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Preambul 

În temeiul art. 94, alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenței, prezentul Plan de Reorganizare este propus de către administratorul 

special al S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L., denumită în continuare 

”debitoarea”, ”societatea” sau ”S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L.” – debitor 

în Dosarul nr. 7744/1285/2010, aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj. 

Destinatarii acestui Plan sunt judecătorul sindic și creditorii înscriși în Tabelul 

definitiv de creanțe. 

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a 

activității S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. conform art. 94, alin. 1 din 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței au fost îndeplinite, după cum 

urmează: 

- Posibilitatatea reorganizării a fost analizată și formulată de administratorul 

judiciar în Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția 

stării de insolvență a debitoarei, depus la dosarul cauzei și analizat de către 

creditori. De asemenea administratorul judiciar a precizat cu ocazia primei 

adunări a creditorilor, în care s-au prezentat concluziile raportului prevăzut de 

art. 59 din Legea nr. 85/2006, faptul că activitatea Societății poate fi 

reorganizată pe baza unui plan de reorganizare. 

- Tabelul definitiv al creanțelor declarate împotriva debitoarei S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. a fost depus la dosarul cauzei şi afişat la 

data de 7 iunie 2011; 

-  S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. nu a mai fost supusă procedurii 

insituite potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Nici 

socieatea și nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost 

condamnat definitiv pentru niciuna din infracțiunile prevăzute de art. 94, alin. 

4 din  Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 

Planul de reorganizare al S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. este depus 

de către administratorul special al debitoarei, d-l Ivanov Pavel. Această alegere a 

fost considerată viabilă având în vedere faptul că, în virtutea atribuțiilor conferite 

de lege și a experienței sale în domeniul în care debitoarea își circumscrie 



activitatea, administratorul special a putut asigura elaborarea strategiei de 

restructurare a activității debitoarei. 

 

1. SUMARUL PLANULUI 

 

1.1. Activitatea debitoarei în perioada de observaţie 

 

Neajunsurile provocate de criza financiară și economică declanșată la finele 

anului 2008, a condus la diminuarea activității societății, degradarea relațiilor 

comerciale, imposibilitatea predictibilității rezultatelor economice și, în final, la 

intrarea societății în procedura de insolvență. În aceste condiții, societatea nu a 

mai putut beneficia de credit de la principalii săi furnizori în vederea 

achiziționării materiilor prime necesare procesului de producție, lucru care a 

făcut ca debitoarea să aibă întârzieri la plățile către Bugetul de Stat și să ajungă 

în imposibilitatea achitării la scadență a ratelor pentru creditele contractate. 

Acest fapt, coroborat cu degradarea puternică a mediului economic, au condus la 

intrarea societății în procedura de insolvență. În lipsa unei infuzii de capital prin 

apelarea la un alt credit sau finanțarea din partea acționarilor societății, situația 

financiară și comercială a debitoarei a continuat să se deterioreze, aceasta 

aflându-se într-un blocaj financiar.  

 

1.2.Premisele Planului de reorganizare 

 

1.2.1. Considerente generale 

 

  Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un mecanism 

care permite comerciantului aflat în dificultate financiară să se redreseze și să își 

continue activitatea comercială. Procedura de reorganizare judiciară are ca 

finalitate păstrarea societății în circuitul comercial cu consecința participării 

acesteia în mod activ la viața economică și contribuția acesteia la performanțele 

economiei naționale în ansamblul ei. 



  Planul de reorganizare propus de administratorul special conferă o 

garanție în recuperarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe și face 

dovada redresării activității debitoarei prin implementarea și dezvoltarea unor 

noi activități în cadrul procesului de reorganizare, activități concepute să fie 

viabile și după trecerea celor 36 de luni de la data confirmării Planului de 

reorganizare. 

  Reorganizarea societății S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. și 

continuarea activității sale își manifestă efectele sociale prin păstrarea salariaților 

existenți, iar relansarea activității va impune noi angajări, acest aspect urmând a 

avea un impact benefic și asupra pieței muncii din municipiul Cluj-Napoca. 

 Acest Plan este gândit în sensul creării posibilității de menținere a 

numărului de salariați, întrucât debitoarea urmărește ca în urma derulării 

activității să obțină un profit însemnat, care să fie destinat plății pasivului. 

 

1.2.2. Considerente specifice 

 

  Prezentul Plan, ca modalitate de acoperire a unei părți considerabile din 

masa credală, are în vedere următoarele ipoteze: 

- S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. și-a manifestat intenția de 

reorganizare odată cu depunerea cererii de deschidere a procedurii, în 

termenul și în conformitate cu prevederile art. 33, alin. 6 din Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenței; 

- Menținerea managementului și a unei părți din colaboratorii societății, 

dată fiind vechea colaborare cu aceștia; 

- Tratarea întregii activități ca un centru de profit și încadrarea în 

indicatorii de profitablilitate bugetați; 

- Creanța în sumă de 1.616.249,37 lei aferentă liniei de credit bancar 

oferită de banca Italo Romena SpA și cea deținută de AFP Cluj-Napoca 

în valoare de 225.709,00 lei, creanțe garantate născute anterior 

deschiderii procedurii insolvenței împotriva S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L., vor  fi menținute la nivelul înregistrat în Tabelul 



definitiv de creanțe. Creanța garantată deținută de către banca Italo 

Romena SpA va fi achitată în proporție de 100% prin prezentul Plan de 

reorganizare iar creanțele bugetare deținute de creditorii AFP Cluj - 

329.449,00 lei, ITM Cluj  - 42,00 lei, Primăria Luna - 641,63 lei și 

Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Cluj-Napoca - 50,00 

lei, vor fi la rândul lor menținute la nivelul înscris în Tabelul Defintiv și 

achitate integral. 

 

Modalități de reorganizare 

 

- Restructurarea și continuarea activității S.C. AUSTROPLAST PRODUCT 

S.R.L., în vederea atingerii nivelului de performanță care să permită 

continuarea activității în scopul obținerii de lichidități în cuantum 

superior valorii de lichidare pentru creditorii procedurii. 

- Raționalizarea costurilor aferente activităților administrative și 

minimizarea cheltuielilor ori de câte ori acest lucru va fi posibil. 

- Regândirea întregii activități a debitoarei, care să permită continuarea 

desfăşurării acesteia prin dezvoltarea unor noi domenii de activitate la 

nivelul entității și satisfacerea într-o măsură cât mai mare a tuturor 

categoriilor de creditori. 

- Încheierea de noi contracte cu beneficiarii, în condiții avantajoase pentru 

debitoare, concomitentă cu reluarea activității de producție panel, 

activitate care a stat la baza propulsării debitoarei pe piața locală de 

profil. 

- Extinderea în activitățile începute în acest an, respectiv prestările de 

servicii în sistem lohn. 

 

1.2.4. Obiectivele Planului 

 

  Obiectivul fundamental al Planului îl constituie continuarea activității 

debitoarei și achitarea într-o măsură cât mai mare a tuturor categoriilor de 



creanțe. Dezvoltate in extenso pe parcursul Planului de reorganizare, premisele 

care stau la baza întocmirii acestuia pot fi structurate astfel: 

 

1. În conformitate cu Tabelul definitiv al creanțelor, masa credală a S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. la data deschiderii procedurii, este 

formată dintr-un număr de 8 creditori, însumând 2.256.212,80 lei. 

Structura categoriilor de creanțe se prezintă după cum urmează: 

 Creditori garantați 

 Creditori cu creanțe salariale 

 Creditori bugetari 

 Creditori chirografari 

2. Evaluarea activelor imobiliare din patrimoniul S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L. a fost solicitată de către societate și a fost efectuată în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare de către S.C. 

JOB LINE S.R.L.. În ”Raportul de evaluare proprietăți imobiliare S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L., au fost estimate următoarele valori: 

 Valoarea de piață a proprietății imobiliare descrise în cuprinsul 

Raportului de evaluare, aflate în patrimoniul S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L., este 230.300 lei. 

 Valoarea de lichidare a proprietății imobiliare descrise în cuprinsul 

Raportului de evaluare, aflate în patrimoniul S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L., este 161.210 lei.  

 

  Luând în considerare cele menționate anterior, precum și intenția 

asociaților debitoarei în legătură cu acordarea unei finanțări suplimentare în 

măsura în care vor dispune de lichidități, ambele necesare pentru continuarea 

activității, considerăm că sunt îndeplinite premisele pentru reorganizarea 

activității debitoarei, atât în ceea ce privește partea de prestări servicii în sistem 

lohn cât și latura vechilor activități de producție panel. 

 

 



1.2.5. Durata Planului de Reorganizare 

 

  Termenul de executare a Planului de Reorganizare S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L. va fi de maxim 36 luni de la data confirmării acestuia, cu 

posibilitate de prelungire în condițiile legii. 

  Modalitățile de acoperire a Pasivului precum și Sursele de finanțare sunt 

prezentate în Capitolul 8.2. 

 

1.2.6. Programul de plată al creanțelor 

 

  Programul de plată al creanțelor, element esențial al prezentului plan de 

reorganizare, este prezentat în Capitolul 8.3. 

 

1.2.7. Categorii de creanțe participante la procedura de insolvență 

 

   Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin prezentul Plan de 

reorganizare potrivit legii, sunt următoarele: 

- Categoria creanțelor garantate – Banca Italo Romena SpA, AFP Cluj-

Napoca (art. 100, alin. 3, lit. a). 

- Categoria creanțelor bugetare – AFP Cluj-Napoca, ITM Cluj, 

Primăria Luna şi Consiliul Local Cluj (art. 100, alin. 3, lit. c). 

  Categoriile de creanțe care  sunt defavorizate prin prezentul Plan de 

reorganizare potrivit legii, sunt următoarele: 

- Categoria creanțelor salariale – (art. 100, alin. 3, lit. b). 

- Categoria creanțelor chirografare. 

  Întrucât toate creanțele înscrise în Tabelul definitiv de creanțe împotriva 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. urmează să fie achitate prin Programul de 

plăți într-un cuantum cel puțin egal cu cel care ar fi achitat în caz de faliment, 

acest Plan  menționează și alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor 

tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă care ar putea 

fi primită prin distribuire în caz de faliment, cu excepția plăților prevăzute a fi 



efectuate către aceștia conform Programului de plăți și a prevederilor Planului. 

Cu toate acestea, în faliment, totalul sumelor ditribuite ar fi de maxim 255.018 

lei, care ar acoperi doar parţial (15,78%) creanțele garantate restul creanţelor 

înscrise în tabelul definitiv rămânând neacoperite, fără a lua în discuție restul 

cheltuielilor generate de deschiderea prezentei proceduri și onorariul 

administratorului judiciar. În cazul reorganizării însă, creditorului garantat 

Banca Italo Romena SpA îi este acoperită creanţa deţinută în proporţie de 100%, 

iar creditorului AFP Cluj care deţine atât creanţe garantate cât şi creanţe bugetare 

urmează a-i fi achitate integral sumele prevăzute în tabelul definitiv al creanţelor. 

Totodată ceilalţi creditori bugetari primesc conform programului de plăţi din 

prezentul plan un procent de 100% din creanţele deţinute, urmând ca salariaţii cu 

contract individual de muncă să fie defavorizaţi primind în acest sens doar un 

procent de 50% din totalul creanţei înscrise în tabel, respectiv suma de 10.093,50 

lei. Pentru restul creditorilor chirografari prezentul plan prevede o modificare a 

creanțelor acestora în sensul diminuării lor într-un procent de 100%. 

  De la data confirmării acestui Plan de reorganizare, S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L. este descărcată de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care 

le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută în Plan. De asemenea, 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. este descărcată de orice răspundere în 

sensul art. 95, alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 

NOTA: 

  Pe toată perioada de aplicarea a Planului de reorganizare 

acesta poate fi modificat potrivit art. 101, alin. 5 din Legea nr. 

85/2006, dacă condițiile în care a fost propus Planul de reorganizare 

nu mai corespund ipotezelor de calcul și previziune sau au fost 

identificate alte modalități de stingere a creanțelor, surse de 

finanțare. Modificările propuse care vor fi aduse Planului de 

reorgnizare vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor 

de vot și de confirmare prevăzute de lege. 

 



2. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AUSTROPLAST PRODUCT 

S.R.L. 

 

2.1. Preambul 

 

Societatea comercială AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. este persoană 

juridică română, cu capital integral privat, constituită în luna martie 2006. S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCTS.R.L. are ca obiect principal de activitate ”fabricarea 

de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice”. 

Odată cu creșterea pe piața românească a cererii de profile, cu un plan de 

extindere, societatea decide achiziționarea unor noi utilaje și angajarea de forță 

de muncă nouă. Până în anul 2009 societatea a funcționat la cote normale, fară 

să existe probleme financiare majore. Pe fondul recesiunii economice însă, 

comenzile s-au diminuat simțitor, diminuându-se totodată semnificativ 

randamentul activității ca urmare a reducerii consumului populației, a scăderii 

puterii de cumpărare a consumatorului final. Această realitate faptică se reflectă 

în analizele efectuate, atrăgând după sine și alte aspecte care au favorizat criza cu 

care se confruntă societatea. 

 

   Înființarea societății. Istoric. 

 

  Societatea comercială AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. este persoană 

juridică română, cu capital integral privat, constituită în luna martie 2006. S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. are ca obiect principal de activitate 

”fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor 

metalice”, cod CAEN 2511. Sediul societății este în Cluj Napoca, Str. Crinului, nr. 

16, jud. Cluj. 

 După înființare, S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. a fost înregistrată 

la ORC Cluj sub nr. J12/2506/2006.  La înființare capitalul social a fost de 200 

lei, împărțit în 200 părți sociale a câte 10 lei fiecare, situație menținută până în 

prezent; acestea sunt deținute în proporții egale, respectiv 50%  de către d-l 



Ivanov Pavel şi d-l Man Emil Sorin. Administrarea societății anterior deschiderii 

prezentei proceduri era efectuată de către d-l Gherasim Feodor, iar în prezent  

d-l Ivanov Pavel este administratorul special al acesteia. 

 Debitoarea activează pe un segment special al pieței de tâmplărie 

termoizolantă din România, respectiv pe cel al producţiei panelurilor pentru uși 

și ferestre. În anul înființării societăţii, 2006, domeniul specific de activitate era 

caracterizat printr-o predominare a importurilor, în timp ce, în prezent, nivelul 

de dezvoltare atins este unul deosebit, consumatorii devenind foarte exigenți 

din punct de vedere al calității. 

Anticipând acest trend, compania a implementat o strategie investițională 

ambițioasă. A achiziționat utilaje necesare procesului de producție panel, având 

astfel în dotare echipamente complete pentru producția de paneluri ornamentale. 

Întreaga tehnologie este de ultimă generație, iar produsele respectă standardele 

Europene de calitate. 

Cu siguranță că nivelul competiției pe piața autohtonă este în creștere, însă 

debitoarea, prin seriozitatea manifestată față de clienți și prin promptitudinea 

livrărilor, poate contracara eventualele situații negative. De altfel, această 

strategie de afaceri constituie unul din factorii principali care contribuie la reușita 

pe delin a prezentului Plan de reorganizare. Totodată, trebuie remarcat înaltul 

nivel de calitate a produselor debitoarei, un alt aspect care contribuie la 

consolidarea vânzărilor.  

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. s-a specializat exclusiv în realizarea 

și comercializarea de paneluri ornamentale pentru uși, confecționate din profile 

din PVC și aluminiu. În acest sens, au fost alocate importante fonduri, special 

pentru achiziția de utilaje și amenajarea spaţiilor de producție și logistică. Ca 

nivel de dotare, debitoarea deține o linie completă pentru fabricarea panelurilor 

ornamentale, alcătuită din: maşină de aplicat adeziv FIN, dispozitiv pentru 

presare, compressor cu şurub Parise, set pompă Basis şi magnetizator, linie de 

prelucrare inferior-superior şi presă hidraulică Vetacs Stak-Ress.  

Într-o economie invadată de importuri de produse finite, puține sunt 

companiile care reușesc să realizeze produse competitive din punct de vedere al 



prețului și calității. Pentru piața românească, din nefericire, sunt promovate 

foarte multe produse de calitate îndoielnică, atât provenite din import, cât și 

realizate de producători autohtoni. În aceste condiții, este salutară obligativitatea 

aplicării prevederilor standardelor comunitare de produs. Având în vedere 

situația actuală, se impunea chiar apariția acestora la un moment anterior. 

Un aspect care a facilitat realizarea controlului producției fabricii (FPC) este 

reprezentat de faptul că debitoarea a implementat sistemul de management 

integrat al calității, conform ISO 9001:2000. Impactul aplicării acestui standard 

de calitate asupra activității companiei din segmentul nostru de activitate a fost 

unul pozitiv. 

De asemenea, reprezentanții debitoarei au investit permanent în 

perfecționarea productivității muncii și în calitatea produselor, pentru a veni în 

întampinarea clienților cu soluții complete, demonstrând profesionalism și 

promptitudine. Au fost permanent în căutarea și implementarea de noi tehnologii 

și materiale deosebite, caracterizate prin stil și eleganță, pentru a răspunde celor 

mai exigente cerințe referitoare la producerea de paneluri. Totodată, s-a  urmărit 

dezvoltarea activităților prin adaptarea la tehnologiile actuale.  

Domeniul în care debitoarea își circumscrie activitatea a înregistrat o 

descreștere în perioada 2008-2010 în special ca urmare a descreșterii sectorului 

construcțiilor rezidențiale și industriale.  

Principalul atu care diferențiază debitoarea de principalii competitori este 

reprezentat de faptul ca reprezentanții acesteia s-au implicat, în totalitate, în 

procesul de producție și vânzare panel. 

 

2.2. Managementul S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

   Societatea este în prezent condusă de către administratorul special, d-l 

Ivanov Pavel sub supravegherea administratorului judiciar DDG Insolvency SPRL. 

 

 



3. SITUAȚIA JURIDICĂ A ACTIVELOR S.C. AUSTROPLAST PRODUCT 

S.R.L. 

 

  Toate  bunurile imobiliare și cele mobile deținute de către Debitoare se află 

în proprietatea S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. conform actelor de 

proprietate asupra acestora: CF nr. 2382, cadastral 1588/1. 

 

3.1 Situația juridică a bunurilor imobile deținute de S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  Debitoarea deține în proprietate un imobil ”teren” în suprafaţă de 17.500 

m2, situat în loc. Luna, jud. Cluj, destinația acestui teren fiind aceea de “teren 

arător”. 

 

Sarcini 

Precizăm că imobilul deținut de către debitoare nu este liber de sarcini, acesta 

fiind grevat cu un drept de ipotecă de rang III în favoarea băncii Italo Romena 

Spa.  

 

3.2 Situația juridică a bunurilor mobile deținute de S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  Bunurile mobile aflate în patrimoniul Societății constau în: 

- maşină de aplicat adeziv FIN  

- dispozitiv pentru presare 

- compresor cu şurub Parise  

- set pompă Basis şi magnetizator  

- linie de prelucrare inferior-superior  

- presă hidraulică Vetacs Stak-Ress.   

   

 



4. ANALIZA DE PIAȚĂ 

 

  Deși afectată de contextul actual din piața românescă, dar mai ales de lipsa 

capitalului de lucru care a dus la intrarea Societății în procedura de insolvență, 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. ocupă un loc important în rândul 

producătorilor de panel din România. Un alt aspect care ar putea contribui la 

succesul companiei în vederea depășirii cu succes a situației actuale, este intrarea 

pe piață cu noi activități dintre care amintim prestările de servicii în sistem lohn. 

  Din punct de vedere al analizei de piață, sistemul lohn prezintă numeroare 

avantaje pentru exportator (prestator), dintre care amintim: 

- folosirea surplusului capacităților de producție pe seama unor piețe 
existente deja în condițiile specifice acestei operațiuni, adică 
livrând manopera, utilități, într-un fel chiar și amortizarea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor de lucru. 

- menținerea producției la un nivel cantitativ acceptabil sau chiar 
ridicat, chiar dacă nu dispune de materiile prime și materialele 
care să corespundă din punct de vedere calitativ cerințelor pieței 
contemporane, procurându-le de la ordonator. 

- posibilitatea modernizării unor activități din domeniul proiectării de 
produs și al tehnologiei executării acestuia, primind odată cu 
comenzile și o serie de modele, desene, uneori și asistență tehnică, 
deci un veritabil “know-how” de fabricație. 

- menținerea la un nivel relativ ridicat a gradului de ocupare a forței 
de muncă, iar impactul conoştințelor dobândite de la partenerul 
său se va răsfrânge favorabil asupra calității acesteia. 

- executarea unor produse în lohn reprezintă o dovadă a 
competitivității întreprinderii sub aspectul producției, ceea ce 
pentru managerii competenţi poate constitui o premisă de trecere 
la fabricarea unor produse de același tip, însă sub marca proprie 
(subproducţie, coproducţie).     

La nivel de entitate, în speţă debitoarea S.C. AUSTROPLAST PRODUCT 
S.R.L., prestările de servicii în sistem lohn au constituit o sursă viabilă şi au făcut 
ca debitoarea să poată face faţă cu succes plăţilor curente ivite după data 
deschiderii procedurii, după cum urmează: chirii, utilităţi, salarii curente, 



contribuţii sociale obligatorii către Bugetul de Stat şi Bugetele Asigurărilor 
Sociale de Stat şi, nu în ultimul rând, TVA-ul datorat pentru prestările de servicii 
realizate în primele 5 luni din acest exerciţiu financiar.                              

 

5. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ÎN PERIODA 

2008-2011 

 

5.1. Analiza patrimoniului în perioada 2008-2011 

 

Situația patrimonială a societății în perioada 2008- 2011 se prezintă astfel: 

 

Denumire indicator 2008 2009 2010 28.02.2011 

ACTIVE IMOBILIZATE 747759 626063 586136 579482 

Stocuri 1145095 915797 153938 94847 

Creante 1432994 1431751 329141 379161 

Titluri de plasament 0 0 0 0 

Disponibilitati băneşti-alte valori 57793 75393 764 908 

TOTAL  ACTIVE CIRCULANTE 2635882 2422941 483843 474916 

Conturi de regularizare activ 0 0 0 0 

Prime de ramb.obligaţiuni 0 0 0 0 

TOTAL ACTIV 3383641 3049004 1069979 1054398 

Capital social 200 200 200 200 

Rezerve si fonduri 0 0 0 0 

Rezultat reportat -337089 -574333 -758257 -1658763 

Rezultatul exercitiului -237244 -183925 -900505 -13682 

Diferenţe din reevaluare 0 0 0 0 

Subvenţii pentru investiţii 0 0 0 0 

CAPITALURI PROPRII -574133 -758058 
-

1658562 -1672245 

Provizioane ptr. riscuri şi chelt. 0 0 0 0 

Datorii pe termen mediu si lung 2985000 0 1624067 1624067 

TOTAL CAP. PERMANENTE 2410867 -758058 -34495 -48178 

Credite bancare 2985000 1286391 1624067 1624067 

Alte împrumuturi şi datori financiare 0 3171 0 0 

Furnizori si asimilate -169135 1822860 516312 515816 

Buget de stat si local 779863 548112 440769 445890 

Salarii si asimilate 8235 4844 9684 20187 



Creditori diverşi 9 0 0 0 

Alte datorii 356239 14872 137709 120637 

TOTAL DATORII TERMEN SCURT 975211 3814098 1104474 1102530 

Cheltuieli inregistrate in avans 2.437 7036 0 0 

TOTAL DATORII 3960211 3814098 2728541 2726597 

Conturi de regularizare pasiv 0 0 0 0 

TOTAL PASIV 3383641 3049004 1069979 1054398 
Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  Analiza datelor din perioada 01 ianuarie 2008–28.02.2011 are la bază 

informațiile din contabilitatea societății. 

 

5.2. Situația activelor imobilizate ale Societății 

 

5.2.1. Evoluția imobilizărilor corporale 

Denumire  2008 2009 2010 2011 

Imobile 380.387 380.387 380.387 380.387 

Alte instalații, utilaje și 

mobilier 416.044 319.419 319.419 319.419 

Imobilizări corporale - 

total 796.431 699.806 699.806 699.806 

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  Imobilul reprezintă categoria de active imobilizate cu cea mai mare valoare 

în toată perioada analizată. Echipamentele tehnologice deținute de către 

debitoare au o valoare de 205.749 lei la data de 31.12.2010, ele fiind amortizate 

liniar pe duratele utile de viață care variază între 3 și 8 ani. Acestea constau în 

maşină de aplicat adeziv FIN, dispozitiv pentru presare, compressor cu şurub 

Parise, set pompă Basis şi magnetizator, linie de prelucrare inferior-superior şi 

presă hidraulică Vetacs Stak-Ress. 

 

5.3. Situația activelor circulante ale Societății 

Evoluția stocurilor în perioada 31.12.2008-28.02.2011 se prezintă după cum 

urmează: 



 

Denumire  2008 2009 2010 2011 

Stocuri 1145095 915797 153938 94847 

Stocuri - total 1145095 915797 153938 94847 

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  Scăderea înregistrată de stocuri se datorează exclusiv scăderii stocului de 

produse finite şi materii prime. 

  Structura și evoluția creanțelor în perioada 31.12.2008-28.02.2011 se 

prezintă după cum urmează: 

Denumire  2008 2009 2010 2011 

Creanțe 1432994 1431751 329141 379161 

Creanțe - total 1432994 1431751 329141 379161 

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

 Creanţele reprezintă anumite drepturi băneşti faţă de terţi şi în cazul de 

faţă sunt reprezentate în principal de creanţe comerciale, adică sume neîncasate 

la termen rezultate în urma prestărilor de servicii sau a diverselor vânzări. 

Acestea urmează o traiectorie descrescătoare în perioada 2008-2011 . 

 

Evoluția disponibilităților 

 

  Disponibilităţile băneşti, urmează o traiectorie decrescătoare și ele, 

înregistrând valori fluctuante, însă indicând clar o insuficienţă de lichidităţi 

necesare plăţii datoriilor scadente, de unde rezultă un nivel limitat al activităţii 

firmei, alocarea acestor resurse fiind orientată către susținerea cheltuielilor 

specifice producţiei de panel şi achiziții de materii prime. 

 

5.4. Situația obligațiilor Societății 

Denumire  28 Februarie 2011 

Credite bancare pe termen lung 1.624.067 

Datorii privind Leasing-ul 0 



TOTAL DATORII PE TERMEN > 1 AN 1.624.067 

Salarii și alte drepturi similare 20.187 

Datorii comerciale către furnizori 515.816 

Creditori diverși 0 

Datorii către Bugetul Statului 445.890 

Alte datorii 120.637 

TOTAL DATORII PE TERMEN < 1 AN 1.102.530 

TOTAL DATORII 2.726.597 

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  La data de 28.02.2011 valoarea datoriilor comerciale ale Societății 

(excluzând creditele bancare) era de 1.102.530,00 lei, ponderea cea mai 

însemnată fiind reprezentată de categoria ”Datorii comerciale către furnizori” , 

“Bugetul statului” și ”Alte datorii”. 

 

6. DIAGNOSTICUL FINANCIAR PATRIMONIAL 

 

 Diagnosticul patrimoniului net 

 

  Diagnosticul financiar patrimonial constituie un instrument managerial 

menit să contribuie la menținerea și dezvoltarea întreprinderii într-un mediu 

concurențial tot mai dens, precum și la înțelegerea trecutului și prezentului în 

scopul fundamentării obiectivelor strategice viitoare. 

  Se realizează pe baza bilanțului contabil, deoarece permite formularea unor 

concluzii privind condițiile de echilibru financiar și evidențierea structurii 

financiare a întreprinderii. 

  Patrimoniul net se calculează ca diferență între activul total și datoriile 

totale, reflectând în esență activele firmei negrevate de datorii la un moment dat; 

prin urmare, patrimoniul net reflectă averea întreprinderii la o anumită dată (are 

un caracter static), după cum urmează: 

Situația patrimoniului net 2008 2009 2010 

Active imobilizate 747759 626063 586136 

Active circulante 2635882 2422941 483843 



TOTAL ACTIVE 3383641 3049004 1069979 

Datorii curente 975211 3814098 1104474 

Datorii pe termen lung 2985000 1286391 1624067 

TOTAL DATORII 3960211 3814098 2728541 

PATRIMONIUL NET -576.570 -765.094 -1.658.562 

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  Valoarea datoriilor depășește valoarea activelor deținute de către societate, 

rezultând un patrimoniu net negativ în sumă de 1.658.562 lei la finele anului 

2010. Principalele elemente care au determinat apariția situației susamintite au 

fost cifra de afaceri în descreştere înregistrată începând cu anul 2008 și creșterea 

continuă a datoriilor curente.  

 

7. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND PROCEDURA DE 

REORGANIZARE JUDICIARĂ A SOCIETĂȚII 

 

7.1. Deschiderea procedurii insolvenței și confirmarea DDG 

Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al  S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 

  Ca urmare a cererii formulate de către S.C. AUSTROPLAST PRODUCT 

S.R.L., prin încheierea comercială pronunţată la judecătorul sindic în ședința 

public din 14.03.2011 în dosarul nr. 7744/1285/2010, aflat pe rolul Tribunalului 

Comercial Cluj, a fost deschisă procedura de insolvență impotriva S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2006. 

  Prin Hotărârea Adunării Asociaților S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

din data de 31.03.2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, a fost 

numit în calitate de administrator special al debitorului S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L d-l Ivanov Pavel. 

  În conformitate cu prevederile art. 20, lit. b și art. 59 din Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar al Societății, 

DDG Insolvency SPRL, a examinat activitatea debitoarei în raport cu situația de 



fapt și a întocmit raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 

stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar putea fi imputabilă, 

exprimându-şi opinia asupra existenței premiselor angajării răspunderii acestora, 

în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 și asupra posibilității reale de 

reorganizare efectivă a  activității S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L, raport 

care a fost depus la dosarul cauzei. 

 

7.2 Cauzele insolvenței  

  

  Cauzele care au condus la apariția stării de insolvență a S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. sunt prezentate mai jos în sinteză și au fost 

detailate în Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 

stării de insolvență și anume: 

- Aplicarea unei politici de investiții deficitară, de unde rezultă o 

gestionare precară a activelor  din patrimoniul debitoarei. 

- Atât resursele permanente, necesare finanțării nevoilor 

permanente (activele imobilizate), cât și resursele temporare 

necesare finanțării activelor circulante (nevoile temporare) sunt 

insuficiente, iar împreună cu fondul de rulment negativ, determină 

o stare de dezechilibru financiar. 

- Fonduri insificiente pentru susținerea activității și realizarea unor 

planuri de investiții necesare dezvoltării societății. 

- Dificultățile întâmpinate în privința recuperării unor debite 

restante, dar și întârzierile înregistrate până la momentul încasării 

acestor creanțe. 

- Disponibilitățile bănești reduse, insuficiente acoperirii obligațiilor 

de plată acumulate de debitoare pe parcursul perioadei, 

necahitarea acestora ducând la dificultăți de ordin financiar și 

agravând situația financiară precară în care se afla debitoarea. 



- Dobânzile aferente contractelor de credit au condus la rezultate 

financiare negative (pierdere), care la rândul lor au diminuat 

rezultatul net al exercițiului. 

- Lipsa unui management care să aibă o viziune de ansamblu asupra 

business-ului a constituit încă un factor favorizant pentru intrarea 

societății în insolvență. 

 

7.3   Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea Planului 

de reorganizare  

 

 Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a 

activității S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. de către Debitoare conform art. 

94, alin 1, lit. b, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței au fost 

îndeplinite după cum urmează. 

- Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către 

administratorul judiciar în raportul asupra cauzelor și 

împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență. 

- Tabelul definitiv al creanțelor împotriva S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L a fost depus la dosar şi afişat la data de 

07.06.2011. 

- S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. și-a manifestat intenția de 

reorganizare odată cu depunerea cererii de deschidere a procedurii, 

în termenul și în conformitate cu prevederile art. 33, alin. 6 din 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 

  Situația sintetică a tabelului definitiv de creanțe cu data de referință 

07.06.2011 se prezintă astfel: 

 

Categoria de creanțe Creanțe admise  

Creanțe garantate 1.841.958,37 

Creanțe salariale 20.187,00 

Creanțe bugetare 330.182,63 



Creanțe chirografare 63.884,80 

TOTAL  2.256.212,80 

 

7.4   Premisele Planului de reorganizare 

 

  Obiectivul fundamental al Planului îl constituie continuarea activității 

debitoarei și achitarea într-o măsură cât mai mare a tuturor categoriilor de 

creanțe. Dezvoltate in extenso pe parcursul Planului de reorganizare, premisele 

care stau la baza întocmirii acestuia pot fi structurate astfel: 

 În conformitate cu Tabelul definitiv al creanțelor, masa credală a S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L este format dintr-un număr de 8 creditori, 

însumând 2.256.212,80lei. Structura creditorilor S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L este fragmentată. Ponderea valorică a principalelor categorii 

de creditori conform Tabelului defuinitiv al creanțelor S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L în totalul masei credale se prezintă după cum urmează: 

 Creditori garantați – 81,64 % 

 Creditori salariali – 0,89 % 

 Creditori bugetari – 14,63 % 

 Creditori chirografari – 2,82 % 

 

 Evaluarea activelor imobiliare şi mobiliare din patrimoniul S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. a fost solicitată de către societate și a 

fost efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare de 

către S.C. JOB LINE S.R.L.. În ”Raportul de evaluare proprietăți imobiliare 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L., au fost estimate următoarele 

valori: 

 Valoarea de piață a proprietății imobiliare descrise în cuprinsul 

Raportului de evaluare, aflate în patrimoniul S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L., este 230.300 lei, iar pentru bunurile mobile o 

valoare de 134.012 lei.  



 Valoarea de lichidare a proprietății imobiliare descrise în cuprinsul 

Raportului de evaluare, aflate în patrimoniul S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L., este 161.210 lei, iar pentru bunurile mobile o 

valoare de 93.808 lei. 

   

 Luând în considerare cele menționate anterior, precum și intenția 

asociaților debitoarei în legătură cu acordarea unei finanțări suplimentare, 

necesare pentru continuarea activității, considerăm că sunt îndeplinite premisele 

pentru reorganizarea activității debitoarei, atât în ceea ce privește partea de 

prestări în sistem lohn cât și latura producţiei de paneluri, activitate cu care 

debitoarea şi-a început activitatea din momentul înfiinţării. 

 Debitoarea urmărește un grad cât mai ridicat de satisfacere a creanțelor 

creditorilor Societății, iar ipoteza reorganizării judiciare conform 

prezentului Plan de reorganizare asigură un grad mai mare de satisfacere a 

masei credale comparative cu falimentul, ipoteză în care doar creditorii 

garantaţi primesc o cotă redusă din valoarea totală a creanţei deţinute, 

restul categoriilor de creditori neprimind nimic. Acest aspect este 

evidențiat  fără a lua însă în discuție restul cheltuielilor generate de 

deschiderea prezentei proceduri și onorariul administratorului judiciar. 

  În contextul crizei financiare internaționale, acționarii S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L. dispun parțial de resursele financiare necesare pentru 

finanțarea continuării activității Societății în măsura în care în anumite perioade 

pasivul de plată nu ar putea fi susținut în totalitate din activitatea proprie, 

condiție esențială pentru un grad ridicat de rambursare a datoriilor către 

creditorii acesteia. De asemenea, veniturile din prestări servicii lohn  și din 

activitatea de producţie panel vor susține și ele programul de plată al creanțelor. 

  Previziunile financiare s-au bazat pe condițiile de piață actuale luând în 

considerare anumiți factori cum ar fi creșterea inflației și a cursului valutar. 

  Analiza posibilităților de reorganizare în ceea ce privește activitatea 

autorizată în cursul anului 2010 se face în ipoteza identificării și existenței cererii 

de noi surse de finanțare, deoarece au existat două motive principale pentru 



intrarea pentru aceste  servicii și obținerea Societății în stare de insolvență: 

managementul inadecvat și previzionarea mult prea optimistă încasărilor.  

 

8. MĂSURILE DE REORGANIZARE JUDICIARĂ 

 

 8.1. Durata Planului de reorganizare 

 

  Termenul de executare a Planului de Reorganizare S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L. va fi de maxim 36 luni de la data confirmării acestuia, cu 

posibilitate de prelungire în condițiile legii. 

  Pentru primele 12 luni se estimează că Societatea va efectua demersuri 

pentru finanțarea capitalului de lucru, concomitent cu identificarea surselor de 

finanțare a Planului. 

 

 8.2. Măsuri interne pentru realizarea Planului de reorganizare  

 

  Având în vedere ca noile tendințe de redresare a economiei românești în 

general converg spre activități cu costuri mai ieftine în contextul perioadei 

extrem de dificile, S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. a regândit toată 

activitatea, după cum urmează: 

1. Adoptarea de strategii de marketing care să-i asigure supraviețuirea pe 

piața specifică.   

2. Continuarea activității curente. 

3. Reluarea obiectului de activitate de producţie panel. Aici este important de 

amintit contractele de furnizare paneluri deja încheiate la această dată de 

către debitoare cu următorii beneficiari: S.C. MARIBA PLAST S.R.L., S.C. 

OXANA INSTALL S.R.L., S.C. COMSART S.R.L., S.C. SERVINT S.R.L., 

S.C. SILCAR PROD S.R.L., S.C. ALIDOR S.R.L. 

4. Infuzia de capital fie din partea asociaților, fie din partea unui terț. 

  Pentru obținerea surselor de finanțare a realizării noului concept și, 

implicit, a prezentului Plan de reorganizare, avem două posibilități: 



a) obținerea de resurse financiare necesare pentru extinderea și regândirea 

activității. 

b) obținerea de lichidități necesare pentru continuarea activității curente. 

  Foarte important de menționat este faptul asociații debitoarei și-au arătat 

intenția de a susține financiar realizarea Planului și  disponibilitatea în acest 

sens. 

 

8.3 Previziuni privind bugetul de venituri și cheltuieli pe 

perioada palnului de reorganizare 

 

  În cele ce urmează vom prezenta bugetul de venituri și cheltuieli al 

societății pentru perioada planului de reorganizare precum și prezumțiile avute 

în vedere la construcția acestuia. 

 La elaborarea prezentului buget previzionat de venituri și cheltuieli s-a avut în 

vedere minimul de venituri care s-ar putea realiza și maximul de cheltuieli 

estimate posibile, așadar existând posibilitatea reală ca plățile să se poată efectua 

mult mai repede decât anticipăm în prezentul Plan. 

  De asemenea, profitul brut estimat este la nivelul profitului net (mai puţin 

în ultimul trimestru cuprins în Buget de venituri și cheltuieli previzionat), 

datorită faptului că debitoarea are pierderi reportate în cuantum foarte ridicat 

din anii anteriori, ori profitul se impune doar după acoperirea pierderilor 

înregistrate de o entitate.   

 

 



SC AUSTROPLAST PRODUCT SRL – Buget de venituri și cheltuieli previzionat 

 

 

 ANUL I ANUL II ANUL III 

Venituri din prestări servicii 

lohn 

120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 195.000 195.000 195.000 195.000 

Venituri din producția și 

vânzarea de panel 

66.500 66.500 66.500 66.500 142.000 150.000 150.000 150.000 126.000 126.000 135.000 135.000 

CIFRA DE AFACERI 186.500 186.500 186.500 186.500 292.000 300.000 300.000 300.000 321.000 321.000 330.000 330.000 

Costul de producție 23.250 23.250 23.250 23.250 49.700 52.500 52.500 52.500 44.150 44.150 47.250 47.250 

Cheltuieli totale estimate 13.250 13.250 13.250 13.250 35.040 36.478 36.478 36.478 89.880 89.880 92.400 92.400 

Costuri totale 36.500 36.500 36.500 36.500 84.740 88.978 88.978 88.978 134.030 134.030 139.650 139.650 

EBITDA 150.000 150.000 150.000 150.000 207.260 211.022 211.022 211.022 186.970 186.970 190.350 190.350 

Venituri excepționale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli excepționale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri financiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli financiare 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Profit brut 126.000 126.000 126.000 126.000 183.260 187.022 187.022 187.022 162.970 162.970 166.350 166.350 

Impozit profit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.742 

Profit net 126.000 126.000 126.000 126.000 183.260 187.022 187.022 187.022 162.970 162.970 166.350 157.608 

 

 

    

  



   

   Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin prezentul Plan de 

reorganizare potrivit legii, sunt următoarele: 

- Categoria creanțelor garantate – Italo Romena Bank S.A, AFP Cluj-

Napoca (art. 100, alin. 3, lit. a). 

- Categoria creanțelor bugetare – AFP Cluj-Napoca, ITM Cluj, 

Primăria Luna, Primăria Cluj-Napoca(art. 100, alin. 3, lit. c) 

  Categoriile de creanțe care  sunt defavorizate prin prezentul Plan de 

reorganizare potrivit legii, sunt următoarele: 

- Categoria creanțelor salariale – (art. 100, alin. 3, lit. b). 

- Categoria creanțelor chirografare 

  Întrucât toate creanțele înscrise în Tabelul definitiv de creanțe împotriva 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. urmează să fie achitate prin Programul de 

plăți într-un cuantum cel puțin egal cu cel care ar fi achitat în caz de faliment, 

acest Plan  menționează și alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor 

tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă care ar putea 

fi primită prin distribuire în caz de faliment, cu excepția plăților prevăzute a fi 

efectuate către aceștia conform Programului de plăți și a prevederilor Planului. 

Cu toate acestea, în faliment, totalul sumelor ditribuite ar fi de maxim 255.018 

lei, care ar acoperi doar parţial (15,78%) creanțele garantate restul creanţelor 

înscrise în tabelul definitiv rămânând neacoperite, fără a lua în discuție restul 

cheltuielilor generate de deschiderea prezentei proceduri și onorariul 

administratorului judiciar. În cazul reorganizării însă, creditorului garantat 

Banca Italo Romena SpA îi este acoperită creanţa deţinută în proporţie de 100% 

iar creditorului AFP Cluj care deţine atât creanţe garantate cât şi creanţe bugetare 

urmează a-i fi achitate integral sumele prevăzute în tabelul definitiv al creanţelor. 

Totodată ceilalţi creditori bugetari primesc conform programului de plăţi din 

prezentul plan un procent de 100% din creanţele deţinute, urmând ca salariaţii cu 

contract individual de muncă să fie defavorizaţi primind în acest sens doar un 



procent de 50% din totalul creanţei înscrise în tabel, respectiv suma de 10.093,50 

lei. Pentru restul creditorilor chirografari prezentul plan prevede o modificare a 

creanțelor acestora în sensul diminuării lor într-un procent de 100%. 

  De la data confirmării acestui Plan de reorganizare, S.C. AUSTROPLAST 

PRODUCT S.R.L. este descărcată de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care 

le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută în Plan. De asemenea, 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. este descărcată de orice răspundere în 

sensul art. 95, alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 

  În eventualitatea confirmării prezentului Plan de reorganizare, fiecare 

categorie defavorizată de creanțe care a respins Planul va fi supusă unui 

tratament corect și echitabil în sensul art. 101, alin. 2, lit. a din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenței ”în cazul în care o categorie defavorizată respinge 

Planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate 

neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 101, alin. 3, nu 

primește mai multe decât ar primi în cazul falimentului”. 

 

PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR înscrise în Tabelul 

definitiv 

 

  Având în vedere procedurile specifice de votare a Planului de reorganizare, 

toate proiecțiile financiare au fost construite pornind de la premisa că prima lună 

a Planului de reorganizare este luna noiembrie 2011. Astfel, în cele ce urmează, 

termenul de Anul I (II sau III) înseamnă perioada noiembrie – octombrie. 

  Așa cum prevede Legea nr. 85/2006, planul va indica ”perspectivele de 

redresare” ale debitoarei, ”măsurile concordante” propuse în acest sens, 

”tratamentul creanțelor” și ”măsurile adecvate” pentru aplicarea planului. 

  La acest capitol vom insista asupra ”tratamentului creanțelor” în cadrul 

procedurii reorganizării S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 



  În conformitate cu acest articol, planul de reorganizare va menționa 

categoriile de crențe care nu sunt defavorizate (pct. a), tratamentul categoriilor de 

creanțe defavorizate (pct.b), ce despăgubiri urmează a fi oferite tuturor 

categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire 

în caz de faliment (pct. d). 

  În acest sens, menționăm categoriile de creanțe propuse spre votarea 

planului în conformitate cu prevederile art. 100, alin. 3 din Legea nr. 85/2006: 

1. Categoria creanțelor garantate – Italo Romena Bank S.A, AFP Cluj-Napoca 

(art. 100, alin. 3, lit. a). 

2. Categoria creanțelor bugetare – AFP Cluj-Napoca, ITM Cluj, Primăria 

Luna, Primăria Cluj-Napoca(art. 100, alin. 3,  

3. Categoria creanțelor salariale – (art. 100, alin. 3, lit. b). 

 

  Având în vedere procedurile specifice de votare a planului de reorganizare, 

toate proiecțiile financiare au fost construite pornind de la ideea ca prima lună a 

planului de reorganizare este luna noiembrie 2011. 

 

    

  Tabelul următor prezintă situația centralizatoare a distribuirilor care 

urmează a fi efectuate de societate în perioada de reorganizare: 

 



PROGRAMUL DE PLĂȚI A CREANȚELOR 
 

Creditor Creanța 

ditribuită/proc

ent 

TRIM 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

V 

TRIM 

VI 

TRIM 

VII 

TRIM 

VIII 

TRIM 

IX 

TRIM 

X 

TRIM 

XI 

TRIM 

XII 

Italo 

Romena 

Bnak S.A. 

1.616.249,38-

100% 

0,00 0,00 80.812,47 80.812,47 80.812,47 80.812,47 80.812,47 80.812,47 80.812,47 80.812,47 80.812,47 888.937,15 

AFP Cluj 555.158,00-

100% 

0,00 0,00 55.515,80 55.515,80 55.515,80 55.515,80 55.515,80 55.515,80 55.515,80 55.515,80 55.515,80 55.515,80 

Salariaţi cu 

CIM 
10.093,50-50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.093,50 

Primăria 
Luna 

641,63-100% 0,00 0,00 0,00 641,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consilul 
Local 
ClujNapoca 

50,00-100% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.374.067,82 0,00 0,00 136.328,27 139.969,90 136.378,27 136.328,27 136.328,27 136.328,27 136.328,27 136.328,27 136.328,27 954.546,46 



    8.2.1 Păstrarea, de către debitor, a conducerii activității sale, 

inclusiv dreptul de dipoziție asupra bunurilor din  averea sa, cu 

suprevegherea activității sale de către un administrator desemnat în 

condițiile legii. 

 

      În perioada de realizare a planului, debitoarea își va păstra în parte dreptul de 

a-și conduce parțial activitatea și operațiunile curente aferente obiectului de 

activitate al acesteia, cu autorizarea prealabilă a administratorului judiciar. 

     Administratorul judiciar și administratorul special al  debitoarei vor exercita 

activitățile stabilite conform acestui Plan. 

 

8.2.2 Obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării 

planului și sursele de proveniență ale acestora. 

 

Acest aspect a fost tratat la pct. 8.2 din prezentul Plan, referitor la 

perspectivele de redresare ale debitoarei. În paralel, atât administratorul judiciar 

cât și debitoarea vor încerca prin eforturi susținute să identifice și alte surse de 

finanțare a Planului în speranța punerii în aplicare a prezentului Plan așa cum el 

a fost conceput. 

 

8.2.3 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 e cazul. 

 

8.2.4 Fuziunea debitorului 

 

Fuziunea prezintă într-adevăr numeroase avantaje - consolidarea pe piață 

a companiei, obținerea unei cote mai mari de piața locală sau chiar extinderea în 



alte regiuni geografice. În cazul debitoarei însă, nu se pune deocamdată în 

discuție vreun proces de fuziune, decât în măsura în care vor fi identificați 

potențiali investitori care să participe la realizarea Planului. 

 

8.2.5 Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii 

debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau 

distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanțelor 

pe care aceștia le au față de averea debitorului. 

 

Nu se impune la acest moment lichidarea unora dintre bunurile debitoarei 

sau distribuirea acestora către creditorii acesteia, însă dacă, pe parcursul 

realizării prezentului Plan vânzarea anumitor bunuri ar fi necesară, 

administratorul judiciar va consulta și solicita votul Comitetului creditorilor în 

acest sens. În cazul S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L însă, în conformitate 

cu obiectul principal de activitate, afacerea constă tocmai învânzarea anumitor 

produse finite în vederea obținerii de profit (care nu se va realiza prin procedura 

de lichidare). 

În ipoteza în care debitoarea nu va putea susține integral din activitatea 

curentă programul de plată al creanțelor prevăzute în prezentul Plan de 

reorganizare, se va proceda la vânzarea terenului terenul deținut de către acesta, 

aspect care va fi luat în discuție doar în ultimul an al  realizării Planului. 

 

      8.2.6 Modificarea sau stingerea garanțiilor reale, cu acordarea 

obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanții sau 

protecții echivalente. 

 

Nu este cazul. 



       8.2.7 Prelungirea datei scadenței, precum și modificarea ratei 

dobânzii, penalități sau a oricărei alte clauze din cuprinsul 

contractului sau a celorlalte izvoare ale obligațiilor sale. 

 

Nu este cazul. 

 

8.3 Efectele reorganizării  

 

Implementarea Planului de reorganizare după procedura de admitere, 

aprobare și confirmare a acestuia va avea următoarele efecte: 

 

8.3.1 Efecte economic-sociale 

REORGANIZARE FALIMENT 

 Circuitul economic constituit din furnizori 

- S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L 

prestator servicii și producător – clienți va 

fi păstrat 

 Vor fi create noi locuri de muncă 

 

 Circuitul economic din care S.C. 

AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L 

făcea parte va fi dezechilibrat și va 

determina conform principiului 

dominoului intrarea în faliment a 

unor furnizori și la insolvabilitatea 

unor clienți 

 

8.3.2 Efecte zonale 

REORGANIZARE FALIMENT 

 Rămâne activ/funcțional unul dintre cei 

mai importanți producători de panel și 

prestatori de servicii în domeniu ai zonei. 

 

 Dispare unul dintre 

importanții producători panel ai 

zonei. 

 



8.3.3 Efecte asupra bugetului consolidat al statului 

REORGANIZARE FALIMENT 

 Se vor încasa lunar la Bugetul Statului 

sume născute după data deschiderii 

procedurii din continuaream activității 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L  

 Creditorii bugetari vor primi 100% din 

totalul creanțelor admise la masa credală 

 

 Nu se vor mai încasa sumele 

derivând din continuarea activității 

S.C. AUSTROPLAST PRODUCT 

S.R.L 

 Creditorii bugetari nu primesc nici 

un procent din valoarea totală a 

creanţelor deţinute împotriva 

debitoarei.  

 

8.3.4 Efecte asupra gradului de acoperire a creanțelor 

REORGANIZARE FALIMENT 

 Creditorii garantați prevăzuți în programul 

de plată al creanțelor primesc 100%, din 

totalul creanțelor deținute împotriva averii 

debitoarei. 

 Creditorii salariali primesc 50% din 

valoarea creanțelor acestora 

 Creditorii bugetari primesc 100% din 

valoarea creanțelor acestora 

 

 

 Creditorii garantați prevăzuți în 

programul de plată al creanțelor 

primesc în medie 17%, respectiv 0% 

din valoarea creanțelor acestora 

 Creditorii salariali primesc 0% din 

valoarea creanțelor acestora 

 Creditorii bugetari primesc 0 % din 

valoarea creanțelor acestora 

 Celelalte creanțe chirografare sunt 

rămân integral neacoperite. 

 

 

9. CONDIȚIILE PRECEDENTE ÎNCHIDERII PROCEDURII DE 

REORGANIZARE JUDICIARĂ 

  Planul de reorganizare propus va fi considerat realizat și se va solicita 

închiderea procedurii de reorganizare, în cazul în care sunt îndeplinite toate 



obligațiile de plată ale S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L asumate prin Plan 

în condițiile continuării activității. De asemenea, de la data închiderii procedurii 

de reorganizare judiciară, Debitorul este descărcat de orice răspundere în sensul 

art. 95, alin. 5, lit. c din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 

 

10. CONCLUZII 

 

  Planul de reorganizare al activității S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L 

este menit să prezinte părților interesate prespectivele de redresare ale Societății, 

în condițiile identificării celei mai bune metode de valorificare a averii acesteia, a 

acoperirii într-un grad cât mai ridicat a sumelor înscrise în tabelul definitiv al 

creanțelor și a tuturor cheltuielilor de procedură generate atât în perioada de 

observație cât și în perioada de reorganizare judiciară. 

  Principalele premise ce stau la baza Planului de reorganizare sunt intenția 

Societății prin Administratorul special de a continua activitatea de producție panel 

și prestări servicii în sistem lohn, de a implementa obiectivele asumate prin Planul 

de reorganizare precum și intenția de atragere de capital de lucru pentru noua 

activitate. 

  Perioada de aplicare a Planului este 36 luni de la confirmarea acestuia, în 

conformitate cu prevederile art. 95, alin. 3 din Legea nr. 85/2006, cu posibilitate 

de prelungire în condițiile legii. 

  Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de reorganizare Debitorului i 

se va păstra dreptul de administrare, urmând ca activitatea să fie desfășurată sub 

conducerea administratorului special cu supravegherea administratorului 

judiciar. 

 

                              S.C. AUSTROPLAST PRODUCT S.R.L. 

 prin Administrator special 

Ivanov Pavel 


