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NOTA DE PREZENTARE 

 

 

 Prezentul plan de reorganizare este propus de administratorul special al societatii 

S.C.  DUPLEX SA in conformitate cu Legea 85/2006 privind procedura insolventei. 

 Aceasta procedura presupune intocmirea, aprobarea,implementarea si respectarea 

unui plan de reorganizare care prevede restructurarea operationala si financiara a societatii 

in vederea achitarii datoriilor conform unui program de plata al creantelor. Reorganizarea 

vizeaza eficientizarea activitatii economice si acoperirea masei pasive  intr-un cuantum cel 

putin egal cu cel realizabil in caz de faliment. 
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CAPITOLUL 1  

 

INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALA  

 

 

1.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 

 

1.1.1 DATE DE IDENTIFICARE 

 

DENUMIREA:  S.C. DUPLEX SA . 

FORMA JURIDICA : Societate pe actiuni, tip societate : SA 

NR. DE INMATRICULARE IN REGISTRUL COMERTULUI :  J08/1146/1991 

CODUL UNIC DE INREGISTRARE : RO 1118838 

SEDIUL SOCIAL : FAGARAS, Strada Cimpului, Bl.11, Sc.C+D, Parter, Judetul Brasov 

 

1.1.2 STATUTUL JURIDIC AL SOCIETATII 

 

Societatea S.C. DUPLEX SA s-a infiintat in anul 1991  avand forma �ersonae� de 

societate pe actiuni, tip societate : SA. 

Capitalul social la infiintare era in suma de 6.295,6 ron acesta inregistrand o crestere 

pana la nivelul sumei de 304.945 ron. 

Ca urmare a tranzactionarii de actiuni pe piata RASDAQ, structura 

actionariatului era urmatoarea :  

- Actionari persoane fizice – 31.512 actiuni la valoare nominala de 2,5 ron : 

reprezentand 25,834%  din capitalul social 

- Asociatia DUPLEX 96 – PAS – 57.694 actiuni la valoare nominala de 2,5 

ron : reprezentand 47,299% din capitalul social 

- S.I.F. Transilvania Brasov – 32.772 actiuni la valoare nominala de 2,5 ron : 

26,867% din capitalul social 
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In prezent actionarii societatii sunt : 

- Dan Marcel Ioan – 62.736 actiuni  la valoare nominala de 2,5 ron : 51,4322% 

- S.I.F. Transilvania Brasov – 32.772 actiuni la valoare nominala de 2,5 ron : 

26,8671% 

- Alti actionari – 26.470 actiuni la valoare nominala de 2,5 ron : 21,7006 % 

 Activitatea principala desfasurata este cea de constructii civile si industriale, 

activitatea principala conform codificarii ordin 337/2007 : 4120 – Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 

 

1.1.3 STRUCTURA ACTIONARIATULUI 

 

CAPITALUL SOCIAL: .subscris 304.945 RON, integral varsat 

NUMAR ACTIUNI : 121.978 DIN CARE 121.978 NOMINATIVE . 

VALOAREA NOMINALA : 2,5 RON 

STRUCTURA ACTIONARIATULUI SI PONDEREA DETINUTA, conform ultimelor mentiuni 

la ORC :  

NR 

CRT. 

ACTIONARUL NUMAR 

ACTIUNI 

VALOARE 

RON 

PONDERE 

(%) 

1 DAN MARCEL IOAN 62.736 156.840 51,4322 % 

2 S.I.F. Transilvania SA 

Brasov 

32.772 

 

81.930 26,8671% 

3 Asociati �ersonae 

fizice 

26.470 66.175 21,7007% 

TOTAL 121.978 304.945 100% 

 

Administratorul societatii este Domnul CICORSCHI IOAN, care a fost numit 

Administrator Special conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor SC 

DUPLEX SA nr.2 / 08.08.2012  . MenŃiunea  la ORC Brasov s-a facut in baza rezolutiei nr. 

513127 din 16.08.2012 emisa de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Brasov. 
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1.1.4 ANALIZA  ECONOMICA – FINANCIARA A SOCIETATII LA DATA 

DESCHIDERII PROCEDURII 

 

Analizand  bilanturile contabile incheiate la data de 31.12.2009, 31.12.2010 si 

31.12.2011, 31.12.2012, lista mijloacelor fixe, situatia clientilor neancasati si lista creditorilor 

societatii, situatia indicatorilor economico – financiari se prezinta astfel : 

 

 INDICATORI 31.12.2009 31.12.2010 21.12.2011 31.12.2012 

Imobilizări necorporale 5.908 2.363 0 0 

Imobilizări corporale 3.223.569 3.037.436 2.705.235 2.432.133 

Imobilizări financiare - - - - 

ACTIVE IMOBILIZATE – 

TOTAL 

3.229.477 3.039.799 2.705.235 2.432.133 

Stocuri 841.130 1.310.809 2.068.921 1.998.988 

Creante 1.325.315 1.687.066 1.902.045 536.675 

Casa şi conturi la bănci 271.032 496.778 135.444 635.185 

ACTIVE CIRCULANTE-

TOTAL 

2.437.477 3.494.653 4.106.410 3.160.848 

Cheltuieli în avans 4.337 2.000 272.663 4.298 

Datorii ce trebuie plătite 

într-un an 

1.538.642 2.339.931 2.809.768 2.895.486 

TOTAL ACTIVE MINUS 

DATORII CURENTE 

4.132.649 4.196.521 4.274.540 2.701.793 

Datorii ce trebuie plătite 

într-o perioadă mai mare 

de 1 an 

92.702 63.505 157.105 221.000 

Capital social 304.945 304.945 304.945 304.945 

Rezerve 1.506.749 1.523.744 1.524.791 1.526.225 

Profit/Pierdere Ex.Fin. 16.995 1.047 1.434 -1.625.628 
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CAPITALURI  PROPRII 3.967.793 4.083.876 4.085.310 2.459.682 

CAPITALURI - TOTAL 3.967.793 4.083.876 4.085.310 2.459.682 

CIFRA DE AFACERI 5.816.672 5.157.400 2.684.042 1.826.553 

NUMAR MEDIU DE 

SALARIATI 
82 69 61 30 

 

 Conform datelor de mai sus, se poate observa că societatea a realizat în anul 2009,  

in primul an dupa declanşarea crizei economice, o cifră de afaceri cu ~11% mai mare decât 

în anul 2010, iar în anul 2011 , 2012 ( ani afectati de criza economica), cifra de afaceri a 

scazut permanent, inregistrandu-se si o productivitate a muncii inferioară faŃă de anii 

anteriori. 

 La începutul anului 2012 , societatea a avut în derulare contracte în valoare totală de 

15.222.217,15 lei (TVA inclus), din care restul de executat la data de 01.01.2012 fiind 

de 11.406.856,89 lei (TVA inclus)  

Principalii clienŃi  ai societatii, pe grupe de produse / servicii:  

 

Denumire client Categorii de produse Forma de 

proprietate 

AGENTIA NATIONALA pt. 

LOCUINTE BUCURESTI 

Constructii locuinte 

ANL  

Institutie publica 

MUNICIPIUL FAGARAS Constructie Gradinita 

200 locuri loc. Fagaras 

Institutie publica 

COMUNA ORMENIS Constructii gradinita, 

reparatii scoala 

Institutie publica 

COMUNA HARSENI Lucrari Reparatii 

scoala,  

Lucrari Camin Cultural 

Sebes 

Institutie publica 

Persoane juridice si fizice   
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La inceputul anului 2012 situatia privind restul de incasat pe contractele aflate in 

derulare era de 11.406.856.89 lei (TVA inclus) iar la data de 25.06.2012, data deschiderii 

procedurii insolvenŃei, restul de executat la aceste contracte era de 10.388.156,04 lei (TVA 

inclusiv). 

 

Cauzele st ării de dificultate financiar ă constau în lipsa de lichiditati de pe piata, 

deficitul bugetar care determina Guvernul sa aloce sumele de la buget pentru 

acoperirea cheltuielilor sociale si nu spre investi tii , instabilitatea cursului valutar, 

directionarea sumelor pentru investitii catre anumi te  localitati si autoritati 

contractante, neachitarea in termen de catre instit utiile publice a sumelor datorate, 

lipsa unei legislatii corecte care sa permita compe nsarea datoriilor cu creantele 

bugetare. 

 

Începând cu anul 2010 au început să apară întârzieri la plata facturilor emise către 

Municipiul Fagaras, Comuna Ormenis, Comuna Harseni, AgenŃia NaŃională de LocuinŃe,  

toate instituŃii bugetare, întârzieri care au condus la  imposibilitatea de a mai putea continua 

activitatea societatii in parametrii optimi, nemaiputand onora platile catre furnizorii de bunuri 

si servicii conform termenelor convenite cu acestia, resursele financiare ale societatii fiind 

epuizate. 

 La data de 31.12.2012 valoarea contabila a activelor imobilizate ale SC DUPLEX SA 

sunt în valoare de 2.432.133 lei. 

 SC DUPLEX SA îşi desfăşoară activitatea prin conturile deschise la următoarele 

bănci: 

 - BRD-GSG Ag. Fagaras unde este deschis contul unic de lichidare, 

 - TREZORERIA Braşov.. 

Ca urmare a acestor cauze şi pentru a se evita acumularea de majorări şi penalităŃi 

de întârziere, societatea a depus la instanŃă cererea de deschidere a procedurii generale a 

insolvenŃei cf. Legii nr.85/2006, cu intenŃia promovării unui plan de reorganizare . 

1.2. STATUTUL ACTUAL AL SOCIETATII 

 

1.2.1.  SCURT ISTORIC AL SOCIETATII 
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OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE 

         Codul CAEN sub care isi desfasoara activitatea societatea este 4120 – “ Lucrari de 

constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale”.Pe langa obiectul principal de activitate 

societatea poate desfasura in afara sediului social urmatoarele activitati secundare 

autorizate: 

• Extractia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcŃii, extracŃia pietrei 

calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 

• ExtracŃia pietrişului şi nisipului, extracŃia argilei şi caolinului 

• Activitati de servicii anexe pentru extracŃia mineralelor 

• Fabricarea cărămizilor, Ńiglelor şi a produselor pentru construcŃii, din argilă arsă 

• Fabricarea produselor din beton pentru construcŃii 

• Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 

• Fabricarea betonului 

• Fabricarea mortarului 

• Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos 

• ProducŃia de profile obŃinute la rece 

• Fabricarea de construcŃii metalice şi părŃi componente ale structurii metalice 

• Fabricarea de usi şi ferestre din metal 

• Repararea articolelor fabricate din metal 

• Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

• Lucrări de construcŃii a drumurilor şi autostrăzilor 

• Lucrări de construcŃii a căilor ferate de suprafaŃă şi subterane 

• ConstrucŃia de poduri şi tuneluri 

• Lucrări de construcŃii a proiectelor utilitare pentru fluide 

• Lucrări de construcŃii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaŃii 

• ConstrucŃii hidrotehnice 

• Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti 

• Lucrari de demolare a constructiilor 

• Lucrari de pregatire a terenului 
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• Lucrari de instalatii electrice 

• Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 

• Alte lucrari de instalatii pentru constructii 

• Lucrari de ipsoserie 

• Lucrari de tamplarie si dulgherie 

• Lucrari de pardosire si placare a peretilor 

• Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

• Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 

• Alte lucrari speciale de constructii 

• ÎntreŃinerea şi repararea autovehiculelor 

• Intermedieri in comertul cu material lemons si materiale de constructii 

• Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 

• ComerŃ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcŃii 

• Comert cu ridicata al materialului lemons si al materialelor de constructii si 

echipamentelor sanitare 

• Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare 

si de incalzire 

• Comert cu ridicata nespecializat 

• ComerŃ cu amanuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 

vopsit, în magazine specializate 

• ComerŃ cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

• ComerŃ cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 

• ComerŃ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi 

pieŃelor 

• Alte transporturi terestre de calatori 

• Transporturi rutiere de marfuri 

• Servicii de mutare 

• Depozitari 

• ActivităŃi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

• Manipulari 
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• Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

• Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

• Activitati de arhitectură 

• ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legate de acestea 

• ActivităŃi de testări şi analize tehnice 

• Alte activităŃi profesionale, ştiinŃifice şi tehnice 

• ActivităŃi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcŃii 

• ActivităŃi de contractare, pe baze temporare a personalului 

• Servicii de furnizare şi management a fortei de muncă 

• ActivităŃi de servicii privind sisteme de securizare 

• ActivităŃi combinate de secretariat 

• Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 

• Placi de beton pentru garduri, stâlpi din beton pentru garduri, borduri din beton 

pentru trotuare, componente din beton pentru monumente funerare 

• Imbunatatirea terenului pentru fundatii, baterea pilotilor, săparea puŃurilor de apa, 

lucrări de betonare, fasonarea şi montarea armăturilor, zidărie, schele şi eşafodaje 

• Vanzări cu amanuntul pe bază de contract 

• Urbanism sistematizare şi  constructii şi instalaŃii civile şi industriale; lucrări de artă 

• Import –export, reprezentanta comercială pentru firme straine 

• Incalzire centrală şi de montaj echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi 

construcŃii inginereşti 

• ActivităŃi de conservare şi restaurare a monumentelor istorice. 

 

 

SCURT ISTORIC AL SOCIETATII 

 

SC DUPLEX SA este o persoana juridica romana, ce se prezinta sub forma de societate 

pe actiuni, desfasurandu-si  activitatea in conformitate cu legile aflate in vigoare in Romania 

si cu actul constitutive al  societatii, publicat in Monitorul Oficial. 
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SC DUPLEX SA s-a infiintat in anul 1991, dezvoltand continuu activitatea de   executie 

constructii civile si industriale, atat la nivel local cat pe  plan national. 

SC DUPLEX SA, are ca obiect de principal de activitate : lucrări de construcŃii a 

clădirilor rezidenŃiale şi nerezidenŃiale. 

     Activitatea de contrucŃii se desfasoara in cadrul unui departament , dotat cu  

tehnologie adecvata, fiind mereu in sprijinul clientilor si gasind metode practice si fiabile in 

lucrarile executate.  

Societatea foloseste utilaje de productie specifice domeniului de activitate, personal 

calificat in activitati de productie, tehnic si administrativ. 

Societatea deŃine staŃie de betoane şi mortare situată în Făgăraş, strada Negoiu 128, 

activitatea de bază fiind fabricarea betonului şi a mortarului, aflata in folosinta societatii, 

avand o suprafata de aprox 4000 mp., folosind o linie de productie  proprie. De asemenea 

societatea detine balastiera – in vederea exploatarii si prelucrarii agregatelor minerale 

utilizate in scopul prepararii betoanelor si mortarelor, pentru comercializare precum si in 

productia interna, la reabilitari drumuri etc. S.C.DUPLEX SA detine licenta de exploatare 

agregate minerale. 

     In anul 2007 SC DUPLEX SA a obtinut certificarea pentru sistemul de management 

integrat : calitate – mediu – securitatea si sanatatea muncii.  

Deasemenea prin aplicarea Sistemului de management al calitatii&mediului&securitatii 

si sanatatii in munca  se urmareste cresterea responsabilitatii fiecarui angajat pentru 

activitatea desfasurata.In acest sens fiecare angajat al societatii are obligativitatea 

respectarii documentelor sistemului de management a calitatii&mediului&securitatii si 

sanatatii in munca  .Toata activitatea de constructii se desfasoara dupa proceduri de lucru 

conform cu ISO 9001/2001, ISO 14001/2004 si ISO 18001/2004, precum si in conformitate 

cu principalele standarde si reglementari legate de constructii. 

 

OBIECTIVELE  SOCIETATII 

 

In activitatea de productie s-a cautat permanent  gasirea uni  raport echilibrat intre 

productie-calitate-promtitudine-eficienta prin :  
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• o organizare eficienta si un management dinamic si antreprenorial  

• competenta si loialitatea angajatilor 

• relatii puternice si stranse cu clientii nostrii  

• dinamism si productivitate in procesul de lucru  

• atentie deosebita asupra calitatii si a procedurilor de siguranta in procesul de lucru. 

INDICATORI  FINANCIARI 2009-2012 

 

Anul 

Cifra de afaceri la 31 

decembrie (lei) 

Cifra de afaceri la 31 

decembrie  (euro) 

2009 5.816.672 1.375.685 

2010 

                                                                                 

5.157.400 

 

     1.203.650 

2011 

2012 

Media Anuala/ 

4Ani : 

                                      

2.684.042 

1.826.553 

3.460.192 

                          

621.349 

412.435 

903.280 

 

        

 Curs BNR 31 decembrie 2009 1 EURO = 4,2282 RON 

          Curs BNR 31 decembrie 2010 1 EURO = 4,2848 RON 

          Curs BNR 31 decembrie 2011 1 EURO = 4,3197 RON 

          Curs BNR 31 decembrie 2012 1 EURO =4,4287 RON 

SERVICII PRESTATE 

• Consultanta tehnica pentru realizarea investitiei  

• Realizarea proiectelor cu personalul firmei  

• Estimarea costurilor de constructie, in baza proiectului  

• Obtinerea autorizatiilor si a avizelor de constructie  

• Managementul proiectelor de constructii  
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• Consultanta financiara pentru realizarea proiectelor  

Constructii industriale 

• Constructii hale industriale 

• Constructii depozite 

• Constructii cladiri administrative 

• Constructii pensiuni si hoteluri 

Constructii civile 

• Constructii blocuri de locuinte 

• Constructii case si vile 

• Amenajari exterioare 

• Amenajari interioare 

• Instalatii electrice, sanitare si termice 

• Sali de sport 

• Asezaminte culturale 

• Reabilitari si reparatii capitale 

• Drumuri si poduri 

Activitati secundare 

• Fabricarea betonului si mortarului 

• Transport beton/mortar mijloace auto autorizate avand licente de transport,  

• Inchirieri utilaje 

• Exploatare si prelucrare produse balastiera 

 

PORTOFOLIU  DE LUCRARI 

 

Lucrari in curs de executie 2012 - 2013  

• Locuinte ANL – 4 blocuri D+P+3E+M – 96 apartamente – Municipiul Sibiu, Judetul 

Sibiu  
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• Camin Sebes – Localitatea Sebes, Comuna Harseni, judetul Brasov 

• Reabilitare, reparatii capitale Scoala Generala Hârseni, Comuna Hârseni, judeŃul 

Brasov 

• Reabilitare, reparatii capitale Gradinita Ormeniş, Comuna Ormeniş, judeŃul Brasov 

 

Lucrari de referinta executate pana in anul 2012  

• Reabilitare  Drumuri Comunale DC 67 si DC 68 Comuna Mandra, judetul Brasov 

• Sala Sport Grup Scolar Dr. Ioan Senchea Fagaras - CNI 

• Sala Sport Scoala Generala  oras Victoria, judetul Brasov-CNI 

• Sala sport Liceul I.C.Dragusanu, oras Victoria , judetul Brasov-CNI 

• Locuinte pentru tineri destinate inchirierii – Municipiul Făgăraş, strada Câmpului, 

S+P+3E+M cu 40 ul, judetul Braşov 

• Amenajare sediu REMAT Fagaras, Municipiul Fagaras, Judetul Brasov 

• Constructie noua Scoala Generala Nr.4, Mansardare Scoala generala Nr.2, Fagaras, 

judetul Brasov 

• Consolidare cladire existenta Grup Scolar de Arte si Meserii Fagaras – corp A, 

Judetul Brasov 

• Reabilitare Scoala Ormeniş – Corp A+B, comuna Ormeniş, judeŃul  

• Reparatii capitale, modernizare şi refuncŃionalizare sediul Judecatoriei Fagaraş, 

Municipiul Făgăraş, judeŃul Brasov 

• Locuinte pentru tineri destinate inchirierii – Municipiul Făgăraş, strada Câmpului, et.II, 

S+P+3E+M , judetul Braşov 

• Platforma betonata de depozitare temporară a deşeurilor menajere pe raza 

comunelor Recea, Lisa, Voila – judeŃul Braşov 

• ExecuŃie infrastructura la investiŃia Galerii SpaŃii Comerciale în Municipiul Făgăraş, 

strada Tudor Vladimirescu, judetul Brasov 

• Instalatie zincare termică la SC BERG BANAT SRL Timisoara, punct de lucru 

Făgăraş 
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• Hală depozitare fructe la SC NATURAL IMPEX SRL – localitatea Cincu, judetul 

Brasov 

• LocuinŃe pentru tineri destinate închirierii – amplasament strada Avram Iancu nr.134, 

cu 13 ul, P+2E+M, Oraşul Agnita, judetul Sibiu 

• Reabilitare şi mansardare corp B – Grup Şcolar Dr. I.Şenchea, Municipiul Făgăraş, 

judeŃul Braşov 

• Consolidare, amenajare şi extindere Camin Clutural Ohaba, Comuna Şinca Veche, 

judetul Brasov 

• Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva  – pe structura metalica -C.N.I. – 

Comuna Ormeniş, judeŃul Braşov  

• Gradinita cu program prelungit 200 locuri, Municipiul Fagaras, strada Cimpului, 

judetul Brasov 

 

PRINCIPALII FURNIZORI SI COLABORATORI  ai societatii sunt: 

 

SC AMBIENT SA SIBIU 

SC RALMAR SERVCOM SRL FAGARAS 

SC G&G ROMANIA SRL BRASOV 

SC ROATA SRL 

SC ELECTRICA FURNIZARE SA AG. FAGARAS 

SC CIPRIAN TERM SRL FAGARAS 

SC APA CANAL SA SIBIU 

SC SIRFA CON SRL FAGARAS 

SC PRESCOM SRL BRASOV – depozit Multipoll Fagaras 

SC JANMAR COM SRL FAGARAS 

SC NIABADA  SRL FAGARAS   

SC HOLCIM SA BUCURESTI 

 

Furnizorii reprezinta agentii de la care societatea cumpara resurse de orice natura  in 

cadrul unor relatii comerciale durabile,in vederea desfasurarii optime a activitatii. SC 
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DUPLEX SA a incheiat contracte cu furnizorii sai de materiale, servicii si utilitati. Societatea 

noastra cere oferte de pret tuturor furnizorilor pentru produsele de care are nevoie, face o 

situatie comparativa a preturilor si a calitatii si apoi se ia decizia achizitionarii. Responsabilul 

cu aprovizionarea actualizeaza periodic aceste oferte. Relatia cu furnizorii este pe baza de 

contracte cadru, la fiecare aprovizionare existand o comnda ferma din partea societatii. 

Selectia furnizorilor se face in functie de pret, calitatea materialelor si serviciilor, termenul de 

livrare,termenul de plata, seriozitatea  si fidelitatea acestora.Au fost identificate cazuri cind 

datorita conditiilor de plata dificile societatea a acumulat datorii si furnizorii traditionali au 

refuzat sa mai colaboreze cu noi pierzind piata.Acest lucru s-a repercutat negativ in 

rezultatele economice,comisioane,conditii de plata ,contribuind la reducerea valorii si 

volumului aprovizionarilor in salturi si cu costuri mari. 

 

PRINCIPALII CLIENTI  ai societatii sunt: 

• Agentia Nationala pentru Locuinte 

• Comuna Hârseni 

• Comuna Ormeniş 

• Municipiul Fagaras 

Clientul este cel care are o putere mare de decizie, deoarece are la dispozitie un 

numar mare de oferte intre care poate face evaluarea pentru a alege pe cea care i se pare 

cea convenabila din punctul de vedere al avantajelor pe care urmareste sa le obtina: pret, 

calitate, conditii si clauze de executie si transport. Prin produsele si serviciile oferite se are 

in vedere intampinarea nevoilor clientilor astfel incat societatea sa devina un partener de 

incredere. De la infiintarea societatii pana in prezent am avut ca misiune principala 

adaptarea continua la cerintele pietei, satisfacerea cerintelor clientilor si respectarea 

reglementarilor legale in vigoare.Se observa faptul ca in prezent avem un numar restrins de 

clienti,ponderea acestora fiind de TIP BUGETAR,aceasta fiind o mare problema deoarece 

acestia au o INSTABILITATE FINANCIARA,intervalul de timp la care se realizeaza 

incasarile fiind extrem de mare. 

 

1.2.2. ORGANIZAREA PRODUCTIEI 
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Activitatea de productie se imparte in doua categorii: productie la sediul social al 

firmei si productie pe santierele deschise conform clauzelor  contractuale. 

 

Activitatea de productie de la sediul societatii se desfasoara pe urmatoarele zone: 

 

1. Zona de productie : cuprinde acele cladiri unde se desfasoara procesele de 

productie de baza, si anume pregatirea betonului / mortarului, fasonarea 

fierului beton, realizarea structurilor metalice si a celor de lemn si pregatirea 

acestora pentru montarea pe santiere, exploatare si prelucrare produse 

balastiera 

2. Zona de intretinere : grupeaza acele zone unde se desfasora activitati de 

reparatii ale utilajelor. Avand in vedere specificul activitatii ce se desfasoara in 

acesta zona, aceasta este amplasata in apropierea zonei de productie 

3. Zona depozitelor : cuprinde cladirea folosita pentru depozitarea materiilor 

prime, a materialelor sau a produselor finite aflate de asemenea in apropierea 

zonei de productie si intretinere 

4. Zona social – administrativa : cuprinde spatii cu caracter administrativ. Pentru 

a asigura reducerea deplasarii personalului sunt amplasate in imediata 

apropiere a intrarii. 

 

In principal avem urmatoarele activitati distincte : 

 

• Realizare betoane si mortare  

Pentru aceasta activitate se parcurg urmatoarele etape: 

- achizitionare ciment 

- societatea detine o balastiera de exploatare si prelucrare agregate, in acest sens 

cantitatea necesara pentru producerea betonului si mortarului este din exploatarea 

proprie nefiind necesare costuri suplimentare pentru achizitionarea acestora. In vederea 

exploatarii agregatelor, societatea detine licenta de exploatare. 

-  betoanele  si mortarele se produc in statia detinuta de societate, avand toate 

autorizarile legale si fiind acreditata conform legislatiei in vigoare 
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- Pentru betoanele obtinute se elibereaza certificate de conformitate  

- Societatea detine laborator de incercari betoane si agregate autorizat, precum si 

personal calificat. 

- Betoanele si mortarele produse sunt folosite atat pentru productia interna, respectiv la 

lucrarile pe care societatea le are in derulare, cat si pentru diversi clienti, persoane fizice 

sau juridice  

• Realizare cladiri si structuri din otel 

Pentru acesta activitate se parcurg in paralel sau independent urmatoarele etape: 

- achizitionarea otelului beton  

- achizitionarea tevilor si profilelor 

- debitarea si fasonarea otelului beton 

- debitat tevi si profile 

- sudarea tevilor si profilelor 

- realizarea stalpilor, fermelor si coamelor precum si a celorlalte subansamble de structuri 

• Realizare constructii civile 

Pentru acesta activitate se parcurg in paralel sau independent urmatoarele etape: 

- achizitionarea materialelor : caramida, otelului beton, materiale de instalatii sanitare, 

electrice si de incalzire, materiale finisaj, cherestea, tigla / tabla pt acoperisuri precum si 

alte materiale necesare executarii conform proiectului pentru lucrarea ce urmeaza a se 

executa  

- pregatirea terenului de fundatie 

- trasarea terenului conform proiect 

- debitarea si fasonarea otelului beton 

- debitat tevi si profile 

- sudarea tevilor si profilelor 

- realizarea stalpilor, fermelor si coamelor precum si a celorlalte subansamble de structuri 

    Suntem membri ARACO (Asociatia Romana a Antreprenorilor in Constructii), 

avand o colaborare permanenta ,informativa si constructiva. 

 Ponderea ridicata in executie o reprezinta constructiile civile, locuinte, scoli, Sali de 

sport, in cazul constructiilor acestea fiind prevazute cu parter sau parter cu unul sau doua 
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etaje, case familiale sau de vacanta, in cartiere rezidentiale sau in locuri izolate. Societatea 

a realizat reabilitari si reparatii capitale, avand o mare experinta in acest domeniu. 

1.2.3.  MANAGEMENTUL SOCIETATII 

 

In ansamblu, politica de personal consta in selectia pe criterii calitative pentru 

personalul care dovedeste interes si preocupare in rezolvarea sarcinilor de serviciu. 

Conducerea executiva este asigurata de administratorul special al societatii, domnul 

Cicorschi Ioan. 

Activitatea este organizata pe urmatoarele departamente: directiune, financiar 

contabil, tehnic- vanzari, administrativ, poligon, balastiera, santier. In cadrul acestora 

activeaza un numar de 27 persoane impartite astfel: 

STRUCTURA PERSONALULUI 

   

NR. 

CRT 
FUNCTIA 

NR. 

ANGAJATI 

DEPARTAMENT - DIRECTIUNE 

1 RESPONSABIL -  INGINER CONSTRUCTOR, RTE. 1* 

TOTAL 1 

DEPARTAMENT -  FINANCIAR CONTABIL - PERSONAL 

1 CONTABIL - ECONOMIST FINANTE - BANCI 1 

2 INSPECTOR RESURSE UMANE - CONCEDIU MATERNINATE  

TOTAL 1 

DEPARTAMENT-  TEHNIC- VANZARI  

1 
RESPONSABIL CU CALITATEA - RESPONSABIL TEHNIC    

CU CALITATEA CQ 
1* 

2 
INGINER CONSTRUCTORI – SEF PUNCT LUCRARE 

 1# 

3 BIROU PRODUCTIE – SING. CONSTRUCTOR    1# 
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TOTAL 3 

DEPARTAMENT-  ADMINISTRATIV 

1 RESPONSABIL APROVIZIONARE  

2  PARC AUTO - MECANIC AUTO  

3 SOFERI  

4 PAZNICI  

TOTAL  

DEPARTAMENT -  POLIGON – BALASTIERA - SANTIER 

1 INSPECTOR PROTECTIA MUNCII  

2 PERSONAL CALIFICAT IN CONSTRUCTII 22# 

3 PERSONAL NECALIFICAT IN CONSTRUCTII  

TOTAL  

TOTAL ANGAJATI 27 

 

NOTA:* Personal cu timp partial de munca. 

# Personal in somaj pina la comunicarea bugetului de catre ANL Bucuresti. 

 Asemenea tuturor firmelor angrenate in economia concurentiala si noi ,cei din 

constructii ne confruntam cu problem legate de adaptarea la principiile economiei de 

piata.Astfel tind cont de dificultatile legate de aceasta adaptare,datorita crizei economice si 

faptului ca iarna este un sezon mort in constructii,face ca un numar insemnat de  salariati sa 

ramina in cursul lunii noiembrie ,decembrie, ianuarie,februarie,martie in somaj,activitatea 

desfasurindu-se  cu un numar restrins strins dimensionat pentru a asigura functionarea  

societatii..S-a recurs la aceste masuri in vederea reducerii cheltuielilor cu forta de munca 

pentru perioada de timp friguros,urmind ca odata cu reluarea lucrarilor sa se faca inclusiv 

angajari de personal deoarece in present structura pe meserii nu permite continuarea 

corespunzatoare a activitatii.Scaderea numarului de salariati se datoreaza restringerii 

activitatii si in present acesta nu este conform nevoilor si obiectivelor societatii. In functie de 

resursele financiare ale beneficiarilor lucrarilor executate de societate,vom dispune noi 
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angajari din rindul personalului disponibilizat,astfel incit sa acoperim necesarul de forta de 

munca in vederea bunei desfasurari a productiei. 

1.2.4.  PIETELE PE CARE ACTIONEAZA 

 

  Odata cu dezvoltarea societatii romanesti si a nevoilor sale, s-a intensificat 

competitia pe piata constructiilor de orice fel. Companiile care ofera aceste servicii au 

nevoie de anumite atuuri pentru a se impune. Societatea noastra poate oferii si cauta 

avantaje fata de competitie in urmatoarele 3 domenii: 

• sa foloseasca cea mai buna si cea mai moderna tehnologie; 

•  sa foloseasca cele mai eficiente sisteme de lucru si de prezentare;  

• sa aiba angajati foarte eficienti. Cum primele doua posibilitati pot fi folosite si 

de concurenta , atentia trebuie indreptata spre a treia si anume: calitatea 

angajatilor.  

Pozitia SC DUPLEX SA este una favorabila intre concurentii din domeniul 

constructiilor, intrucat, aceasta ofera flexibilitatea de negociere a lucrarilor si mai ales a 

pretului la serviciile prestate, in functie de cerintele clientilor. 

 Concurenta pe acest sector de activitate este reprezentata de urmatoarele societati: 

SC POLLUX IMPEX SRL, SC PUIA CONSTRUCT, SC GOTIC SRL, SC VECTRA 

SERVICE SRL, SC ARCONS GROUP SRL, Eren Grup SRL, Agetaps SRL, Scorillo 

Intercom SRL, Conforest SA Brasov, , Icco SRL, precum si alte societati participante la 

licitatiile publice. 

Produsele societatii noastre s-au dovedit a fi competitive pe piata interna. 

Raportul pret-calitate foarte convenabil, calitatea superioara si într-o continua 

perfectionare, tehnologiile performante, precum si managementul de calitate al firmei au 

condus la cucerirea de noi piete de desfacere. 

Directii de actiune in viitor pentru eliminarea concurentei: 

• atragerea de noi clienti, în special pe piata interna prin actiuni publicitare si de 

promovare a vânzarilor si a lucrarilor executate la standarde ridicate 

• stimularea fidelitatii clientilor prin acordarea unor termene de plata  mai mari 

clientilor fideli,  
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• Cresterea cotei de piata, cu obiectivul de crestere a vânzarilor atragând clientii 

concurentilor 

• Îmbunatatirea calitatii serviciilor  oferite  

• Actiuni promotionale prin intermediul publicitatii în toate mediile publicitare:  

–    publicatii de specialitate precum: „Infoconstruct”, „Constructii civile si 

industriale”, „Bursa constructiilor” 

–    târguri  de profil, 

–   participarea la  expozitii , de ex. „CONMET - Expozitia specializata de 

constructii si structuri metalice” 

–    afise , chiar si cele de expunere stradala 

–    prospecte, pliante, brosuri 

–    sponsorizari 

• Apararea pozitiei de piata, avându-se în vedere protejarea/mentinerea cotei de 

piata prin îmbunatatirea mixului de marketig  

• Rationalizarea pietei prin reducerea costurilor si cresterea eficacitatii costurilor de 

marketing, prin focalizarea eforturilor asupra segmentelor de piata cele mai 

rentabile –  alocarea unor resurse financiare în crestere bugetelor de promovare a 

serviicilor, etc. 

Se impun urmatoarele precizari referitoare la piata in care ne desfasuram 

activitatea: 

-Fagarasul este municipiu de categoria a-lll-a; 

-agenti economici activi sunt 1118; 

-Populatia totala  este de 28.330 locuitori; 

-Populatia ocupata este de 11.841 locuitori;-7.400 elevi; 

                                                              -8.435 pensionari; 

                                                              -2.041 casnici; 

                                                              -3.100 intretinuti de alta persoana; 

-SOMERI 2.176 persoane; 

Piata fortei de munca este generoasa  mai putin cu meserii specifice constructiilor. 

Acest lucru conduce la eforturi mai mari de a pastra peronalul si in viitor de a 



   

 - 23 -- 

incerca sa si il pregatim profesional prin participare la cursuri de specializare platite 

de societate. 

                                                                                  

1.2.5.  RESURSELE UMANE 

  Numarul mediu de salariati in perioara 2008 - 2011, a fost urmatorul:  

 2008  - 82 salariati 

 2009  - 82 salariati 

 2010 -  69 salariati 

 2011  - 61 salariati 

                       2012 -  30 salariati 

 

     Toti angajatii societatii au fost asigurati la sistemul public de pensii, de sanatate si somaj. 

     Incepand cu data deschiderii procedurii si chiar anterior acesteia, dat fiind nivelul foarte 

redus al incasarilor, s-au luat masuri de reducere a personalului. 

         Numarul de persoane angajate poate sa cresca pe masura ce beneficiarii lucrarilor 

asigura fonduri pentru continuarea acestora si pe masura contractarii unor noi lucrari. 

 

 

1.3. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII 

 

1.3.1 TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR 

 

 Potrivit atributiilor prevazute la art.20 alin. 1 lit. k, in urma judecarii contestatiilor, 

administratorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv Nr.3.l.31259/02.04.2013  cuprinzand toate 

creantele impotriva averii debitoarei. 

 Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Brasov in 

data de 02.04.2013 

 

 Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in ANEXA NR 1. 

 O situatie sintetica pe categorii de creante a tabelului definitiv se prezinta astfel: 
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NR CRT 
DENUMIRE CATEGORIE DE 

CREANTA 

ORDINE DE 

PRIORITATE 

TOTAL SUME 

ACCEPTATE (LEI 

RON) 

1 CREANTELE CREDITORILOR 

GARANTATI 

121.2 1.052.513,18 

2 CREANTE IZVORATE DIN 

RAPORTURI DE MUNCA 

123.2 20.876 

3 CREANTE BUGETARE 123.4 104.254,75 

4 CREANTE CHIROGRAFARE 123.7;8 1.739.469,39 

    

 TOTAL GENERAL SUME ACCEPTATE 2.917.113,32  

 

 Creantele admise sub conditie suspensiva nu vor fi incluse in graficul de plati 

deoarece acestea cuprind garantii de buna executie care vor fi achitate dupa 24 de luni de 

la receptia lucrarilor sub conditia indeplinirii cantitative si calitative a contractelor, termenul 

acestora fiind in afara termenului graficului de plati. 

 Creantele curente in conformitate cu art.64 alin.6 din Legea nr.85/2006 se vor achita 

lunar conform actelor din care rezultă. 

 In ceea ce priveste creanta creditorului Administratia Finantelor Publice Brasov, pe 

parcursul procedurii de reorganizare se vor achita atat: 

• Sumele datorate in contul ratelor din programele de plati a obligatiilor fiscale, 

cuprinse in planul de reorganizare judiciara, cat si cele rezultate din activitatea 

curenta 

• Obligatiile fiscale cu termene de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, in 

ordinea vechimii (obligatii cu termene de plata intre data deschiderii procedurii de 

insolventa si data aprobarii planului de reorganizaresi obligatii cu termene dupa data 

aprobarii planului de reorganizare) 
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1.3.2 CATEGORIILE DE CREANTE CARE SUNT DEFAVORIZATE  

 

  Categoriile de creante defavorizate sunt: 

 

� Categoria creante garantate - deoarece planul de reorganizare prevede 

reesalonarea platilor faŃă de scadenŃele stabilite prin actele din care rezulta 

obligaŃia de plată 

� Categoria creante salariale - deoarece planul de reorganizare prevede 

reesalonarea platilor faŃă de termenul la care trebuiau achitate drepturile salariale 

cuvenite 

� Categoria creante bugetare-deoarece planul prevede reesalonarea platilor fata de 

scadentele stabilite prin actele din care rezulta obligatia de plata la Bugetul de 

stat. 

� Categoria creante chirografare – deoarece planul de reorganizare prevede o 

reducere a cuantumului creantei. 

 

1.3.3 TRATAMENTUL CATEGORIEI DE CREANTE DEFAVORIZAT E 

 

Conform simularii distribuirii in caz de faliment, toate creantele beneficiaza de un     

tratament corect si echitabil: 

� Nici una dintre categorii nu primeste mai putin decat ar fi primit in 

cazul falimentului 

� Nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu 

primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale 

� Nici o categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate 

neacceptate, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 100 

alin. (3), nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului. 

 

 

 



   

 - 26 -- 

 

1.3.4 ANALIZA COMPARATIVA REORGANIZARE – FALIMENT 

 

 In evaluarea realizata de catre o societate de evaluare angajata in acest sens   s-a 

urmarit determinarea atat a valorii de piata a activelor societatii debitoare, cat si a valorii de 

lichidare a patrimoniului acesteia. In acest sens mentionam ca valoarea de piata este suma 

estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator 

decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate 

de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostiinta de cauza, 

prudent si fara constrangere.  

 Valorificarea activelor societatii debitoare intr-o procedura de faliment se realizeaza 

in conditii speciale care nu permit obtinerea in schimbul activelor societatii debitoare a 

valorii de piata a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmeaza  a se obtine in 

procedura de lichidare a activelor societatii debitoare se utilizeaza valoarea de lichidare 

definita ca suma care ar putea fi primita, in mod rezonabil, din vanzarea unei proprietati, 

intr-o perioada de timp prea scurta pentru a fi conforma cu perioada de marketing necesara 

specificata in definitia valorii de piata. 

 In lichidari valoarea activelor corporale reflecta circumstantele lichidarii.  

De asemenea si cheltuielile asociate cu lichidarea cum ar fi comisioane pentru vanzari, 

onorarii, impozite si taxe, alte costrui de inchidere, cheltuieli administrative pe timpul 

incetarii activitatii se scad din valoarea estimata a societatii. 

 Valoarea de lichidare a bunurilor imobile din patrimoniul   societatii stabilita de catre 

evaluatorul independent este: 324.994 Euro/1.433.651 Ron curs RON/EURO 4,417Ron  

din 18.03.2013  .Valoarea de piata a bunurilor mobi le din patrimoniul societatii este 

de121.870 Euro/533.770 RON curs RON/EURO 4,380Ron d in 15.04.2013.Opinia 

evaluatorului este ca valoarea justa ce va fi utili zata in lichidare este egala cu 

valoarea de piata estimata. 

 Evaluarea valorii probabile de lichidare a activelor la data depunerii planului(conform 

art.95 alin. (5) lit. d), pe baza celor exprimate in rapoartele de evaluare a fost realizata 

utilizand metodele de evaluare recomandate de catre ANEVAR, conform cu IVS. 
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Din valorificarea activelor fixe ale societatii ar urma sa se acopere costurile legate de 

administrarea patrimoniului, expunerea pe piata a bunurilor ce urmeaza a fi valorificate, 

retributia persoanelor angrenate in procedura insolventei, toate acestea diminueaza 

corespunzator valoarea distribuirilor ce urmeaza a fi efectuate in ipoteza falimentului. 

 

TABEL DISTRIBUTIE IN CAZ DE FALIMENT 

Astfel potrivit art.121 art.123 art.124 şi art.125 din legea nr.85/2006 în caz de intrare 

în faliment şi raportat cu categoriile de creditori din tabelul definitiv al creanŃelor SC 

DUPLEX SA situaŃia distribuŃiilor va fi următoarea: 

Previzionam un buget de 2.022.421 lei din care se acopera  cheltuielile aferente 

procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 in suma de 360.000lei, creantele curente conform 

art.64 alin.(6) in valoare de 460.800 lei  si ramine de distribuit suma de 1.201.621 lei pentru 

I. Grupa creantelor garantate – art.121 alin.1 pct. 2 din Legea nr.85/2006 

Nr. 

CRT 

DENUMIRE 

CREDITOR 

Creanta 

acceptata in 

echivalent 

LEI 

% din 

grupa 

Suma 

disponibila 

pentru 

distribuit 

Suma 

primita la 

faliment 

% primit 

din 

creanta 

acceptata 

Suma 

restanta 

dupa 

distribuire  

1 BRD BV. 674.208,59 64.06 674.208,59 674.208,59 100 0 

2 DGFP BV. 309.331 29,39 309.331 309.331 100 0 

3 BANCA 

CARPATICA 

68.973,59 6,55 68.973,59 68.973,59 100 0 

 Total Grupa 1.052.513 100% 1.052.513 1.052.513 100 % 0 

 

 BANCA BRD-GSG Ag. Fagaras  are urmatoarele garantii: 

� Garantia reala imobiliara inscrisa asupra spatiilor comerciale propietate  a debitorului 

Duplex SA  situate in Fagaras, Str. Campului ,bl.11,parter ,CF nr.102323-C1-U13, 

dupa cum urmeaza : 

� - Nr.top2894/1/1I=216mp ;2894/1/1/II=169,78mp ;2894/1/1/III=175,61mp ;2894/1/1IV= 

204mp ;    
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� Garantia reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si a soldului in 

cuantum total de 674.208,59 lei ; 

DIRECTIA GENERALA DE FINANTE PUBLICE BRASOV are urm atoarele 

garantii : 

� DGFP BRASOV are inscrisa ipoteca asupra terenului in suprafata de 10.600mp CF 

nr. 101543 Sercaia  nr. Top1390/1–teren extravilan ; 

� Garantia reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si a soldului contului in 

cuantum total de 309.331 lei ; 

      BANCA COMERCIALA CARPATICA SA Ag. Fagaras  are urmatoarele garantii: 

� Garantia reala imobiliara inscrisa asupra spatiilor comerciale propietate a debitorului 

Duplex SA situate in Fagaras,str.Campului,bl.11,parter,CF nr.102323-C1-U13,dupa 

cum urmeaza : 

� Nr.top2894/1/1/V=44,13mp ;2894/1/1/Vl=260,64mp ;2894/1/1/Vll=131,45mp ;CF 

nr.102873,nr.top. 2976/1/2/1 ;2977/1/1 ;2978/1/1 ;2979/1/1/1 in suprafata de 

1471mp ; 

� Garantia reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si a soldului contului in 

cuantum total de 68.973,59 lei ; 

In urma valorificarii obiectului garantiilor constituite  pe total grupa creanta se 

acopera in procent de  100%.  

TOTAL CREANTE GARANTATE ACHITATE =1.052.513,18 lei 

Ramine de distribuit suma de 149.107,82 lei pentru 

II. Grupa creantelor salariale – art.123 pct.2 din Legea nr.85/2006 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

CREDITOR 

Creanta 

acceptata in 

echivalent 

LEI 

% din 

grupa  

Suma 

disponib

ila 

pentru 

distribuit  

Suma 

primita la 

faliment 

% primit 

din 

creanta 

acceptata 

Suma 

restanta 

dupa 

distribuire  

1 30 salariati 20.876 100 20.876 20.876 100% 0 

 Total Grupa 20.876 100 20.876 20.876 100 0 

 



   

 - 29 -- 

 

Grupa creantelor salariale conf. art.123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 se achita 

integral. 

 

TOTAL CREANTE SALARIALE ACHITATE 20.876 LEI 

 

 

Ramine de distribuit suma de 128.231,82 lei pentru 

 

III. Grupa creantelor bugetare – art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006 

 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

CREDITOR 

Creanta 

acceptata in 

echivalent 

LEI 

% din 

grupa 

Suma 

disponibila 

pentru 

distribuit 

Suma 

primita la 

faliment 

% primit 

din 

creanta 

acceptata 

Suma 

restanta 

dupa 

distribuire 

1 Municipiul 

Fagaras 
66.114 63,42 66.114 66.114 100 0 

2 Aministratia 

Apele Romane 

S.G.A Brasov 

36.946,75 35,44 36.946,75 36.946,75 100 0 

3. C.N.V.M.R 1.000 0.96 1.000 1.000 100 0 

4. Primaria COM. 

Sercaia 
194 0.19 194 194 100 

0 

 

 Total Grupa 104.254,75 100% 104.254,75 104.254,75 100 0 

 

Din valorificarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul SC Duplex SA  ramine la  

dispozitia creditorilor bugetari   suma de 104.254,75 lei fapt pentru care se acopera in 

procent de 100%. 

TOTAL CREANTE BUGETARE ACHITATE =104.254,75 LEI 



   

 - 30 -- 

Ramine de distribuit suma de 23.977 lei  pentru  

 

 

IV. Grupa creantelor chirografare  –  art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006 

NR. 

CR

T 

DENUMIRE 

CREDITOR 

Creanta 

acceptata in 

echivalent 

LEI 

% din 

grupa 

Suma 

disponibila 

pentru 

distribuit 

Suma 

primita 

la 

faliment 

% primit 

din 

creanta 

acceptata 

Suma 

restanta 

dupa 

distribuire 

1 Furnizori de 

bunuri şi servicii 

1.739.469,39 100% 23.977 23.977 0,23 1.715.492,32 

 Total Grupa 1.739.469,39  23.977 23.977      0,23 1.715.492,32 

 

Pentru ca furnizorii de utilitati sa nu forteze lucrurile incetind practic sa mai furnizeze energie 

electica,gaze naturale, apa si sa conduca la oprirea integrala a activitatii   suma  de 23.977 

lei ramine pentru plata 100% a creantelor creditorilor amintiti mai sus asa cum este prevazut 

in PROIECTUL DE DISTRIBUTIE IN CAZ DE FALIMENT. 

 

La dispozitia  restului creditorilor chirografari stabiliti conform art.96 alin.1 NU RAMIN SUME 

DE DISTRIBUIT. 

 

 

CAPITOLUL 2  

OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE  

  

2.1. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI 

 

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

vederea acoperirii intr-o masura cat mai mare a pasivului societatii debitoare, se propune 

implementarea acestuia pe durata prevazuta de prevederile art.95 alin.3 din Legea nr 

85/2006 si anume 3 ani  de la data confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic. 
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Mentionam ca situatia in care sumele incasate permit plata anticipat in cuantum mai mare 

decat prevederile programului de plati, putem devansa termenele prevazute. Se propune 

acest termen deoarece menŃinerea “stigmatului de insolvenŃă” asupra acestei societăŃi 

afectează derularea unei activităŃi comerciale normale de către SC DUPLEX SA. De 

asemenea pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societatii 

debitoare va fi condusa de catre administratorul special al debitoarei, sub supravegherea 

administratorului judiciar, pastrandu-se dreptul de administrare al societatii.  

 Prelungirea planului este permisă si va fi pusa in discutia creditorilor aflati in sold 

atunci cand necesitatile procedurii o vor impune. 

 

 Scopul principal al planului de reorganizare  este acoperirea pasivului debitorului 

in insolventa în limita resurselor obŃinute din derularea activităŃii curente, gradul de 

recuperare a creantelor si valorificarea activelor. Principala modalitate de realizare a acestui 

scop, este reorganizarea debitorului, si mentinerea societatii in viata comerciala, cu toate 

consecintele sociale si economice care decurg din acestea. Reorganizarea presupune 

efectuarea unor modificari structurale in activitatea curenta a societatii aflate in dificultate, 

mentinandu-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfasurare a activitatii la 

noua strategie , conform cu resursele existente si cu cele care urmeaza a fi atrase, acestea 

fiind menite sa faca activitatea de baza a societatii profitabila.  

 

 2.2. PREMISELE PLANULUI 

 

 Premisele care stau la baza acestui plan de reorganizare sunt: 

 

 POZITIA SOCIETATII PE PIATA CONSTRUCTIILOR : societatea noastra in toti anii 

de functionare si-a diversificat foarte mult portofoliul de lucrari astfel incat calitatea serviciilor 

oferite este superioara. 

  

EXPERIENTA PERSONALULUI  angrenat in procesul de productie atat din hala de 

productie a societatii cat si din santierele deschise ne situeaza in topul firmelor de 
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constructii, calitatea lucrarilor si profesionalismul de care dau dovada angajatii facand 

posibila acesta clasificare. 

 

PUNCTELE  TARI ALE SOCIETATII SUNT  : Cunoastere foarte buna a pietei 

producatorilor de materiale de constructii; Pret de vânzare redus al produselor  (adaos mic); 

Firma este cunoscuta pe piata; Buna colaborare cu clientii si furnizorii; Personalul calificat in 

domeniul constructiilor cu o vasta experienta, atasat de firma si dedicat; ExistenŃa 

documentelor juridice impuse de toate aspectele activităŃii societăŃii;  Activitatea se 

desfăşoară în conformitate cu: legislaŃia existentă, contractele încheiate cu terŃii şi statutul 

de societate;  Raporturile de muncă sunt reglementate pe baza contractului colectiv de 

muncă şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare, iar relaŃiile de muncă sunt 

reglementate pe baza contractelor individuale de muncă şi a Regulamentului de ordine 

interioara. 

 

 

PUNCTE SLABE ALE SOCIETATII SUNT  :  Lipsa de lichiditate;Dependenta in 

proportie covarsitoare de contractele cu statul roman; Există importante întârzieri în 

încasarea creanŃelor comerciale şi de altă natură; Costuri mari generate de investitiile in 

echipamente;  

 

 2.3. INTENTIA DE REORGANIZARE 

 

 Prin incheierea din data de 25.06.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov, Sectia a II a 

Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in Sentinta Civila numarul 225/CC/Sind, Dosar 

numarul 6670/62/2012, a fost dispusa deschiderea procedurii generale a insolventei 

impotriva debitoarei SC DUPLEX SA 

Avand in vedere ca debitoarea si-a manifestat intentia de a-si reorganiza activitatea, 

pe baza unui plan de reorganizare, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii 

generale a insolventei cu pastrarea dreptului de administrare al debitoarei, iar societatea 

TOP EXPERT SPRL a fost desemnata de judecatorul sindic ca administrator judiciar cu 

atributii de supraveghere a activitatii debitoarei. 
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In ciuda numeroaselor eforturi vizand recuperarea creantelor, compensarea 

acestora, restructurarea si redimensionarea activitatii, reducerea personalului si a 

cheltuielilor de productie, imbunatatirea managementului si a marketingului, societatea nu a 

mai putut depasi criza financiara, urmata de acumularea debitelor. 

Pe acest fond economic, SC DUPLEX SA, a solicitat deschiderea procedurii 

insolventei la Tribunalul Brasov conform prevederilor Legii nr 85/2006, cu intentia promovarii 

acestui plan de reorganizare financiara si structurala, conform caruia va putea depasii 

dificultatile economice aparute, isi va putea conserva cea mai mare parte a patrimoniului, 

segmentul de piata ocupat si posibilitatile de executie create de personalul salariat existent. 

Procedura insolvenŃei asupra societăŃii s-a deschis la data de 25.06.2012 şi face 

obiectul dosarului civil nr. 225/CC/Sind aflat pe rolul Tribunalului Braşov, SecŃia a II a Civila 

- de Contencios Administrativ si Fiscal. 

Societatea nu a mai beneficiat de Plan de reorganizare potrivit Legii nr. 64/1995 sau 

Legii nr. 85/2006 în ultimii 5 ani şi nici nu s-a mai aflat în stare de insolvenŃă declarată. 

   

2.4. REPREZENTANTUL ACTIONARILOR 

 

Planul de reorganizare al SC DUPLEX SA este depus de catre administratorul 

special al societatii dl. Cicorschi Ioan. In baza atributiilor conferite de lege si de judecatorul 

sindic , dar si prin prisma analizei si controlului permanent economico-financiar asupra 

activitatii debitoarei, administratorul special cunoaste cel mai bine realitatile existente pe 

planul intern si extern al acesteia, avand conturata o imagine fidela asupra situatiei actuale 

si asupra obiectivelor de urmarit in perspectivele reorganizarii.  

 

2.5. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII PE PERIOADA DE 

REORGANIZARE 

 

Conducerea activitatii pe perioada desfasurare a  planului de reorganizare va fi 

asigurata de catre administratorul special Domnul Cicorschi Ioan - numit prin 
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Hotararea adunarii generale extraordinara a actionarilor nr.2/ 08.08.2012- sub atenta 

supraveghere si sub indrumarea administratorului judiciar. 

 

 

CAPITOLUL 3  

PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII  

 

 3.1. PREZENTAREA GENERALA A ACTIVELOR SOCIETATII 

  

Activele fixe aflate in partimoniul societatii SC DUPLEX SA a caror valoare a fost 

reevaluata de catre o societate avizata in acest sens se prezinta astfel: 

 

Denumire mijloc fix 

Valoarea de piata 

estimata exclusiv tva 

(RON) 

Masina Autopropulsat-buldoexcavator 

BV-fg.003 – 1 buc 

49.939 

 

Masina Autopropulsat-buldoexcavatorBV-fg.004 - 1 bu c  15.332 

Statie de betoane cu echipament modernizat1 buc. 39 .206 

Placa compactoare PCX 500 1 buc. 1.314 

Dispozitiv pentru legat sirma Rb 395 -1buc. 1.840 

Masina de fasonat fier beton Ps 32 -1buc. 3.373 

Masina de taiat fier beton S32 Tri -1 buc. 2.541 

Dacia Berlina BV 49 DPX(serie motor 36076) 8.411 

Autoutilitara BV 50 DPX(serie motor 3029300) 5.388 

Mercedes Benz BV 47 DPX(serie motor 00294091) 15.33 2 

Dacia autoutilitara BV 48 DPX(serie motor 0043146) 5.081 

Fiat Ducato BV 51 DPX(serie motor 0280105) 12.266 

Betoniera BV 52 DPX (serie motor 073903) 111.705 

Betoniera Volvo BV 53 DPX(serie motor 150881) 118.2 76 
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Basculanta Iveco BV 55DPX(serie motor 065699) 131.4 18 

Tractor BV 05 ZSY(serie motor 65200073) 10.075 

Remorca BV 80 KIW(serie motor 689) 2366 

  

TOTAL GENERAL: 

121.870 euro 

533.863,72 ron/rotunjit 

Curs euro 

4,380/15.04.2013 

 

Mentionam faptul ca in situatia unei vinzari fortate de faliment este foarte posibil ca pretul 

unor mijloace fixe sa scada datorita lipsei de cautare pe piata generate de starea tehnica 

slaba si a uzurii accentuate(Daciile,Dispozitivele de fasonat fier beton,Fiat Ducato) iar altele 

care sunt utilaje speciale ( Masina autopropulsat-buldoexcavator) sa  creasca. 

 

3.2. LISTA PRINCIPALELOR ACTIVE NECESARE REALIZARII  PRODUCTIEI 

 

In vederea continuarii lucrarilor,dezvoltarea acestora, desfasurarea activitatii societati 

in conditii optime in perioada de reorganizare, conducerea societatii va mentine in functiune 

urmatoarele active, a caror valoare a fost reevaluata de catre o societate avizata in acest 

sens: 

 

Denumire mijloc fix 
Valoarea lichidare 

exclusiv tva (RON) 

Teren si constructii , Str. Negoiu , nr.71 Fagaras 

Teren si constructii, Str. Negoiu nr.128 

Teren si constructii spatii comerciale,  Str. Campu lui Fagaras 

Imobil Orasul Victoria, Str. Chimistilor 

Teren extravilan Comuna Sercaia 

                                                                     TOTAL                

68.715 

499.536 

632.700 

10.855 

8.640 

1.220.446 
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3.3. LISTA ACTIVELOR SECUNDARE DISPONIBILE PENTRU  

VANZARE 

 

 In  cazul in care vor fi problem in asigurarea fluxului financiar pentru plata 

creantelor,se va lua masura vinzarii activului Constructii si teren, situate in Municipiul 

Fagaras,Str.Vlad  Tepes ,nr.141 CF nr.4770 

nr.top;2312/26/2/1/2/3;2312/21/2/3;2312/26/2/1/2/1;2312/21/2/1;precum si a celorlalte 

active,pentru care s-a facut evaluarea la data propunerii planului de reorganizare.Lichidarea 

activelor societatii se va face in conformitate cu prevederile Planului de reorganizare. 

 

 

CAPITOLUL 4  

 

MASURI DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI  DE REORGAN IZARE 

 

 4.1. LICHIDAREA PARTIALA A BUNURILOR DIN AVEREA DE BITORULUI 

  Lichidarea partiala a activului societatii in vederea executarii planului se va face in 

conformitate cu prevederile Planului de reorganizare  cu aprobarea administratorului 

judiciar,a comitetului creditorilor si a instantei . 

  

 4.2. ACTIVITATEA CURENTA A SOCIETATII 

Activitatea curenta a societatii la data prezentului plan se desfasoara pe baza 

urmatoarelor contracte: 

 

• AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE – Locuinte destinate inchirierii, 

Municipiul Sibiu, Zona Resita II,  Judetul Sibiu  

Numar contract: 7101 din 03.03.2010 

Valoare contract (inclusiv tva) = 9.463.897,62 ron 

• Comuna Harseni – Camin cultural, Sat Sebes, Comuna Harseni, Judetul 

Brasov  

Numar contract: 543 din 14.02.2011 
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Valoare contract (inclusiv tva) = 3.513.604,93 ron 

 

 

 4.3. OPTIUNI PENTRU CONTINUAREA ACTIVITATII 

 O preocupare permanenta a conducerii societatii o reprezinta contractarea de noi 

lucrari, tinand cont de faptul ca vasta experinta in domeniul constructiilor civile si industriale 

face din acesta o societate recunoscuta si apreciata. 

 

ACTIVITATILE  DE PERSPECTIVA pe care conducerea acestei societatii impreuna 

cu angajatii sai le urmaresc sunt: 

• Societatea isi va continua activitatea , fara modificari in ceea ce priveste 

domeniul de activitate 

• Dezvoltarea productiei 

• Un numar mai mare de angajati 

• Difersificarea portofoliului de afaceri pe segmente noi 

• Extinderea activitatii in domeniul constructiilor 

• Renuntarea la activitatile neprofitabile 

• Declansarea unei campanii de publicitate prin care sa se aduca la 

cunostiinta celor interesati, prin materiale publicitare si internet, experienta 

a acestei societati in realizarea lucrarilor de constructii 

• Continuarea executarii contractelor din portofoliu 

• Contractarea surselor externe de finantare 

• Renegocierea contractelor cu furnizorii de materiale 

• Reducerea stocurilor prin efectuarea de comnezi mai mici si mai dese 

• Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing cum ar fi 

produsele scoase pe piata, preturile practicate si discounturile. 

• Alegerea clientilor pe criterii de solvabilitate si luarea de masuri asiguratorii 

de incasare a creantelor. De exemplu file de cec sau bilete la ordin 

garantate personal de catre conducatorul societatii client, obtinerea de 

gajuri materiale. 
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• Monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea 

lucreaza in prezent, pentru a minimiza cat de mult riscul neincasarilor. 

• Urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea 

permanenta  a rezultatelor 

• Angajarea a doi agenti de vanzari pentru a asigura promovarea si 

distributia productiei societatii, estimandu-se o dublare a comenzilor 

actuale 

• Pastrarea disciplinei financiare instituita odata cu semnalarea primelor 

semne ale starii de insolventa 

 

 4.4. MASURI PRIVIND RESTRUCTURAREA SI EFICIENTIZAR EA ACTIVITATII 

CURENTE 

 

In paralel cu desfasurarea activitatii curente, conducerea societatii a luat masuri inca 

de la deschiderea procedurii privind eficientizarea activitatii, masuri care se vor continua si 

realiza si prin planul de reorganizare dupa cum urmeaza: 

• Societatea a efectuat mai multe concedieri cu scopul de a reduce cheltuielile 

cu salarizarea acestora, si a decis ca functie de resursele financiare pe care 

beneficiarii lucrarilor le au, va efectua angajarii din randul celor disponibilizati 

astfel incat sa fie acoperite cerintele de forta de munca aferente lucrarilor in 

derulare. 

• Societatea isi propune sa evite inchirierea spatiilor pentru muncitori prin 

contractarea de lucrari  in zona Judetului Brasov. 

• Societatea are in proprietate imobilele in care isi desfasoara activitatea de 

baza, astfel ca pe perioada planului de reorganizare nu va plati chirie ci doar 

utilitatile aferente. 

• A fost redus numarul de telefoane de serviciu si de asemnenea au fost 

limitate convorbirile. 

• Reducerea numarului de autovehicule folosite si a consumurilor acestora. 

• Eficientizarea consumului de utilitati. 
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• Redimensionarea stocurilor de materii prime si materiale necesare in 

procesul de productie. 

 

4.5. MASURI PRIVIND RECUPERAREA CREANTELOR 

 

          4.5.1 TOTAL CREANTE DE RECUPERAT LA DATA DEPUNERII PLANULUI 

 

La data de punerii planului de reorganizare, societatea are de recuperat creante cu o 

valoare contabila de 296.221,93 lei, insumate de la 23 debitori ponderea acestora fiind cu o 

vechime mai mare de 3 ani. 

Din totalul sumei si al debitorilor se disting mai multe situatii din care rezulta mai mult 

sau mai putin certitudinea incasarii creantelor, dupa cum urmeaza: 

• Debitori care au calitatea si de creditori ai societatii – rezultand creante care se 

vor compensa cu datoriile societatii. Acestea insumeaza 96.510 .lei si vor fi 

compensate dupa aprobarea Planului de reorganizare.Este cazul Primariei 

Municipiului Fagaras. 

• Garantii de buna executie ce urmeaza a fi recuperate la termen. Acestea 

insumeaza 247.552,08  lei si sunt garantii aflate in conturile de garantii care se 

vor debloca in termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal la finalizarea 

lucrarilor. Mentionam ca acest proces verbal va fi intocmit la data expirarii 

perioadei de garantie. Cuantumul acestor garantii de buna executie de 

recuperat nu poate fi estimat deoarece in perioada de garantie care este intre 2 

ani si 5 ani, functie de prevederile contractuale, apar in mod frecvent diverse 

remedieri care trebuiesc efectuate motiv pentru care in final aceste sume se 

reduc semnificativ. 

•  Nu avem creante care pot fi recuperate in urma unor actiuni.  

• Creante certe care se pot recupera se ridica la valoarea de  40.000  lei, 

rezultate ca diferenta intre totalul creantelor de recuperat si sumele inscrise 

anterior. Pentru fiecare debitor situatiile difera in functie de starea sa 

patrimoniala si de relatiile de parteneriat in urma carora a rezultat creanta 

respectiva.  
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4.5.2. MODALITATI DE RECUPERARE A CREANTELOR 

 

 Pentru recuperarea sumelor restante s-au intreprins urmatoarele masuri: s-au depus 

actiuni in instanta, s-au trimis notificari si convocari la concilieri.Cu certitudine actiunile 

indreptate impotriva debitorilor vor fi intensificate cautind sa recuperam cit mai mult din 

debite. 

4.5.3. ACTIUNI SI TERMENE ESTIMATE PENTRU RECUPERAR EA  

4.5.4. CREANTELOR 

Societatea isi propune sa recupereze creantele astfel: 

• Sa continue si sa intensifice  actiunile  in instanta.  

• Sa continue si sa intensifice convocarile  la concilieri directe 

• Sa apeleze acolo unde este cazul si la executarea silita 

Termenele de recuperare a creantelor depind de rezultatul solutionarii divergentelor 

si anume amiabil sau  pe cale judecatoreasca. De asemenea aceste termene pot fi 

influentate de solutiile pronuntate de instanta si de perioadele necesare judecarii 

proceselor. De asemenea aceste termene depind si de forma de organizare juridica a celor 

de la care societatea are sume de recuperat, deoarece este  

o mare diferenta intre o societate comerciala si o primarie, acesta din urma avand un grad 

de protectie foarte mare, cum la fel este o mare diferenta in a recupera sume de la societati 

aflate in functionare normala sau de la societati aflate in insolventa, faliment. 

4.5.5. CONCLUZIE PREVIZIUNI RECUPERARE CREANTE  DE LA PROPRII 

DEBITORI 

Având în vedere considerentele mai sus exprimate, precizăm că suma totala a 

creantelor previzionate a se incasa pana la sfarsitul planului de reorganizare  este de: 

minimum 40.000  lei. 

 

4.6. SURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA PLANULUI DE   

REORGANIZARE 

 Pentru sustinerea indeplinirii sale, Planul de Reorganizare are urmatoarele surse de 

finantare: 

1) sume existente in contul de lichidare cca. = 15.000  lei  
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2) profitul obtinut din derularea contractelor existente cca = 2.275.000 lei  

3) venituri din creante de recuperat de la proprii debitori cca = 40.000 lei 

4) venituri din productia aferenta lunii iunie cca = 20.000. lei  

 

Total sume previzionate: 2.350.000 lei 

           Aceste sume au caracter de previziune. 

       Pentru ducerea la indeplinire a planului de reorganizare nu se pot face previziuni de 

sume suplimentare fata de cele prezentate mai sus, dat fiind incertitudinea legata de 

asigurarea cu fonduri a contractelor aflate in derulare. Din informatiile pe care le avem la 

acesta data procentul de asigurare cu fonduri este intre 30 – 35 %, dar poate fi modificat in 

orice moment in minus (in plus nu credem) functie de evolutia incasarilor bugetare. 

4.7. MODALITATI DE ACOPERIRE A PASIVULUI SOCIETATII  SI GRAFICUL DE 

PLATA AL CREANTEI 

Graficul de plata al creantelor este prezentat in Anexa nr.IV 

 Categoriile de creante conform tabelului creditorilor sunt: 

• Creantele creditorilor garantati : inscrise in tabelul definitiv al creantelor in 

confromitate cu prevederile art. 121 pct. 2  din Legea nr.85/2006 sunt în sumă totala 

de 1.052.513,18 lei; 

• Creantele salariale:  inscrise in tabelul definitiv al creantelor in confromitate cu 

prevederile art. 123 pct. 2  din Legea nr.85/2006 sunt în sumă totala de 20.876 lei; 

• Creante bugetare: inscrise in tabelul definitive al creantelor in con formitate cu 

prevederile art. 123 pct.4 din Legea nr. 85/2006 su nt in suma totala de 

104.254,75 lei; 

• Creantele chirografare:  inscrise in tabelul definitiv al creantelor in confromitate cu 

prevederile art. 123 pct.  7 din Legea nr.85/2006 sunt în sumă totala de 1.739.469,39 

lei din care se vor plati si distribui creditorilor chirografari suma de 1.087.406,65 lei; 

Conform graficului de plati, distribuirea sumelor catre categoriile de creante 

prezentate mai sus se va face trimestrial, pe o perioada de 3 ani pe masura incasarii 

sumelor din recuperarea creantelor sau din activitatea curenta. 
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4.8. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR ŞI ONORARIUL CUVENIT 

UNPIR 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2006, onorariul 

administratorului judiciar se va stabilii prin prezentul plan de reorganizare, dupa cum 

urmeaza: 

- onorariu fix lunar : in suma de 3720 lei (inclusiv tva) 

- onorariu de succes reprezentand  8% din sumele incasate  si distribuite pe 

perioada procesului de reorganizare. 

- un procent de 2% catre UNPIR din sumele din vanzare si recuperare 

creante 

     Plata onorariului fix se va face lunar de catre societatea debitoare, iar cea a 

onorariului de succes si a procentului de 2% catre UNPIR se va face procentual 

odata cu fiecare distribuire catre creditori conform programului de plati. 

4.9. DESCARCAREA DE GESTIUNE 

Potrivit prevederilor art.137 alin.2 din legea nr.85/2006 , la data confirmarii 

planului de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea 

obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului asa cum sunt acestea 

reflectate in lista de pasive din anexa II si cea prevazuta in prezentul plan de 

reorganizare. 

4.10. DESCARCAREA DE RASPUNDERE 

Administratorii si asociatii implicati in administrarea societatii, precum si directorii 

debitoarei sunt descarcati de raspunderea patrimoniala pentru toate actele si faptele 

inteprinse in cursul si in legatura cu madatul/calitatea de angajat detinute in cadrul 

societatii fara exceptie, pentru mandatul exercitat  

anterior deschiderii procedurii. Deasemenea administratorul special este descarcat 

de raspundere pentru administrarea societatii pe perioada de la data numirii sale si 

data confirmarii planului de reorganizare. Nu se vor intreprinde masuri de inlocuire a 

administratorilor si directorilor debitoarei, acestia oferind garantii in sensul executarii 

integrale a planului. 

4.11. Păstrarea în întregime de către debitor a conducerii activităŃii sale, prin 

administratorul Cicorschi Ioan, inclusiv a dreptului său de dispoziŃie asupra bunurilor din 
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averea sa, cu supravegherea activităŃii sale de către administratorul judiciar TOP EXPERT 

S.P.R.L. 

   4.12. Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai 

multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului. 

 Nu este cazul. 

    4.13. FUZIUNEA DEBITORULUI. 

 Nu este cazul. 

    4.14.LICHIDAREA UNORA DINTRE BUNURILE AVERII DE BITORULUI. 

Vânzarea bunurilor pe perioada reorganizării se va realiza prin: 

A. LicitaŃie publică prin organizarea de licitaŃii publice având ca preŃ de pornire 

valoarea stabilită prin raportul de evaluare de 100% până la 50%.  

B. Vânzarea prin negociere directa în bloc sau individual la cel mai bun preŃ oferit 

astfel încât să se acopere creanŃele rămase neachitate, cu respectarea dispoziŃiilor privind 

supraofertarea pornind de la aceste oferte, dacă în urma organizării licitaŃiilor, imobilul 

debitoarei nu va putea fi valorificat. 

C. Dare în plată către creditorii care solicită în mod expres acest lucru 

   4.15. Modificarea sau stingerea garanŃiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul 

creditorului garantat, a unei garanŃii sau protecŃii echivalente. 

     Nu este cazul. 

    4.16. Reeşalonarea scadenŃei, precum şi modificarea ratei dobanzii, penalităŃii sau a 

oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaŃiilor sale. 

    Nu este cazul.  

    4.17. Modificarea actului constitutiv al debitorului. 

     Nu este cazul. 

    4.18. Emiterea de titluri de valoare. 

 Nu este cazul. 

    4.19. Inserarea în actul constitutiv al debitorului a unor prevederi: 

    4.19.1. de prohibire a emiterii de acŃiuni fără drept de vot. 

     Nu este cazul. 

    4.19.2. de determinare, în cazul diferitelor categorii de acŃiuni ordinare, a unei distribuŃii 

corespunzătoare a votului între aceste categorii. 
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 Nu este cazul. 

    4.19.3. în cazul categoriilor de acŃiuni preferenŃiale cu dividend prioritar faŃă de alte 

categorii de acŃiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând 

categoriile de acŃiuni respective în ipoteza neonorării obligaŃiei de plată a dividendelor. 

 Nu este cazul. 

   4.20. Modificarea actului constitutiv al debitorului, fără acordul statutar al membrilor sau 

asociaŃilor/acŃionarilor acestuia, în cazul planului de reorganizare propus de creditori. 

     Nu este cazul. 

   4.21. ObligaŃia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, 

înregistrarea în Registrul comerŃului a menŃiunii de modificare a actului constitutiv al 

debitorului, fără acordul statutar al membrilor sau asociaŃilor/acŃionarilor debitorului şi de a 

publica în Monitorul Oficial al                                                                                                       

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

reorganizare. 

 Nu este cazul. 

  4.13. Categoriile de creanŃe chirografare care aparŃin furnizorilor fără de care activitatea 

debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiŃi. 

     SC Electrica Furnizare SA,SC GDF Suez Energy Romania SA,SC Apa –Canal SA 

Sibiu,SC Salco Serv SA,SC Apa Serv SA; 

 

 

CAPITOLUL 5  

PREVIZIUNEA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIET ATII PENTRU 

PERIOADA DE REORGANIZARE  

 

In vederea fundamentarii planului de reorganizare, societatea debitoare a intocmit 

Bugetul de venituri si cheltuieli care se regaseste in anexa nr III. 

La intocmirea acestui buget de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere urmatoarele: 

- portofoliul contractual la data intocmirii prezentului plan este de : 12.977.502,55 lei   

- din informatiile pe care le avem la data prezentei, gradul de acoperire cu resurse 

financiare  ale contractelor in curs este de maxim  30-35% 
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-portofoliul contractual estimat este de 4.600.000 lei minus tva 24% = 3.700.000 lei   

-ajustand acest portofoliu la 25% obtinem 2.850.000   lei ; 

     -profitul estimat obtinut astfel din derularea contractelor existente ajustate la conditiile 

actuale (25% din total) este de  cca =  2.275.000  lei ; 

 Toate creantele se vor plati conform programului de plati din sume asupra carora 

avem certitudinea ca le vom incasa. 

 Excedentul de flux numerar va fi utilizat la plata prin planul de reorganizare a 

creantelor curente care vor rezulta din desfarsurarea activitatii pe perioada reorganizarii.    

(de exemplu taxe si impozite aferente bugetelor locale si de stat, furnizorii curenti, utilitati, 

leasing), asigurandu-se in acest mod desfasurarea activitatii societatii pe perioada 

desfasurarii planului. 

Prezentul plan a fost întocmit în 3 exemplare originale şi cuprinde 4 Anexe care fac parte 

integrantă din acesta : 

 

- Anexa nr.I – Tabelul definitiv al creanŃelor, 

- Anexa nr.II– SituaŃia activului şi pasivului S.C DUPLEX SA , 

- Anexa nr.III – Bugetul de venituri şi cheltuieli, 

- Anexa nr.IV - Graficul de plată a datoriilor S.C. DUPLEX SA , conform planului de 

reorganizare, 

 

 

 

S.C. DUPLEX S.A. 

                 prin administrator special, Cicorschi Ioan 

 


