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TRIBUNALUL MEHEDINTI 

Dosar nr. 2407/101/2018 

Debitor: BOEMIA IRAM SRL 

 (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) 

 

Planul de reorganizare a activităţii debitorului BOEMIA IRAM SRL 

propus de administratorul special  

 

PREZENTARE GENERALĂ 

BOEMIA IRAM 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 – Lucrări de pregătire a terenului, 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 special. 

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 in piaţă. 

Programul de plata a creanţelor este prezentat în Capitolul 6. 

Termenul de executare a Planului de reorganizare a activitatii debitorului BOEMIA IRAM SRL 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.  

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 activitatea 
curenta, din recuperari creante, dar si din vanzari ale bunurilor garantate sau darea în plată a acestora 
către creditorii debitorului, în contul creanțelor pe care aceștia le au față de averea debitorului. 



 
 

Reorganizarea societăţii are ca efect principal acoperirea pasivului şi identificarea soluţiilor viabile 
pentru redresarea societăţii aflată în impas financiar. 

I. DEFINIŢII SI INTERPRETARE 
1.1.  Definitii 

Debitor Societatea BOEMIA IRAM SRL, aflat in procedura insolventei, 
perioada de observatie, cu sediul social in BÎRÎIACU, Nr. 62, SAT 
BARAIACU, COMUNA PONOARELE, Mehedinti 

Administrator judiciar Societatea profesionala AKTIV-LEX INSOLVENTA – practician in 
insolventa, desemnata prin Încheierea de şedinţă pronuntata de 
catre Tribunalul Mehedinti, in data de 27.02.2019, in dosarul nr. 
2407/101/2018 si confirmata in cadrul Adunarii creditorilor din 
data de 06.05.2019. 

Planul de reorganizare sau 
Planul 

Planul de reorganizare a activitatii debitorului BOEMIA IRAM 
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 excepția cazurilor când contextul impune o altă interpretare: 

1.2.1 cu excepția cazurilor în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ și 
pluralul și viceversa; 

1.2.2 orice referire la prezentul Plan include preambulul, expunerea de motive și anexele (incorporate 
prin referință și care fac parte integrantă din prezentul Plan) și prezentul Antecontract, așa 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 Hotărâre intermediară 21/2019 pronuntata in sedinta publica din data de 27.02.2019, in dosarul 
nr. 2407/101/2018, de catre Tribunalul Mehedinti, Secţia a II-a Civila, de contencios administrativ si fiscal, 
Instanta a dispus a deschiderea procedurii generale de insolvenţă impotriva debitorului BOEMIA IRAM 
SRL, potrivit dispozitiilor Legii nr.  85/2014.  

De asemenea, a fost desemnat in calitate de administrator judiciar AKTIV – LEX INSOLVENŢA SPRL, 
care a indeplinit atributiile prevazute de art. 58 – 59 din Lege. 

În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. (a) din Lege, Planul poate fi depus de către 
“debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la 
publicarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării intenției de reorganizare potrivit art. 
67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut de art. 74, în cazul 
în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori”. 

Tabelul definitiv al creantelor debitoarei a fost publicat in BPI nr. 22047/29.12.2020. 

Planul este propus de administratorul special PRICOP PETRU. 

 
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: 

- 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 

Denumire BOEMIA IRAM SRL 

Forma Juridica Societate cu raspundere limitata 

Sediu social BÎRÎIACU, Nr. 62, SAT BARAIACU, COMUNA 
PONOARELE, Mehedinti 

CUI 30732555 

Nr. ORC  J25/403/2012 

SEDII SECUNDARE 

Nr. 
Crt. 

Nume Adresa Data Inceput 

1 Punct de lucru Loc. Baia de Aramă, Oraş Baia de Aramă, TARNIŢA, 2 12-Jan-2015 



 

2 Punct de lucru 
Sat Bărăiacu, Comuna Ponoarele, BÎRÎIACU, 51, pct. 
Plaţul Casei, nr. cadastral 50267 

11-Oct-2012 

 
2.2. Obiectul de activitate 
 
Principalul obiect de activitate este 4312 / Lucrări de pregătire a terenului. 
 
De asemenea debitoarea desfasoare activitate si conform codurilor caen secundare, astfel: 

- Cod CAEN 0220 Exploatare forestiera 
- Cod CAEN 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor; Cod CAEN 4520- Spalatorie auto 
- Cod CAEN 4932 - Transporturi cu taxiuri 

 
2.3. Asociaţii şi capitalul social 

Acţionariatul BOEMIA IRAM SRL are următoarea structură: 

Nume 
Data 
Nasterii 

Locul 
Nasterii 

Procent Cetatenie Nationalitate Adresa Data Start 

PRICOP 
MARIANA 

28.dec.1982 
Oraş Baia 
de Aramă 

100,00 româna                        româna Mehedinti 02-oct.-2012 

 

 
Conducerea societăţii 

Conducerea şi administrarea societăţii, anterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, a fost 
asigurată de către doamna PRICOP MARIANA si domnul PRICOP PETRU. 

Ulterior, în cadrul procedurii de insolvenţă managementul societăţii este asigurat de către 
administratorul special, Dl. PRICOP PETRU, 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 15.03.2019, sub supravegherea administratorului judiciar. 

 
2.4. Scurt istoric 
 

BOEMIA IRAM SRL a fost înfiinţată in anul 2012, avand sediul in sat Bărăiacu, comuna Ponoarele, nr.62, 
judeţul Mehedinţi. La data înfiinţării, societăţii i s-a atribuit codul unic de înregistrare 30732555 si 
numărul de ordine în Registrul Comerţului J25/403/2012. 

Administrator special PRICOP PETRU – PV AGA din data de 15.03.2019 



 

Societatea are inregistrate puncte de lucru, astfel: 

Nr. 
Crt. 

Nume Adresa Data Inceput 

1 Punct de lucru Loc. Baia de Aramă, Oraş Baia de Aramă, TARNIŢA, 2 12-Jan-2015 

2 Punct de lucru 
Sat Bărăiacu, Comuna Ponoarele, BÎRÎIACU, 51, pct. 
Plaţul Casei, nr. cadastral 50267 

11-Oct-2012 

 

 

In timp, debitoarea si-a diversificat obiectele de activitate, astfel ca, incepand cu anul 2015 a deschis un 
punct de lucru in localitatea Baia de Aramă unde desfasoara activitati specifice cod caen 5630 -Baruri si 
alte activitati de servire a bauturilor, locatie unde s-a amenajat si o platforma pentru spalatorie auto - 
caen 4520. 

Aproape inexistente in anii de dinainte de 1990, spalatoriile auto au luat amploare in ultimii 20 de ani, 
cele mai multe fiind amplasate in orase si pe marile artere de circulatie, combinate si cu spatii comerciale, 
loc de asteptare (odihna, cafea, ceai, televizor). Serviciile si ofertele s-au diversificat, atât pentru 
fidelizarea clientilor, cât si pentru reducerea costurilor, iar in ultimii ani au fost nevoite sa se supuna si 
unor norme stricte de mediu. Cu un pic de curaj, o investitie de minim 10.000 de euro, un teren cu vad si 
trei salariati, afacerea poate fi pusa pe roate. Clienti sunt. 

Dintr-un sondaj realizat de Promotor acum câtiva ani, pe 3.000 de persoane, pentru a afla cât de des isi 
spala românii masinile, reiese ca 31 la suta ajung la o spalatorie auto o data pe saptamâna, iar 25 la suta 
isi spala masina la doua saptamâni. Cele mai profitabile luni sunt cele de primavara si toamna, iar ca zile, 
majoritatea patronilor sustin ca sâmbata si lunea, insa depinde (pe tot parcursul anului) si de starea 
vremii. 

Cele mai multe sunt spalatoriile clasice, cu doua sau trei boxe, cu spalare exterior, interior, cu jet de apa 
si frecare manuala, mai sunt spalatorii cu jet de apa cu inalta presiune, fara frecare manuala, dar si 
moderne, automate. In ultimii ani, in marile orase functioneaza si spalatorii self sevice, fara personal si, 
de ce nu, chiar saloane de infrumusetare. A prins la clientii cu bani si spalarea la domiciliu, chimica, 
uscata. 

Majoritatea spalatoriilor auto folosesc apa din retelele publice de apa potabila (intre 10 si 20 de 
litri/spalare, ajungând la 30 -50 litri pentru TIR-uri. Apa este “izvorul vietii”, de aceea, in ultimii 50 de 
ani, peste tot in lume, apa, resursele, consumul, dar si rationalizarea lui, au devenit probleme majore ale 
guvernelor, in conditiile in care apa devine tot mai scumpa si consumurile cresc, ca urmare a concentrarii 
populatiei in mediul urban, iar pe de alta parte reducerea, pâna la nivel de alerta, a surselor noi de apa, 
schimbarilor climaterice dramatice din ultimul secol (secete) si, condamnabil, risipirea ei.  



 

Conform obiectului principal de activitate  4312 / Lucrări de pregătire a terenului, debitoarea presteaza 
servicii care constau in:  

- curatarea amplasamentelor 

- lucrari de mutare a pamântului: excavatii, umplere, nivelarea si împrejmuirea amplasamentelor, 
saparea santurilor, eliminarea pietrelor, dinamitari etc. 

- pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: 

- îndepartarea surplusului de pamânt si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu 
exceptia amplasamentelor în al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale: 

- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor 

- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere 

Lucrarile se efectueaza cu buldozerul aflat in proprietarea societatii. Buldozerul este utilizat atat pentru 
exploatarea forestiera cat si in prestarile de servicii pentru diferite terte persoane. 
Aceste servicii sunt strans legate de evolutia pietei constructiilor, pentru care, in ciuda pandemiei, 2020 
a fost un an bun. Multi indicatori statistici au fost la maximul ultimilor 7-8 ani. Astfel: 

- valoarea lucrarilor de constructii in Sem 1 2020 a fost in crestere fata de Sem 1 2019 (potrivit INS) 
- salariul mediu net a crescut in prima jumatate a anului 
- consumul privat este si el in crestere, in majoritatea sectoarelor 
- investitiile in infrastructura sunt in crestere semnificativa 

- tranzactiile imobiliare in Sem 1 2020 au ramas la un nivel constant fata de S1 2019 
Cu toate acestea, pandemia este inca departe de a se fi sfarsit. Din aceasta perspectiva 2021 va fi un an 
plin de provocari. 
 
De asemenea, debitoarea desfasoara activitati de taxi, cu un autoturism dacia Logan, aflat in folosinta 
societatii conform contract de comodat din 22.05.2017, valabil pana in 22.05.2022. 

Pe fondul expansiunii economiei digitale din ultimii 10 ani (tendință sprijinită de pătrunderea 
internetului în cele mai greu accesibile zone geografice, dar și în cele mai defavorizate), ce a adus mai 
aproape oamenii și companiile prin apariția și dezvoltarea rețelelor de socializare, în urma modificărilor 
comportamentale survenite în rândul populației, cauzate de schimbările de mentalitate legate de poluare 
și dezvoltare durabilă ale ultimilor 20-30 de ani, dar și pe fondul descoperii unor oportunități de afaceri 
în piețele reglementate de state (caracteristică sprijinită și de trecerea la un nou tip marketing care pune 
accentul, tot mai mult, pe experiența de consum și loialitatea consumatorilor față de mărci), clasicele 
servicii de taxi, cu bunele și cu relele lor, au suferit transformări semnificative în ultimii ani. Piața 
serviciilor de tip taxi și ridesharing se înscrie, în general, în logica acestor dezvoltări. 

 
In contextul dezvoltărilor tehnologice, evoluția în această piață este de neoprit, ea nu poate fi stopată 
prin impunerea unor restricții privitoare la numărul maxim de prestatori, ca în trecut, fapt ce nu exclude 
adoptarea unui cadru legislativ corect față de toți participanții, având în vedere stilul de viață, nevoile, 
dorințele și așteptările beneficiarilor. Probabil viitorul destul de apropiat al serviciilor de taxi și 



 

ridesharing, din țările care au resurse disponibile și cu o infrastructură rutieră dezvoltată, va aparține 
companiilor care vor utiliza automobile nepoluante fără șofer, pentru că ele permit optimizarea 
costurilor dar și a traficului, în funcție de evoluția unor factori (oră, zi, anotimp, condiții meteorologice 
etc.), oferind, în plus, un grad de siguranță mai ridicat participanților la traficul rutier prin folosirea 
inteligenței artificiale. 

Totodata, debitoarea realizeaza venituri si conform caen- exploatare si comercializare masa lemnoasa. 

Starea sectorului forestier din România 

In ultimii ani a devenit din ce in ce mai evidenta si mai acuta lipsa unei strategii nationale pentru 
domeniul padurilor, sectorul aflandu-se permanent intr-o stare de criza , fiind adoptate numeroase 
masuri legislative si administrative in acesti ani. Principalele aspect care au intrat in atentia legiuitorului 
si a opiniei publice: 

2013-prezent și viitor: combaterea taierilor ilegale; 

2015-2019: protejarea biodiversitatii, regimul ariilor protejate,identificarea si protejarea padurilor 
virgine; 

2016-2018: criza de resursa pentru lemn de foc; 

2017-2018: criza de resursa pentru industria lemnului; 

2019: creșterea volumului de lemn exploatat în Europa(Germania, Cehia, Slovacia) cu implicații în 
scăderea valorii lemnului la 25-28%, scăderea producției industriale cu 22%. 

In fapt, toate aceste episoade ale crizei din domeniul padurilor au evidentiat: 

- Lipsa unei strategii forestiere nationale incepand cu anii ’90, in contextul retrocedarii a peste 50% 
din suprafata padurilor; 

- Lipsa de coerenta a coordonarii domeniului padurilor, cu transferul responsabilitatii intre 
Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului si mai recent Ministerul Apelor si Padurior. 
Rezultatul acestei situatii: 

Criza lemnului de foc a evidentiat necesitatea includerii asigurarii energiei termice pentru populatie in 
strategia energetica nationala, padurile neputand asigura consumul energetic crescut al populatiei in 
lipsa alternativelor energetice; 

Criza de resursa pentru industria lemnului a evidentiat importanta acestei ramuri economice pentru 
economia nationala si dezvoltarea rurala si importanta valorificarii superioare a masei lemnoase. 

Se remarca necesitatea echilibrului intre functiile economice, sociale si de mediu in administrarea 
padurilor, debalansarile intre diferite functii ale padurilor conducand la crize pe segmentele 
corespondente ( prioritizarea functiei de mediu in administrarea padurilor a dus la crize economice si 
sociale). 



 

Deficitul de pe piata lemnului de foc a condus la o redistribuire a resursei de masa lemnoasa prin 
mecanismele pietei de la utilizarile industriale catre lemn de foc, pentru ca in zonele de campie pretul 
lemnului de foc a devenit mai mare decat al lemnului pentru utilizarile industriale. 

Reorientarea partiala a resursei de la utilizarile industriale catre lemn de foc a condus la un deficit de 
resursa de lemn industrial, cresterea generalizata a preturilor masei lemnoase, ajungand in final sa 
afecteze competitivitatea industriei lemnului din Romania. 

Deficitul de resursa a fost agravat in anii 2016 si 2017 de intrarea in vigoare a unor interdictii de export a 
masei lemnoase in Ucraina, masuri de reducere a exporturilor de lemn brut fiind adoptate si de 
Bielorusia, Rusia, Croatia, Bulgaria. Efectul cumulat al acestor masuri: importurile de masa lemnoasa au 
scazut accentuat in 2017. 

Cresterea preturilor medii ale masei lemnoase a fost de peste 300% intre 2011 si 2018 in Romania, afectand 
atat aprovizionarea populatiei cu lemn de foc cat si a industriei lemnului. 

Industria lemnului din Romania a ajuns sa plateasca cel mai mare pret pe resursa de lemn din Europa: 
la fag, bustean de gater, avem preturi de 55 euro/metru cub in Serbia, 60-65 euro/metru cub in Slovacia 
si Polonia, 65 euro/metru cub in Franta, 80 euro/metru cub in Germania si 95-100 euro/metru cub in 
Romania. Situatia este identica la rasinoase. 

În anul 2019 situația s-a inversat România ajungând să aibă cel mai mare preț la bușteanul de rășinoase. 
Situație influiențată de supravolumul de lemn existent în Europa urmare a atacurilor de insecte și a 
doborâturilor de vânt. 

 
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 intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 97 din lege situaţia patrimonială 
a debitoarei în perioada 31.12.2016 – 31.12.2018. 

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. 

Denumire indicator 2016 2017 2018 
I. IMOBILIZARI NECORPORALE  0 0 

 

II. IMOBILIZARI CORPORALE 398.575 108.229 83.001  
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 0 0 0  
A. ACTIVE IMOBILIZATE 398.575 108.229 83.001  
I. STOCURI 979 24.312 40.843  
II. CREANTE                                        152.929 137.309 125.823  
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT     0 0 0  
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 6.205 1.558 4.400  
B. ACTIVE CIRCULANTE                        160.113 163.179 171.066  



 

C. CHELTUIELI IN AVANS 0 0 0  
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 
DE UN AN  

787.533 902.236 1.010.313  

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE -291.742 -630.828 -756.246 
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O 
PERIOADA>1 AN 

0 0 0  

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI  0 0 0  
     Subventii pentru investitii 62.897 0 0  
     Venituri inregistrate in avans 0 0 0  
I. VENITURI IN AVANS                               62.897 0 0  
     1.Capital subscris varsat 200 200 200  
     2.Capital subscris nevarsat 0 0 0  
     3.Patrimoniul regiei 0 0 0  
I. CAPITAL SOCIAL, din care :         200 200 200  
II. PRIME DE CAPITAL 0 0 0  
III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0  
IV. REZERVE 0 0 0  
     Actiuni proprii 0 0 0  
     Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii  0 0 0  
     Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii  0 0 0  
     Profitul sau pierderea reportat  -333.900 -291.942 -631.028 
     Profitul sau pierderea exercitiului financiar  41.958 -339.086 -139.418  
     Repartizarea profitului 0 0 0  
CAPITALURI PROPRII - TOTAL -291.742 -630.828 -770.246 
Patrimoniul public 0 0 0  
CAPITAL SI REZERVE  -291.742 -630.828 -770.246 

 

Capitalurile proprii la data ultimei balanţe închise, anume 31.12.2018, au scăzut inregistrat o scadere 
constanta, starea de insolvabilitate 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 indica faptul ca se investeste constant. Debitoarea a 
prezentat o balanţă la zi care permite identificarea acestor bunuri.  

 
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

Denumirea elementului 2016 2017 2018 

Imobilizări corporale total 1.238.241 1.241.630 1.312.735 

 

 

Totodata, activele circulante au o evolutie ascendenta, astfel: 
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I. STOCURI 979 24.312 40.843  
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II. CREANTE                                        152.929 137.309 125.823  
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT     0 0 0  
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 6.205 1.558 4.400  
B. ACTIVE CIRCULANTE                        160.113 163.179 171.066  

 

Disponibilităţile aflate la dispoziţia debitoarei sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor scadente; 
astfel valoarea acestora la 31.12.2018 era in sumă totală de 4.400 lei. 

In componenta creantelor, se regasesc, la data de 31.12.2018, conform Balantei de verificare aferente lunii 
decembrie 2018, urmatoarele:  

Creante comerciale: 

- alte creante imobilizate, cu un sold in cuantum de 32.846 lei 
- furnizori debitori – 120 lei 
- Clienti cu suma de 84.444 lei,  

 
De asemenea, debitoarea inregistreaza creante si fata de bugetul statului reprezentand: 
- TVA de recuperat in cuantum de 4.486 lei  
- Alte sume primite cu caracter de subventii in cuantum de 3600 lei 
- Decontari din operatii în curs de clarificare in suma de 327 lei. 

Datoriile totale înregistrate în evidenţa contabilă la 31.12.2018 erau în sumă de 1.010.313 lei, formate din 
datorii pe termen scurt, 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 2016 2017 2018 

DATORII: SUME DE PLATIT PÂNĂ LA UN AN 787.533 902.236 1.010.313  

DATORII: SUME DE PLĂTIT PESTE UN AN 0 0 0 

DATORII TOTAL 787.533 902.236 1.010.313  

 



 

 

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

Activitatea societăţii Boemia Iram SRL s-a concretizat într-o evoluţie oscilantă, iar în anul 2018 a 
înregistrat un rezultat net negativ de doar (139.418), faţă de (339.086) lei, în anul 2017.  

In cazul debitoarei, cifra de afaceri neta este realizata in marea ei majoritate din venituri rezultate 
din vanzarea produselor finite (prestari servicii si vanzare produse finite), iar evolutia acesteia pe 
perioada ultimilor ani se prezinta astfel: 

 
2016 2017 2018 

1. Cifra de afaceri 219.487 128.975 460.834  
Productia vanduta 206.864 110.035 435.423  
Venituri din vanzarea marfurilor 12.623 18.940 25.411  
Reduceri comerciale acordate 0 0 0  
Venituri aferente costului productiei - Sold C 0 0 0  
Venituri aferente costului productiei - Sold D 0 0 0  
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si 
capitalizata 

0 0 0  

4. Alte venituri din exploatare 301.746 73.390 16.177  
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 527.613 215.396 477.011  
5. a) Cheltuieli cu materiile prime simaterialele consumabile 9.418 55.703 322.437  
Alte cheltuieli materiale 13 672 771  
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) 3.918 5.237 2.135  
c) Cheltuieli privind marfurile 5.890 7.041 9.453  
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Reduceri comerciale primite 0 0 0  
6. Cheltuieli cu personalul 111.082 134.959 144.170  
a) Salarii si indemnizatii 91.422 110.756 140.999  
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 19.660 24.203 3.171  
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 

307.068 306.652 97.864  

a.1) Cheltuieli 307.068 306.652 97.864  
a.2) Venituri 0 0 0  
b) Ajustari de valoare privind activele circulante 0 0 0  
b.1) Cheltuieli 0 0 0  
b.2) Venituri 0 0 0  
8. Alte cheltuieli de exploatare 35.990 39.271 34.989  
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 18.120 17.876 9.846  
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 1.967 4.974 2.430  
8.3. Alte cheltuieli 15.903 16.421 22.713  
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de 
entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul 

0 0 0  

Ajustari privind provizioanele 0 0 0  
- Cheltuieli 0 0 0  
- Venituri 0 0 0  
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 473.379 549.535 611.819  
Profit din Exploatare 54.234 0 0  
Pierdere din Exploatare 0 334.139 134.808 
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: 1 0 0  
- venituri obtinute de la entitatile afiliate 0 0 0  
Alte venituri financiare 0 0 0  
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 1 0 0  
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a 
investitiilor detinute ca active circulante 

0 0 0  

- Cheltuieli 0 0 0  
- Venituri 0 0 0  
13. Cheltuieli privind dobanzile 10.082 3.529 0  
-din care,chelt.in relatia cu entitatileafiliate 0 0 0  
Alte cheltuieli financiare 0 0 0  
CHELTUIELI FINANCIARE 10.082 3.529 0  
Profit financiar 0 0 0  
Pierdere financiara 10.081 3.529 0  
VENITURI TOTALE 527.614 215.396 477.011  
CHELTUIELI TOTALE 483.461 553.064 611.819  
Profit brut 44.153 0 0  
Pierdere bruta 0 337.668 134.808 
18. Impozitul pe profit 0 0 0  



 

19. Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus 2.195 1.418 4.610  
Profit net 41.958 0 

 

Pierdere neta 0 339.086 139.418 
  

 

Din cele prezentate mai sus, se observa ca cifra de afaceri neta inregistreaza o evolutie ascendenta, 
crescand de la 219 487 lei in anul 2016, la 460.834 lei in anul 2018. 

Cheltuielile de exploatare reprezinta totalul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea activitatii de 
baza (curente) a societatii debitoare. 

Denumire indicator 2016 2017 2018 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE 473.379 549.535 611.819  

 

 

Se observa ca aceste cheltuieli prezinta o evolutie ascendenta. 
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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: 

 nu s-au obtinut suficiente venituri din activitatea de baza a societatii pentru a acoperi cheltuielile 
de exploatare; 
 Activitatea a fost finantata in special din veniturile obtinute din subventii  

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. 

 
2.6. Starea actuală a societăţii 
 
2.6.1. Administrarea societăţii 
 
În perioada reorganizării conducerea societăţii 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, 
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. 

 
2.6.2. 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; 
• Creşterea veniturilor din activităţile desfăşurate de societate; 
• Menţinerea la un minim rezonabil a cheltuielilor societăţii; 

 
În scopul redresării, 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. 
 
 
2.6.3. Evaluarea activului companiei 

1. Evaluarea patrimoniala a BOEMIA IRAM SRL 

Evaluarea patrimoniala a debitoarei a fost efectuată de către Evaluatorul autorizat Tomescu Madalin, 
membru ANEVAR.  

Standardele ANEVAR aplicate in acest raport de evaluare sunt: SEV 100 - Cadru general (IVS Cadrul 
General); SEV 101 - Termeni de referinta ai evaluarii; SEV 102 - Implementare; SEV 103 - Raportarea 
evaluarii; SEV 220 Masini, echipamente si instalatii’; SEV 230 Drepturi asupra proprietatii imobiliare;, 
precum şi cu respectarea prevederilor ANEVAR, editia 2018. 

Scopul evaluării patrimoniului Servcon SA a fost estimarea valorii de piata si a valorii de lichidare 
in ipoteza vanzarii fortate.  

Patrimoniul debitoarei, constând în bunuri imobile a fost inspectat în perioada 25.10.2019 - 25.11.2019, 
iar Raportul de evaluare a fost întocmit la data de 25.11.2019. 

În tabelele de mai jos, se prezintă valorile de piaţă şi valorile de vânzare forţată (în lei) 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 
bunurilor evaluate, tinând seama exclusiv de prevederile raportului de evaluare este prezentată în 
următorul tabel. 

Nr. 
crt.  

Denumire bunuri  Valoare de piata  
- lei -  

Valoare de lichidare  
- lei -  

1.  LAMPI ILUMINAT SOLARE  2.800  2.100  
2.  BULDOZER DRESSTA TD-15M  629.300  471.975  
3.  PLACA VIBRATOARE - defecta  100  75  
4.  TRACTOR U650 functional  5.000  3.750  
5.  TAF (fier vechi)  900  675  



 

6.  MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA  600  450  
7.  CAZAN VIADRUS  1.000  750  
8.  CORT INDUSTRIAL  3.000  2.250  
9.  PLATFORMA BETONATA  0  0  
10.  MOBILIER TIP PALETI (12 banchete+6 mese)  2.100  1.575  
TOTAL  642.700  482.025  

 

Avem astfel următoarele valori cu privire la patrimoniul debitoarei: 

 Valoarea de piaţă a bunurilor mobile: 642.700 lei 
 Valoarea de lichidare: 482.025 RON. 
 
 
2. EVOLUŢIA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII BOEMIA IRAM SRL IN PERIOADA DE 

OBSERVATIE (2019 – 2020) 

Analiza rezultatelor economic - financiare ale societăţii are la bază, ca sursă principală a informaţiilor, 
bilanţul contabil şi balanţele de verificare aferente perioadei 01.01.2019 – 31.12.2020. 

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: 

Denumire indicator 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
I. IMOBILIZARI NECORPORALE  0 0 0 
II. IMOBILIZARI CORPORALE 83.001 61.750 29.194 
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 0 0 0 
A. ACTIVE IMOBILIZATE 83.001 61.750 29.194 
I. STOCURI 40.843 158.635 39.162 
II. CREANTE                                        125.823 236.011 132.314 
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT     0 0 0 
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 4.400 98.666 233.694 
B. ACTIVE CIRCULANTE                        171.066 493.312 405.170 
C. CHELTUIELI IN AVANS 0 0 0 
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA DE UN AN  

1.010.313 1.298.850 1.259.508 

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE -756.246 -805.538 -825.144 
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O 
PERIOADA>1 AN 

0 0 0 

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 
CHELTUIELI  

0 0 0 

     Subventii pentru investitii 0 0 0 



 

     Venituri inregistrate in avans 0 0 0 
I. VENITURI IN AVANS                               0 0 0 
     1.Capital subscris varsat 200 200 200 
     2.Capital subscris nevarsat 0 0 0 
     3.Patrimoniul regiei 0 0 0 
I. CAPITAL SOCIAL, din care :         200 200 200 
II. PRIME DE CAPITAL 0 0 0 
III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 
IV. REZERVE 0 0 0 
     Actiuni proprii 0 0 0 
     Castiguri legate de instrumente de capitaluri 
proprii  

0 0 0 

     Pierderi legate de instrumente de capitaluri 
proprii  

0 0 0 

     Profitul sau pierderea reportat  -631.028 -770.446 -743.988 
     Profitul sau pierderea exercitiului financiar  -139.418 26.458 -81.080 
     Repartizarea profitului 0 0 0 
CAPITALURI PROPRII - TOTAL -770.246 -743.788 -824.868 
Patrimoniul public 0 0 0 
CAPITAL SI REZERVE  -770.246 -743.788 -824.868 
Contul de profit si pierdere 2018 2019 2020 
1. Cifra de afaceri 460.834 551.681 594.413 
Productia vanduta 435.423 513.852 557.201 
Venituri din vanzarea marfurilor 25.411 37.829 37.212 
Reduceri comerciale acordate 0 0 0 
Venituri aferente costului productiei - Sold C 0 0 0 
Venituri aferente costului productiei - Sold D 0 0 0 
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale 
proprii si capitalizata 

0 9.770 0 

4. Alte venituri din exploatare 16.177 35.543 1 
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 477.011 600.594 594.414 
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 
consumabile 

322.437 300.939 465.049 

Alte cheltuieli materiale 771 3.190 37 
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) 2.135 2.803 7.039 
c) Cheltuieli privind marfurile 9.453 14.716 13.638 
Reduceri comerciale primite 0 0 0 
6. Cheltuieli cu personalul 144.170 179.298 133.520 
a) Salarii si indemnizatii 140.999 175.185 130.581 
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 3.171 4.113 2.939 
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 
corporale si necorporale 

97.864 46.265 32.257 



 

a.1) Cheltuieli 97.864 46.265 32.257 
a.2) Venituri 0 0 0 
b) Ajustari de valoare privind activele circulante 0 0 0 
b.1) Cheltuieli 0 0 0 
b.2) Venituri 0 0 0 
8. Alte cheltuieli de exploatare 34.989 21.053 18.010 
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 9.846 6.476 9.492 
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate 

2.430 4.465 4.049 

8.3. Alte cheltuieli 22.713 10.112 4.469 
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare 
inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il 
constituie leasingul 

0 0 0 

Ajustari privind provizioanele 0 0 0 
- Cheltuieli 0 0 0 
- Venituri 0 0 0 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 611.819 568.264 669.550 
Profit din Exploatare 0 32.330 0 
Pierdere din Exploatare -134.808 0 -75.136 
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: 0 0 0 
- venituri obtinute de la entitatile afiliate 0 0 0 
Alte venituri financiare 0 0 0 
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 0 0 0 
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 
financiare si a investitiilor detinute ca active 
circulante 

0 0 0 

13. Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 
Alte cheltuieli financiare 0 0 0 
CHELTUIELI FINANCIARE 0 0 0 
Profit financiar 0 0 0 
Pierdere financiara 0 0 0 
VENITURI TOTALE 477.011 600.594 594.414 
CHELTUIELI TOTALE 611.819 568.264 669.550 
Profit brut 0 32.330 0 
Pierdere bruta -134.808 0 -75.136 
18. Impozitul pe profit 0 0 0 
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai 
sus 

4.610 5.872 5.944 

Profit net 
 

26.458 0 
Pierdere neta -139.418 0 -81.080 

 



 

 
Prezentam grafic evolutia rezultatului net in perioada de observatie: 

 

Analiza veniturilor 

Veniturile din exploatare reprezintă în toţi anii supuşi analizei, principala sursă de venituri, 
reprezentând 100% din totalul veniturilor.  

Analiza cheltuielilor 

Evoluţia cheltuielilor este una descendenta în anul 2019 faţă de anul 2018. 

Cheltuielile de exploatare reprezintă peste 90% din cheltuielile totale. 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, atat veniturile, cat si cheltuielile inregistreaza o evolutie 
oscilanta, cu o tendinta de crestere. 

Analiza structurii activului 

Denumire indicator 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
I. IMOBILIZARI NECORPORALE  0 0 0 
II. IMOBILIZARI CORPORALE 83.001 61.750 29.194 
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 0 0 0 
A. ACTIVE IMOBILIZATE 83.001 61.750 29.194 
I. STOCURI 40.843 158.635 39.162 
II. CREANTE                                        125.823 236.011 132.314 
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT     0 0 0 
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 4.400 98.666 233.694 
B. ACTIVE CIRCULANTE                        171.066 493.312 405.170 

 

Imobilizările corporale inregistreaza o evolutie descendenta ca urmare a inregistrarii amortizarii, in 
timp ce activele circulante înregistrează crestere în perioada de observatie, ca urmare a cresterii 
disponibilului din casa si banca, fapt îmbucurător, care atestă faptul ca debitoarea desfasoara o activitate 
care ii permite cresterea lichiditatii imediate. 

   

2.6.4. 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 
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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: 
 

Nr. crt.  Denumire categorie creditori Valoare creanţă recunosctă (lei) 
1 Creanţe garantate 238.271,68 
2 Creante salariale 1.413 
3 Creante chirografare 728.820,60 
4 TOTAL 968.505,28 

 

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 BOEMIA IRAM SRL şi continuarea activităţii sale îşi manifestă efectele sociale 
prin păstrarea salariaţilor existenţi. In momentul de faţă, debitoarea are un numar de 7 salariati, din care 
2 salariati – personal TESA si 5 salariati personal executie, fiind repartizati astfel: 

- 2 persoane pentru activitatea de exploatare forestiera 
- 1 persoana pentru activitatea de bar 
- 1 persoana pentru spalatoria auto 
- 1 persoana pentru serviciile de taximetrie. 

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 debitoarei debutează prin dizolvarea acesteia, 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. 

Spre deosebire de procedura de faliment, procedura de reorganizare presupune păstrarea în fiinţă a 
societăţii BOEMIA IRAM SRL, 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, ori prin vanzarea partiala a bunurilor, 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. 

 
3.3.2. Premisele reorganizării 
 

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea BOEMIA IRAM SRL sunt următoarele: 

• 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 curente; 

• 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. Firma este cunoscută pe piaţă;  
2. Buna colaborare cu clienţii şi furnizorii, serviciile sunt adaptate la cerinţele clientului;  
3. 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;  

Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi continuarea 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 si confirmarea planului 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 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 BOEMIA IRAM SRL are ca efect principal menţinerea activităţii de bază şi 
extinderea acesteia prin : 

 Continuarea activităţii; 
 Obţinerea de lichidităţi suficiente pentru finantarea programului de plati, dar şi pentru 

desfăşurarea şi relansarea activităţii curente, prin dezvoltarea şi prestarea de serivicii in 
constructii;  



 

 Valorificarea bunului mobil buldozer 
 Păstrarea şi extinderea numărului de angajaţi; 
 Extinderea activităţii; 
 Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing, cum ar fi serviciile scoase pe piaţă, 

preţurile practicate, atragerea de noi clienţi 
 Monitorizarea comportamentului clienţilor  

 
Prin comparaţie, intrarea în faliment a societăţii BOEMIA IRAM 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 de lichidare a patrimoniului BOEMIA IRAM SRL = 482.025 lei   
 
În vederea estimării cât mai exacte a gradului de acoperire a creanţelor în ipoteza declanşării 
falimentului, s-a avut in vedere şi urmatoarele: 
- disponibilul din casa si banca, respectiv suma de 233.694 lei, conform balantei societăţii de la data 
31.12.2020.  
- creantele in suma de 132.314 lei conform balantei societăţii de la data 31.12.2020, din care, in luna 
februarie 2020 s-a recuperat suma de s-a recuperat suma de 30.362. Rezulta un rest in cuantum de 101.952 
lei. 
- stocuri in suma de 39.162 lei 
Rezulta un cuantum total de 856.833 lei 

Trebuie avut în vedere că, din această valoare de lichidare, trebuie achitate, conform art. 159 pct. 1 si art. 
161 pct. 1 mai întâi: 

- onorariile administratorului judiciar acumulate in perioada de observatie 57.120 lei 



 

- creanțele furnizorilor de utilități născute ulterior deschiderii procedurii, în condițiile art. 77 
33.622 lei 

- - onorariul evaluatorului 1500 lei si onorariile lichidatorului judiciar: 
o onorariu fix pentru o perioada de 2 ani:  48.000 + 9.120 TVA = 57.120 lei, 
o  onorariu variabil: 623.139*4%*19% TVA = 29.661,42 lei,  

total onorariu: 86.781,42 lei  

- contribuţia la fondul de lichidare 2%: 12462,78 lei 
- creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii 

creante bugetare curente 244.695 lei 
- cheltuielile cu depozitarea, paza şi menţinerea bunurilor în stare de utilizare, pentru o 

perioada de 2 ani: 48.000 lei 
- cheltuielile cu publicitatea, procedura, etc.: 15.000 lei 
- cheltuieli arhivare: 15.000 lei 
- cheltuieli contabilitate: 12.000 lei 

 

în total: 526 181,20 lei.  

S-au cuantificat datoriile accumulate de societate in perioada de observatie si s-au estimat cheltuielile 
aferente societăţii, pe perioada cuprinsa intre data deschiderii şi data radierii societăţii de, aproximativ 
24 luni. 

Diferenţa efectivă rămasă de distribuit creditorilor înscrişi la masa credală actuală, în cazul falimentului 
ar fi în sumă de aproximativ 330.652. 

Totodata, trebuie tinut cont de faptul ca, in cazul reorganizarii debitoarea ar reusi sa achite datoriile 
curente fata de bugetul statului din excedentul din activitate, pe baza documentelor din care rezulta. 

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: 

 
Nr. 
crt.  

Denumire 
categorie creditori 

Valoare creanţă 
recunosctă (lei) 

Procent in 
reorganizare 

Valoare 
faliment 

procent in 
faliment 

1 Creanţe garantate 238.271,68 100,00% 238.271,68 100,00% 
2 Creante salariale 1.413 100,00% 1.413,00 100,00% 
3 Creante 

chirografare 
728.820,60 12,48% 728.820,60 12,48% 

4 TOTAL 968.505,28 
 

968.505 
 

 

În cazul reorganizării, sumele se vor distribui catre creditori astfel: 



 

- Creditorii garantaţi – sunt achitaţi în procent de 100%; 
- Creditorii salariali – sunt achitati in procent de 100% 
- Creditori chirografari – sunt achitati in procent de 12,48%. 

 
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 inscrise in tabelul definitiv al obligatiilor.În cazul falimentului procentul de acoperire a 
creanţelor este de 100%. 

Prin urmare, programul de plati prevede achitarea creantei garantate in 15 luni.  

3.3.4.2 

Avantaje pentru creditorii salariali 

Pentru creditorii salariali, procentul de acoperire propus prin prezentul plan este de 100% din valoarea 
creantelor inscrise in Tabelul definitiv al creantelor. 

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

3.3.4.3. Avantaje pentru creditorii chirografari 

Pentru creditorii chirografari procentul de acoperire propus prin prezentul plan este de 12,48% din 
valoarea creantelor inscrise in Tabelul definitiv al creantelor. 

În cazul falimentului procentul de acoperire a creanţelor este de 12,48%. 

 

Cap. IV: Perspective de redresare a societăţii debitoare 

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 detinerea unei baze material bogate, precum si pe gasirea de modalitati de crestere a 
volumului de activitate. 



 

Obiectivele principale sunt: 

a) Asigurarea unui buget de venituri prin: 
- derularea activitatii conform specificului de activitate 
- valorificare bunului mobil mentionat anterior 
- cresterea numarului de clienti si implicit a veniturilor din serviciile prestate; 
 
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: 

- prestari servicii cu utilajul BULDOZER DRESSTA conform contractelor nr. 48/02.04.2020 si 
89/26.05.2020. 

- valorificarea acestuia dupa expirarea contractelor de prestari servicii pornind de la pretul 
stabilit prin raportul de evaluare 

- vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior conform contratelor nr. 95/11.06.2020, 
14/15.12.2020 si 28/25.01.2021 si Directia Silvica Mehedinti - Ocolul Silvic Tarnita 

- prestarea de servicii de transport rutier de persoane cu taxiuri 
- continuarea si dezvoltarea activitatii specifice cod caen 5630 - Baruri si alte activitati de servire 

a bauturilor,  
- prestarea serviciilor de spalatorie auto - caen 4520 

Pe langa activitatile indicate mai sus: 
• Societatea isi va continua si dezvolta activitatea; 
• Diversificarea portofoliului de afaceri pe segmente noi; 
• 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; 
• 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 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: 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, 
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: 



 

o derularea activitatii conform specificului de activitate 
o valorificarea activelor indicate anterior; 
o restructurarea operationala a activitatii societăţii astfel incat sa se asigure realizarea unei activitati 

profitabile pe perioada de implementare a planului; 
o esalonarea unor datoriilor curente 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, 
ercuperarea creantelor si valorificarea unor active. 
 
O a doua sursă de finanţare în realizarea planului o constituie îmbunătăţirea profitabilităţii prin: 
- monitorizarea rezultatului operaţional generat vs buget prin controlul strict al costurilor; 
- reducerea costurilor fixe. 

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 
 
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 serviciilor prestate de aceasta prin campanii 
online. 
 

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. 
• 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. 

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

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

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 transporturi s-a făcut ţinând cont de piaţa actuală, de 
realizările anului anterior - 2020, dar si la veniturile anului 2019. Raportat la evolutia pandemiei cauzate 
de noul coronavirus incepand cu anul 2020, si fata de faptul ca in anul 2021 au fost avizate o serie de 
vaccinuri anticovid, se estimeaza o relansare a economiei in general, astfel ca s-a prevazut o majorare a 
veniturilor obtinute in primul an de reorganizare cu 10% fata de veniturile realizate in anul 2020. 

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

Totodată, in primul an s-a procedat la previzionarea unor venituri mai mari cu 10% decat veniturile 
realizate in perioada de observatie, in anul doi s-a previzionat o creştere de aproximativ 4%, iar in anul 
trei de reorganizare s-a prognozat o crestere cu aproximativ 10% a veniturilor, pornind de la consultarea 
pieţei şi a clienţilor, obţinându-se următoarea situaţie: 

DENUMIRE INDICATOR PERIOADA 

  anul I 
2017 

anul II 
2018 

anul 
III 
2019 

anul 
IV 
2019 

TOTAL 
GENERAL 

 ÎNCASĂRI (Intrări de numerar)           
Venituri din vanzarea produselor finite 440000 590000 619500 141120 1790620 
venituri din vanzarea marfurilor 19000 37950 39848 19845 116643 
Venituri din prestari servicii  36000 43900 39000 14333 133233 
Venituri din cedarea activelor 0 629300 0 0 629300 
A.TOTAL ÎNCASĂRI  574500 1304800 702846 87649 2669795 

 

Totodata, s-a prevazut valorificarea BULDOZER DRESSTA TD-15M pornind de la pretul stabilit prin 
raportul de evaluare. 

- Sursele financiare necesare pentru finanţarea activităţii societăţii şi acoperiri datoriilor din tabelul 
creditorilor provin din activitatea curentă a societăţii, din recuperarea creantelor dar si din disponibilul 
din casa si din banca; 

- 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; 

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 2.000 lei / 
luna + TVA la care se adaugă 4% 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 materiale consumabile; 

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.  
2. Creante salariale înscrise in tabelul definitiv conform art. art. 161, pct. 3 din Legea nr. 85/2014 
3. Creantele chirografare înscrise in tabelul definitiv conform art. 161 pct. 8, pct. 9 din Legea nr. 85/2014 
 
Grupa 1 deţine creanţe în sumă de 238.271,68 lei 
Grupa 2 deţine creanţe în sumă de 1.413,00 lei. 
Grupa 3 deţine creanţe în sumă de 728.821,00 lei 
 
 
Având în vedere că există 3 categorii de creanţe, sunt aplicabile prevederile art. 139, alin. 1, lit. b) din 
Legea 85/2014 
 
“b. în cazul în care sunt trei categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care cel puțin două categorii 
votează planul, cu condiția ca una dintre categoriile defavorizate să accepte planul și ca cel puțin 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. 16 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. 



 

Categoria creanţelor salariale 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. 16 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. 

Categoria creanţelor chirografare va beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 12,48%. Dată fiind 
reducerea cuantumului creanţei, ea se încadrează în prevederile art. 5, pct. 16 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. 
 
Toate categoriile de creanţe sunt defavorizate prin plan, in sensul ca se prevede reesalonarea datoriilor. 
 
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, 
- categoriile defavorizate vor primi 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 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 
primul trimestru de reorganizare. 
 
Astfel, valoarea totală a creanţelor garantate plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la 
suma de 238.271,68 lei. 

Categoria creanţelor salariale va beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 100%, începând cu 
primul trimestru şi până în luna 36 de reorganizare. 

Astfel, valoarea totală a creanţelor salariale plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la 
suma de 1.413 lei. 

Categoria creanţelor chirografare va beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 12,48%, începând 
cu trimestrul VI al planului şi până în luna 36 de reorganizare. 

Astfel, valoarea totală a creanţelor chirografare plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la 
suma de 90.964 lei.  

Situaţia plăţilor 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 accumulate in perioada de observatie se vor achita trimestrial pe intreaga perioada de 
reorganizare, 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 856.823 
lei. 

Minimul de plăţi curente ce se impun în cadrul procedurii de faliment ar fi în valoare totală de 
aproximativ 526.181,20 lei constând în: cheltuieli curente pe minim 24 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 
BOEMIA IRAM SRL: 



 

Nr. crt.  Denumire 
categorie creditori 

Valoare creanţă 
recunosctă (lei) 

Procent in 
reorganizare 

Valoare 
faliment 

procent in 
faliment 

1 Creanţe garantate 238.271,68 100,00% 238.271,68 100,00% 
2 Creante salariale 1.413 100,00% 1.413,00 100,00% 
3 Creante 

chirografare 
728.820,60 12,48% 728.820,60 12,48% 

4 TOTAL 968.505,28 
 

968.505,28 
 

 

 
 
6.5. Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului 
 
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 BOEMIA IRAM SRL, administratorul judiciar, administratorul 
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 va fi în cuantum de 2.000 
lei/luna plus TVA lunar si un onorariu variabil in cuantum de 4% din recuperari creante, vanzari active, 
distribuiri de creante catre creditori, 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 -a 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, 
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 propune 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; 

• declansarea unei campanii de publicitate prin care sa se aduca la cunostiinta celor interesati, prin 
materiale publicitare si internet, serviciile pe care societatea le promovează; 

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

• fidelizarea clienţilor prin serviciile oferite. 

• 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 BOEMIA IRAM SRL, în detrimentul falimentului, 
va avea următoarele EFECTE: 

A. Efecte economico sociale: 

REORGANIZARE FALIMENT - LICHIDARE 
 

Se va pastra o afacere cu vechime si, odata cu 
dezvoltarea acesteia, se vor crea noi locuri de 
munca  

Vor fi disponibilizati salariaţii 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  
b. Creditorii salariali primesc 
100% din valoarea creanţei 
C. creditorii chirografari primesc 12,48% din 
valoarea creantei 

a. Creditorii garantaţi primesc 100% din 
valoarea creanţei recunoscute; 
b. Creditorii salariali primesc 100% din valoarea 
creanţei 
c. creditorii chirografari primesc 12,48% din 
valoarea creantei 

 

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 






















