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PREAMBUL 

 
Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de 

reorganizare este Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Prin prisma acestor prevederi legale se oferă şansa debitorului faţă de care 

s-a deschis procedura prevăzută de legea mai sus menţionată să-şi continue viaţa 
comercială, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, 
conform art.95 (1): “ va indica perspectivele de redresare în raport cu 
posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare 
disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, şi va cuprinde măsuri 
concordante cu ordinea publică (…)” (Art.95 alin.1 din Legea nr.85/2006). 

 
 Autorul planului şi durata acestuia 

  
Planul de reorganizare al S.C. OLD PEAPLE S.R.L. este depus de către 

administratorul special al societăţii debitoare. 
Având în vedere faptul că, în baza atribuţiilor conferite de lege şi de 

judecătorul sindic, dar şi din prisma analizei şi controlului permanent economico-
financiar asupra activităţii debitoarei, dată fiind conducerea în tot a activităţii 
debitoarei pe perioada de observaţie, administratorul special şi-a conturat o 
imagine fidelă asupra situaţiei actuale a societăţii şi asupra obiectivelor de 
urmărit în perspectiva reorganizării, s-a considerat faptul că propunerea 
prezentului plan de reorganizare va permite creditorilor societăţii debitoare 
recuperarea într-o mai mare măsură a creanţelor deţinute faţă de societate. 

În ceea ce priveşte durata de implementare a planului de reorganizare, în 
vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societăţii debitoare, se 
propune implementarea acestuia pe durata maximă prevăzută de prevederile 
art.95 alin.3 din Legea nr. 85/2006 şi anume trei ani de la data confirmării 
acestuia de către judecărul sindic. Planul prevede şi posibilitatea prelungirii cu 
încă un an a perioadei de reorganizare, cu acordul a două treimi din creditorii 
aflaţi în sold după 18 luni. 

De asemenea, pe durata de implementare a planului de reorganizare 
activitatea societăţii debitoare va fi condusă de către un administrator judiciar al 
debitoarei. 

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 
85/2006, proclamat fără echivoc în art.2, şi anume acoperirea pasivului 
debitorului în insolvenţă. De asemenea, unul din scopurile propunerii prezentului 
plan este asigurarea pentru creditorii societăţii a unui nivel al recuperării 
creanţelor superior celui de care aceştia ar avea parte în cadrul unei ipotetice 
proceduri de faliment. 

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a 
legii, este reorganizarea debitorului şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, 
cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este 



relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea nr. 85/2006, respectiv 
necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv 
restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării 
sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru 
satisfacerea intereselor creditorilor. 

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea 
unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, 
menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a 
activităţii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care 
urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea 
de bază a societăţii profitabilă. 

Planul de reorganizare potrivit spiritului Legii nr.85/2006, trebuie să 
satisfacă scopul reorganizării lato sensu, anume menţinerea debitoarei în viaţa 
comercială şi socială, cu efectul menţinerii serviciilor debitorului pe piaţă. 
Totodată,  reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o 
şansă în plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, în concepţia modernă 
a legii, este mult mai profitabil ca o afacere funcţională să producă resursele 
necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment. 

 Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societăţii 
debitoare prin reorganizarea activităţii acesteia sunt accentuate cu atât mai mult 
în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidităţi şi 
scăderea semnificativă a cererii pentru achiziţia de bunuri mobile, precum cele 
existente în patrimoniul societăţii.  

În acest context economic încercarea de acoperire a pasivului societăţii 
debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un 
interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistenţa unei cereri 
susţinute pentru activele societăţii. De asemenea, trebuie menţionat faptul că 
unele din bunurile existente din patrimoniul societăţii sunt uzate din punct de 
vedere moral, existând posibilitatea ca procedura de lichidare a acestora să ridice 
reale dificultăţi în ceea ce priveşte valorificarea acestora potrivit destinaţiei lor. 

Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a 
societăţii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi 
social, având ca scop principal plata pasivului S.C. OLD PEAPLE S.R.L., 
relansarea viabilă a activităţii, sub conducerea administratorului judiciar în ceea 
ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate. 

 
NECESITATEA  PROCEDURII       REORGANIZĂRII 

 

Aspectul economic 
În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite 

comerciantului aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se 
redreseze şi să-şi urmeze comerţul. 



Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a 
unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul 
angajării unor noi afaceri, lansării pe piaţă a unor produse şi servicii sau 
îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii produselor şi serviciilor deja lansate. Planul de 
reorganizare constituie o adevărată  strategie de redresare, bazată pe adoptarea 
unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi 
structurale. 

 
Aspecte sociale 
Reorganizarea societăţii S.C. OLD PEAPLE S.R.L. şi continuarea 

activităţii sale îşi manifestă efectele sociale prin păstrarea salariaţilor existenţi în 
cadrul societăţii şi prin angajări suplimentare  în perioada imediat următoare. 

Astfel, societatea îşi propune relansarea activităţii de bază încheierii de noi 
contracte. 

Pentru realizarea acestor deziderate este necesară inclusiv realizarea de noi 
angajări. Societatea va avea în vedere la angajare criteriile de competenţă 
şi eficienţă. 
 

      Avantajele reorganizării 

      Premisele reorganizării S.C. OLD PEAPLE S.R.L. 
Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. OLD PEAPLE 

S.R.L. sunt următoarele: 1) continuitatea activităţii societăţii pe perioada de 
observaţie; 2) baza materială de care dispune societatea îi permite acesteia să-şi 
desfăşoare activitatea; 3) existenţa unor active în raport cu activitatea de bază a 
societăţii care pot genera sau pot fi sursă alternativă de venituri prin vânzarea 
acestora; 4) existenţa unui personal calificat, cu experienţă în domeniul de 
activitate al societăţii şi ataşat faţă de valorile societăţii; 5) adoptarea ca urmare a 
deschiderii procedurii insolvenţei faţă de societate a unor măsuri de reducere a 
costurilor acesteia şi de aducere a activităţii desfăşurate aproape de limita 
generării de profit. 

Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi încheierea efectivă a 
unor noi contracte, va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar 
suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. 

Per a contrario, vânzarea în acest moment a patrimoniului S.C. OLD 
PEAPLE S.R.L. în cazul falimentului ar reduce şansele de recuperare a creanţelor 
pentru creditori şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare 
inferioară faţă de valoarea sa reală. 

Valoarea planului şi demararea procedurii reorganizării sunt măsuri menite 
prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor 
garantaţi, cât şi ale celorlalţi creditori, precum şi interesele debitoarei care îşi 
continuă activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente. 

 
 



Avantaje generale faţă de procedura falimentului 
Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii 

antagonice, primii urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii 
debitorului, iar acesta din urmă menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. 
Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclude posibilitatea salvării 
intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în 
cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi 
activitatea, cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe 
urma maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, 
realizându-şi în acest fel creanţele într-o proporţie superioară decât ceea ce s-ar 
realize în ipoteza falimentului. 

Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje: 
Continuând activitatea, creşte considerabil gradul de vandabilitate al 

bunurilor unei societăţi “active”, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei 
societăţi “moarte”, nefuncţionale (patrimoniu care este nefolosit, este supus 
degradării inevitabile până la momentul înstrăinării). 

De asemenea, continuarea activităţii măreşte considerabil şansele ca 
activul societăţii să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcţionare (ca afacere), 
chiar în eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment. 

Societatea are costuri fixe semnificative (utilităţi, salarii, impozite, taxe 
locale, etc.), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin desfăşurarea activităţii 
de bază, precum şi din obţinerea de venituri şi valorificări ale bunurilor 
dispensabile activităţilor pe care societatea urmează a le desfăşura.  

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

Societatea are potenţial şi deţine baza materială necesară, pentru ca, o dată 
cu depăşirea blocajului în care se află, să poată să-şi desfăşoare activitatea la o 
capacitate mai ridicată, menţinând totodată locuri de muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CAPITOLUL I 

DATE INTRODUCTIVE 
 

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII 
 
DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENTULUI ECONOMIC 
1. Numele Societăţii: S.C. OLD PEAPLE S.R.L. 
2. Număr de Înregistrare în Registrul Comerţului: J08/367/2010 
3. Cod Unic de Înregistrare: 26714240 
4. Forma Juridică de Constituire: Societate cu răspundere limitată 
5. Adresa: str. Magnoliei, nr.14, bl.100, sc.D, ap.15, camera 2, Braşov, 

România  
6. Natura capitalului: 100% privat. 

 

1.2. Principalele activităţi prevăzute în obiectul de activitate sunt: 
 

494   – Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare 
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri 
0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 
0112  – Cultivarea orezului 
0113 -  Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 
0114 – Cultivarea trestiei de zahăr 
0115 – Cultivarea tutunului 
0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile 
0119 – Cultivarea altor plante din culture nepermanente 
0121 – Cultivarea strugurilor 
8121 – Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
8122 – Activităţi de specializare de curăţenie 
8129 – Alte activităţi de curăţenie 
8211 – Activităţi combinate de secretariat 
8219– Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte 

activităţi specializate de secretariat 
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
8292 – Activităţi de ambalare 
9001 – Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 
9002 – Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)  
9003 – Activităţi  de creaţie artistică 
9004 – Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 
9200 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (sub condiţie) 
9311 – Activităţi ale bazelor sportive 
9312 – Activităţi ale cluburilor sportive 
9313 – Activităţi ale centrelor de fitness 



9319 – Alte activităţi sportive 
9321 – Bâlciuri şi parcuri de distracţii 
9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 
9511 – Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
9512 – Repararea  echipamentelor de comunicaţii 
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor 

pentru casă şi grădină 
9523 – Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 
9524 – Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 
9525 – Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 
9529 – Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 
9601 – Spălarea şi curăţarea (uscată)   articolelor textile şi a produselor din 

blană 
9602 – Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 
9603 – Activităţi de pompe funebre şi similare 
9604 – Activităţi de întreţinere corporală 
9609 – Alte activităţi de servicii n.c.a. 

 
 
1.3. Scurt istoric 

S.C. OLD PEAPLE S.R.L. a fost înfiinţată în data de 29.03.2010, Cod 
Unic de Înregistrare 26714240, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov J08/367/2010, cu obiectul principal de 
activitate TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI ŞI SERVICII DE MUTARE. 

 
 
Societatea are un capital social de 260.400 lei RON, repartizat în 26.040 

părţi sociale, în valoare de 10,00 RON fiecare, eliberate şi atribuite fiecărui 
asociat, în funcţie de aportul său social, astfel: 

STANCIU MARINELA – 24.738 (douăzecişipatruşaptesutetreizecişiopt) 
părţi sociale în valoare totală de 247.380 lei; 

SĂLCIANU DANIELA – 1.302 (omietreisutedoi) părţi sociale în valoare 
totală de 13.020 lei. 

De la data înfiinţării şi până la data deschiderii procedurii insolvenţei 
societatea a fost administrată de doamna Stanciu Marinela, cu domiciliul în 
Braşov, str.Nucului, nr.26, jud. Braşov. 

De la înfiinţare, societatea a prestat activitatea de distribuţie butelii, 
activitate ce se va desfăşura în continuare. 

 
 
 
 
 



1.4. Activitatea societăţii 
Începând cu anul 2010, societatea desfăşoară activitatea de distribuţie 

butelii , activitatea desfăşurându-se în următoarele etape: 
- atragerea de clienţi prin diverse promoţii; 
- selectarea ofertelor, în funcţie de locaţie şi preţuri, pentru rentabilizarea 

activităţii; 
- prestarea efectivă a serviciului solicitat; 
- emiterea şi comunicarea bonurilor fiscal şi facturilor pentru serviciul 

prestat; 
- încasarea contravalorii serviciilor prestate la termenele convenite. 

 
 
 

CAPITOLUL II 

TABELUL DEFINITIV AL CREDITORILOR 

 

La data de 17.10.2011, data afisării tabelului definitiv, situaţia creditorilor S.C. 

OLD PEAPLE S.R.L., se prezintă astfel: 

 
Nr.

crt. 

Creditor Adresa Creanţă 
solicitată 

Creanţă 
admisă 

% 

grupă 
% 

total 

Observaţii  

 

 GRUPA I        

1. C.E.C. 

BANK S.A. 

Bucureşti, Calea 

Victoriei nr.14,  

645.075,00 418.516,00 100.00 26,46 Creanţă garantată  

 TOTAL 
GRUPA I 

 645.075,00 lei 418.516,00 lei 100.00 26,46   

 GRUPA II 

art.123 pct. 2 

din Legea 

nr.85/2006 

       

 Stanciu 

Eugen 

Brasov, b-dul 

Stefan cel Mare, 

nr.13, sc.C, ap.5, 

jud.Braşov 

1245,00 1245,00 19,49 0,08 Creanţă izvorâtă din 

raportul de muncă 
 

 Stanciu 

Marinela 

Brasov, b-dul 

Stefan cel Mare, 

nr.13, sc.C, ap.5, 

jud.Braşov 

1245,00 1245,00 19,49 0,08 Creanţă izvorâtă din 

raportul de muncă 
 

 Sălcianu 

Adrian 

Marian 

Săcele, 

str.Viitorului, 

nr.23, sc.C, ap.14, 

jud.Braşov 

1245,00 1245,00 19,49 0,08 Creanţă izvorâtă din 

raportul de muncă 
 

 Cojocaru 

Iosif 

Hălchiu, 

str.Laterală, 
nr.500, jud.Braşov 

1824,00 1824,00 28,55 0,12 Creanţă izvorâtă din 

raportul de muncă 
 

 Dima Sorin 

Ion 

Braşov, str.Saturn, 

nr.11, bl.18, 

sc.B,ap.17, 

jud.Braşov 

830,00 830,00 12,99 0,05 Creanţă izvorâtă din 

raportul de muncă 
 



 TOTAL 
GRUPA II 

 6389,00 lei 6389,00 lei 100,00 0,41   

 GRUPA III 

art.123 pct. 7 

din Legea 

nr.85/2006 

       

 Stanciu 

Eugen 

Brasov, b-dul 

Stefan cel Mare, 

nr.13, sc.C, ap.5, 

jud.Braşov 

700.000,00 700.000,00 75,55 44,25 Creanţă chirografară - 

produse 

 

 C.E.C. 

BANK S.A. 

Bucureşti, Calea 

Victoriei nr.14 

0 226.559,00 24,45 14,32 Creanţă chirografară – 

credit bancar 

 

 TOTAL 
GRUPA III 

 700.000,00 926.559,00 lei 100 58,57   

 GRUPA IV 

art.123 pct. 9 

din Legea 

nr.85/2006 

       

 Stanciu 

Marinela 

Brasov, b-dul 

Stefan cel Mare, 

nr.13, sc.C, ap.5, 

jud.Braşov 

450.000,00 230.388,91 100,00 14,56 Creanţe subordonate  

 TOTAL 
GRUPA IV 

 450.000,00 230.388,91 lei 100 14,56   

 TOTAL 

CREANŢE 

 1801464,00 15818529,91  100   

         

 
 

 

CAPITOLUL  III 

CREANŢE DE RECUPERAT 

 
 La data de 17.11.2011, data depunerii planului de reorganizare, debitoarea 
nu are de recuperat creanţe. 
 
 

CAPITOLUL IV 

REORGANIZAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE 

 

 4.1. Perspective de redresare  
 
 S.C. OLD PEAPLE S.R.L. îşi propune să realizeze prezentul plan de 
reorganizare, prin care se vor acoperi integral datoriile către toti creditorii, cu 
păstrarea obiectului de activitate curent. 
 
 
 
 



 Propunem pentru redresare următoarele măsuri: 
 a) activităţi de distribuţie butelii, rastele butelii în centrele de distribuţie 
înfiinţare de societate. În vederea realizării acestei activităţi, pe care o 
considerăm lipsită de riscuri şi pentru care S.C. OLD PEAPLE S.R.L. este dotată 
şi calificată, se impune următoarea prezumare: 
  
 De la înfiinţare societatea a prestat servicii de distribuţie butelii, activitate 
ce se va desfăşura în continuare. 
 b) Înfiinţarea unor noi centre de distribuţie butelii, prin semnarea unor 
contracte de comodat pe zona Braşov, Harghita, Covasna, Sibiu. Înfiinţarea unor 
noi centre de distribuţie nu presupune eforturi financiare suplimentare din partea 
societăţii. 
 
 c) Obţinerea de venituri din chirii, având în vedere faptul că închirierea pe 
perioadă medie sau lungă de timp de spaţii comerciale care nu sunt întrebuinţate 
în activitatea curentă a debitoarei, estimându-se a se obţine o chirie lunară de 
peste 1.000 lei pentru început. 
 
 d) Închirierea ocazională de spaţii pentru organizarea de evenimente 
festive, preconizându-se încasări de cel puţin 1.000 lei în următoarele luni, iar 
spre sfârşitul perioadei de reorganizare, aceasta să ajungă în jurul valorii de 5.000 
lei pe lună. 
 
 e) Demararea activităţii de “servicii mutare” având în vedere faptul că 
societatea deţine logistica necesară în vederea desfăşurării acestei activităţi, 
preconizându-se încasări de 2.000 lei în următoarele luni. 
 

4.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru cei trei ani de derulare a 

planului de reorganizare 

 
Bugetul lunar estimat pe anul I de derulare a planului de reorganizare 

(ratele 1-12) este prezentat în Anexa 1. 
De asemenea, bugetele anuale de venituri şi cheltuieli estimate pentru 

anii II şi III (ratele 13-36), din perioada de derulare a planului de reorganizare 
sunt prezentate în Anexa nr.2. 

 
Din profitul astfel obţinut se pot acoperi datoriile restante către furnizori şi 

se poate dezvolta activitatea curentă. 
 
Menţionăm că acest calcul a fost prezumat pentru o situaţie defavorabilă, 

luându-se în calcul criza economică pe care o parcurgem. 
 
 



 
4.3. Modalităţi de lichidare a pasivului 

 
Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem eşalonarea la plată 

a datoriilor restante ale S.C. OLD PEAPLE S.R.L. conform graficului prezentat 
în Anexa nr.3 a prezentului plan de reorganizare. 

 
 
 

4.4. Durata de executare a planului de reorganizare 

 
Luând în considerare perioada de criză economică globală, în conformitate 

cu prevederile art.95 alin.3 din Legea nr.85/2006, propunem ca executarea 
planului de reorganizare să se finalizeze în 36 LUNI. Din care 3 LUNI, perioadă 
de graţie, socotite de la data confirmării planului de către judecătorul sindic. 

 
 4.5. Creanţe defavorizate  

 
Nu există categorii de creanţe defavorizate. 
 

4.6. Tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate 

 
Neexistând categorii de creanţe defavorizate, nu există nici tratamente 

diferite pentru diverse categorii de creanţe. 
 
 

4.7. Descărcarea de răspundere 

 
Debitoarea şi asociatii vor fi descărcaţi de răspundere după achitarea 

integrală a creanţelor. 
 
 

4.8. Conducerea activităţii debitoarei 

 
Conducerea activităţii debitoarei va fi asigurată de către administratorul 

special cu avizul permanent al administratorului judiciar în conformitate cu 
planul de reorganizare confirmat. 

 
4.9. Susţinerea financiară a planului de reorganizare 

 
Resursele financiare pentru susţinerea planului de reorganizare vor fi 

obţinute, în principal, din activitatea curentă a S.C. OLD PEAPLE S.R.L. În 



subsidiar, se preconizează obţinerea de venituri din chirii, astfel cum am 
prezentat la Cap. 4.1. 

 
Operaţiunile pentru obţinerea resurselor financiare necesare susţinerii 

planului de reorganizare vor continua până la achitarea integrală a creanţelor S.C. 

OLD PEAPLE S.R.L. 
 
Astfel, pentru gestionarea în mod optim a masei credale, formată din 

creanţele înscrise în tabelul creditorilor, precum şi cheltuielile stabilite prin 
hotărârea instanţei, vor fi achitate cu prioritate, de îndată ce se obţin în contul 
special sume din desfăşurarea operaţiunilor de reorganizare judiciară. 

 
Acest mod de achitare a sumelor datorate, va conduce la limitarea creşterii 

masei credale, ţinând cont că debitoarea datorează dobânzi, până la achitarea 
creanţelor garantate şi/sau bugetare. 

 
Contractarea unui credit pentru refinanţarea activităţii – se va apela la 

această soluţie doar în situaţia în care sumele obţinute din activitatea curentă a 
debitoarei nu vor permite reorganizarea şi consolidarea afacerii acestuia. 
Cuantumul şi durata creditului se vor stabili în funcţie de condiţiile concrete, 
existente la momentul respectiv. 

 
4.10. Situaţia bunurilor din averea  

debitoarei 

 

 
Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către 

una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior 
confirmării prezentului plan de reorganizare este lovită de nulitate, cu excepţia 
situaţiei prezentate în capitolul 4.9. din prezentul plan de reorganizare. 

 
 

4.11. Fuziunea sau absorbirea 

 debitoarei 

 

 
Nu este cazul, sumele necesare îndestulării creditorilor se vor obţine prin 

activitatea curentă. 
 

 

 

 

 



 

4.12. Situaţia dobânzilor şi  
penalităţilor 

 
În situaţia în care intră în vigoare o lege specială care să prevadă acordarea 

de eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, 
cu reducerea accesoriilor, total sau parţial, debitoarea va întocmi documentaţia 
necesară pentru a se putea încadra în prevederile respectivului act normativ. 

 
4.13. Situaţia actului constitutiv 

 
Actul constitutiv al S.C. OLD PEAPLE S.R.L. nu se modifică şi nici nu se 

majorează capitalul social. 
 

 
4.14. Situaţia titlurilor de  

valoare 

 
Nu se emit titluri de valoare (nu este cazul) pentru nici una din cazurile 

prevăzute de Legea nr.85/2006, creanţele vor fi îndestulate prin distribuirea 
sumelor obţinute în urma operaţiunilor de reorganizare. 

 
 

4.15. Plata obligaţiilor  

bugetare 

 
Obligaţiile garantate şi bugetare se vor achita conform creanţelor înscrise 

în tabelul creditorilor şi conform calculului sumelor suplimentare, conform 
prevederilor legale speciale în materie. 

 
4.16. Categorii separate de creanţe 

 
Planul de reorganizare nu prevede o categorie separată de creanţe. 
 

4.17. Tratamentul creanţelor 

 
Planul de reorganizare prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din 

cadrul unei categorii distincte, nici un deţinător de creanţă nu a consimţit la un 
tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa. 

 
 
 
 



 
CAPITOLUL V 

BUGETUL DE LICHIDARE 
 
 

A. Conservarea patrimoniului 
Persoanele legal împuternicite să o reprezinte şi personalul muncitor au 

obligaţia conservării patrimoniului debitoarei, urmărind să nu se deterioreze 
mijloacele fixe şi obiectele de inventar, activitate care va fi sub supravegherea 
administratorului judiciar. 

 

B. Cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii de reorganizare 
Pentru administrarea bunurilor din averea debitorului sunt necesare 

următoarele cheltuieli: taxele, timbrele poştale şi orice alte cheltuieli aferente 
procedurii inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea 
bunurilor din averea debitorului, onorariul administratorului judiciar, plata 
persoanelor angajate care se vor stabili prin hotărâri ale instanţei. 

 
 
 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII 
 

Planul de reorganizare propus, prevede acoperirea integrală a pasivului 
debitoarei, pe o perioadă de 36 de luni, cu o perioadă de graţie de 3 luni, socotite 
de la data confirmării planului de către judecătorul sindic, conform strategiei 
prezentate. 

 
 

Administrator special, 
 

 
 
 
  

 
 

 
 


