 

1.1. Cadrul legal 

Reglementarea legală care stă la bază întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2014 

privind procedura insolvenţei. În baza prevederilor legale menţionate se oferă posibilitatea debitorului 

în insolvenţă să-şi continue activitatea economică, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de 

reorganizare. 

În conformitate cu prevederile art. 133 (1) din Lege: „planul de reorganizare va indica perspectivele de 

redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu 

cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică...". 

Societatea nu a mai fost subiect al procedurii reorganizarii instituite in baza Legii 85/2014  si nici 

aceasta sau administratorii, directorii sau asociatii acesteia nu au fost condamnati definitiv pentru 

savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de serviciu, de fals, precum 

si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 22/1969 cu modificarile ulterioare, Legea nr. 31/1990 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr. 21/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 

nr. 78/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002 republicata cu modificarile 

ulterioare, Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005 cu 

modificarile ulterioare si infractiunile prevazuge de Legea nr. 85/2014 in ultimii 5 ani anteriori 

deschiderii procedurii; 

1.2. Autorul planului 

Prin Hotărârea Intermediară nr.  1464/2016 din data de 16.11.2016 TRIBUNALUL BRASOV, Secţia  a II-

a Civila, de Contencios administrativ şi fiscal, a admis cererea creditoarei BRD GSG SA şi a dispus 

deschiderea procedurii generale de insolvenţă, în dosarul nr. 3822/62/2016 împotriva MOUNTAIN 

HOUSE S.R.L, având cod unic de identificare 18193850, număr de înmatriculare la Registrul 

Comertului J8/2762/2008, cu sediul in Sat Fundatica, Comuna Fundata, Nr. 1H, Judetul Brasov, potrivit 

dispozitiilor Legii nr.  85/2014.  

De asemenea, a fost desemnat administrator judiciar al MOUNTAIN HOUSE S.R.L., AKTIV – LEX 

INSOLVENŢA SPRL, care a indeplinit atributiile prevazute de art. 58 – 59 din Lege. 

In calitate de administrator special al MOUNTAIN HOUSE S.R.L, dl. CRISAN MAXIM indeplineste 

atributiile prevazute art. 56 alin. 1 din Lege. 

În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) din Lege, Planul poate fi depus de către 

“administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui termen de 30 de zile 

de la data publicării tabelului definitiv de creanțe”. 

Tabelul definitiv al creantelor debitoarei a fost publciat in BPI nr. 8445/25.04.2018.  
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Planul este propus de administratorul judiciar AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL, în colaborare cu 

administratorul special – dl. CRISAN MAXIM. 

Planul a fost întocmit de catre administratorul judiciar AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL, în 

colaborare cu administratorul special – dl. CRISAN MAXIM ,  respectand întrutotul cerinţele impuse 

de Lege. 

 

1.3. Obiectivele şi durata Planului 

 

Scopul Planului propus este cel prevăzut de art. 2 din Lege, respectiv “acoperirea pasivului 

debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia”. 

 

Trebuie menţionat că principalul mijloc de acoperire a datoriilor îl reprezintă tocmai reorganizarea 

activitatii debitorului, păstrarea unei afaceri funcţionale pe piaţă putând genera resursele financiare 

necesare acoperirii pasivului debitorului.  

  

În toată literatura de specialitate se subliniază faptul că doar în condiţiile eşuării procedurii 

reorganizării trebuie să se recurgă la procedura falimentului, procedură care nu poate, în marea 

majoritate a cazurilor, satisface interesele creditorilor. 

 

Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Lege, respectiv necesitatea salvării 

societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică.  

 

Alternativa, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a activităţii debitoarei, este 

procedura falimentului cu efectul binecunoscut al lichidării averii debitoarei şi radierii acesteia din 

registrul comerţului şi circuitul economic. 

 

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări 

structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, mentinându-se obiectul de activitate, 

pe baza unei strategii noi, conforme cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, menite 

să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă. 

 

Procedura reorganizării, în cadrul oferit de Lege, prin continuarea activităţii presupune fie realizarea 

unor modificări de ordin structural în activitatea curentă, fie implementarea unui sistem de 

supraveghere strictă. 

 

Activitatea curentă va trebui să fie strict supravegheată, având ca scop final obţinerea fondurilor 

necesare societăţii de a achita datoriile. 

 

Obiectivul principal al Planului il constituie menţinerea societăţii debitoare ca potenţial agent 

economic ce va desfăşura activităţi economice profitabile în viitor prin identificarea a noi oportunităţi 

de afaceri, menţinere care va asigura: 
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- creditorilor – un client fidel şi recunoscător pentru sprijinul acordat în momentele dificile, 

care va continua colaborarea comercială, 

- bugetului de stat – un contribuabil redresat şi corect, care deţine resursele necesare achitării 

taxelor şi impozitelor, 

- salariaţilor – un angajator, 

- băncilor – un client care rulează sume importante de bani. 

Acest fapt este realizabil, fiindcă s-a dovedit statistic faptul că este mult mai probabil ca o afacere 

funcţională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în 

faliment. 

Încercarea de acoperire a datoriilor prin lichidarea bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare nu 

va putea oferi nici unul din elementele menţionate. Concedierea personalului, cu consecinţele nefaste 

ce decurg de aici, dispariţia unui client, respectiv contribuabil valoros, sunt argumente în favoarea 

Planului. 

Durata planului de reorganizare este stabilită în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 3 din Legea 

85/2014. Durata aleasă pentru realizarea planului, în funcţie de tendinţele pieţei specifice şi condiţiile 

macroeconomice actuale, este de 3 ani de la data confirmării acestuia.  

 

În conformitate cu disp. art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 modificarea planului de reorganizare, 

inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se 

putea depăşi o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea iniţială.  

 

În situaţia în care nu se vor găsi condiţii optime pentru buna desfăşurare a reorganizării, în condiţiile 

legii, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 luni. 

Echipa managerială intenţionează să îşi continuie activitatea în cadrul firmei pentru a implementa 

Planul, bucurându-se de încrederea clienţilor, furnizorilor şi angajaţilor, având convingerea că, sub 

supravegherea administratorului judiciar, va putea să acopere creanţele datorate partenerilor săi în 

condiţiile şi la termenele stabilite prin programul de plată. 

 

CAP. II PREZENTAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE 

 

2.1. Datele de identificare ale societăţii 

 

Denumirea :      MOUNTAIN HOUSE SRL 

Sediu:       Sat Fundatica, Comuna Fundata, Nr. 1H, Judetul Brasov 

Număr de înregistrare la R.C. Alba:  J8/2762/2008 

Cod unic de înregistrare:   18193850 

Atribut fiscal:     RO 

Forma juridică de constituire:   SRL 

Capital social:     200 lei 
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2.2. Obiectul de activitate 

Obiectul principal de activitate al societăţii este ,,Alte servicii de cazare” – cod caen 5590. 

 

2.3. Asociaţii şi capitalul social 

Acţionariatul MOUNTAIN HOUSE S.R.L. are următoarea structură: 

 Crisan Rodica, cetatean roman, nascuta la data de 01.11.1971, domiciliata in mun. Bucuresti, 

Sector 6, Str. Apusului, detine  un aport la capitalul social in cuantum de 200 lei cu un aport 

varsat total in cuantum  de 200 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 100%; 

dministrator statutar/speciali CRISAN MAXIM 

Structura asociaţilor CRISAN RODICA 

 

Conducerea societăţii 

Conducerea şi administrarea societăţii, anterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, a fost 

asigurată de către persoana fizică Dl. CRISAN MAXIM, cu un mandat nelimitat, cu puteri depline. 

Ulterior, în cadrul procedurii de insolvenţă managementul societăţii este asigurat de către 

administratorul special, Dl. CRISAN MAXIM, care a dobândit această calitate ulterior deschiderii 

procedurii de insolvenţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 52 din Legea 85/2014 prin Hotărârea 

Adunării Generale a Asociaţilor din data de 10.02.2017, sub supravegherea administratorului judiciar. 

 

2.4. Scurt istoric 

 

MOUNTAIN HOUSE S.R.L. a fost înfiinţată in anul 2005, avand sediul in Municipiul Bucuresti, 

Sectorul 3, iar in anul 2008, sediul societatii a fost mutat sat Fundatica, comuna Fundata, judetul 

Brasov. La data înfiinţării, societăţii i s-a atribuit codul unic de înregistrare 18193856 si numărul de 

ordine în Registrul Comerţului J40/20510/2005, iar la data transferului i s-a atribuit numărul de ordine 

în Registrul Comerţului J8/2762/2008. 

Societatea comerciala MOUNTAIN HOUSE S.R.L. este o societate cu capital integral privat specializata 

pe domeniul turismului, domeniul in care s-a axat in principal este cel de de cazare, funcţionand în 

actuala forma de peste 10 ani. 

În continuare vom prezenta piaţa serviciilor de turistice din România si din Fundata, societatea 

MOUNTAIN HOUSE SRL şi obiectivele acesteia. 

1. Piaţa serviciilor turistice din România 
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Potențialul turistic constituie o componentă esențială a ofertei turistice și o condiție indispensabilă a 

dezvoltării turismului. Prin dimensiunile și diversitatea elementelor sale, prin valoarea și originalitatea 

acestora, el reprezintă motivația principală a circulației turistice.  

Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale și a istoriei sale bogate, având de 

asemenea o contribuție importantă la economia țării. În 2006, turismul intern și internațional a asigurat 

4,8% din PIB și aproximativ jumătate de milion de locuri de muncă (5,8% din totalul locurilor de 

muncă). 

După comerț, turismul este cea de-a doua ramură importantă din sectorul de servicii. Dintre sectoarele 

economice ale României, turismul este unul dinamic și în curs rapid de dezvoltare, fiind de asemenea 

caracterizat de un mare potențial de extindere. 

După estimările World Travel and Tourism Council, România ocupă locul 4 în topul țărilor care cunosc o 

dezvoltare rapidă a turismului, cu o creștere anuală a potențialului turistic de 8% din 2007 până în 

2016. 

Traversată de apele Dunării, România are un scenariu sensibil, incluzând frumoșii și 

împăduriții Munții Carpați, Coasta Mării Negre și Delta Dunării, care este cea mai 

mare deltă europeană atât de bine păstrată. În România este o abundență a arhitecturii religioase și a 

orașelor medievale și a castelelor. 

Primele activități turistice organizate în România datează din a doua parte a secolului al XIX-lea. Au 

apărut o serie de asociații, organizații, societăți, cluburi etc. care desfășurau activitate turistică pe unele 

arii geografice, căutând să atragă turiști din toate păturile sociale și care sponsorizau de asemenea 

amenajarea unor obiective turistice. 

După 1990, s-a instalat o tendință descrescătoare în dezvoltarea turismului în România și reducerea 

dramatică a numărului turiștilor, datorită calității tot mai scăzute a serviciilor turistice și deteriorării 

sensibile a condițiilor de viață pentru majoritatea românilor. Acestea au determinat petrecerea 

vacanțelor în străinătate de către cei cu astfel de posibilități financiare. 

În ultimii ani, România a devenit o destinație preferată pentru mulți europeni (mai mult de 60% dintre 

turiștii străini provin din țările membre UE), rivalizând și fiind la concurență cu țări 

precum Bulgaria, Grecia, Italia sau Spania.  

În timpul iernii, stațiunile de schi de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov sunt destinațiile preferate 

ale turiștilor străini. Pentru atmosfera lor medievală și pentru castelele aflate acolo, numeroase orașe 

transilvănene precum Sibiu, Brașov, Sighișoara, Cluj-Napoca sau Târgu Mureș au devenit niște 

importante puncte de atracție pentru turiști. 

De curând s-a dezvoltat și turismul rural ce se concentrează asupra 

promovării folclorului și tradițiilor. Principalele puncte de atracție le reprezintă Castelul 

Bran, mânăstirile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Transilvania ori Cimitirul Vesel 

din Săpânța.   

Din punct de vedere al resurselor naturale și al resurselor turistice antropice, România este foarte bine 

reprezentată, principalele atracții turistice o reprezintă elementele de etnografie, folclor, arta populară, 

rezervațiile naturale , statiuni balneoclimaterice precum și fondul cinegetic românesc. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/PIB
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Travel_and_Tourism_Council
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralul_rom%C3%A2nesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Delt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Prahovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poiana_Bra%C8%99ov
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Turismul este foarte strâns legat de civilizație și cultură, între ele instituindu-se o relație de 

interdependență. Prin valorificarea resurselor naturale, umane și financiare puse la dispoziția sa, 

turismul generează efecte economice și sociale care duc la creșterea eficienței economice, a progresului 

și a civilizației. 

Pentru o dezvoltare complexă a turismului, potențialii clienți ar trebui să fie bine informați prin 

intermediul mass – media, internet, TV. 

 

Comuna Fundata si imprejurimile – primul sat turistic din Romania (1973) 

 

LOCALITATEA FUNDATA este formata din satele : Fundata (atestata documentar in anul 

1732), Sirnea (atestata documentar in anul 1729) si Fundatica. 

Situata intre verdele pasunilor si albastrul cerului, localitatea Fundata iese in evidenta prin asemanarea 

izbitoare cu "Piciorul de plai" din balada Miorita. Este  comuna aflata la cea mai mare altitudine din 

Romania (1360 m) si are o suprafata de 36,81 kmp. Aici se afla o statie de masurare a aerului care a 

aratat ca in acest loc este cel mai pur aer din Romania. 

Este situata la jumatatea Culoarului Rucar-Bran in Pasul Giuvala ( DN73 sau E574) la granita dintre 

judetele Brasov si Arges, despartind Parcul National Bucegi de Parcul National Piatra Craiului. De 

aici se ajunge rapid cu masina la Pestera Dambovicioara si la Cheile Dambovicioarei, dar si la 

Prapastiile Zarnestilor, la Cheile Gradistei si la satul Sirnea. De asemenea, distanta dintre Fundata sunt 

Bran/Moeciu/Rasnov poate fi parcursa in aproximativ 20 de minute. 

Satul Fundata este declarat primul sat turistic din Romania (1973 ) dupa ce in prealabil in anul 1962 s-

au marcat traseele de interes local, harta satului cu obiectivele turistice si s-a infiintat Biroul de Turism 

si de Cazare. La data de 15.12.1962 s-a construit o partie de ski cu o lungime de 600 m in satul Sirnea. 

La 20.12.1979 apare la Fundata prima partie nocturna din Romania, pentru ca in 1975 sa apara in 

premiera pe aceasta partie un baby – ski. In anul 1965 s-a deschis in satul Sirnea un muzeu etnografic. 

Localitate prin excelenta pastorala, aceasta iti reda linistea si frumusetea sufleteasca la care ai visat. Se 

spune ca la Fundata a fost inventata branza in coaja de brad si ca tot aici se face cel mai bun cas afumat. 

Locatiile agroturistice din zona sunt foste gospodarii ale oierilor trasformate si modernizate, unde 

gasesti tot confortul de care ai nevoie pentru cateva zile de uitare departe de lumea dezlantuita. Aerul 

montan si privelistile alpine extraordinare isi aduc si ele aportul la desavarsirea concediului dvs.. 

 

2. MOUNTAIN HOUSE SRL a fost înființată în anul 2005 avand ca principal obiect de activitate 

“Alte activitati postale si de curier” - 5320, iar din anul 2008, sediul societatii a fost mutat sat Fundatica, 

comuna Fundata, judetul Brasov şi işi  desfăşoară  activitatea în domeniul turismului. 

Incă de la început a fost o mica afacere de familie, si, în momentul  de faţă, debitoarea desfasoara 

activitate prin sotii Crisan, fondatorii acestei pensiuni, demonstrand astfel implicarea si devotamentul 

acestora fata de pensiunea in care si-au investit atat capitalul financiar cat si capitalul moral. 

În anul 2012, prin intermediul proiectului “Pensiune turistica DP + P +EM, COMUNA FUNDATA, SAT 

FUNDATICA”, respectiv a contractului de finantare C313M010970800034/11.05.2010, MOUNTAIN 

HOUSE SRL a inceput constructia cladirii cu destinatia pensiune. Constructia a fost finalizata in anul 

2015, iar din anul 2016 pensiunea si-a deschis portile pentru primirea turistilor. 

Din acest moment și până în prezent, firma s-a dezvoltat continuu prin identificarea necesităţilor pieței 

și satisfacerea cerințelor clientilor. 
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Reinvestirea profitului anual în tehnologii și echipamente moderne spefifice domeniului de activitate, 

promovarea pe siteurile de profil, a condus la diversificarea continuă a gamei de servicii, la portofoliul 

firmei adăugându-se facilitatile de servire a mesei in cadrul restaurantului amenajat la demisolul 

cladirii. 

 

În cei cativa ani de experienta in domeniul turismului, MOUNTAIN HOUSE SRL a evoluat continuu, 

reușind, la momentul actual, să ofere servicii la standarde europene, iar profesionalismul și seriozitatea  

echipei au facut ca MOUNTAIN HOUSE SRL să-și imbunatateasca poziţia câștigată pe piață. 

 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi alinierea specificaţiilor de calitate la cerinţele impuse de 

legislaţia în vigoare, dar mai ales de piaţă, reprezintă un obiectiv important al strategiei de funcţionare 

şi dezvoltare a societăţii, dar şi o condiţie obligatorie pentru menţinerea pe piaţă. 

 

Orientarea spre client reprezintă de fapt conduita ce o adoptă societatea MOUNTAIN HOUSE SRL, 

referitor la dimensiunile, structura şi evoluţia gamei de servicii, iar obiectivele politicii de produs în 

cadrul societăţii vizează creşterea ca putere, poziţie şi cotă de piaţă, urmărindu-se expansiunea 

progresivă a vânzărilor. 

 

Debitoarea şi-a extins continuu portofoliul de servicii, oferind clienţilor: 

- Acces facil catre traseele de drumetii, calarie, ciclism montan si motocros in sezonul de vara, cat 

si catre traseele pentru schi alpin si fond, snowmobil in sezonul de iarna. 

- O zona de relaxare amenajata la parter constand in living cu semineu, televizor LCD si Home 

Cinema, incalzire prin pardoseala. 

- Facilitati de servire a mesei avand la demisol un living mare cu incalzire in pardoseala, cu iesire 

pe terasa pesiunii dotata cu mese si bancute. De asemenea, pensiunea ofera turistilor 

posibilitatea de a servi si cele trei mese principale ale zilei, preparate in bucataria pensiunii cu 

produse cumparate de la localnicii satului Fundata (carne, lactate, legume) 

- Unitatea accepta tichete si carduri de vacanta. 

 

Pentru debitoare, calitatea serviciilor reprezintă un element important de promovare a imaginii. 

Calitatea serviciilor oferite este dată atât de investitiile realizate pentru construirea si amenajarea 

pensiunii, cât şi de factorul uman care lucrează permanent pentru a oferi servicii la standarde inalte. 

 

Odată cu dezvoltarea societăţii româneşti şi a nevoilor sale, s-a intensificat competiţia pe piaţa 

serviciilor de orice fel. Companiile care oferă aceste servicii au nevoie de anumite atuuri pentru a se 

impune. 

 

O companie poate căuta avantaje faţă de concurenţă în 3 domenii: 

 să folosească material de cea mai bună buna calitate şi cel mai deosebit design interior; 

 să fie pozitionata intr-o zona cu un inalt potential turistic; 

 să aibă angajaţi foarte eficienţi. 
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Cum primele două posibilităţi pot fi folosite şi de concurenţă, atenţia trebuie îndreptată spre a treia 

posibilitate, şi anume calitatea angajaţilor. Abilitatea de a învăţa, de a se adapta cerintelor pietei, gradul 

de implicare si devotamentul personalului angajat este avantajul competiţional detinut de către 

societatea MOUNTAIN HOUSE SRL. 

 

 

2.5. Principalele cauze care au dus la starea de insolvenţă 

În vederea stabilirii cauzelor care au condus la starea de incapacitate a debitoarei, administratorul 

judiciar a analizat în raportul nr. 7075/13.12.2016 situaţia patrimonială a debitoarei în perioada 

31.12.2014 – 31.10.2016. 

Analiza a avut la bază informaţiile financiare puse la dispoziţie de către reprezentanţii societăţii, 

informaţii coroborate cu cele găsite pe site-ul Ministerului Finanţelor, precum şi cele primite de la 

autorităţile publice. 

Denumirea elementului 31.12.2014 31.12.2015 31.10.2016 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

Imobilizari necorporale 0 0 0 

Imobilizări corporale 1.625.970 2.016.058 1.971.431 

Imobilizări financiare 0 0 0 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1.625.970 2.016.058 1.971.431 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

Stocuri 0 13.338 13.338 

Creanţe 612.138 445.428 447.391 

Casa şi conturi în bănci 805 14.826 6.640 

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 612.943 473.592 466.456 

Cheltuieli in avans 99 541 913 

DATORII: SUME DE PLATIT PÂNĂ LA UN AN 535.165 24.305 24.589 

ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE 

NETE 
-779.055 -368.663 

-376.083 

 

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 847.014 1.647.936 1.596.261 

DATORII: SUME DE PLĂTIT PESTE UN AN 491.414 864.331 885.931 

PROVIZIOANE 0 0 0 

VENITURI ÎN AVANS 856.833 817.950 817.950 

CAPITAL ŞI REZERVE 

CAPITAL 200 200 200 

REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 

REZERVE 40 40 40 

PROFITUL SAU PIERDERE REPORTATĂ 323.745 780.870 783.366 

PROFIT PIEDERE EXERCITIU FINANCIAR 31.615 2.495 -45.563 

CAPITALURI PROPRII 355.600 783.605 738.043 

CAPITALURI - TOTAL 355.600 783.605 738.043 
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Capitalurile proprii la data ultimei balanţe închise, anume 31.12.2015, nu au scăzut semnificativ, ci 

dimpotriva, am putea afirma ca acestea au inregistrat o crestere prin raportare la anul 2015 si la faptul 

ca, din anul 2016 a fost analizata doar activitatea din primele 10 luni, deci starea de insolvabilitate nu 

este evidentă. 

Prezentam grafic evolutia acestora in perioada de studiu: 

 

Administratorul judiciar a reţinut că, în perioada analizată, societatea deţine importante imobilizări, 

mai ales corporale. Evolutia ascendenta a acestora, precum si avansurile acordate pentru pentru 

imobilizari corporale in curs de executie, indica faptul ca se investeste constant. Debitoarea a prezentat 

o balanţă la zi care permite identificarea acestor bunuri.  

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

Denumirea elementului 31.12.2014 31.12.2015 31.10.2016 

Constructii 0 1.713.665 1.713.665 

Mobilier, aparatura birotica, alte active 

corporale 
6.045 6.045 6.045 

Imobilizari corporale in curs de executie 0 0 338.094 

Avansuri acordate pentru imobilizari 

corporale in curs de executie 
1.625.970 338.094 0 

Imobilizări corporale total 1.632.015 2.057.804 2.057.804 
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Imobilizările corporale înregistrează un trend ascendent, fapt ce denotă eforturile debitoarei de 

conservare şi reînnoire a acestora. 

Totodata, activele circulante, formate in majoritate din creante, au o evolutie descendenta, astfel: 

 

Creanţele înregistrează un trend descendent, ajungând în 2015 la 73% din cele înregistrate în anul 2014, 

dar acest lucru nu este încurajator, deoarece nivelul acestora se mentine inca destul de ridicat, iar unele 

creanţe nefiind încasate de la clienţi aflaţi la rândul lor în dificultate. 

 

Administratorul judiciar a pus în vederea debitoarei să prezinte măsuri pentru accelerarea încasării 

acestor sume, lichidităţi menite a susţine prezentul plan de reorganizare. 
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Disponibilităţile aflate la dispoziţia debitoarei sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor scadente; 

astfel valoarea acestora la 31.10.2016 era in sumă totală de 6.640 lei, format din sume existente în 

conturile bancare şi casierie. 

Datoriile totale înregistrate în evidenţa contabilă la 31.10.2016 erau în sumă de 910.520, formate în 

special din datorii pe termen lung, către furnizori şi bănci, bugetul de stat, neplata având impact 

negativ şi asupra rezultatelor economice viitoare, prin înregistrarea de dobânzi şi majorări de 

întârziere. 

Denumirea elementului 31.12.2014 31.12.2015 31.10.2016 

DATORII: SUME DE PLATIT PÂNĂ LA UN AN 535.165 24.305 24.589 

DATORII: SUME DE PLĂTIT PESTE UN AN 491.414 864.331 885.931 

DATORII TOTAL 1.026.579 888.636 910.520 

 

 

Se observa faptul ca desi in anul 2014 datoriile pe termen lung detineau ponderea majoritara, incepand 

cu anul 2015, ponderea majoritara este detinuta de datoriile pe termen lung, respectiv 97% in anul 2016. 

Administratorul judiciar a procedat şi la analizarea situaţiei contului de profit şi pierdere, în aceeaşi 

perioadă. 
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Denumire indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.10.2016 

Cifra de afaceri netă 94.340 106.017 28.417 

 Venituri din producţia vândută 94.340 106.017 28.417 

 Venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 



 

12 
 

 

Activitatea societăţii MOUNTAIN HOUSE SRL s-a concretizat într-o evoluţie descendentă, iar în anul 

2016 a înregistrat un rezultat net negative de doar -45.563, faţă de 31.615 lei, în anul 2014. Principalul 

motiv care influenţează aceasta evoluţie este scăderea veniturilor cu 80% faţă de anul 2015, în contextul 

în care cheltuielile au scăzut doar cu 48%. 

In cazul societatii MOUNTAIN HOUSE S.R.L cifra de afaceri neta este realizata din venituri rezultate 

din activitatea de cazare doar incepand cu anul 2016, pana in acest moment societatea obtinand 

Alte venituri din exploatare 4.273 38.883 0 

VENITURI DIN EXPLOATARE 98.613 144.900 28.417 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 237 9.015 0 

Alte cheltuieli materiale 0 8.062 2.278 

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 1.327 1.672 3.042 

Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 

Cheltuieli cu personalul (salarii si asigurari sociale) 9.335 14.000 14.370 

Cheltuieli cu ajustări de valoare privind imobilizările corporale 

şi necorporale 
0 35.701 

44.627 

Cheltuieli privind prestaţiile externe 10.829 31.820 6.303 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 3.127 3.446 530 

Alte cheltuieli de exploatare 11.621 283 0 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 36.476 103.999 71.150 

REZULTATUL DIN EXPLOATARE: profit (+) / pierdere (-) 62.137 40.901 -42.733 

Venituri din dobanzi 0 0 0 

Alte venituri financiare 0 0 0 

VENITURI FINANCIARE 0 0 0 

Cheltuieli privind dobanzile 21.691 35.225 2.261 

Alte cheltuieli financiare 0 0 0 

CHELTUIELI FINANCIARE 21.691 35.225 2.261 

REZULTATUL FINANCIAR: profit (+) / pierdere (-) -21.691 -35.225 -2.261 

VENITURI TOTALE 98.613 144.900 28.417 

CHELTUIELI TOTALE 58.167 139.224 73.411 

REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI profit (+) / pierdere 

(-) 
40.446 5.676 

-44.994 

Impozitul pe profit 8.831 0 0 

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0 3.181 569 

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI 31.615 2.495 -45.563 
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venituri din obiectele secundare de activitate, respectiv „Alte activitati postale si de curier” si 

„Activitati combinate de secretariat”. Evolutia acesteia pe perioada primelor 10 luni ale anului 2016, 

este influentata de concentrarea eforturilor echipei manageriale pentru finalizarea constructiei cladirii 

cu destinatia pensiune si deschiderea portilor catre turisti, care a avut loc abia spre finele acestui an. 

Denumire indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.10.2016 

Cifra de afaceri netă 94.340 106.017 28.417 

  

 
 

Cheltuielile de exploatare reprezinta totalul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea activitatii de 

baza (curente) a societatii debitoare. 

 

Se observa ca aceste cheltuieli prezinta o evolutie similara cu cea a cifrei de afaceri. 
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Activitatea de cercetare a împrejurărilor şi cauzelor care au condus la apariţia, instalarea şi menţinerea 

stării de insolvenţă este orientată spre factorii cei mai influenţi asupra rezultatelor economice ale 

societăţii. 

Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost prezentate de 

administratorul judiciar în raportul prevăzut la art. 58 alin.1 lit b coroborat cu art. 97 alin.1 și urm. din 

Legea 85/2014, şi anume: 

 Dificultăţile pe care debitoarea le-a întâmpinat la recuperarea creanţelor 

 O alta cauza o constituie faptul ca activitatea de baza a debitoarei, si anume “ Alte servicii de 

cazare”, este influentata  de sezonul turistic, in sensul ca in lunile aferente perioadei de extrasezon 

veniturile obtinute din serviciile de cazare se reduc semnificativ determinand lipsa disponibiltatilor 

banesti necesare achitarii datoriilor scadente; 

 Creşterea gradului de îndatorare a societăţii, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung; 

 Aspectele menţionate mai sus au avut implicaţii negative asupra lichidităţii care, fiind 

insuficientă, a adus societatea în situaţia de a înregistra intârzieri în plata datoriilor bancare şi nu 

numai. 

Ca urmare a celor analizate, s-a constatat că, în perioada de timp analizată, s-a înregistrat un 

dezechilibru financiar cauzat de insuficienţa fondurilor băneşti pentru plata datoriilor existente. 

Pe bază acestor concluzii, s-a apreciat că societatea trebuie să-şi îmbunătăţească nivelul rentabilităţii 

economice şi al lichidităţii reale. 

Societatea dispune de resurse (mijloace fixe, stocuri, lichidităţi, salariaţi, etc) pentru a-şi desfăşura 

activitatea în continuare. 

 

2.6. Structura de personal a societăţii 

 

MOUNTAIN HOUSE SRL îşi desfăşoară activitatea prin intermediul unui număr de 2 angajaţi cu 

contract individual de muncă, dintre care director 1, muncitor necalificat 1. 

 

 

2.7. Starea actuală a societăţii 

 

2.7.1. Administrarea societăţii 

 

În perioada reorganizării conducerea societăţtii va fi asigurată de către administratorul special, 

debitoarei nefiindu-i ridicat dreptul de administrare. Conform art. 141 alin. 1 din Legea 85/2014, 

administratorul judiciar va exercita atribuţia de supraveghere a activităţii debitoarei şi de verificare a 

modului de respectare a obligaţiilor asumate prin plan. 

În etapa actuală de reorganizare a societăţii, echipa managerială îşi propune, în primul rând, pe lângă 

înţelegerea principalilor factori economici care influenţează mediul economic în care operează, 
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identificarea tuturor opţiunilor/oportunităţilor avute la dispoziţie, evaluarea potenţialului intern de 

redresare a firmei, prin eficientizarea activităţii sale şi concentrarea către acele activităţi mai puţin 

intens consumatoare de capital. 

 

2.7.2. Starea actuală a societăţii 

 

Toate deciziile tehnico-economice, organizatorice, adoptate la nivelul firmei au drept consecinţa 

afectarea echilibrului financiar existent şi fac necesar un nou echilibru, angajând în acest scop 

modificări în nivelul şi structura necesarului de fonduri şi a resurselor de finanţare a acestora. 

 

Odată cu apariţia primelor semne ale stării de insolvenţă, conducerea societăţii a demarat un plan de 

măsuri care sa reducă efectele negative asupra societăţii, din care menţionăm: 

• Analiza - diagnostic a societăţii pentru determinarea situaţiei reale; 

• Întărirea disciplinei financiare prin eliminarea cheltuielilor inutile şi creşterea ritmului 

de recuperare a creanţelor; 

• Creşterea veniturilor din activităţile desfăşurate de societate; 

• Menţinerea la un minim rezonabil a cheltuielilor societăţii ; 

 

Întrucât măsurile menţionate mai sus nu au condus prin ele însele la stabilitatea financiară, creditorul 

bancar al debitoarei, ca urmare a intarzierii plăţilor, a formulat cererea de deschidere a procedurii de 

insolvenţă. În scopul redresării, administratorul judiciar in colaborare cu administratorul special 

propune acest plan de reorganizare. 

 

Realizarea noii calităţi a echilibrului financiar impune fundamentarea pe un plan superior a 

indicatorilor financiari prin elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli. Obiectivul de ansamblu al 

firmei îl constituie relansarea şi respectarea programului de redresare economico-financiară, iar 

realizarea acestui obiectiv solicită punerea în aplicare a unui plan de acţiuni, a unei traiectorii, care să 

conducă firma de la un stadiu iniţial inferior către unul final superior. 

 

Prin urmare, eliminarea stării de insolvenţă nu se poate realiza fără sprijinul creditorilor prin 

procedura colectivă instituită de Legea 85/2014. 

 

 

2.7.3. Evaluarea activului companiei 

1. Evaluarea patrimoniala a MOUNTAIN HOUSE S.R.L. 

Evaluarea patrimoniala a debitoarei a fost efectuată pentru bunurile imobile de către Evalgrup 

Professional SRL - prin Evaluator titular Sandu Mona Gabriela, membru ANEVAR, iar pentru bunurile 

mobile, de către Evalgroup Professional SRL prin evaluator autorizat Tudor Constantin, membru 

ANEVAR.  
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Evaluarea a fost efectuata în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Evaluare 

(IVS), elaborate de Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare, cu respectarea 

Standardelor Europene de Evaluare (EVS), precum şi cu respectarea prevederilor ANEVAR, editia 

2018. 

Scopul evaluării patrimoniului MOUNTAIN HOUSE SRL a fost estimarea valorii de piaţă în 

vederea vânzării.  

Dreptul de proprietate asupra activelor evaluate aparţine MOUNTAIN HOUSE SRL, astfel: 

 Conform Contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2097/23.11.2005 de catre BNP 

Craciun Nicusor, invederat in precedent, titularii dreptului de proprietate ai terenului in 

suprafata de 1.500 mp sunt d-nul Crisan Maxim, necasatorit si dna Sancu Rodica, necasatorita, 

in cote egale de ½ fiecare. 

 Conform Autorizatiei de construire nr. 8/15.05.2012 eliberata de catre Primaria Comunei 

Fundata si Procesului verbal de Receptie la terminarea lucrarilor nr 32/29.04.2015 eliberata de 

catre Primaria Comunei Fundata, titularul dreptului de proprietate al  constructiei cu 

destinatie PensiuneTuristica este SC Mountain House SRL. 

 Potrivit Actului de constituire a unui drept de superficie autentificat sub nr. 2518/05.11.2009 

de catre BNP Craciun Nicusor, SC Mountain House SRL este titualrul dreptului de superficie 

al terenului pentru intreaga durata de existenta a Constructiei edificata pe acesta, drept 

intabulat conform Incheierii nr 19373/06.11.2009 

Patrimoniul MOUNTAIN HOUSE SRL, constând în bunuri imobile a fost inspectat în data de 

11.11.2017, iar Raportul de evaluare a fost întocmit la data de 12.03.2018, iar bunurile mobile au fost 

inspectate şi evaluate în data de 15.02.2018. 

În conformitate cu instrucţiunile clientului, s-a solicitat stabilirea valorilor de piaţă în vederea 

revânzării. 

În tabelele de mai jos, se prezintă valorile de piaţă şi valorile de vânzare forţată (în lei) pentru 

proprietăţile imobiliare şi pentru bunurile mobile. 

Pentru stabilirea valorii, evaluatorii au folosit abordarea prin comparaţii de piaţă, abordarea prin venit 

şi abordarea prin cost.  

În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piaţă a 

proprietăţii imobiliare evaluate, tinând seama exclusiv de prevederile raportului de evaluare este 

prezentată în următorul tabel. 

Denumire bun evaluat Valoare de piaţă estimată 

(lei) 

VVAALLOOAARREE  DDEE  PPIIAATTAA TTOOTTAALLAA    ((RROOTTUUNNJJIITTAA))    EESSTTIIMMAATTAA  AA  

IIMMOOBBIILLUULLUUII  FFOORRMMAATT  DDIINN  TTEERREENN  SSII  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIII,,  SSIITTUUAATT 
IINN  CCOOMMUUNNAA  FFUUNNDDAATTAA,,  SSAATT  FFUUNNDDAATTIICCAA  

310.000 euro 

Echivalent 

1.438.090 Lei 
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TOTAL 1.438.090 lei 

Bunurile mobile, proprietatea MOUNTAIN HOUSE SRL, sunt reprezetate de următoarele: 

1. Generator 

2. Statie epurare  

3. Led tv  

4. Lada frig  

5. Masina spalat rufe  

6. Spalator  

7. Scaune  

8. Mese mari  

9. Mese mici  

10. Canapele  

11. Tabureti  

12. Birou  

13. Paturi  

14. Saltele  

15. Noptiere  

16. masute camere  

17. Lenjerii  

18. Prosoape  

19. Cazi bae  

20. Cabina dus  

21. Baterii bae  

22. Chiuvete  

23. Aplice  

24. Lampi cu 1 led  

25. Lampi cu 3 led  

26. usi simple  

27. Usi duble  

28. Calorifere  

29. Mobilier bucatarie  

30. Vesela  

31. Dulapuri camere  

32. Cuiere camere 

Pentru bunurile mobile supuse evaluării, aflate in patrimonial debitoarei, au fost obţinute valorile de 

mai jos, cu metodele de evaluare descrise pe larg în lucrare.  

 

 

Nr. 
crt. 

 

 

Denumire bunuri 

 

 

Cantitate 

 

Valoare unitara 
apreciata 

- lei - 

 

Valoare totala 
apreciata 

- lei - 

1 GENERATOR 1 11,460 11,460 

2 Statie Epurare 1 9,240 9,240 

3 LED TV 1 840 840 

4 LADA FRIG 1 620 620 

5 Masina spalat rufe 1 880 880 

6 Spalator 3 800 2,400 

7 Scaune 15 110 1,650 

8 Mese mari 4 320 1,280 

9 Mese mici 3 30 90 

10 Canapele 6 720 4,320 

11 Tabureti 9 190 1,710 

12 Birou 1 230 230 

13 Paturi 9 410 3,690 

14 Saltele 9 330 2,970 

15 Noptiere 18 90 1,620 

16    Masute Camere 9 10 90 

17 Lenjerii 18 60 1,080 

18 Prosoape 18 30 540 

19 Cazi baie 8 280 2,240 

20 Cabina dus 1 550 550 

21 Baterii baie 20 80 1,600 

22 Chiuvete 11 70 770 

23 Aplice 41 30 1,230 

24 Lampi cu 1 led 50 50 2,500 

25 Lampi cu 3 led 3 100 300 

26    Usi simple 25 190 4,750 

27 Usi duble 3 460 1,380 
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28 Calorifere 30 160 4,800 

29 Mobilier Bucatarie 3 680 2,040 

30 Vesela 4 70 280 

31 Dulapuri camere 9 330 2,970 

32 Cuiere camere 9 180 1,620 

 Total 71,740 

Avem astfel următoarele valori cu privire la patrimoniul MOUNTAIN HOUSE SRL – în insolvenţă: 

 Valoarea de piaţă a bunurilor imobile: 1.438.090 RON; 

 Valoarea de piaţă a bunurilor mobile: 71.740 RON 

 Total      :  1.509.830 RON. 

Cu privire la valoarea de lichidare, precizăm că aceasta este de 1.323.372 RON. 

2.EVOLUŢIA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII MOUNTAIN HOUSE SRL IN PERIOADA DE 

OBSERVATIE (noiembrie 2016 – aprilie 2018) 

Analiza rezultatelor economico-financiare ale societăţii are la bază, ca sursă principală a informaţiilor, 

bilanţul contabil şi balanţele de verificare aferente,  la data de 31 decembrie  pentru anii 2016, 2017 şi 

aprilie 2018. 

De asemenea, s-au utilizat şi alte informaţii puse la dispoziţie de către societate la cererea 

administratorului judiciar. 

În continuare se prezintă datele din bilanţul simplificat şi contul de profit şi pierderi pentru perioada 

2016 - 2017: 

BILANT SIMPLIFICAT 

Elemente de bilant 31.12.2016 31.12.2017 30.04.2018 

ACTIVE IMOBILIZATE 1.973.303 1.921.463 1.903.149 

Imobilizari necorporale 0 159 159 

Imobilizari corporale 1.973.303 1.921.304 1.902.990  

Imobilizari financiare 0 0 0 

ACTIVE CIRCULANTE din care: 475.379 484.203 464.650 

Stocuri 15.416 18.429 20.166 

Creanţe 445.251 304.623 298.900 

Disponibilitati banesti 14.712 161.151 145.584 

Cheltuieli in avans 913 913 913 

Datorii totale 896.991 858.257 827.982 

Datorii pana intr-un an 523.402 503.168 492.827 

Datorii peste un an 373.589 355.089 335.155 

Venituri in avans – Subventii pentru investitii 760.154 733.605 693.048 

Provizioane 0 0 0 

   
 CAPITAL PROPRIU din care: 792.45 814.717 820.771 

Capital social 200 200 200 
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Rezerve din reevaluare 0 0 0 

Rezerve 40 40 40 

Profitul sau pierderea reportata 789.676 792.211 814.478 

Profitul sau pierderea exercitiului financiar 2.534 22.266 6.053 

 

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT  

Denumire indicator 31.12.2016 31.12.2017 30.04.2018 

VENITURI TOTALE din care: 95.747  194.200  78.581  

venituri din exploatare 95.744  194.100  78.282  

venituri financiare 3  100  299  

CHELTUIELI TOTALE din care: 92.549  170.257  72.222  

cheltuieli din exploatare 90.288  162.497  65.240  

cheltuieli financiare 2.261  7.760  6.982  

REZULTATUL BRUT din care: 3.198  23.943  6.359  

rezultatul exploatarii 5.456  31.603  13.042  

rezultatul financiar (2.258) (7.660) (6.683) 

IMPOZIT PE PROFIT/alte impozite 664  1.677  307  

REZULTATUL NET 

   PROFIT 2.534  22.266  6.053  

PIERDERE 0  0  0  

 

Prezentam grafic evolutia rezultatului net in perioada de observatie, mentionand ca in anul 2018 au fost 

analizate doar primele patru luni de activitate: 

 

Analiza veniturilor 

Veniturile societăţii în perioada analizată sunt prezentate în preţuri curente. 
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VENITURI - evoluţie şi structura - valori curente 

Denumire 31.12.2016 31.12.2017 30.04.2018 

1.  VENITURI TOTALE 95,747  194,200  78,581  

creştere faţă de anul iniţial - % 

 

103% -18% 

creştere faţă de anul anterior - % 

 

103% -60% 

2.  STRUCTURA VENITURILOR TOTALE % 100% 100% 100% 
venituri din exploatare 98% 96% 91% 

venituri financiare 2% 4% 9% 

Din tabelul de mai sus rezultă că veniturile totale, exprimate în preţuri curente, au crescut, chiar daca 

veniturile obtinute la finalul lunii aprilie 2018 indica o scădere de 18% fata de anul 2016, trebuie sa 

tinem cont ca aceste venituri au fost realizate in doar 4 luni de activitate, si in special in prima parte a 

anului, care nu reprezinta o perioada de varf a sezonului turistic.  

Veniturile din exploatare reprezintă în toţi anii supuşi analizei, principala sursă de venituri, 

reprezentând peste 90% din totalul veniturilor.  

Analiza cheltuielilor 

CHELTUIELI - evolutie si structura - valori curente 

denumire 31.12.2016 31.12.2017 30.04.2018 

1.  CHELTUIELI TOTALE 92,549  170,257  72,222  

crestere fata de anul initial - % 

 

84% -22% 

crestere fata de anul anterior - % 

 

84% -58% 

2.  STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE % 100% 100% 100% 

cheltuieli din exploatare 98% 95% 90% 

cheltuieli financiare 2% 5% 10% 

Evoluţia cheltuielilor este una ascendenta în anul 2017 faţă de anul 2016, urmand ca în primele luni ale 

anului 2018 să se înregistreze cheltuieli reprezentand 78% din totalul cheltuielilor efectuate in anul 

2016, si 42% din cheltuielile totale ale anului 2017. 

Cheltuielile de exploatare reprezintă peste 90% din cheltuielile totale ale societăţii, diferenţa fiind  

reprezentata de  cheltuielile financiare. Nu s-au înregistrat cheltuieli excepţionale. 

Prezentam graphic evolutia veniturilor si cheltuielilor totale in perioada de observatie: 
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Se observa ca in perioada de observatie, veniturile obtinute au fost superioare cheltuielilor efectuate. 

S-a constatat o îmbunătăţire constantă a indicatorilor din contul de profit şi pierdere, dacă în anul 2016 

societatea înregistrează un profit modest, în anul 2017 înregistrează un profit în cuantum de 22.266 lei, 

in conditiile in care a efectuat si plati lunare pentru achitarea creditelor contractate. 

Principalul factor care a contribuit la evoluţia ascendentă a profitului înregistrat este cresterea 

semnificativă a veniturilorilor totale. 

Analiza structurii activului 

Structura activului 

Denumire indicator 

31.12.2016 31.12.2017 

 lei %  lei % 

Imobilizari necorporale 0 0.00% 159 0.01% 

Imobilizari corporale 1973303 80.56% 1,921,304 79.84% 

Imobilizari financiare 0 0.00% 0 0.00% 

Active imobilizate 1973303 80.56% 1,921,463 79.84% 

Stocuri 15416 0.63% 18,429 0.77% 

Creanţe 445251 18.18% 304,623 12.66% 

Disponibilitati banesti 14712 0.60% 161,151 6.70% 

Active circulante 475379 19.41% 484,203 20.12% 

Cheltuieli in avans 913 0.04% 913 0.04% 

TOTAL ACTIV 2,449,595 100,00% 2,406,579 100,00% 
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Rata activelor imobilizate masoara gradul de investire a capitalului fix. Evoluţia acestui indicator a 

avut un trend constant, mentinandu-se in jurul valorii de 80%. 

Rata activelor circulante exprima ponderea în totalul activelor a activelor circulante. Ea a avut o 

evolutie asemanatoare activelor imobilizate, mentinandu-e in jurul valorii de 20%. 

Rata stocurilor. Rata stocurilor în totalul activului are o cota nesemnificativa in perioada de studiu, 

deşi inregistreaza o evolutie ascendentă, fapt ce semnifică o crestere a acestora, de la 0,63%% in anul 

2016, la 0,85% în anul 2018. 

Rata creanţelor. Creanţele au reprezentat la sfarsitul anului 2016 un procent de aproximativ 18%, iar în 

anul 2018 au scazut la 12%. 

Rata disponibilităţilor are o cota nesemnificativa in anul 2016, iar incepand cu anul 2017 inregistreaza 

o evolutie ascendenta ajungand la 6.15% la finele lunii aprilie 2018. 

Atât imobilizările cât şi activele circulante înregistrază un trend constant în perioada de observatie, 

fapt îmbucurător, care atestă ca nu se inregistreaza o degradare a bazei materiale a societăţii. 

   

Analiza structurii pasivului  

Analiza structurii pasivului arată utilizarea diferitelor surse de finanţare. Ratele de structură ale 

pasivului permit aprecierea politicii adoptate de societate în domeniul financiar, prin evidenţierea unor 

aspecte privind stabilitatea financiară, autonomia financiară, precum şi gradul de îndatorare. 

Structura pasivului 

Denumire indicator 
31.12.2016 31.12.2017 

 lei %  lei % 

Capital propriu 792450 32.35% 814,717 33.85% 

Datorii ce trebuie plătite într-o perioada 

de pana la un an 
523,402 21.37% 503,168 20.91% 

Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada 

mai mare de un an 
373,589 15.25% 355,089 14.75% 

Datorii totale 896,991 36.62% 858,257 35.66% 

Venituri în avans 760,154 31.03% 733,605 30.48% 

Provizioane 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL PASIV 2,449,595 100,00% 2,406,579 100,00% 

 

Capitalurile proprii au înregistrat o uşoară creştere de la 792.450 în anul 2016, la 814.717 în anul 2017, 

capitalizarea societăţii fiind o consecinţă a activităţii profitabile pe care a desfăşurat-o. 
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Se observă de asemenea, evoluţia descendentă a datoriilor totale, influenţată de reducerea nivelului 

atat a datoriilor pe termen scurt, cat si a datoriilor pe termen lung, ca urmare a onorării obligaţiilor 

asumate faţă de creditori. 

Mentionam ca, din totalul datoriilor pe termen scurt, suma de 501.657 reprezinta sume cu care 

societatea a fost creditata de catre asociati ca urmare a conditiilor impuse de proiectul FEADR. 

 

Aceste aspecte influenţează evoluţia pasivului total al debitoarei, acesta scăzând de la 2.449.595 lei în 

anul 2016, până la 2.406.579 lei în anul 2017, ca urmare a reducerii gradului de îndatorare al firmei. 

 

Prezentam graphic evolutia pasivului total in perioada de observatie raportat la anul 2015: 

 

 
 

 

2.7.4. Pasivul societăţii 

 

În urma depunerii cererilor de înscriere la masa credală la dosarul cauzei, administratorul judiciar a 

procedat la verificarea declaraţiilor de creanţe formulate împotriva societăţii debitoare. Ca şi 

consecinţă a acestui demers a fost întocmit tabelul preliminar de creanţe, cuprinzând creanţele 

declarate împotriva societăţii debitoare, astfel cum acestea au fost admise de către administratorul 

judiciar. Ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate împotriva Tabelului preliminar al 

creanţelor, a fost afişat şi depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv. 

 

Cuantumul pasivului defalcat pe categoriile de creanţe prevazute de art. 159 şi art. 161 din Legea 

85/2014 înscrise în tabelul definitiv de creanţe este: 
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Nr. crt.  Denumire categorie creditori Valoare creanţă recunosctă 

(lei) 

1 Creanţe garantate 335.155,12 lei 

2 Creanţe bugetare 41.898,10 lei 

3 Creante bugetare sub conditie suspensiva 846.142,20 lei 

 TOTAL 1.223.195,42 lei 

 

Cap. III: Necesitatea reorganizării judiciare 

 

3.1. Considerente economice 

 

Sub aspect economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite agentului economic aflat 

într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să-şi continue activitatea 

economică. 

 

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă stabilirea unor obiective realiste ce trebuiesc 

atinse în perioada de timp planificată. Planul de reorganizare constituie o adevarată strategie de 

redresare, bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, 

organizatorice şi structurale, sub aspectul îmbunătăţirii afacerii existente. 

 

3.2. Considerente Sociale 

 

Reorganizarea societăţii MOUNTAIN HOUSE SRL şi continuarea activităţii sale îşi manifestă efectele 

sociale prin păstrarea salariaţilor existenţi în momentul de faţă (ambii membri ai familiei lucrează in 

cadrul societăţii). Relansarea activităţii va avea un impact pozitiv  asupra pieţei muncii din zonele unde 

îşi desfăşoară societatea activitatea. 

Planul propus vizează crearea premiselor de menţinere a salariaţilor, întrucât societatea urmareşte ca în 

urma derulării activităţii să obţină un profit însemnat, destinat plăţii pasivului. 

3.3. Avantajele reorganizării faţă de faliment 

 

3.3.1. Aspecte generale 

Deşi reglementate prin acelaşi act normativ, Legea 85/2014, între cele două proceduri - faliment - 

reorganizare - există o deosebire fundamentală, şi anume cea privind finalitatea lor. 

Astfel, procedura de faliment a debitorului debutează prin dizolvarea acestuia, limitându-i-se astfel 

capacitatea juridică doar la îndeplinirea actelor necesare lichidării patrimoniului, la finalul acestor 

operaţiuni societatea debitoare fiind radiată din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului, 

încetându-şi existenţa, dispărând astfel un agent economic şi un contribuabil de pe piaţă. 
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Spre deosebire de procedura de faliment, procedura de reorganizare presupune păstrarea în fiinţă a 

societăţii MOUNTAIN HOUSE S.R.L., la finalul procedurii aceasta continuându-şi activitatea în 

condiţii normale de existenţă, cu datoriile achitate în cadrul procedurii, ca orice societate normală, 

viabilă. 

Falimentul unei societăţi conduce, conform legii, la vânzarea întregului patrimoniu, la dizolvarea şi 

ulterior radierea acesteia din registrul comerţului; astfel în această procedură debitoarea şi creditorii 

sunt pe poziţii antagonice nemaiputând conlucra deoarece, în cazul falimentului, interesele creditorilor 

exclud posibilitatea salvării debitoarei şi a intereselor acţionarilor acesteia. 

În cazul reorganizării, cele două deziderate se cumulează, societatea continuându-şi activitatea, cu 

consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii şi a 

lichidităţilor suplimentare obţinute, încasându-şi în acest fel creanţele într-o proporţie mult superioară 

decât ceea ce s-ar încasa în ipoteza falimentului . 

Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri, arătăm ca 

în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plăţii pasivului, dar că în procedura 

reorganizării, profiturile substanţiale din derularea activităţii curente si din recuperarea creantelor  

debitoarei sunt suficiente plăţii pasivului. 

Reorganizarea prezintă şi alte avantaje, respectiv: 

• continuând activitatea, creşte considerabil gradul de valorificare al bunurilor unei societăţi "active", 

faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi "moarte", nefuncţionale (patrimoniu care, 

nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul instrăinării); 

• invariabil, societatea are costuri fixe (utilităţi, salarii, pază, asigurări bunuri din patrimoniu, impozite, 

taxe locale et.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi acoperite decât prin continuarea activităţii de 

bază, precum şi din obţinerea de venituri din închirieri şi/sau valorificări ale bunurilor excedentare 

activităţii pe care societatea urmează să o desfăşoare. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al 

falimentului societăţii, ar urma sa fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 159 

pct. 1 din Legea nr. 85/2014 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), respectiv din valoarea 

preţului obţinut în urma valorificării patrimoniului societăţii şi diminuând în mod direct gradul de 

satisfacere a creanţelor creditorilor. 

Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, ţinând cont de necesitatea 

menţinerii în circuitul economic a unei societăţi care are un bun renume pe piaţa de profil din întreaga 

ţară, a avut rezultate concretizate în obţinerea unor importante cifre de afaceri şi profituri, a fost un bun 

şi important contribuabil la buget şi datorită brandului care l-a consacrat. 

 

3.3.2. Premisele reorganizării 

 

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea MOUNTAIN HOUSE SRL sunt următoarele: 
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• capacitatea acesteia de a menţine o activitate generatoare de lichidităţi; 

• existenţa unei baze materiale proprii (echipamente tehnologice, clienţi, personal, logistică, etc) care 

să-i permită extinderea activităţii de cazare si restaurant; 

• experienta si implicarea personalului angrenat o situează în topul firmelor de profil, calitatea 

serviciilor şi profesionalismul de care dau dovadă angajaţii făcând posibilă aceasta clasificare. 

Punctele forte ale debitoarei sunt:  

1. MOUNTAIN HOUSE SRL deţine o pensiune construita la standarde europene intr-o zona 

cu un inalt potential turistic. 

2. Pe langa facilitatile de cazare oferă o gamă largă de servicii de secretariat. 

3. Firma este cunoscută pe piaţă;  

4. Buna colaborare cu clienţii şi furnizorii, serviciile sunt adaptate la cerinţele clientului;  

5. Personalul este alcatuit dintr-o echipă implicata si motivata. Echipa include membrii 

familiei Crisan, care au acumulat o experienţă vastă.  

6. Existenţa documentelor juridice impuse de toate aspectele activităţii societăţii; Activitatea se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia existentă în vigoare, cu contractele incheiate cu terţii 

şi statutul societatii;  

7. Raporturile de muncă sunt reglementate pe bază contractelor individuale de muncă şi a 

Regulamentului de ordine interioară. 

8. MOUNTAIN HOUSE SRL deţine un portofoliu important de clienţi. 

Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi relansarea activităţii curente conform planului 

propus vor crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite 

efectuarea de distribuiri către creditori. 

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite, prin finalitatea lor, să 

satisfacă interesele creditorilor, atât ale celor garantaţi, cât şi ale celorlalţi creditori, precum şi interesele 

debitoarei care va continua activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente. 

Falimentul, în schimb, ar conduce la vânzarea întregului patrimoniu al societăţii MOUNTAIN HOUSE 

SRL la o valoare inferioară faţă de valoarea sa reală şi ar reduce şansele de recuperare a creanţelor. 

3.3.3. Comparaţia reorganizare versus faliment 

 

Reorganizarea societăţii MOUNTAIN HOUSE SRL are ca efect principal menţinerea activităţii de bază 

şi extinderea acesteia prin : 

 Continuarea activităţii; 

 Obţinerea de lichidităţi suficiente pentru îndestularea masei credale dar şi pentru desfăşurarea 

şi relansarea activităţii curente, prin dezvoltarea şi promovarea turismului intr-o zona turistica deja 

consacrata, cu multe atractii turistice in apropiere. 

 Păstrarea şi extinderea numărului de angajaţi; 
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 Diversificarea portofoliului de servicii şi produse; 

 Extinderea activităţii ; 

 Intensificarea publicitatii online, prin care să se aducă la cunoştinţa celor interesaţi, prin 

materiale publicitare şi internet, serviciile oferite; 

 Continuarea executării contractelor din portofoliu constand in contracte cu siteurile de profil, 

respectiv:  

o www.turistinfo.ro/fundata/cazare-fundata/pensiunea_pe_musuroaie-c98721.html, 

o http://www.romania-turistica.ro/Cazare-Fundatica/Pensiunea-Pe-Musuroaie; 

o www.google.ro/maps 

 Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing, cum ar fi serviciile scoase pe piaţă, 

preţurile practicate, atragerea de noi clienţi 

 Monitorizarea comportamentului clienţilor cu care prin recenziile pe care acestia le scriu pe 

siteurile de promovare, pentru a intari pozitia pe care debitoarea o detine pe piata. 

 

Prin comparaţie, intrarea în faliment a societăţii MOUNTAIN HOUSE SRL presupune: 

 Încetarea activităţii; 

 Inventarierea, mutarea, depozitarea şi conservarea echipamentelor. 

 Costuri suplimentare privind paza bunurilor aflate in patrimonial debitoarei. 

În vederea cuantificării avantajelor obţinute de creditori în cazul reorganizării în detrimentul 

falimentului s-a estimat valoarea de piaţă a activelor societăţii în ipoteza vânzării forţate ca urmare a 

falimentului. 

Valorificarea activelor societăţii debitoare în procedura de faliment se realizeaza în condiţii speciale 

care, de obicei, nu permit obţinerea valorii de piaţă a acestora. Conform GN 6 - Evaluarea Intreprinderii 

5.6.1.1. , „În lichidări, valoarea multor active necorporale (de exemplu fondul comercial) tinde spre 

zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflectă circumstanţele lichidării. 

Totodată, s-au avut în vedere şi cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru vânzări, onorarii, 

impozite şi taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile administrative pe timpul încetării activităţii şi 

pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate şi deduse din valoarea estimată a intreprinderii." 

În ipoteza vânzării forţate a activului societăţii debitoare, valoarea de piaţă se prezintă după cum 

urmează: 

Valoarea patrimoniului MOUNTAIN HOUSE SRL = 1.323.372  lei 

 

În vederea estimării cât mai exacte a gradului de acoperire a creanţelor în ipoteza declanşării 

falimentului, s-au avut în vedere valoarea stocurilor, care la finalul lunii aprilie 2018 era în cuantum de 

20.166 lei, precum şi disponibilul din casa si casierie, respectiv suma de 145.584 lei, conform balantei 

societăţii de la data 31.04.2018. Rezulta un total in cuantum de 1.489.122 lei. 

Avand în vedere că obligaţiile născute din derularea activităţii curente în baza contractelor menţinute 

se achită la data exigibilităţii şi că, evoluţia cash-flow-ului nu previzionează o creştere a gradului de 

îndatorare, se estimează că Tabelul definitiv consolidat ar cuprinde, pe lângă totalul creanţelor admise 

http://www.turistinfo.ro/fundata/cazare-fundata/pensiunea_pe_musuroaie-c98721.html
http://www.romania-turistica.ro/Cazare-Fundatica/Pensiunea-Pe-Musuroaie
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în Tabelul definitiv, în sold la data deschiderii procedurii de faliment şi creanţele născute în luna 

anterioară deschiderii procedurii falimentului a căror exigibilitate ar interveni ulterior falimentului 

respectiv suma de 15.064 lei. 

Obligaţiile curente în sold la data deschiderii procedurii falimentului au fost estimate ca medie a 

obligaţiilor curente evidenţiate în sold în Balanţele de verificare pe ultimele luni din perioada de 

observaţie, la un total de 15.064 lei, în următoarea structură: 

Nr. crt. Cont Denumire Media 

1 401 Furnizori 10.000 

3 421 Salarii 2324 

5 431 Contributia la asigurari sociale 1330 

6 437 Contribuţia asiguratorie pentru munca 86 

7 4423 TVA de plata 1.200 

8 444 Impozit salarii 146 

Total 15.064 lei 

  

Trebuie avut în vedere că din această valoare de lichidare trebuie achitate, conform art. 123 pct. 1, mai 

întâi: 

- onorariile lichidatorului judiciar: onorariu fix: 18.000 + 3420 TVA = 21.420 lei, onorariu 

variabil: 1.509.830 *5%*19% TVA = 89.834,88 lei, total onorariu: 111.254,88 lei  

- contribuţia la fondul de lichidare 2%: 30.196,60 lei 

- cheltuielile cu paza şi menţinerea lor în stare de utilizare: 240.000 lei 

- cheltuielile cu publicitatea, procedura, etc.: 10.000 lei, 

 

în total: 391.451,48 lei. 

 

S-au estimat cheltuieli aferente funcţionării societăţii pe perioada de la deschiderea procedurii 

falimentului şi până la radierea societăţii, în medie 12 luni. 

Diferenţa efectivă rămasă de distribuit creditorilor înscrişi la masa credală actuală, în cazul falimentului 

ar fi în sumă de aproximativ 1.097.670.52 lei. 

O simulare a modului de distribuire între creditori a sumelor ce s-ar achita în cazul falimentului 

comparativ cu plăţile care se vor efectua în reorganizare, este prezentată mai jos: 

Creanţe 
Valoare in tabel 

reorganizare 
Reorganizare - 

procent 

Valoare in tabel 

faliment 

Faliment - procent 

creante bugetare 41.898,10 100% 44660.1 85,60% 

creanţele garantate 335.155,12 lei 100% 335.155,12 lei 100% 

creanţe sub condiţie 

suspensiva 

846.142,20 lei 
0% 

846.142,20 lei 85,60% 

TOTAL 377.053,22  1.225.957,32 LEI  



29 
 

Mai trebuie precizat că bunurile sus menţionate se adresează unui segment de nişă, societăţile 

comerciale care au obiectul de activitate comun cu debitoarea având în prezent posibilitatea închirierii 

unor aparate noi cu obligaţia de a utiliza materialele consumabile livrate de furnizorii care le oferă.   

Totodata, odata cu deschiderea procedurii de faliment, in tabelul de creante ar putea sa mai apara inca 

doua categorii de creditori, respective categoria creditorilor chirografari (furnizorii neachitati din luna 

precedenta deschiderii procedurii falimentului) si categoria creditorilor salariali. 

În cazul reorganizării, prin prezentul plan se propune distribuirea către creditorii înscrişi la masa 

credală a unei sume superioare celor care s-ar distribui acestor creditori în caz de faliment, astfel: 

- Creditorii garantaţi – sunt achitaţi în procent de 100%; 

- Creditorii bugetari – sunt achitati în procent de 100%. 

 

De asemenea, prin reorganizare se achită şi datoriile născute în perioada de observaţie. 

 

3.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditori 

 

3.3.4.1. Avantaje pentru creditorii garantaţi 

Pentru creditori garantaţi, procentul de acoperire a creanţelor propus prin prezentul plan este de 100% 

din sumele prevăzute la plată prin programul de plăţi rambursare pentru perioada de reorganizare. 

În cazul falimentului procentul de acoperire a creanţelor este de 100%. 

Totodata, trebuie mentionat faptul ca pe intreaga perioada a reorganizarii, vor fi achitate catre 

creditorul garantat dobanzile curente nascute in aceasta perioada respective ROBOR 6m + 3.5%. 

3.3.4.2. Avantaje pentru creditorii bugetari 

Pentru creditorii bugetari procentul de acoperire propus prin prezentul plan este de 100% din sumele 

prevazute la plata prin programul de plăţi . 

În cazul falimentului, către acestă categorie de creditori primeste 87.92%. 

Continuarea activitatii comerciale a debitoarei implica continuarea colaborarilor cu furnizorii specifici 

pentru activitatea prevazuta a fi realizata in perioada de reorganizare, o parte dintre ei fiind creditori ai 

societăţii (furnizorii de utilitati, chirii si servicii), pentru care debitoarea reprezinta o sursa constanta de 

venituri, sursa care ar disparea in cazul falimentului societăţii cel putin pentru o perioada importanta 

de timp. 

De asemenea, pe intreaga perioada de reorganizare vor fi achitate taxele si impozitele percepute de 

catre creditorii bugetari, conform documentelor din care acestea rezulta. 

Cap. IV: Perspective de redresare a societăţii debitoare 
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Odată cu identificarea aspectelor negative care au afectat desfasurarea unei activitati eficiente a 

societăţii si în urma unei analize obiective si realiste asupra ceea ce reprezinta piaţă pentru debitoare, s-

a desprins concluzia ca activitatea în viitor poate fi eficienta in condiţiile in care se va respecta, 

corelarea indicatorilor de eficienta stabiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli pe urmatorii trei ani, 

parte integranta a Programului de reorganizare a societăţii (anexa 3). 

În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului Plan de reorganizare, debitoarea, împreuna cu 

administratorul judiciar, vor concepe o strategie ce se va baza în special pe avantajul de care dispune 

debitoarea prin primirea tichetelor si cardurilor de vacanta precum si prin facilitatile de servire a mesei 

in cadrul pensiunii, precum si pe gasirea de modalitati de crestere a volumului de activitate. 

Obiectivele principale sunt: 

a) Asigurarea unui buget de venituri prin : 

- exploatarea constructiei cu destinatia pensiune 

- prestarea de servicii conform obiectivelor secundare de activitate; 

- cresterea numarului de clienti si implicit al volumelor lucrarilor executate ; 

 

b) Asigurarea unui buget de cheltuieli care sa contina : 

- reducerea cheltuielilor, prin optimizarea modului de organizare a resurselor ; 

- eficientizarea costurilor operationale - reducerile vor fi punctuale cu efecte semnificative si nu 

reduceri aplicate tuturor categoriilor de cheltuieli. 

- optimizarea tuturor investitiilor. 

 

c ) Asigurarea unei politici comerciale prudente de creditare a clientilor bazata pe potenţialul pietei, al 

istoricului colaborarii si a modalitatii de plata. 

d) Asigurarea in societate a unui mediu profesionist, motivant, păstrarea oamenilor cheie, acordarea 

unei atentii sporite relatiilor de comunicare din societate si luarea deciziilor in mod clar si rapid. 

ACTIVITĂŢILE DE PERSPECTIVĂ pe care conducerea acestei societăţii împreună cu angajaţii săi le 

urmaresc sunt: 

În anul 2016 a fost finalizată o investiţie importantă, respectiv construirea si amenajarea unei pensiuni a 

companiei MOUNTAIN HOUSE din satul Fundatica,  a unei terase unde se pot servi toate cele trei 

mese, pensiune apreciata inca de la deschidere de catre turisti, asa cum se poate observa din recenziile 

inregistrate pe siteurile de profil. 

Viabilitatea acestei investitii s-a constatat inca de la deschiderea portilor catre turisti in luna noiembrie 

2016, asa cum se poate observa din evolutia rezultatului net in perioada de observatie, respectiv 

profitului inregistrat in anii 2016 si 2017. 

Pe langa fructificarea avantajului oferit de aceasta constructie: 

• Societatea isi va continua si dezvolta activitatea; 

• Diversificarea portofoliului de afaceri pe segmente noi; 
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• Declansarea unei campanii de publicitate prin care sa se aduca la cunostinta celor interesati, prin 

materiale publicitare si internet, experienta acestei societăţi; 

• Renegocierea contractelor cu furnizorii de servicii; 

• Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing; 

• Monitorizarea satisfactiei clientilor cu care societatea lucreaza in prezent, pentru a minimiza cat de 

mult riscul neincasarilor. 

• Urmărirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a rezultatelor 

• Păstrarea disciplinei financiare instituita odată cu semnalarea primelor semne ale starii de insolvenţa. 

 

CONCLUZII: 

ln urma analizei obiective asupra activitatii desfasurate de societate s-au desprins urmatoarele 

concluzii: 

• Flexibilitate în adaptarea activitatii la piaţă interna; 

• Societatea detine o baza materiala care ii permite realizarea unei activitati performante si a unor 

servicii de calitate superioara; 

• Societatea are piaţă de desfacere pentru serviciile ce fac obiectul de activitate; 

• Cresterea volumului de servicii va avea un efect direct asupra marjei de profit inregistrate de 

societate; 

• Calitatea serviciilor va determina clientii societăţii sa fie mai interesati in in contractarea serviciilor 

oferite de catre debitoare, dand şi posibilitatea societăţii de a mentine linia unei activitati eficiente. 

Din cele mentionate mai sus se poate extrage o concluzie generala si anume: exista piaţă pentru 

serviciile oferite de către debitoare, oferind  posibilitati certe de atingere a obiectivelor stabilite în 

planul de reorganizare, respectandu-se unele condiţii obligatorii: controlul mai strict al condiţiilor 

comerciale, verificarea atenta a partenerilor contractuali, promovare mai intensa si gestionarea eficienta 

a cheltuielilor. 

 

 

Cap. V: Strategia de reorganizare 

 

5.1. Durata de implementarea a planului 

 

Conform art. 133 alin . 3 din Legea 85/2014, executarea planului de reorganizare se va întinde pe 

perioada maximă prevazuta de lege, respectiv o perioada de 3 ani. În situatia in care condiţiile reale de 

piaţă vor împiedica derularea optima a mecanismului reorganizarii, se va analiza oportunitatea 

prelungirii planului cu inca 12 luni, in condiţiile legii. 

 

5.2. Mecanismul reorganizării 

 

Teoretic, strategia este un act de decizie de maxima responsabilitate a funcţionarii manageriale prin 

care echipa manageriala precizeaza liniile directoare privind dezvoltarea socio-economica a societaţii , 
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măsurile tehnico-economice şi financiare precum şi politicile corespunzatoare necesare şi capabile sa 

conduca spre atingerea obiectivelor generale ale firmei. 

 

Strategia de reorganizare reprezinta ansamblul de măsuri necesare a fi intreprinse in vederea 

implementarii planului in scopul redresarii debitoarei si a distribuirilor către creditorii sai, in 

cuantumul indicat in cuprinsul planului . 

 

Mecanismul reorganizarii este stabilit conform art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 si se refera la 

restructurarea operationala, financiara si corporativa a debitorului. Măsurile au scopul de a transforma 

societatea dintr-o companie dezechilibrata din punct de vedere financiar, aflata in insolvenţa, intr-o 

societate solvabila, capabila sa respecte programul de plăţi. 

 

In esenta, Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului reesalonarea datoriilor pe 

o perioada de trei ani de zile conform cash-flow-ului (Anexa 4) si a programului de plăţi (Anexa 2). De 

asemenea, Planul prevede : 

• Fructificarea aventajului oferit de amplasarea pensiunii intr-o zona cu potential turisitic ridicat. 

• restructurarea operationala a activitatii societăţii astfel incat sa se asigure realizarea unei activitati 

profitabile pe perioada de implementare a planului; 

• esalonarea unor datorii ale societăţii pe intervalul de implementare a Planului pentru a putea fi 

achitate de către aceasta. 

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare prevede 

care vor fi sursele de finantare ale acestuia. 

 

Sursele de finantare a programului de reorganizare se bazeaza pe elementele generatoare de surplus de 

numerar destinat achitarii pasivului asumat prin plan, excedentul rezultat din activitatea curentă. 

 

O a doua sursă de finanţare în realizarea planului o constituie îmbunătăţirea profitabilităţii prin: 

- monitorizarea rezulatatului operaţional generat vs buget prin controlul strict al costurilor; 

- reducerea costurilor fixe; 

- deblocarea sumelor imobilizate, încasarea mai promptă a debitelor de la beneficiari. Pentru realizarea 

acestei surse se vor renegocia termenele scadente de încasare atfel încât să se poată respecta programul 

de plăţi propus. 

Sursele de finantare mentionate anterior nu exclud posibilitatea majorarii capitalului social prin 

atragerea de noi investitori, precum si orice tranzactie cum ar fi : cesionarea de contracte, asocieri in 

participatiune, crearea de noi entitati conform legislatiei in vigoare, tranzactii care ar aduce societăţii 

un surplus necesar pentru achitarea creanţelor detinute de creditori.  

 

5.3. Măsurile de reorganizare judiciară 

 

5.3.1. Măsuri privitoare la eficientizarea activităţii curente 
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Avand in vedere situatia dificila cu care se confrunta, debitoarea a demarat un amplu program de 

reorganizare a activitatii sale. Acest proces este unul continuu, o parte din măsuri fiind implementate 

anterior deschiderii procedurii insolvenţei, continuate apoi ulterior deschiderii, iar unele măsuri sunt 

implementate in perioada curenta sau vor fi luate in perioada urmatoare. 

 

1. Măsuri comerciale si de marketing 

 

În ceea ce priveste activitatea comerciala si de marketing a societăţii s-a avut in vedere cresterea si 

stabilitatea pietei din domeniu de activitate prin: 

• monitorizarea comportamentului financiar al clienţilor cu care societatea lucrează în prezent, 

pentru a minimiza cat de mult se poate riscul neincasarilor; 

• realizarea unei acţiuni de promovare a societăţii si a produselor comercializate de aceasta prin 

participarea la evenimnete de specialitate (târguri şi expoziţii). 

 

2. Măsuri manageriale şi de resurse umane 

 

În ceea ce priveşte actuala structură de conducere a societăţii, aceasta va rămâne neschimbată, fiind 

capabilă să elaboreze o strategie viabilă privind evoluţia firmei atât pe termen mediu cât şi pe termen 

lung. 

 

Lista măsurilor de rentabilizare a activităţii societăţii la nivelul managementului cuprinde : 

• administrarea societăţii în insolvenţă va fi asigurată de către Administratorul special al societăţii 

ce păstrează conducerea activităţii societăţii, sub stricta supraveghere a administratorului judiciar. 

• luarea de măsuri pentru recuperarea creanţelor scadente şi neîncasate, apelând la instanţele de 

judecată; 

• asigurarea unei creşteri mai susţinute şi a unui flux pozitiv de lichidităţi prin: 

o implementarea de acţiuni pe termen scurt şi monitorizarea rezultatelor; 

o analiza ritmică a marjelor de profit şi a sistemului de preţuri pentru fiecare tip de serviciu; 

o menţinerea sub control a pragului de profitabilitate; 

o urmărirea realizării tuturor activităţilor şi proiectelor şi cuantificarea permanentă a 

rezultatelor. 

• Menţinerea tendinţei de creştere a volumului de servicii; Modernizarea sistemului informaţional. 

 

3. Măsuri financiar - contabile 

Ca şi măsuri financiar-contabile s-au prevăzut următoarele: 

 păstrarea disciplinei financiare instituită odată cu semnalarea primelor semne ale stării de 

insolvenţă ; 

 controlul strict asupra cheltuielilor efectuate şi al recuperării creanţelor, împreună cu 

reprezentantul din punct de vedere juridic al societăţii (ex. avocatul societăţii ). 

 S-au luat măsuri de control sever al cheltuielilor cu combustibilul, materialelor consumabile, 

serviciilor cu terţii, cheltuielilor cu reclama şi publicitatea, etc. 
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 Realizarea unei cifre de afaceri continuu crescătoare prin: 

- Asigurarea portofoliului de clienti; 

- Depistarea de noi segmente de piaţă de aprovizionare a bazei tehnico-materiale, selectarea 

ofertelor pe baza negocierilor criteriilor de calitate, de preţ, de termen. 

- Renunţarea la activităţile neprofitabile; 

- Declanşarea unei campanii de publicitate prin care să se aducă la cunoştinţa celor interesaţi, 

prin materiale publicitare şi internet, experienţa  acestei societăţi în domeniu. 

- Continuarea executării contractelor din portofoliu. 

În perioada realizării programului de reoganizare vor fi luate toate acele măsuri ce se impun la un 

moment dat, având în vedere condiţiile concrete pentru menţinerea permanentă a funcţionării societăţii 

în condiţii de eficienţă şi a îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată curente si istorice. 

 

5.4. Prognoza activităţii pe perioada implementării planului de reorganizare 

Având în vedere potenţialul de dezvoltare de care dispune societatea, calitatea managementului la 

nivelul societăţii, resursele umane potenţiale de care dispune firma, şi, nu în ultimul rând, situaţia 

economiei la nivel naţional şi internaţional, în vederea estimării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

cash-flow-ului pe perioada reorganizării, s-au luat în considerare o serie de ipoteze. În cazul schimbării 

majore a acestora, prognoza realizată nu mai este concludentă. 

Ipoteze folosite: 

- Societatea îşi va continua activitatea, fără modificări în ceea ce priveşte domeniul de activitate; 

- Nu se întrevăd evoluţii pesimiste ale ratei inflaţiei sau ale riscului; 

- Estimarea veniturilor provenite din activitatea de cazare si activitatile secundare s-a făcut ţinând cont 

de piaţa actuală, de realizările anului anterior - 2017, care acoperă activitatea de servicii pe întregul an 

2018 şi în viitor, fara a se prevede o majorare a veniturilor obitnute in primul an de reorganizare. 

- Estimarea veniturilor din activitatea curentă s-a facut preconizându-se o creştere graduala a acestora, 

precum si tinand cont de veniturile din subventii pentru investitii. 

Subventiile pentu investitii sunt reglementate de punctele 392-404 din Ordinul 1802/2014  pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 

financiare anuale consolidate. 

In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. 

Acestea pot fi primite de la: guvern, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si 

internationale. 

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca 

entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate. O subventie 

guvernamentala poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare 

corporala), caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa. 
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Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare 

cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. 

In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca 

efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente. 

Subventiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regula, in contul de profit si 

pierdere pe parcursul perioadelor si in proportia in care amortizarea acelor active este recunoscuta. 

Subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital si rezerve deoarece acestea reprezinta 

sume acordate sub rezerva indeplinirii anumitor conditii de catre societate. 

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in 

contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475 

“Subventii pentru investitii”). Venitul amanat se inregistreaza ca venit curent in contul de profit si 

pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. 

Totodată, in primul an s-a procedat la previzionarea unor venituri similare cu veniturile realizate in 

perioada de observatie, in anul doi s-a previzionat o creştere de aproximativ 21% a  veniturilor din 

serviciile prestate, iar in anul trei de reorganizare s-a prognozat o crestere cu aproximativ 18% a 

veniturilor ce,pornind de la consultarea pieţei şi a clienţilor, obţinându-se următoarea situaţie: 

Denumire indicator AN I 2018 AN II 2019 AN III 2020 TOTAL 

GENERAL 

Venituri din prestarea de servicii 168000 204000 240000 612000 

Menţionăm ca valorile estimate a se realiza sunt în limite normale, nu sunt fabulaţii si au mai fost 

realizate; 

- Sursele financiare necesare pentru finanţarea activităţii societăţii şi acoperiri datoriilor din tabelul 

creditorilor provin din activitatea curentă a societăţii şi din recuperările de creanţe; 

- Plăţile salariale s-au stabilit astfel: plata, respectiv 100% din cheltuielile cu salariile din luna anterioară 

se achită în luna curentă. 

- În aprecierea cheltuielilor la întocmirea bugetului s-au avut în vedere următoarele: 

a) pentru estimarea nivelului cheltuielor cu materialele consumabile s-au utilizat preţurile practicate de 

furnizori la data întocmirii programului, în condiţiile în care se va atinge volumul de activitate estimat 

în lună şi cumulat; 

b) pentru estimarea cheltuielilor cu personalul s-au avut în vedere activitatea şi volumul de lucrări; 
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c) pentru estimarea cheltulielilor cu energia electrică, apa, carburanţi, combustibil şi în general a 

utilităţilor s-a avut în vedere nivelul mediu al costurilor realizate pe anii anteriori, corectat cu 

producţiile realizabile, cu reducerea utilităţilor consumate şi periodic cu evoluţia preţurilor pe ramură; 

- S-a prevăzut o cheltuială lunară cu onorariul fix al administratorului judiciar în valoare de 1500 lei / 

luna + TVA la care se adaugă 5% la valoarea încasată din recuperari creanţe şi vânzări de bunuri; 

- pentru estimarea cheltuielilor s-a avut in vedere şi reducerea celor legate de: 

a) cheltuieli cu prestaţii la terti; 

b) alte cheltuieli indirecte. 

- Cheltuielile cu amortizările au fost stabilite folosindu-se metoda liniară, precum şi ţinând cont de 

durata rămasă de amortizare; 

- Pentru plăţile curente s-a avut în vedere achitarea acestora la termenul scadent, conform contractelor  

aflate în derulare; 

- Nu s-a prevăzut contractarea de noi credite pentru investiţii sau pentru acoperirea deficitelor de 

trezorerie, însă rămâne în atenţie posibilitatea contractării unui credit de finanţare a capitalului de 

lucru, în cazul în care într-o lună din perioada reorganizării societatea nu încasează la termen creanţele 

şi deci se află în imposibilitatea achitării tuturor datoriilor conform planului. 

 

Cap. VI: Tratamentul creanţelor şi Programul de plată al creanţelor 

 

6.1. Aspecte generale 

 

Conform prevederilor exprese ale Legii 85/2014, planul va indica "perspectivele de redresare" ale 

debitoarei, "măsurile concordante" propuse în acest sens, "tratamentul creanţelor" şi "măsurile 

adecvate" pentru aplicarea planului. 

În conformitate cu art. 133, alin. 4, planul de reorganizare va menţiona categoriile de creanţe care nu 

sunt defavorizate (lit. a), tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate (lit. b), ce despăgubiri 

urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea ce ar fi primită 

prin distribuire în caz de faliment (lit. d). 

 

6.2. Categoriile de creanţe 

 

Categoriile de creanţe propuse spre votarea planului in conformitate cu art. 138 alin. 3 din Legea nr. 

85/2014 sunt: 

1. Creanţe garantate înscrise în tabelul definitiv conform art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014.  
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2. Creanţele bugetare înscrise in tabelul definitiv conform art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014. 

 

Grupa 1 deţine creanţe în sumă de 335.155 lei 

 

Grupa 2 deţine creanţe în sumă de 41.898 lei. 

 

Având în vedere că există 2 categorii de creanţe, sunt aplicabile prevederile art. 139, alin. 1, lit. c)  

 

“C. în cazul în care sunt două sau patru categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care este 

votat de cel puţin jumătate din numărul de categorii, cu condiţia ca una dintre categoriile defavorizate 

să accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul”. 

 

6.2.1. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan 

 

Conform prevederilor art. 5 pct. 16 din Lege, “categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi 

categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările 

următoare pentru creanţele categoriei respective: 

 a) o reducere a cuantumului creanţei şi/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptăţit 

potrivit prezentei legi;  

b) o reducere a garanţiilor ori reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului, fără acordul expres al 

acestuia.” 

 

Conform art. 139 lit. e) din Lege, “vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au 

acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori 

în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă”. 

 

Rezultă, aşadar, că nu există nici o categorie de creanţe nedefavorizată prin plan. 

 

6.2.2. Categoriile de creanţe defavorizate şi tratamentul acestora 

 

Categoria creanţelor garantate va beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 100%. Dată fiind 

reeşalonarea plăţilor în defavoarea acestei categorii de creditori, ea se încadrează în prevederile art. 5, 

pct. 6 din Lege.Valoarea ce urmează a fi distribuită acestei categorii este mai mare sau cel puţin egală 

cu valoarea pe care urmează să o primească în cazul falimentului societăţii. 

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 133, alin. (2), teza a II-a din Lege, creantele garantate 

vor fi purtatoare de dobanzi si accesorii. 

In acest sens, vor fi achitate in perioada de reorganizare dobanzi curente, calculate astfel: ROBOR 6M + 

3.5%. 

 

Categoria creanţelor bugetare va beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 100%. Dată fiind 

reeşalonarea plăţilor în defavoarea acestei categorii de creditori, ea se încadrează în prevederile art. 5, 

pct. 6 din Lege. Valoarea ce urmează a fi distribuită acestei categorii este mai mare sau cel puţin egală 

cu valoarea pe care urmează să o primească în cazul falimentului societăţii. 
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Toate categoriile de creanţe sunt defavorizate prin plan. 

 

În concluzie: 

- categoriile de creanţe nu primesc mai mult decât creanţa înscrisă în tabelul definitiv, 

- categoriile defavorizate nu primesc mai puţin decât creanţa înscrisă în tabelul definitiv, 

- având în vedere că achitarea creanţelor se va face integral, categoriile defavorizate vor primi 

în mod clar mai mult decât în ipoteza respingerii planului, a declanşării procedurii 

falimentului şi a lichidării societăţii. 

 

Tratamentul corect şi echitabil al creanţelor, conform art. 139 alin. 2 din Lege, constă în îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc mai 

puţin decât ar fi primit în cazul falimentului;  

b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea 

totală a creanţei sale;  

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior 

categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu 

primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului;  

d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia 

rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în cazul în care deţinătorul 

unei creanţe consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa. 

6.3. Programul de plată al creanţelor 

 

Potrivit art.5, pct. 53 din Lege, programul de plată a creanţelor este graficul de achitare a acestora 

menţionat în planul de reorganizare care include cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le 

plătească creditorilor, prin raportare la tabelului definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar estimate. 

 

Acesta cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai 

mult decât sumele datorate, precum şi termenul de plată. 

 

Toate sumele sunt exprimate în lei, conform dispoziţiilor art. 107 din Lege. 

 

Ratele/lunile din plan curg după data confirmării planului de către judecătorul sindic. 

 

Categoria creanţelor garantate va beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 100%, începând cu 

prima luna şi până în luna 36 de reorganizare. 

 

Astfel, valoarea totală a creanţelor garantate plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la 

suma de 335,155.00 lei, la care se va adauga dobanda curenta mentionata anterior. 

 

Categoria creanţelor bugetare va beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 100%, începând cu 

luna 25 şi până în luna 36 de reorganizare. 
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Astfel, valoarea totală a creanţelor bugetare plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la 

suma de 41,898 lei.  

 Situaţia plăţilor lunare către creditori este prezentată în Anexa 2. 

Derularea activităţii societăţii debitoare în conformitate cu planul de reorganizare propus va permite 

generarea unui flux de lichidităţi care să poată acoperi creanţele înscrise la masa credală. Prognozele 

financiare privind continuarea activităţii în perioada de reorganizare estimează lichidităţi suficiente 

pentru acoperirea pasivului stabilit prin tabelul definitiv, dar nu din prima lună de reorganizare. 

Creanţele curente se vor achita conform documentelor din care rezultă, din excedentul din activitatea 

curenta. 

 

6.4. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului 

 

În ipoteza în care planul de reorganizare este respins de către creditori, se va declanşa procedura 

falimentului şi se vor demara operaţiunile de lichidare, respectiv valorificarea activelor societăţii 

debitoare. 

În urma evaluarii patrimoniului societăţii în ipoteza vânzării forţate, a valorificării stocurilor ca urmare 

a lichidării, precum şi pe baza disponibilului din casa şi banca, s-a estimat o valoare maximă de 

1.489.122  lei inclusiv TVA. 

Minimul de plăţi curente ce se impun în cadrul procedurii de faliment ar fi în valoare totală de 

aproximativ 391.451,48 lei constând în: lichidare drepturi salariale, datorii curente faţă de furnizori, 

bugerul statului, cheltuieli curente pe minim 12 luni (materiale intreţinere, cheltuieli cu personalul de 

pază, utilităţi curente, servicii arhivare, şi alte cheltuieli neprevăzute de reziliere contracte, taxe şi 

impozite locale etc.), comision UNPIR (2% la valoare activului valorificat şi a creanţelor recuperate), 

onorariu lichidator perioada de observaţie şi de faliment, tva de plată. 

Astfel, a rezultat următoarea situaţie privind gradul de recuperare a creanţelor în cazul falimentului 

MOUNTAIN HOUSE SRL: 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE CATEGORIE 

CREDITORI 

VALOARE CREANŢĂ 

RECUNOSCUTĂ 

VALOARE CREANŢĂ 

PLĂTITĂ 

PROCENT 

(%) 

1 CREANŢE GARANTATE 

conf. art. 159 alin. 1 pct.3 

335.155,12 335.155,12 100% 

2 CREANŢE 

CHIROGRAFARE  

890.802 762.515,4 85,60% 

 TOTAL 1.225.957,32 1.097.670,26 89,54% 

 

6.5. Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului 
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În conformitate cu art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014, cand sentinta care confirma un plan intra in 

vigoare, activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator prevederilor acestuia; creanţele 

si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in 

plan. 

Totodată, in cazul pronuntarii hotararii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a 

respectarii obligatiilor asumate prin planul de reorganizarii, creanţele creditorilor se considera a fi 

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

Procedura de reorganizare va fi închisă pe baza raportului administratorului judiciar în care se va 

demonstra achitarea integrală a obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare confirmat. 

Prin închiderea procedurii, debitoarea MOUNTAIN HOUSE SRL, administratorul judiciar, 

administratprul special vor fi descărcaţi de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, 

creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari, debitor şi averea lui. 

 

6.6. Plata retribuţiei administratorului judiciar 

 

Retributia Aktiv – Lex Insolvenţă SPRL pentru perioada de reorganizare a fost stabilită în Adunarea 

Generală a Creditorilor ca un onorariu fix în cuantum de 1500 lei/luna plus TVA lunar, până la data 

când devine irevocabilă hotărârea judecătorului sindic de închidere a procedurii de reorganizare 

judiciară.  

Plata acesteia se va suporta din patrimoniul debitoarei, fiind prevazuta la plata în cuprinsul bugetului 

de venituri si cheltuieli si a fluxul de numerar previzionate pe perioada reorganizarii. 

 

 

6.7. Controlul aplicării planului 

 

În condiţiile Sectiunii a 6 din Legea 85/2014, aplicarea planului de către societatea debitoare este 

supravegheata de 3 autoritaţi independente ( judecator - sindic, creditori si administratorul judiciar), 

care colaboreaza pentru punerea in practica a prevederilor din cuprinsul acestuia. Judecatorul-sindic  

reprezinta "forul suprem", sub conducerea caruia se deruleaza întreaga procedura. Creditorii sunt 

"ochiul critic" al activitaţii desfasurate în perioada de reorganizare. 

Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) 

reprezinta un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, intrucat din coroborarea 

opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalitaţile de intervenţie, in 

vederea corectarii sau optimizarii din mers a modului de lucru si de aplicare a planului. 

În ceea ce priveste administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legatura direct cu latura 

palpabila a activitaţii debitoarei, exercitand un control riguros asupra derularii întregii proceduri, 
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supraveghind din punct de vedere financiar societatea si avand posibilitatea si obligaţia legala de a 

interveni acolo unde constata ca, din varii motive, s-a deviat de la punerea in practica a planului votat 

de creditori. 

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigura debitoarei 

sprijinul logistic si faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice si de marketing optime. 

Asa cum am mai aratat, controlul aplicarii planului se face de către administratorul judiciar prin: 

- Supravegherea tuturor actelor, operaţiunilor si plaţilor efectuate de debitoare, cuprinse în 

registrul special prevazut de art. 46 din lege; 

- Informari si rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar; 

- Întocmirea si prezentarea saptamanala de către conducerea debitoarei a previziunilor de 

incasari si plaţi pentru urmatoarea saptamana; 

- Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, si prin prezenţa unui 

reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de cate ori acest lucru este 

necesar. 

- Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul special în conformitate cu 

art. 144 din Legea 85/2014. 

 

 

Cap. VII: Concluzii 

Prin prezentul PLAN DE REORGANIZARE, debitorul împreună cu administratorul judiciar propun  în 

fapt creditorilor săi redresarea economico-financiara a societăţii pe baza unei strategii coerente pe 

termen lung. 

Pentru realizarea planului si implicit redresarea societăţii, planul de reorganizare prevede , in principal 

, următoarele MĂSURI: 

• reducerea cheltuielilor societăţii, atât cele fixe cât si cele variabile, asigurând o optimizare a nivelului 

acestora în funcţie de evolutia surplusului generat de activitatea curenta; 

• relansarea activităţii, diversificarea portofoliului de afaceri pe segmente noi în funcţie de cerinţele 

pieţei; 

• administrarea societăţii in insolvenţă va fi asigurată de către administratorul special al societăţii ce 

păstrează conducerea în tot a activitatii societăţii, sub stricta supraveghere a administratorului judiciar; 

• luarea de măsuri pentru recuperarea creanţelor scadente si neincasate, apeland la instantele de 

judecata; 

• declansarea unei campanii de publicitate prin care sa se aduca la cunostiinta celor interesati, prin 

materiale publicitare si internet,  serviciile de cazare în general, pe care societatea le promovează; 

• ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing cum ar fi serviciile scoase pe piaţă si 

preţurile practicate; 
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• fidelizarea clienţilor prin serviciile oferite. De exemplu acceptarea de tichete si carduri de vacanta; 

• monitorizarea comportamentului financiar al clienţilor cu care societatea lucrează în prezent, pentru 

a minimiza cât de mult riscul neîncasărilor; 

• urmărirea realizării tuturor activităţilor şi proiectelor şi cuantificarea permanentă a rezultatelor 

• păstrarea disciplinei financiare instituită odată cu data deschiderii procedurii de insolvenţă. 

Aprobarea planului de reorganizare de către creditorii MOUNTAIN HOUSE SRL, în detrimentul 

falimentului, va avea următoarele EFECTE: 

A. Efecte economico sociale: 

REORGANIZARE FALIMENT - LICHIDARE 

 

Se va pastra afacerea familiala si odatacu 

dezvoltarea acesteia se vor crea noi locuri de 

munca  

Vor fi disponibilizati cei 2 salariaţi actuali ai 

societăţii 

 

Pierderea locurilor de munca de către salariaţii societăţii va avea o influenţă directa si negativă asupra 

nivelului de trai al familiilor acestora. 

B. Efecte asupra gradului de acoperire a creanţelor 

REORGANIZARE FALIMENT - LICHIDARE 

 

a. Creditorii garantaţi primesc 100% 

din valoarea creanţei recunoscute si dobanda 

curenta; 

b. Creditorii bugetari primesc 

100% din valoarea creanţei ; 

a. Creditorii garantaţi primesc 100% din 

valoarea creanţei recunoscute, respectiv 335.155 

lei; 

b. Toti creditorii bugetari primesc 85,60% din 

valoarea creanţei recunoscute. 

 

 

Se observă că, în cazul reorganizării, se creează premisele pentru îndestularea în proportie de 100% a 

creditorilor, comparativ cu starea de faliment in care creditorii garantaţi sunt îndestulati în proportie de 

100%, iar creditorii bugetari primesc 85,60%.  

Bineînţeles că, în cazul falimentului condiţiile de piaţă la data scoaterii la vânzare a activelor pot 

schimba semnificativ prognoza de faţă, fie în sensul scăderii preţurilor, şi deci a gradului de acoperire, 

fie în sensul amânării vânzării, şi deci al creşterii cheltuielilor de procedură. Practica arată că, în 

majoritatea cazurilor de lichidare forţată, ofertanţii mizează pe scăderea preţurilor tinând cont de  

condiţiile speciale de vânzare. 
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Ca o concluzie generală, se poate afirma că MOUNTAIN HOUSE SRL are capacitatea de a surmonta 

situaţia dificilă în care se află, prin implementarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în 

acest plan de reorganizare, care ,însă, nu poate fi realizat fără sprijinul şi suportul creditorilor 

(partenerilor de afaceri) societăţii. Votul pozitiv exprimat de creditori asupra acestui plan constituie 

suportul de care societatea are nevoie pentru a-şi continua activitatea şi relatiile comerciale cu 

partenerii săi. 

 

Prezentul plan de reorganizare este întocmit în conformitate cu cerinţele Legii 85/2014, secţiunea 6, art. 

132, 133. 

 

NOTA: 

Pe toată perioada de aplicare a planului de reorganizare acesta poate fi modificat potrivit art. 139 alin. 5 

din legea 85/2014, dacă condiţiile în care a fost propus planul de reorganizare nu mai corespund 

ipotezelor de calcul şi previziune sau au fost identificate alte modalităţi de stingere a creanţelor/surse 

de finanţare. Modificările propuse vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condiţiilor de vot şi de 

confirmare prevăzute de lege. 

 

MOUNTAIN HOUSE SRL, in insolvenţă, in insolvency, en procedure collective 

ADMINISTRATOR JUDICIAR 

AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL 

 

 


