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1. ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 

1.1 Justificare legală 

 

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Cu aplicarea 

prevederilor legale incidente 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. 133 alin. 1 din Legea 85/2014 

„va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu 

mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri 

concordante cu ordinea publică (…)”. 

 

Menționăm faptul că societatea Dafora SA nu a fost subiect al procedurii instituite de 

prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței de la înființarea acesteia până în 

prezent. Nici societatea și niciun membru al organelor sale de conducere nu a fost 

condamnat(ă) definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile expres prevăzute de art. 132 alin. 4 

al legii privind procedura insolvenței.  

 

În consecinţă, administratorul judiciar consideră că la acest moment condiţiile legale 

prevăzute de lege privind procedura insolvenţei pentru propunerea unui plan de 

reorganizare sunt întrunite. 

 

 

1.2 Autorul Planului 

 

Planul de reorganizare al Dafora SA este întocmit şi 

depus de către administratorul judiciar al companiei 

debitoare. Cu o vechime de peste 15 ani în gestionarea 

companiilor aflate in dificultate, CITR este un adevărat 

formator de opinie, un motor al inovației în acest tip de 

business. Suntem o prezență constantă și dedicată în toate proiectele de dezvoltare și 

îmbunătățire a acestui domeniu și ne mândrim că putem aduce o contribuție activă în 

educarea mediului de afaceri, prevenirea, dar și gestionarea stării de insolvență. Suntem 

membri în Consiliul Național de Conducere al U.N.P.I.R., în Consiliul de Conducere al 

I.N.P.P.I. și reprezentăm România în Consiliul de Conducere al organizației internaționale a 

practicienilor în insolvență Insol Europe. 

oate proiectele de dezvoltare și
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Peste 50% dintre procedurile din portofoliul actual sunt companii aflate în diverse stadii de 

reorganizare, sau care se îndreaptă spre reorganizare, fiind în perioadă de observație. 

Specialiștii noștri în analiză financiară și restructurare, standardul ridicat impus în 

formularea strategiilor de reorganizare, precum și implicarea managementului propriu în 

implementarea planului, fac ca CITR să gestioneze cele mai importante companii din mediul 

de afaceri românesc aflate în insolvență.  

 

Nu în ultimul rând, conceperea planului de reorganizare reprezintă în esenţă un nou început 

în afacere, compania având avantajul experienţei, a echipamentelor deja achiziţionate şi 

integrate cât şi a unei pieţe fidelizate. Pe de altă parte, pasivul restructurat trebuie acoperit 

într-o proporţie cât mai mare, motiv pentru care indicatorii de  eficienţă vor trebui analizaţi 

şi prin acest spectru. Astfel, Planul propus analizează piaţa relevantă la nivel local, naţional 

şi internaţional, atât în perioada de dezvoltare a societăţii cât şi la momentul actual, 

încercând de asemenea să identifice oportunităţile şi riscurile din viitor.  

 

Analiza întreprinsă de CITR se bazează pe experiența dobândită în domeniul reorganizării în 

ultimii ani de activitate, fiind implicați în cele mai complexe reorganizări din România. 

Respectarea condiţiilor de legalitate reprezintă o condiţie esenţială necesară oricărui plan de 

reorganizare, administratorul judiciar procedând la verificarea îndeplinirii acestora. 

Bazându-se pe experienţa în domeniul consultanţei economico-financiare şi juridice pe care o 

deţine, precum şi baza logistică şi informaţională de care acesta dispune, CITR oferă o soluţie 

completă, un veritabil plan de afacere cu obiective clare şi modalităţi concrete de îndeplinire 

a acestora. 

 

Experienţa practică şi expertiza oferă doar fundaţia necesară construirii unui plan viabil, 

fiind de asemenea necesară cunoaşterea detaliată a mecanismelor interne ale companiei, a 

punctelor forte şi a slăbiciunilor, astfel încât planul să poată constitui o soluţie dedicată şi 

unică. În acest sens administratorul special, alături de oamenii cheie ai companiei deţine 

toate informaţiile cu privire la activitatea desfăşurată şi la perspectivele de relansare ale 

acesteia şi cunoaşte cel mai bine realităţile existente pe planul intern şi extern, având 

· Portofoliu total – 850 de proceduri 

· Portofoliu actual – 390 de proceduri 

· Valoare active portofoliu actual – peste 

700.000.000 € 

· Distribuiri către creditori în ultimii 3 ani – aprox 

200.000.000 € 

· Distribuiri  în 2015 – peste 59.500.000 € 

· Extindere teritorială – 9 filiale în țară  
· Echipe de caz – 10 echipe de caz 

· Echipa – 120 specialiști (40 de 
practicieni în insolvență) 
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conturată o imagine fidelă asupra situaţiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în 

perspectiva reorganizării.  

 

În vederea elaborării planului de reorganizare administratorul judiciar s-a consultat constant 

cu administratorul special şi cu ceilalţi reprezentanţi ai Dafora SA, în scopul obţinerii tuturor 

informaţiilor relevante şi creionarea imaginii de ansamblu asupra pieţei relevante, a 

perspectivelor cât şi a măsurilor necesare.  

 

Prin urmare, autorul planului se bazează pe experienţa desăvârşită a persoanelor cheie din 

structura managerială a societăţii, care au dat dovadă că reprezintă o echipă performantă 

care emană încredere, atât în organizaţie cât şi în afară ei. Demn de menţionat este faptul că 

Dafora SA a reuşit în timpul dificil al perioadei de observație să obţină angajamente curente 

derulate cu succes, reasigurând colaboratorii de seriozitatea lor, aspect care va fi detaliat pe 

larg în capitolele următoare. 

 

Profitând de colaborarea strânsă cu reprezentanţii companiei, considerentele care au 

determinat opţiunea ca planul de reorganizare să fie conceput şi propus de către 

administratorul judiciar au fost următoarele: 

a. administratorul judiciar asigură supravegherea activității economice a companiei; 

b. administratorul judiciar va examina 

pentru creditori, cu ajutorul echipei 

manageriale, modul de desfășurare a 

activității companiei, în vederea 

corectării sau optimizării modului de 

lucru și de aplicare a planului; 

c. administratorul judiciar este responsabil pentru supravegherea operațiunilor de 

gestionare a patrimoniului Dafora SA, patrimoniu exploatat pentru generarea de profit 

operațional. 

 

 

1.3. Durata implementării planului 

 

În vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societăţii debitoare, se propune 

implementarea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi 

anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, prima lună de 

aplicare a planului fiind prevăzută a fi luna ianuarie 2017. 
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În cazul în care planul va fi confirmat după luna Ianuarie 2017, prima lună de aplicare a 

prezentului plan de reorganizare va fi luna imediat următoare lunii în care a avut loc 

confirmarea. 

 

De asemenea, pe durata  reorganizării, compania îşi va continua activitatea, sub 

supravegherea administratorului judiciar. În situaţia în care va fi necesară prelungirea 

perioadei de protecţie oferită de legea 85/2014 pentru derularea componentelor 

mecanismului reorganizării, cu acordul a două treimi din creditorii aflaţi în sold după 

trecerea a cel mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 luni sau 

eventuala modificare a acestuia. 

 

De asemenea, pe durata  reorganizării, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, 

activitatea Dafora SA va fi condusă de către administratorul special al acesteia, compania 

păstrându-şi în întregime dreptul de administrare, sub supravegherea administratorului 

judiciar.  

 

 

1.4. Scopul planului 

 

Scopul principal al planului are în vedere toţi participanţii din cadrul procedurii insolvenţei. 

Unul din scopurile propunerii prezentului plan este asigurarea - pentru creditorii 

companiei - a unui nivel al recuperării creanțelor superior celui de care aceștia ar avea 

parte în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment. 

 

Principala modalitate de realizare a acestui scop este reorganizarea companiei şi menţinerea 

acesteia în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din 

aceasta. Astfel, este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea nr. 85/2014, 

respectiv necesitatea salvării entității aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv 

restructurare economică faţă de modalitatea subsidiară, în condiţiile eşecului reorganizării 

sau lipsei de viabilitate a companiei, şi anume recurgerea la procedura falimentului pentru 

satisfacerea intereselor creditorilor.  

 

Reorganizarea prin continuarea activităţii presupune efectuarea unor modificări în 

activitatea curentă a companiei aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar 

adaptându-se la condiţiile actuale şi luând în considerare experiența acumulată în perioada 

de observație, în conformitate cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase. Toate 

aceste strategii aplicate sunt menite să facă activitatea de bază profitabilă, urmând ca din 

această activitate, coroborată cu restructurarea companiei, să fie suportate cheltuielile 
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procedurii reorganizării, asigurându-se astfel creditorilor un grad mai mare de acoperire a 

creanţelor faţă de nefericita ipoteză a falimentului. 

 

Planul de reorganizare îşi propune obiective clare și susținute de către datele financiare ale 

companiei, a contractelor obținute și a perspectivelor de piață, având scopul comun al 

tuturor participanţilor la procedură:  

ü creşterea profitabilităţii, prin intermediul restructurării funcţionale şi a continuării 

activităţii principale, pe baza previziunilor economice şi a indicatorilor de performanţă ale 

companiei; 

 

ü restructurarea datoriei şi acoperirea acesteia într-o proporţie cât mai mare; 

 

ü asigurarea obținerii sumelor necesare efectuării distribuirilor asumate prin planul de 

reorganizare;  

 

ü reintegrarea companiei în economie. 

 

Analiza oportunităţii reorganizării presupune cântărirea contextului economic general, pe de 

o parte şi identificarea avantajelor specifice companiei care îşi propune reorganizarea, pe de 

altă parte. Astfel, prin prisma realităţilor economice actuale şi a apetitului investiţional 

redus, putem constata că un eventual faliment prezintă consecinţe dezastruoase atât pentru 

companie cât şi pentru creditori. Încercarea de acoperire a pasivului prin lichidarea 

bunurilor reprezintă o soluţie negativă şi dăunătoare tuturor părţilor implicate, gradul de 

recuperare a creanţelor fiind infim.  

 

Prin urmare, prin prezentul plan se propune păstrarea activităţii Dafora SA, sub 

supravegherea administratorului judiciar într-un cadru organizat şi controlat, urmând ca 

toate cheltuieile aferente procedurii să fie acoperite din această activitate. 

 

 

1.5. Rezumatul planului de reorganizare 

 

Planul prevede ca metodă principală de reorganizare continuarea activităţii curente a 

companiei în vederea generării unui excedent din care să fie suportate cheltuielile procedurii 

şi distribuirile către creditori conform legii 85/2014, coroborat cu obținerea unor venituri 

suplimentare din valorificarea unor active excedentare. 

  

Continuarea activităţii curente se va efectua sub supravegherea administratorului judiciar 

şi a creditorilor, care prin intermediul rapoartelor financiare vor cunoaşte permanent 
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evoluţia companiei şi vor putea lua măsuri în timp real pentru ameliorarea unor eventuale 

abateri de la plan. 

 

În vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societăţii debitoare, se propune 

implementarea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi 

anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, prima lună de 

aplicare a planului fiind prevăzută a fi Ianuarie 2017. 

 

Toate categoriile de creanţe sunt defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare potrivit 

legii, iar acestea sunt următoarele: 

ü Categoria creanţelor garantate; 

ü Categoria creanţelor salariale; 

ü Categoria creanţelor bugetare; 

ü Creanţele chirografare ale creditorilor indispensabili; 

ü Categoria celorlaltor creanţelor chirografare. 

 

Planul menţionează despăgubirile care urmează să fie oferite titularilor tuturor categoriilor 

de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă care ar putea fi primită prin distribuire în 

caz de faliment. 

 

Planul de reorganizare se bazează pe experienţa solidă a echipei Dafora SA, pe contractele 

aflate în derulare, pe colaborarea istorică de lungă durată cu furnizorii şi creditorii bancari şi, 

nu în ultimul rând, pe contextul economic local şi naţional, raportat la piaţa specifică în care 

operează compania şi la relevanţa acesteia în piaţă.  

 

Astfel, în cele ce urmează planul de reorganizare va analiza coordonatele companiei, 

necesitatea reorganizării, strategia de reorganizare propriu zisă şi, nu în ultimul rând, 

distribuirile propuse creditorilor, în vederea aprobării acestei propuneri.   
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2. PREZENTAREA COMPANIEI 

 

 

2.1. Identificarea companiei 

 

Societatea Dafora S.A. a fost înființată în anul 1995, datele de identificare ale societății  în 

conformitate cu certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Sibiu, fiind următoarele: 

 

Denumire Dafora S.A. 

Forma juridică Societate pe acțiuni 

Sediul P-ța Regele Ferdinand I, nr. 15, Mediaș, jud. Sibiu 

CUI 7203436 

Nr. Registrul Comerțului J32/8/1995 

 

Capitalul social subscris și vărsat al companiei este de 100.232.329,40 lei. Capitalul social 

subscris se divide în 1.002.323.294 acțiuni, fiecare în valoare egală de 0.1 lei. 

 

 

2.2. Obiectul de activitate  

 

Obiectul principal de activitate al societăţii Dafora S.A., conform Clasificării Activităţilor din 

Economia Naţională (C.A.E.N.), este 0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului 

brut şi gazelor naturale. 

 

Dafora S.A. execută servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale și ape geotermale, 

lucrări de probe producție și workover, cât și servicii de mentenanță pentru echipamentele 

de foraj. 

 

Astfel, Dafora S.A. efectuează o gamă largă de servicii care acoperă toate domeniile auxiliare  

activității de foraj: 

ü Urmărirea parametrilor geologici, 

ü Punerea în producție a sondelor, 

ü Lucrări de reparații sonde, 

ü Introducerea și extragerea țevilor de extracție sub presiune, 

ü Servicii de preparare și intreținere a fluidului de foraj, 

ü Servicii de control solide și dispozarea lor, 

ü Servicii de tubaj, 
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ü Servicii de foraj dirijat, 

ü Confectii metalice și reparații utilaj petrolier, 

ü Amenajări locații sonde și drumuri de acces. 

 

 

2.3. Istoric 

 

Activitatea de foraj din Transilvania a început în 1907, odată cu începerea căutării de sare de 

potasiu. În anul 1909, in timpul executării lucrărilor de foraj la sonda 2 Sărmasel, s-a 

descoperit gaz natural la o adâncime de 302 m. Exploatarea aceastuia a dus, pentru prima 

dată în Europa și în Bucuresti, la iluminarea cu lămpi pe gaz. Un alt eveniment important 

care a marcat activitatea de foraj în Transilvania l-a constituit începerea forajului unei sonde 

în anul 1943 în zona Copșa Mică. Toate aceastea au dus la dezvoltarea intensă a activității de 

foraj, fiind descoperite până astăzi o mulțime de structuri gazeifere. 

 

Primul foraj dirijat a fost executat în 1934 de către John Eastman, la sonda 2 Alexander. 

Pentru specialiştii români, acesta a reprezentat începutul cooperării cu companii renumite 

din lume. De atunci, aceasta cooperare este în continuă dezvoltare. Majoritatea sondelor din 

Transilvania, precum și cea mai adâncă sondă autohtonă, au fost forate de Dafora SA. De 

atunci, activitatea de foraj s-a aflat într-o continuă dezvoltare și compania a efectuat lucrări 

atât în Romania cât și în străinătate.  

 

Dafora S.A. a luat ființă în baza HG Nr. 690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome 

Romgaz Mediaș. Din 1902 și până în 1989 a fost o filială a Companiei Naționale de Gaz. 

După o serie de schimbări specifice perioade și după un proces de privatizare început în 

1995,  Dafora SA a devenit o societate comercială pe acțiuni (acțiunile Dafora SA sunt listate 

la categoria a II-a a Bursei de Valori București sub simbolul DAFR). 

 

 

2.4. Portofoliul relevant 

 

Dafora S.A. este prezentă atât în plan intern cât și extern, cu operațiuni în 10 țări din Europa, 

Africa și Orientul Mijlociu, cu peste 25 de parteneri comerciali. 

Principalii parteneri ai societății sunt: 

 

 

Parteneri Interni:  

ü SNGN ROMGAZ S.A.: este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze 

naturale din România. Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. 
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Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze 

naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909, când a fost 

descoperit primul zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei la Sărmășel. 

Colaborarea Romgaz – Dafora SA a început în anul 1995 odată cu desprinderea 

companiei din SNGN. 

 

ü OMV Petrom S.A.: este cea mai mare companie integrată de ţiţei şi gaze din sud-estul 

Europei. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din sud-estul Europei în 

urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare. În România, OMV Petrom 

este principalul producător de ţiţei şi furnizează circa jumătate din producţia internă 

de gaze. OMV Petrom comercializează gaze prin intermediul diviziei de gaze 

naturale.  Colaborarea dintre Dafora SA și OMV a început în anul 2005 prin forajul 

sondei 328 Drăgăneasa. Acest contract a fost atribuit prin câștigarea licitației aferente 

perimetrului Băicoi – Prahova. 

 

ü Alți parteneri: Aurelian Petroleum, Rompetrol, Amgaz, Regal Petroleum, Amromco 

Energy, Chevron, Schlumberger, Forasol / Foramer, Sterling Resources, Forest Oil 

International, Stratum Energy, Wintershall, Zeta Petroleum, Petrosantander, Ramco, 

Raffles Energy. 

 

Parteneri Externi :  

ü Atol, Transeuro Energy, Krym Petroleum, Heritage Oil&Gas, Jkx, Tullow Oil, Ndovu 

Resources, White Nile, Givot Olam, Globe Oil Exploration, Rag Kiha, Seapfa. 
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2.5. Expertiză - Certificări și atestări 

 

Beneficiind de o experiență vastă în exploatarea de petrol și gaze, Dafora S.A. a contractat 

majoritatea lucrărilor de foraj pentru companiile internaționale implicate în acest sector în 

România. Îndelungata activitate în acest domeniu, garanția executării serviciilor de calitate 

alături de implicarea și calificarea oamenilor au dus la promovoarea serviciilor și pe piețele 

de foraj internaționale prin contracte derulate în Tanzania, Uganda, Sudan, Mozambic, 

Bulgaria, Franța, Ucraina și Israel. 

 

Dafora S.A. este membră a I.A.D.C. (International Association of 

Drilling Contractor) prin A.C.F.R. (Asociația Contractorilor de Foraj din 

România) și a Asociației Camerei de Comerț și Industrie Romano-

Irakiană (CCIRI).  

 

 

De asemenea, societatea deține atestat de la ANRM – Agentia Naționala a Resuselor 

Minerale pentru prestarea de servicii în domeniul exploatării resurselor minerale și este 

certificată ISO 9001, ISO 14001, OHAS 1800.  

 

 

 

Prin certificarile obținute Dafora S.A. este recunoscută și în cadrul rețelei 

internaționale IQ Net.În plus, instalațiile societății sunt certificate API. 

 

Ca și recunoaștere a calității serviciilor prestate, societatea a obținut distincții din partea celor 

mai mari companii petroliere referitoare la modul de îndeplire a contractului și a normelor 

de securitate. 
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3. PERSPECTIVELE DE REDRESARE ALE COMPANIEI 

 

 

 

 

Conform art. art. 133 alin. 1 din Legea 85/2014 planul de reorganizare va indica perspectivele 

de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității companiei, cu mijloacele 

financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri 

concordante cu ordinea publică. 

 

Astfel, în vederea analizării viabilității planului și a potențialului de îndeplinire a 

obiectivelor propuse prin programul de plăți, vom proceda la prezentarea amplă a activității 

debitoarei și a avantajelor acestei companii care conferă credibilitate acestor obiective. În cele 

ce urmează, va fi detaliată activitatea curentă, atât înaintea insolvenței cât și ulterior acestui 

moment, urmând a fi estimate pe baza informaţiilor pertinente şi argumentate previziunile 

desfăşurării activităţii în perioada următoare. Informaţiile prezentate au fost elaborate 

împreună cu debitoarea.  

 

 

3.1. Analiza de piaţă 

 

3.1.1 Principalele caracteristici ale pieței 

 

Serviciile de foraj din România sunt încadrate în categoria serviciilor anexe extracției 

petrolului și gazelor naturale. 

 

În funcție de scopul forajului, se pot deosebi: Forajul de cercetare (care include forajul de 

explorare a structurilor geologice noi), respectiv Forajul de exploatare (realizat pentru 

dezvoltarea exploatării unor zăcăminte). Forajul poate fi de adâncime mică (până la 1.200 m), 

medie și de mare adâncime (peste 2.800 m), putând fi executat atât pentru petrol cât și pentru 

gaze naturale cât şi altele. 

 

Activitățile de foraj pentru petrol sau gaze naturale se realizează de către întreprinderi 

specializate, angajate de către titularul acordului petrolier, concesionar al perimetrelor 

petroliere. 

 

Urmare a programului de lucru promovat de Guvernul României prin intermediul Agenției 

Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), respectiv a programelor de lucru anunțate de 

cei doi principali producători de petrol și gaze naturale, Romgaz și Petrom, perspectiva 
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pieței românești asupra serviciilor de extracție petrolieră pe uscat indică un potențial în 

creștere: 

 

· Creștere pe termen scurt (3 ani) a cheltuielilor cu 158 milioane $ determinată de: 

ü Piața puternică a gazelor naturale și a cererii regionale (70% din producția actuală de 

hidrocarburi  românesti constă în gaze naturale); 

ü Creșterea prețurilor la gaze naturale, determinată de alinierea la piața UE, va genera 

o producție mai mare și începerea programului de Recuperare îmbunătățită a gazelor 

(Enhanced Gas Recovery); 

ü Creșterea producției prin contracte MFPEC ”Mature Field Production Enhancement 

Contract“; 

ü Programul minim de lucru pentru 18 concesiuni scoase la licitație în prezent de către 

Guvern în 2016 - lucrările preconizate a începe în 2017. 

 

· Creștere pe termen mediu (5 - 7 ani) a cheltuielilor cu 20-30% determinată de: 

ü Exporturile de gaze către UE (finalizarea construcției sistemelor de interconectare 

pentru transportul de gaze naturale) vor crește producția și cererea de servicii; 

ü Epuizarea previzionată a rezervelor curente va crea o cerere pentru forajul la ultra-

adâncime, sub stratul de sare, și pentru producția de petrol și gaze neconvenționale; 

 

În plus, piața internațională pentru furnizorii de servicii pentru câmpurile petroliere din 

România oferă noi oportunități: 

ü Dezvoltarea pieței de petrol în țările vecine cu piețe sărace de servicii locale, cum ar fi 

Albania, Serbia, Macedonia, Turcia, Ucraina (foraj la adâncime); 

ü Ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, o piață istorică pentru serviciile românești 

din domeniul petrolier; 

ü Dezvoltarea pieței de petrol din India, o piață istorică pentru serviciile românești din 

domeniul petrolier. 

 

Previziunile în ceea ce privește evoluția pieței în următorii 2 ani, sunt redate mai jos: 
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3.1.2. Consumatorii 

 

Titularul acordului petrolier, concesionar al perimetrelor petroliere angajează întreprinderi 

specializate în activități de foraj pentru petrol sau gaze naturale, cum este societatea Dafora 

S.A.  

 

În România, principalii titulari de acorduri petroliere sunt: Romgaz, OMV Petrom, Lukoil, 

Rompetrol etc. Serviciile de foraj sunt contractate în urma participării la licitații publice. 

 

 

3.1.3. Principalii jucători de pe piață. Concurența 

 

În ceea ce privește principalii actori de pe piața de foraj, prezentăm următorul tabel care 

reflectă volumul operațiunilor realizate de aceștia între anii 2012-2015. 

 

Companie  
Cota 

piață 

CA 2015 

(USD) 

CA 2014 

(USD) 

CA 2013 

(USD) 

CA 2012 

(USD) 

Foraj Sonde Ploiești S.A. 0,00% 0 1.612.026 0 0 

Foserco S.A  3,64% 4.002.605 17.678.995 16.210.718 14.186.939 

Dafora S.A. 18,92% 20.782.487 47.848.061 37.600.937 52.416.433 

Develtor S.R.L. 1,79% 1.961.176 6.983.076 3.702.669 935.875 
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Foraj Sonde S.A. Craiova 26,97% 29.618.115 49.102.115 40.402.077 23.159.745 

Foraj Sonde S.A.  11,43% 12.559.016 23.854.389 28.266.758 22.377.145 

Foraj Sonde S.A. Videle  13,60% 14.941.079 7.174.826 6.812.134 6.052.900 

Geoforex S.R.L. 0,01% 16.134 1.981 40.453 10.645 

Nabors Drilling International  0,00% 0 939.080 14.120.797 0 

Nabors Drilling Ploiești S.R.L. 9,75% 10.705.899 16.911.020 0 0 

Tacrom Drilling S.R.L. 10,15% 11.153.713 13.846.716 14.580.659 12.163.450 

Nordrill S.R.L. 0,00% 2.482 52.352 39.963 0 

XCD S.R.L. 3,73% 4.095.622 208.188 82.298 814.871 

 

100,00% 109.838.328 186.212.825 161.859.465 132.118.003 

 

Cifrele tabelului anterior indică faptul că piața a scăzut la 58% în anul 2015 față de anul 

precedent. 

 

În baza acestuia, observăm faptul că Dafora S.A. deține o cotă de piață de 19% la finele 

anului 2015. 

 

Principalii concurenți ai societății sunt: 

ü Foraj Sonde Craiova: este membră a grupului Bega, cu un capital 100% privat, oferă 

servicii de foraj onshore pentru industria de petrol și gaze, precum și servicii de 

transport și mentenanță a echipamentului de foraj. Cu o experienta de peste 50 de ani 

în domeniu, timp în care s-au forat peste 10 mii de sonde cu adâncimi cuprinse între 

400 si 7.000 metri, Foraj Sonde Craiova face parte din topul companiilor romanești în 

industria de profil. 

 

ü Foraj Sonde (TM Drill): este o companie privată, având 100% capital romanesc, care 

oferă servicii de foraj, convenţional sau dirijat onshore, pentru industria de petrol şi 

gaze, precum şi servicii de transport şi mentenanţa a echipamentului de foraj. Cu o 

experienţa de foraj de peste 90 de ani, compania lucrează pentru unii din operatorii 

de top din România, precum şi din străinătate, din ţări ca Maroc şi Kazakhstan. 

 

ü Nabors Drilling International Ploiești: este o companie înființată în anul 2009. 

Societatea se ocupă cu extracția petrolului brut si a gazelor naturale, servicii de 

forjare, pentru industria petrolului și a gazelor naturale; contractori, foraj orizontal, 

pentru puțuri de petrol și gaze naturale. 

 

ü Tacrom Drilling S.R.L.: a fost fondată pe 16 martie 2008 în urma unui contract de 

“recuperare mărită de țiței” sau EOR (Enhanced Field Recovery Project). Tacrom 

Drilling S.R.L. oferă servicii la cheie rapide, de foraj şi de echipare a sondei petroliere, 

în partea de vest a României.  
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ü Foraj Sonde S.A. Videle: este o companie de foraj petrolier pe uscat, cu capital privat. 

Fondată în 1983, având peste 3 milioane de metri forați, este una dintre cele mai 

experimentate societăți din România.  

 

 

 

 

 

Date fiind cotațiile mici ale petrolului, presiunea competiției pe piața internă se preconizează 

că va scădea, odată cu ieșirea anunțată de pe piață a jucătorilor internaționali Nabors și 

Weatherford în 2016/2017. 

 

Concomitent cu epuizarea bazinelor de hidrocarburi din România, cererea de servicii de foraj 

se va axa pe forajele de mare adâncime și pe întreținerea câmpurilor mature. În acest sens, 

având în vedere experiența anterioară și relația cu cel mai mare potențial client de pe piața 

românească, Romgaz, Dafora SA este compania cel mai bine este poziționată pentru a profita 

rapid de această oportunitate din piață, întrucât beneficiază de: 

ü cea mai mare flotă; 

ü capacitatea de a fora la cea mai mare adâncime;  

ü capacitatea de a oferi toate serviciile mai sus menționate pe piața din România. 
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3.1.4 Concluzii 

 

Din cele expuse mai sus rezultă că piaţa românească este dominată de 4 jucători principali, 

printre care se află și Dafora S.A.  

 

Deşi afectată de contextul actual din piaţa românească, dar mai ales de lipsa de finanțare 

pentru investiții și dificultățile financiare ce au condus la intrarea în procedura de insolvență, 

compania ocupă un loc de top în rândul companiilor de profil. Dotările tehnice, experiența  

acumulată pe piața internă și internațională, alături de specializarea ridicată a resurselor 

umane, constituie premisele pentru depăşirea situaţiei prezente.  

 

 

3.2. Resurse tehnice pentru desfășurarea activității 

 

Societatea dispune de baza materială necesară desfășurării activității de foraj, deținând cea 

mai mare capacitate de forare la adâncime din România, 8.500 m și o medie de 15 puțuri 

forate pe an. 

 

Dafora SA operează o flotă diversificată de 16 instalații, dintre care unele moderne, echipate 

cu sisteme Top Drive, conforme cu standardele API. 

 
Instalația de foraj Bentec Euro 5  

- instalația este construită după standardele API și ATEX 

- adâncimea maximă de foraj: 6000 m 

- sarcina maximă la cârlig: 350 tone 

- puterea granicului: 1500 CP 

- Top Drive electric: Varco 500 tone / 800 CP 

- pompe noroi: Eweco 1600 CP 

- închiriată, va fi achiziţionată în sistem leasing conform planului de reorganizare. 

 

Instalația de foraj F100  

- adâncimea maximă de foraj : 2300 m 

- sarcina maximă la cârlig : 100 tone 

- puterea granicului : 800 CP 

- pompe noroi : 2PN700  700 CP 

- proprietate Dafora SA 
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Instalația de foraj F200 DEC   

- adâncimea maximă de foraj : 4000 m 

- sarcina maximă la cârlig : 200 tone 

- puterea granicului : 1600 CP 

- pompe noroi : 3PN1300  1300 CP 

- proprietate Dafora SA 

 

Instalația de foraj F320 EC  

- adâncimea maximă de foraj : 6000 m 

- sarcina maximă la carlig : 320 tone 

- puterea granicului : 2300 CP 

- Top Drive hidraulic : Tesco 500 HCI  / 750 HP 

- pompe noroi : 3PN1600  1600 CP 

- închiriată: Instalație închiriată de la FORSERV în baza acordului cadru cu valabilitate 

de 3 ani. Se încheie un act adițional pentru fiecare proiect în parte. 

 

Instalația de foraj F320 3DH  

- adâncimea maximă de foraj : 6000 m 

- sarcina maximă la carlig : 320 tone 

- puterea granicului : 2600 CP 

- pompe noroi : 3PN1300  1300 CP 

- închiriată: Instalație închiriată de la FORSERV în baza acordului cadru  cu 

valabilitate de 3 ani. Se încheie un act aditional pentru fiecare proiect în parte. 

 

Instalația de foraj F400 API  

- instalația este contruită după standardele API 

- adâncimea maximă de foraj : 7000 m 

- sarcina maximă la carlig : 400 tone 

- puterea granicului : 3000 CP 

- Top Drive hidraulic : Tesco 500 HCI  / 750 HP 

- pompe noroi : 3PN1300  1300 CP 

- închiriată: Instalație închiriată de la BT Leasing în baza contractului de închiriere 

pentru o perioada de 1 an. Intenția Dafora S.A. este de a achiziționa această instalație 

în vederea utilizării pentru proiectele viitoare. 

 

Instalația de foraj F400 EC  

- adâncimea maximă de foraj : 7000 m 

- sarcina maximă la cârlig : 400 tone 

- puterea granicului : 3000 CP 
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- Top Drive hidraulic : Tesco 500 HCI  / 1205 HP 

- pompe noroi: 3PN1300  1300 CP 

- proprietate Dafora SA 

 

 

3.3. Resurse umane 

 

Societatea este administrată de Administratorul Special, în persoana domnului Gheorghe 

Călburean care coordoneaza întreaga activitate a societății. 

 

La momentul actual, societatea are 258 de salariați, la care se adaugă 9 salariați cu contractul 

de muncă suspendat. 

 

Având în vedere contextul economic general, numărul efectiv al lucrărilor de foraj 

contractate și previzionate a fi executate, tendința descrescătoare a investițiilor în domeniul 

forajului în România, societatea a implementat în mod controlat, un program de reducere a 

costurilor, inclusiv a celor cu forța de muncă. Ca urmare, reducerea costurilor cu salariile a 

avut la bază și o reducere numerică a posturilor, la data deschiderii procedurii de insolvență 

societatea avea 396 de angajați. 

 

Principalele departamente conform organigramei prezentate de societate sunt: 

ü Operațional 

ü Construcții 

ü Comercial 

ü Financiar și IT 

ü HSEQ 

ü Achiziții 

ü Resurse umane 

ü Juridic 

ü Secretariat. 

 

Departamentul operațional, condus de directorul de operațiuni, se împarte la rândul său 

între activitatea de foraj, mecanică-energetică și proiecte. 

 

Pe pagina următoare este prezentată organigrama societății la 01.12.2016. 

 

Structura personalului la 01.12.2016: 
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Nr. 

crt. 

Loc de muncă Nr. 

Angajați 

1 Construcții 2 

2 Comercial 4 

3 Financiar 5 

4 IT 5 

5 HSEQ 3 

6 Achiziții 5 

7 Resurse umane 2 

8 Juridic 1 

9 Secretariat 1 

10 Proiecte OMV 1 

11 Birou Foraj 6 

12 Formații foraj 156 

13 Secția mecanică 21 

14 Mecano-energetic 5 

15 Atelier reparații-montaj 34 

16 Director general 1 

17 Director operațiuni 1 

18 Director financiar 1 

19 Manager comercial 1 

20 Manager HSEQ 1 

21 Manager achiziții 1 

22 Manager mecano-energetic 1 
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3.4. Contracte 

 

În prezent, societatea are încheiate contracte în desfășurare cu următorii parteneri, veniturile 

previzionate din prestarea serviciilor specifice fiind regăsite în bugetul de venituri și 

cheltuieli estimat prin prezentul plan.  

 

Ø SNGN Romgaz: 

Sonda 953 Frasin: În prezent talpa sondei este 3.760 m. Lucrările de foraj continuă 

până la adâncimea proiectată de 4.421 m, după care urmează probele de producție. Se 

estimează finalizarea lucrărilor de foraj în luna martie - aprilie 2017. 

Sonda 1 Todiresti Sud: În prezent talpa sondei este 3.580 m. Sonda a fost proiectată 

până la adâncimea de 3.500 m, dar s-a dispus de către beneficiar continuarea 
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lucrărilor până la 3.850 m. Se estimează finalizarea lucrărilor de foraj în luna ianuarie 

2017. 

Sonda 1 Herla: În prezent s-au finalizat lucrările de suprafață urmând ca în perioada 

următoare să înceapă mobilizarea instalației. Se estimează începerea lucrărilor de 

foraj la sfârșitul anului 2016 sau în ianuarie 2017, ținând cont de perioada 

Sărbătorilor. Lucrările se vor finaliza la sfârșit de februarie - martie 2017. 

Sonda 1 Ighisul Vechi: În prezent contractul este în curs de semnare la beneficiar, 

urmând a fi transmis spre semnare. Lucrările vor demara în luna decembrie 2016 – 

ianuarie 2017 și se vor finaliza în februarie 2017. 

Sondele 25 și 11 Caragele: Lucrările vor demara în ultima decadă a lunii ianuarie 

2017 și se vor finaliza în iulie 2017. 

Sonda 2 Dragoiești: Lucrările se vor desfășura în perioada februarie - martie 017. 

Sonde potențiale: În prima parte a lunii ianuarie 2017 Romgaz organizează o serie de 

licitații, dintre care 5 sonde cu adâncimi mari, între 3.500 – 5.000 m. Dafora 

SAintenționează să oferteze și să adjudece cel puțin două sonde de mare adâncime. În 

acest caz, lucrările vor demara începând cu trimestrul II 2017. 

 

Ø Zion Oil & Gas Israel: 

Sonda MJ #1: I nstalație folosită F400 EC, adâncime 4.500 metri, verticală, pornire 

mobilizare 1 februarie 2017, pornirea forajului este estimată la 1 martie 2017, cu o 

durată proiectată de 100 zile. 

 

Ø Zeta Petroleum: 

Sonda 310 ST Bobocu: Lucrările au inceput în 3 decembrie 2016, adâncimea 2.790 

metri, durata estimată 22 zile cu instalație MR8000. 

 

Ø OMV Petrom: 

Sonda 4341 ST Mamu: Instalația de foraj este în montaj 70%. Se preconizează pornire 

a lucrărilor de abandonare sonda și foraj în jurul datei de 20 decembrie 2016. Durata 

estimată a lucrărilor este de 11 zile pentru abandonare și 29 zile pentru foraj.  

 

Compania Dafora S.A. a adjudecat în 21 septembrie 2016 contractul pentru Servicii de foraj pe 

uscat cu instalație de foraj clasa 320 MT sarcina la cârlig, cu o valoare estimată de 40 mil. USD 

fără TVA, pentru 4+1 ani. Profitul operațional estimat este de 9,2 mil. USD. Pentru 

desfășurarea lucrărilor, Dafora S.A. va asigura instalația de foraj Bentec 350T AC cu formație 

de lucru. 

 

În plus față de contractele în curs de derulare menționate mai sus, societatea Dafora S.A. face 

demersuri și la nivel internațional, existând identificate oportunități de dezvoltare a 
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portofoliului de clienți. În măsura în care se va reuși contractarea unor lucrări suplimentare, 

acestea vor completa veniturile previzionate prin prezentul plan. 

 

Proiecte India:  

· Scurtă prezentare: Quipo Oil & Gas este o companie de foraj indiană în cautare de 

parteneri, neavând suficiente instalații care să satisfacă cerința pieței indiene de 

petrol și gaze. În urma unei vizite și respectiv a unui audit tehnic, acestia și-au 

manifestat dorința de a depune impreuna documentația pentru diferite 

precalificări pentru companii active pe piața indiana. 

· Stadiu actual: S-au depus documente comune de precalificare către 

companiile „ONGC India”, respectiv „Oil Jodhpur India”.  

 

Proiecte Iran:  

· Scurtă prezentare: In urma ridicării sanctiunilor economice împortriva Iranului, 

compania Dafora SA și-a fixat ca obietiv major pătrunderea pe această piața cu un 

potențial imens.  

· Stadiu actual: Se depune documentatia necesară înregistrarii companiei pe lista de 

furnizori acceptati („Vedors List”) ai companiei petroliere de stat iraniene 

(National Iranian Oil Company). 

 

Proiecte Kazahstan:  

· Scurtă prezentare: Compania poloneza Petrolinvest, deținătoarea licențelor 

„Emba” și „Profit” s-a aratat interesată de o posibilă colaborare cu Dafora SA. In 

urma semnării unui contract de confidențialitate, aceștia au pus la dispoziție o 

camera de date tehnice, în vederea propunerii unor soluții tehnice de construcție a 

unor sonde de mare adâncime și dificulatate crescută. 

· Stadiu actual: In urma analizei datelor, Dafora SA a confirmat capabilitatea 

tehnică de a fora sondele propuse.  

 

De asemenea, societatea continuă demersurile de prospectare a pieței interne și 

internaționale în vederea dezvoltării portofoliului de clienți și încheierii de noi contracte. În 

acest sens, s-a implementat următoarea strategie de identificare a partenerilor comerciali: 

ü Urmărirea pe plan național a licitațiilor apărute în sistemul de achiziții publice SEAP;  

ü Monitorizarea noilor licențe acordate de ANRM și abordarea proactivă a deținatorilor 

de concesiuni de exploatare și explorare a perimetrelor; 

ü Consultarea periodică a sistemului de achiziții european TED; 

ü Solicitări către foștii și actualii clienți, în vederea promovării serviciilor oferite de 

societate pe piața internațională. 
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3.5. Analiza SWOT 

 

În urma informațiilor prezentate în acest capitol în ceea ce privește societatea Dafora S.A., 

se pot contura următoarele concluzii referitoare la analiza punctelor forte/slabe, respectiv 

oportunități și amenințări existente pe piață: 

 
 

 

Legea 85/2014 defineşte în mod general ca măsură de implementare a planului de 

reorganizare „continuarea activităţii curente”. Considerăm că prin prisma argumentelor şi 

a informaţiilor concrete prezentate în cuprinsul prezentului capitol, a analizei de piaţă şi a 

materialelor dezvoltate pe larg şi anexate planului, compania propune o reală şi concretă 

măsură de reorganizare, pe care creditorii o pot studia şi aprobă în cunoştiinţă de cauză şi 

cu încredere în obiectivele asumate. 

 

 

Oportunități: 

Dezvoltarea de noi zăcăminte pe piețe emergente: 
Ucraina, Turcia, India, Africa de Nord 

Dezvoltarea sectorului agricol în țările nord-africane, 
sonde de apă: Egipt, Tunisia 

Creșterea pieței de gaze naturale 

 

Puncte slabe: 

Dificultăți financiare, procedura insolvență 

Costuri operaționale în creștere, necorelate cu 
posibilitatea de creștere a bugetului  alocat de către 
beneficiar 

Lipsa de finanțare pentru investiții  

 

 

Puncte tari: 

Vastă experiență internațională 

Personal calificat și experimentat 

Instalații de foraj certificate API 

Standarde înalte în securitatea muncii și protecția 
mediului 

Experiență în foraje de mare adâncime 

 

Amenințări: 

Legislația strictă privind achizițiile publice din Romînia 

Costurile investiționale în continuă creștere, determinate 
de creșterea exigențelor clienților 

Prețul mic al barilului de petrol 

Dificultăți în accesarea fondurilor europene ale statului 
român 
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4. SITUAȚIA ECONOMICĂ A COMPANIEI LA DATA ELABORĂRII PLANULUI 

 

 

4.1. Evoluția în perioada de observație 

 

Prin prezentul capitol ne propunem să realizăm o prezentare generală a situației 

societății Dafora S.A., care să ofere o imagine reală asupra evoluției economice a 

societății în perioada de observație, având în vedere obiectivele propuse prin prezentul 

plan de reorganizare, și anume: plata pasivului și continuarea activității curente. 

Capitolul cuprinde o analiză a perioadei de observație pentru intervalul iulie 2015 – 

septembrie 2016. În acest sens, vom avea în vedere următoarele aspecte: 

 

 

4.1.1. Evoluția contului de profit și pierdere  

 

Pentru a reliefa performanţa financiară realizată, s-a întocmit situația contului de profit și 

pierderi, din care să reiasă veniturile şi cheltuielile realizate din activitatea curentă.  

 

Prezentăm aşadar în tabelul de mai jos o sinteză a indicatorilor obţinuţi de Dafora SA în 

perioada iulie 2015 – septembrie 2016, structurată pe trimestre și pe principalele centre de 

profit ale societății (foraj, construcții și activitatea desfășurată la baza sportivă și han):  

 

Nr. 

Crt. 
Denumire element 

TRIM 3 

2015 

TRIM 4 

2015 

TRIM 1 

2016 

TRIM 2 

2016 

TRIM 3 

2016 
Total 

1. VENITURI  OPERATIONALE 22.149.280 19.523.534 16.635.096 10.957.904 17.076.937 86.342.751 

1.1. foraj 17.565.402 17.541.962 14.934.547 8.468.535 15.347.667 73.858.113 

1.2. constructii 3.954.752 1.780.063 1.515.855 2.120.169 1.234.817 10.605.656 

1.3. han 629.126 201.509 184.694 369.200 494.453 1.878.982 

2. CHELTUIELI  OPERATIONALE 22.057.048 16.822.495 15.500.569 11.800.934 11.906.835 78.087.881 

2.1. foraj 19.411.415 14.411.394 13.656.874 9.352.664 9.478.302 66.310.649 

2.2. constructii 2.296.910 1.933.786 1.586.653 2.088.444 1.971.970 9.877.763 

2.3. han 348.723 477.315 257.042 359.826 456.563 1.899.469 

3. MARJA  DIRECTA 92.232 2.701.039 1.134.527 -843.030 5.170.102 8.254.870 

3.1. foraj -1.846.013 3.130.568 1.277.673 -884.129 5.869.365 7.547.464 

3.2. constructii 1.657.842 -153.723 -70.798 31.725 -737.153 727.893 

3.3. han 280.403 -275.806 -72.348 9.374 37.890 -20.487 

4. INDIRECTE -1.241.026 -1.897.226 -1.428.736 -909.228 -1.124.991 -6.601.208 

5. EBITDA -1.148.794 803.813 -294.209 -1.752.258 4.045.111 1.653.662 

6. (68, 78) AMORTIZARI, PROVIZ. -1.550.465 -7.373.299 3.198.128 8.807.253 -1.489.665 1.591.952 

7. (66, 76) FINANCIARE -523.526 629.976 -782.469 424.191 -263.817 -515.645 

8. (654, 658, 758) EXTRAORDINARE 228.247 3.627.992 -3.734.670 -10.731.634 -252.295 -10.862.359 
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9. REZULTAT BRUT -2.994.538 -2.311.518 -1.613.220 -3.252.448 2.039.335 -8.132.390 

10. (69, 79) Impozit   -2.577.245   -2.104.462 166.530 -4.515.177 

11. REZULTAT NET -2.994.538 -4.888.763 -1.613.220 -5.356.910 2.205.865 -12.647.567 

 

 

Din parcurgerea datelor înscrise în tabelul de mai sus (sintetizate pe structura contului de 

profit şi pierdere) se desprind următoarele concluzii:  

ü potrivit informaţiilor prezentate mai sus, în perioada iulie 2015 - septembrie 2016 

cifra de afaceri descrie un trend sinusoidal.  

 

ü Se observă că în proporţie de 86% veniturile din foraj sunt cele care generează cifra de 

afaceri. În ierarhie urmează veniturile obținute din construcții, cu un procent de peste 

12% și veniturile înregistrate de han, cu un procent de peste 2%.  

 

ü Dafora SA a reușit să obțină o marjă directă pozitivă pe segmentele de foraj și 

construcții valoarea totală a marjei fiind pozitivă, în sumă de 8,25 mil. lei, aceasta 

fiind detaliată astfel: 

o 7,54 mil. lei din foraj, 

o 0,72 mil. lei din construcții, 

o -0,021 mil. lei din administrarea hanului și baza sportivă. 

 

ü Observăm faptul că înregistrarea costurilor indirecte, a dus la diminuarea 

rezultatului EBITDA cu peste 6,6 mil. lei, ajungând la valoarea de 1,65 mil. lei. 

Costurile indirecte se referă la cheltuielile și veniturile care nu au putut fi alocate 

activității operaționale pentru cele trei centre de profit.  

 

ü Referitor la poziția de amortizări și cheltuieli cu provizioane, respectiv venituri 

din anularea provizioanelor, menționăm următoarele operațiuni care au o 

influență semnificativă: 

o Anularea provizioanelor în sumă de 10,7 mil. lei constituite pentru 

Crown  Construction SRL în cursul lunii aprilie 2016, pentru Romabelt 

Import Export în sumă de 254 mii lei în cursul lunii aprilie 2016. 

o Constituirea provizioanelor pentru depreciere pentru următorii parteneri: 

Salconserv S.A. în cuantum 154 mii lei, 1,8 mil. lei pentru Măcelăriile 

Mediaș, 2,2 mil. lei pentru Ecoconstruct, 3,2 mil. lei pentru Dafora Ukraina 

în cursul lunii decembrie 2016. 

ü În ceea ce privește rezultatul extraordinar, acesta este influențat de următoarele 

aspecte:  
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o influența negativă semnificativă asupra rezultatului extraordinar o regăsim la 

nivelul trimestrului 2 din anul 2016, când societatea a stornat venituri 

înregistrate în contabilitate privind proiectul neterminat Perla Residence, în 

cuantum de 10,47 mil. lei. Această înregistrare a fost efectuată în temeiul 

prevederilor IAS 11. 

o anularea facturilor partenerului EFG Leasing ca urmare a rezilierii 

contractului de leasing ce a dus la trecerea pe venit a sumei 1,6 mil. lei. 

o contabilizarea pierderii din creanțe pentru partenerul CARS S.A., în sumă 

de 3,8 mil. lei, în trim. 1 2016. 

o contabilizarea la venituri a creanței preluate de la CaterPillar Financial 

(împotriva Condmag), în valoare de 2,4 mil. lei. 

o înregistrarea cheltuielilor cu despăgubiri pentru Canalizare Apa Târnavei 

Mari în valoare de 0,5 mil. lei în trim. 1 2016. 
 

 

4.1.2. Situația patrimonială a companiei 

 

Pentru a completa imaginea de ansamblu asupra evoluției societății Dafora S.A. pe 

parcursul perioadei de observație, prezentăm în cele ce urmează situația patrimonială, 

atât prin prisma structurii de activ cât și a celei de datorii și capitaluri proprii. 

 

Pentru a completa imaginea de ansamblu asupra evoluției societății Dafora S.A. pe 

parcursul perioadei de observație, prezentăm în cele ce urmează situația patrimonială, 

atât prin prisma structurii de activ cât și a celei de datorii și capitaluri proprii. Precizăm 

faptul că s-a inserat coloana de referință data deschiderii procedurii de insolvență a 

societății. 

 

Activul: 

În perioada iulie 2015 – septembrie 2016 societatea Dafora S.A. a avut următoarea 

evoluție a elementelor de activ: 

 

ACTIV 18.06.2015 dec.15 iun.16 sep.16 

Cash si echivalent 8.383.465 14.088.920 9.721.998 11.223.691 

        Alte valori, avansuri trezorerie 88.223 97 62.963 54.104 

Disponibilităţi băneşti 8.471.689 14.089.017 9.784.961 11.277.794 

Creante comerciale 41.290.513 28.676.053 25.576.323 26.541.762 

Ajustări  -22.008.860 -21.446.000 -7.118.175 -7.242.470 

Alte creante (fiscale, deb. diverși, grup) 22.700.678 40.367.610 32.114.634 26.352.486 
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Ajustări  -20.266.115 -25.200.409 -24.136.193 -23.811.389 

        Alte creanțe nete 2.434.563 4.272 708.406 268.326 

Creanţe 21.716.216 22.401.526 27.144.994 22.108.716 

Stocuri 36.497.080 22.165.419 21.243.389 21.500.025 

Ajustari și diferențe preț negative -52.827 -6.431.809 -6.784.415 -6.902.727 

Stocuri 36.444.253 15.733.610 14.458.974 14.597.298 

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 66.632.158 52.224.152 51.388.929 47.983.808 

Imobilizari necorporale 275.043 275.043 275.043 275.043 

Amortizare -272.515 -273.175 -273.834 -274.164 

Imobilizări necorporale 2.528 1.868 1.209 879 

Imobilizari corporale 95.630.625 113.295.937 113.334.244 113.334.244 

Amortizare -58.903.713 -64.450.377 -68.046.246 -69.700.445 

Imobilizări corporale 36.726.913 48.845.561 45.287.998 43.633.799 

    Imobilizari financiare 94.110.142 94.498.995 94.297.736 95.339.239 

Ajustări -11.187.457 -89.120.824 -89.120.824 -89.120.824 

Imobilizări financiare 82.922.685 5.378.171 5.176.912 6.218.415 

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 119.652.126 54.225.600 50.466.118 49.853.093 

Cheltuieli în avans 3.495.111 43.893 234.808 127.225 

ACTIV TOTAL 189.779.396 106.493.645 102.089.855 97.964.125 

 

Activul total este în cuantum de 97,9 mil. lei și are o evoluție descendentă, trendul fiind 

unul negativ. Acest trend este imprimat atât de diminuarea activelor circulante cât și de 

diminuarea valorii nete a activelor imobilizate ca urmare a înregistrării ajustărilor pentru 

deprecierea imobilizărilor financiare ale societății. Valoarea activului total, la data de 

30.09.2016, a scăzut față de data intrării în procedura de observație cu 91,81 mil. lei. 

 

Pe baza informațiilor regăsite în tabelul de mai sus, se constată următoarele: 

ü Valoarea disponibilităților bănești din conturile societății a avut o evoluție 

oscilantă, și se majorează de la 8,47 mil. lei la data deschiderii procedurii de 

insolvență, până la 11,27 mil. lei la finele lunii septembrie 2016. 

 

ü Creanțele au o evoluție oscilantă, ascendentă, suma înregistrată la finele lunii 

septembrie 2016 fiind cu 390 mii lei mai mare decât la deschiderea procedurii de 

insolvență. Pentru creanțe comerciale incerte societatea are constituite ajustări în 

cuantum de peste 7mil. lei pentru creanțele comerciale și de peste 23 mil. lei 

pentru creanțele aferente decontărilor în cadrul grupului, respectiv 284 mii lei 

pentru diminuarea valorii creanțelor debitori diverși. 
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ü Stocurile prezintă un trend descrescător, la finele perioadei acestea cuantifică 21,5 

mil. lei și sunt compuse în principal din: 

o 11,66 mil. lei active imobilizate pentru vânzare 

o 7,07 mil. lei materiale consumabile 

o 1,96 mil. lei produse în curs de execuție 

o 0,31 mil. lei produse finite 

o 0,10 obiecte de inventar 

o 0,099 mil. lei mărfuri 

o 0,016 mil. lei materii prime 

o 0,011 mil. lei produse aflate la terți 

o 0,007 mil. lei produse reziduale 

o 0,001 mil. lei ambalaje. 

 

Valoarea ajustărilor constituite pentru stocuri este de 6,9 mil. lei. 

 

Diminuarea stocurilor a imprimat per total activului circulant un trend descendent pe 

perioada de observație, descreșterea fiind în cuantum de 18,6 mil. lei.   

 

Componentele activului imobilizat au o evoluție care se încadrează pe un trend 

descendent (per total se înregistrează o diminuare a acestuia cu 70 mi. lei), astfel: 

o Valoarea brută a imobilizărilor necorporale de păstrează neschimbată 

o Valoarea brută a imobilizărilor corporale crește de la 95 la 113 mil. lei, 

diminuarea valorii nete pe perioada analizată se datorează înregistrării 

amortizării 

o Valoarea brută a imobilizărilor financiare se majorează la 95,33 mil. lei, 

iar diminuarea valorii nete se datorează înregistrării ajustărilor de 

valoare privind titlurile de participare la filiale deținute de societate. 

Înregistrările contabile privind ajustarea au fost efectuate la finele lunii 

iunie 2015. Pentru activele imobilizate financiare sunt constituite 

ajustări în cuantum de 89 mil. lei. 

 

Cheltuielile în avans se diminuează la 127 mii lei, iar ponderea acestora în activul total 

este  nesemnificativă. 
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Pasivul: 

 

Analiza evoluției situației patrimoniale a societății se continuă cu imaginea pasivului, 

regăsit în tabelul de mai jos. Menționăm faptul că datoriile societății cuprinse în tabel la 

data de 30.09.2016 reflectă sumele din balanța de verificare și nu tabelul definitiv de 

creanțe declarate împotriva societății Dafora S.A., care la momentul respectiv nu a fost 

definitivat.  

 

PASIV 18.06.2015 dec.15 iun.16 sep.16 

Împrumuturi bancare t.s. 54.442.098 52.043.901 51.084.324 49.156.324 

Salariati 2.280.813 2.761.498 3.009.284 2.861.369 

Bugetari 7.814.547 15.821.815 17.559.339 14.551.631 

Clienți creditori 6.781.652 2.503.453 2.314.499 1.892.635 

Furnizori 98.886.744 101.112.351 103.610.002 103.546.431 

Creditori diverși 50.470 68.034 58.429 61.993 

Decontări din operațiuni în part. 267.404 269.126 269.126 0 

Decontări în cadrul grupului 5.405.019 6.439.687 7.188.654 6.750.274 

TERMEN SCURT 175.928.748 181.019.864 185.093.658 178.820.657 

Împrumuturi bancare t.l. 62.720.789 63.846.893 63.848.042 63.848.042 

Datorii ce privesc  imobilizările 1.625.622 1.625.622 1.625.622 1.625.622 

Garanții de bună execuție 12.768.290 13.232.397 
13.714.915 13.649.580 

Alte datorii 233.406 1.703.627 

Asociați conturi curente 1.291.174 1.291.174 1.291.174 1.291.174 

TERMEN MEDIU/LUNG 78.639.281 81.699.713 80.479.753 80.414.418 

TOTAL DATORII 254.568.029 262.719.577 265.573.411 259.235.075 

Provizioane 2.988.033 7.166.854 6.624.637 6.486.510 

Venituri în avans 0  0  0  75 

Capital social 100.232.329 100.232.329 100.232.329 100.232.329 

Elemente asimilate capitalului 40.736.493 40.736.493 40.736.493 40.736.493 

Alte elemente de capital -1.351.564 -1.178.247 -1.140.301 -1.040.959 

Rezerve din reevaluare 8.480.298 8.041.216 7.747.138 7.599.671 

Rezerve  48.888.969 48.888.969 48.888.969 48.888.969 

Rezultat reportat -259.545.767 -259.457.138 -359.602.692 -359.409.773 

Profit/Pierdere  -5.217.425 -100.656.409 -6.970.130 -4.764.266 

CAPITALURI PROPRII -67.776.667 -163.392.787 -170.108.193 -167.757.535 

PASIV TOTAL 189.779.396 106.493.645 102.089.855 97.964.125 

 

Raportat la nivelul datoriilor totale, arătăm că la data întocmirii prezentei analize, conform 

balanțelor de verificare, acestea cuantifică 259 mil. lei, valoare în creștere cu aproximativ 5 

mil. lei față de data deschiderii procedurii de insolvență.  
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Variațiile înregistrate în ceea ce privește componența datoriilor se prezintă astfel: 

ü Împrumuturi bancare: se înregistrează o diminuare cu 4,15 mil. lei. Precizăm că plățile 

către creditorii  bancar s-au efectuat pe măsură ce s-au încasat creanțele cesionate în 

favoarea acestuia și conform protocoalelor încheiate; 

ü Salariați: se înregistrează o majorare cu 581 mii lei; 

ü Buget: se înregistrează o majorare a datoriilor cu 6,74 mil. lei; 

ü Clienți creditori: se diminuează cu 4,9 mil. lei; 

ü Furnizori: se înregistrează o creștere cu 4,65 mil. lei; 

ü Creditori diverși: valoarea înregistrată crește cu 11 mii lei; 

ü Decontările în cadrul grupului: înregistrează o majorare cu 1,3 mil. lei. 

 

În ceea ce privește capitalurile proprii, acestea au o evoluție oscilantă, care în final duc la 

scăderea acestuia până la valoarea negativă de -167 mil. lei. 

ü Observăm majorarea provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli la 6,48 mil. lei 

ü Capitalul social și elementele asimilate se mențin constante pe parcursul perioadei 

analizate. 

 

 

4.2. Activul companiei în conformitate cu prevederile raportului de evaluare: 

 

Raportul de evaluare a activelor companiei Dafora SA a fost întocmit de către Darian DRS 

SA, membru corporativ al ANEVAR, evaluator desemnat prin hotărârea Comitetului 

Creditorilor din data de 13.11.2015. 

 

Activul total al companiei Dafora SA a fost evaluat la o valoare de piață de 89,01 Milioane 

Lei, structurat după cum urmează: 

 

Structură activ 
Valoare de piață   Valoare de lichidare 

lei eur   lei eur 

Banca Transilvania 27.251.288 6.071.854   13.176.894 2.935.864 

BCR 22.121.613 4.928.776   9.399.542 2.094.265 

ALPHA Bank 6.955.507 1.549.836   4.023.383 896.430 

BRD 9.034.644 2.012.913   5.041.370 1.123.302 

Bancpost  2.054.178 457.665   1.071.589 238.833 

Kredyt Inkasso 3.788.000 844.000   2.273.000 506.400 

Piraeus Bank 1.772.000 395.000   1.065.000 237.000 

EFG (ERB) Leasing  2.141.000 477.000   1.283.000 286.000 

ANAF 561.000 125.000   337.000 75.000 

            

Total activ GARANTAT 75.679.230 16.862.044   37.670.778 8.393.094 
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Imobile 698.000 155.500   419.000 93.400 

Echipamente 5.363.338 1.194.987   2.681.697 597.500 

Creanțe, garanții 1.823.231 406.228   387.661 86.373 

Stocuri 4.652.437 1.036.616   3.372.915 751.524 

Titluri de participare 801.067 178.483   755.860 168.411 

            

Total activ LIBER 13.338.073 2.971.814   7.617.133 1.697.208 

            

Total ACTIV 89.017.303 19.833.858   45.287.911 10.090.302 

 

 

 

4.3. Pasivul companiei 

 

4.3.1. Pasivul companiei la data deschiderii procedurii insolvenței 

 

Având în vedere că: 

ü instanța de judecată a dispus la primul termen înscrierea provizorie a creanțelor 

contestate, 

ü raportul privind evaluarea patrimoniului, deci implicit și a garanțiilor constituite în 

favoarea creditorilor, a fost finalizat, 

ü administratorul judiciar a publicat tabelul definitiv al creanțelor în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență nr. 22312/07.12.2016. 

 

Valoarea pasivului înscris în tabelul definitiv de creanțe este în cuantum de 336.524.248,05 

lei, fiind structurat după cum urmează: 

ü creanțe garantate – 58.809.080,71 lei, 

ü creanțe salariale – 2.396.031,52 lei, 

ü creanțe bugetare – 13.611.404,50 lei, 

ü creanțe chirografare – 261.707.731,32 lei. 

Tabelul definitiv de creanțe este atașat ca anexă prezentului plan de reorganizare. 

 

 

4.3.2. Datoriile acumulate în perioada de observație 

 

Datoriile acumulate în perioada de observație cuantifică 14,34 mil. lei, astfel cum rezultă din 

situația contabilă a companiei la data de 31.10.2016. Analitic, obligațiile de plată constau în: 

ü sume datorate furnizorilor – 5,41 mil. lei (din care 2,11 mil. lei s-au achitat în cursul 

lunii noiembrie); 
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ü sume datorate societăților din grup – 1,94 mil. lei (din care 0,42 mil. lei s-au achitat în 

cursul lunii noiembrie); 

ü sume datorate furnizorilor de imobilizări – 0,10 mil. lei (din care 0,05 mil. lei s-au 

achitat în cursul lunii noiembrie); 

ü sume datorate instituțiilor de leasing – 1,75 mil. lei (nescadente); 

ü sume provenind din facturi nesosite – 0,07 mil. lei; 

ü sume datorate bugetului de stat – 4,14 mil. lei; 

ü obligații salariale – 0,92 mil. lei. 

 

În ceea ce privește obligațiile fiscale mai sus menționate, arătăm că: 

ü 0,81 mil. lei s-au achitat în 25.11.2016; 

ü 0,57 mil. lei fac obiectul unui litigiu; 

ü 1,01 mil. lei aveau scadența în 25.10.2016; 

ü 1,58 mil. lei aveau scadența în 25.11.2016. 

 

Obligațiile salariale reprezintă drepturi bănești cuvenite angajaților pentru luna octombrie, 

nefiind scadente la data de 31.10.2016. 

 

Datoriile neachitate, astfel cum au fost detaliate în cele de mai sus se vor achita conform 

documentelor din care rezultă, sursa de plată a acestora fiind reprezentată de excedentul 

generat de continuarea activității curente. 
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5. NECESITATEA REORGANIZĂRII 

 

 

5.1. Aspecte economice 

 

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 reia activitatea 

comercială. În acest sens, reorganizarea reprezintă un ansamblu de operaţiuni care urmăresc 

tratarea şi remedierea stării dificile a întreprinderii debitorului, în vederea salvării afacerii şi 

a redresării activităţii acestuia. 

 

Planul de reorganizare va urmări menţinerea activităţii curente a companiei pentru a se 

asigura surplusul necesar pentru acoperirea, în perioada stabilită de lege, a pasivului.  

 

Reorganizarea Dafora SA înseamnă, cel puţin pe durata reorganizării:  

ü menţinerea unui brand important pe piaţa; 

ü menţinerea unui important contribuabil la bugetul local şi de stat;  

ü păstrarea locurilor de muncă ale angajaţilor; 

ü continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiţionali; 

ü menţinerea în economia românească a unei societăţi cu capital românesc. 

 

În ultimii ani, activitatea companiei a avut în prim plan fundamentarea unei relații constante 

cu subcontractori diverși. Aportul adus de acești colaboratori la activitatea desfășurată de 

către companie este unul semnificativ. Avand în vedere aceste aspecte, în situația în care 

reorganizarea judiciară ar lăsa loc falimentului, asupra colaboratorilor ar exista un impact 

major. 

 

Impactul eventualului faliment al Dafora SA îl vor resimţi atât clienţii cât şi furnizorii 

societăţii, aspect relevat de informaţiile prezentate în cele ce urmează. Astfel, în ultimii 5 ani 

compania a realizat rulaje de peste 190 de milioane de lei doar cu primii 10 furnizori în 

ordinea sumelor, conform listei de mai jos: 

Ø Iot Dosco  Bucuresti - 38 mil lei  

Ø Katerin Company  Ploiesti - 37,5 mil lei  

Ø ICPE Actel    Bucuresti - 24,8 mil lei  

Ø Petrogas Services  Romania - 19 mil lei  

Ø Mol Romania - 14 mil lei  

Ø Azimut SRL - 13,4 mil lei  

Ø Forserv Medias - 12,8 mil lei  
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Ø Tinmar Bucuresti - 11,3 mil lei  

Ø AMC OIL &GAS - 11,3 mil lei  

Ø Rompetrol  Downstream - 8,3 mil lei 

 

De asemeneea, analizând perioada 2010 – 2015 din prisma principalilor clienţi, se observă 

relvanţa companiei în piaţă şi implicaţiile economice ale dispariţiei acestui actor din 

contextul economic autohton: 

 

TOP PARTENERI 2010-2015 

Client 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL – 

LEI cu TVA 

SNGN ROMGAZ SA  100,741,305 39,122,671 24,100,903 22,237,773 82,535,996 104,824,992 373,563,642 

OMV PETROM SA  25,167,532 32,113,676 44,827,329 50,398,360 66,252,442 18,942,148 237,701,490 

STRATUM ENERGY 

ROMANIA LLC   -   - 6,279,322 6,634,277 7,310,165  - 20,223,764 

ROMPETROL SA  -  - 8,095,414 25,954,209  -  - 34,049,623 

CHEVRON ROMANIA 

EXPL.-PROD.SRL 
 -  -  - 8,757,226 26,336,296  - 35,093,523 

DAFORA GROUP ISRAEL  
 -  -  - 23,043,734 5,348,368  - 28,392,102 

AMROMCO ENERGY SRL  
 -  -  - 2,954,950  -  - 2,954,950 

THERME NORD BUCURESTI 

SRL   -  -  -  - 2,460,009 3,032,719 5,492,728 

 

 

Nu în ultimul rând, menţionăm că în mod constant, in ultimii ani Dafora SA  s-a aflat în 

topul celor mai mari contribuabili din zonă, fiind un important actor economic pe piaţa 

locală şi contribuind cu un aport financiar major la bugetul local şi central prin plata 

impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor pe veniturile din salarii.  

 

Prin urmare, intrarea în faliment a Dafora SA ar avea un impact major asupra bugetului local 

şi de stat, asupra şomajului, asupra societăţii civile. Este demn de menţionat în acest context 

faptul că la nivel sistemic dispariţia acestei companii afectează mediul de afaceri din 

România, dat fiind faptul că în ultima perioadă multe companii majore de profil au 

întâmpinat dificultăţi. Astfel, odată cu dispariţia unui jucător major local, cererea se va 

îndrepta către alţi potenţiali executanţi de acelaşi calibru, găsiţi cel mai probabil în afara ţării. 
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5.2. Aspecte sociale 

 

Reorganizarea companiei îşi manifestă efectele sociale prin păstrarea locurilor de muncă de către 

salariaţii existenți în cadrul societății. În măsura în care societatea îşi va acoperi toate creanţele 

conform prezentului plan, aceasta îşi va putea continua activitatea comercială, angajaţii 

acesteia având un loc de muncă asigurat. 

 

Totodată, în situaţia în care activitatea Societăţii se va relansa la nivelul urmărit, aceasta va 

putea conduce la noi angajări, aspect care va avea impact şi asupra pieţei muncii.  
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6. STRATEGIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ 

 

 

 

 

6.1. Obiective 

 

Măsurile de reorganizare judiciară prezentate în cuprinsul prezentei secţiuni au drept 

finalitate continuarea activităţii desfăşurată de către companie, în vederea ieşirii controlate 

din impas şi reintegrarea completă în circuitul economic.  

 

În principal, prin prezentul plan se propune păstrarea activităţii Dafora S.A., sub 

supravegherea administratorului judiciar. În subisidiar, în măsura identificării unor 

necesităţi speciale sau oportunităţi benefice, planul prevede posibilitatea valorificării unor 

active, sumele astfel obţinute urmând să degreveze activitatea curentă.  

 

Aşa cum am arătat în capitolele precedente, cu ocazia prezentării companiei, scopul urmărit 

este continuarea activității la un nivel al profitabilității cât mai mare şi o acoperire cât mai 

completă a pasivului.  

 

Măsurile de reorganizare judiciară prezentate au drept finalitate restructurarea afacerii 

derulate de către companie şi eventuala vânzare a unor active non-core ale acesteia până la 

finalul procedurii, astfel încât aceasta să permită generarea de beneficii pentru părţile 

implicate în procedura insolvenţei.  

 

Prezentul plan de reorganizare prevede măsuri adecvate să asigure companiei resursele 

financiare necesare îndeplinirii acestuia şi în special, asigurării continuităţii afacerii dar şi a 

resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor asumate prin programul de plăţi şi în 

final acoperirea într-o cât mai mare măsură a creanţelor creditorilor. 

 

Pornind de la aceste premise, propunerea de reorganizare a activităţii societăţii constă în: 

· Continuarea activităţii curente, urmând ca din veniturile obţinute astfel să fie 

acoperite cheltuielile curente şi parţial distribuirile, până la redresarea 

economomică a companiei. Continuarea activităţii se va realiza în urma 

întreprinderii unor măsuri manageriale şi de restructurare a personalului. – art 

133 alin. 5 lit. A. 

 

· Restructurarea financiară prin reeșalonarea plății creanțelor și reducerea 

procentului de distribuire aferent unor creanțe;  - art 133 alin. 5 lit. B. 
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· Valorificarea activelor excedentare care nu generează profit și împovărează 

societatea, cu aplicarea prevederlor art. 133 alin. 5 lit. F. 

 

· Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului – cu 

indicarea surselor de provenienţă a acestora, finanţările aprobate prin plan 

urmând să beneficieze de prioritate la restituire potrivit prevederilor art. 159 alin. 

(1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2. 

 

În capitolele următoare vom proceda la o descriere amplă a principalelor mijloace de 

finanţare ale planului de reorganizare propus. 

 

 

6.2. Măsuri manageriale și de personal – art. 133, alin. 5, lit. a 

 

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. 5, lit. A din legea nr. 85/2014, compania își va 

păstra dreptul de administrare, sub stricta supraveghere a administratorului judiciar. Pe 

perioada de reorganizare, compania Dafora S.A. va fi condusă de către administratorul 

special, Gheorghe Călburean.  

 

Administratorul special a fost desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor 

societăţii, putând fi înlocuit de către acelaşi for, în condiţiile legii. În ceea ce privește dreptul 

de dispoziție asupra bunurilor companiei, acesta se va circumscrie activității curente, orice 

act de dispoziție care depășește sfera activității curente sau prevederile prezentului plan, 

putând fi considerat o abatere de la planul de reorganizare. 

 

 

6.3. Finanțarea din activitatea curentă – art. 133, alin. 5, lit. b  

 

Resursele financiare pentru susţinerea realizării planului sunt cele obţinute din valorificarea 

unor active cât şi din activitatea curentă, evoluţia financiară şi principalele măsuri fiind 

enunţate în cuprinsul Previzunilor Financiare din prezentul plan. 

 

Conform strategiei de reorganizare, societatea va păstra și dezvolta activitatea principală, 

sub stricta supraveghere a administratorului judiciar. 

 

Legea 85/2014 defineşte în mod general ca măsură de implementare a planului de 

reorganizare „continuarea activităţii curente”. Considerăm că prin prisma argumentelor şi 

a informaţiilor concrete prezentate în cuprinsul capitolelor anterioare, a analizei de piaţă 
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şi a materialelor dezvoltate pe larg, compania propune o reală şi concretă măsură de 

reorganizare, pe care creditorii o pot studia şi aprobă în cunoştiinţă de cauză. 

 

 

6.4. Valorificarea activelor excedentare - art. 133, alin. 5, lit. f 

 

6.4.1. Prezentarea activelor excendentare 

 

În prezent, compania deține active excedentare, care nu sunt necesare desfășurării 

reorganizării. Pentru a susţine efectuarea distribuirilor asumate şi a asigura un procent cât 

mai mare de acoperire a creanţelor, se propune valorificarea unor active. Activele 

excedentare aflate în patrimoniul Dafora S.A. şi propuse spre valorificare  sunt prezentate în 

Tabelul anexexat planului de reorganizare, anexă ce constituie parte integrantă a prezentului 

plan.  

 

 

6.4.1. Strategia de valorificare 

 

În privinţa valorificării bunurilor companiei propunem vânzarea activelor fie în bloc - ca 

ansamblu în stare de funcţionare - fie individual. Metoda de vânzare a bunurilor, respectiv 

licitaţie publică, negociere directă sau o combinaţie a celor două, va fi aprobată de adunarea 

creditorilor, fără ca aceasta să fie considerată o modificare a planului de reorganizare.  

 

În primă fază, se propune scoaterea bunurilor la licitaţie publică cu strigare, cu preţul în 

urcare, având în vedere următoarele etape şi reguli de principiu: 

 

Etapa 1: Evaluarea activelor 

 

În procedura privind societatea Dafora SA, evaluarea bunurilor acesteia a fost finalizată deja 

de către Darian SA, societate specializată desemnată de Comitetul Creditorilor.  

 

Concluziile evaluatorului au fost cuprinse în raportul de evaluare depus la dosarul cauzei. 

 

 

Etapa 2: Demersuri de expunere pe piaţă a bunurilor. 

 

Administratorul judiciar şi administratorul special vor proceda la efectuarea unei expuneri 

adecvate pe piaţă a activelor. Activele prezentate în anexa la plan vor fi scoase la vânzare 

diferențiat în funcție de strategia de valorificare ce va fi aprobată de Adunarea Creditorilor.  
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Etapa 3: Valorificarea  

 

Valorificarea activelor va porni într-o primă etapă cel puțin de la valoarea de piață 

menţionată în raportul de evaluare întocmit în prezentul dosar, urmând ca în caz de 

nevalorificare la acest preț, strategia de valorificare să poată fi modificată și să se prevadă 

scăderi de preț, care să nu fie inferioară valorii de vânzare forțată a activelor. Cu titlu de 

prudență, sumele obținute din valorificări au fost estimate la valoarea de vânzare forţată a 

bunurilor, în vederea asigurării fezabilităţii măsurii cuprinse în planul de reorganizare. 

 

Momentul efectiv al valorificării bunurilor a fost estimat prudent, în funcţie de 

vandabilitatea activelor, fiind evidenţiat în cadrul anexei la prezentul plan privind 

valorificarea activelor excedentare. 

 

 

6.5. Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului – art. 133 alin. 1 

lit. B: 

 

Conform prevederilor textului legal mai sus menţionat, una din măsurile de reorganizare ce 

pot fi propuse prin planul de reorganizare este obţinerea finanţării curente, în scopul 

susţinerii activităţii curente. 

 

Având în vedere necesitatea deţinerii utilajelor necesare executării contractului încheiat cu 

OMV Petrom SA şi a îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate, compania a contactat ERB 

Leasing IFN SA, în calitate de proprietar al echipamentului Bentec 350 – T AC, pentru 

stabilirea parametrilor contractuali în care se poate realiza achiziţia utilajului necesar 

desfăşurării activităţii curente. În urma corespondenţei purtate, a fost obţinută oferta 

indicativă privind condiţiile de finanţare în sistem leasing ale utilajului.  

 

În consecinţă, în baza previziunilor aferente contractelor aflate în derulare şi a încasărilor 

preconizate, planul de reorganizare prevede derularea unor contracte cu utilizarea 

echipamentului în discuţie, ţinând cont de cheltuielile necesare finanţări achiziţiei acestuia.  

 

Conform art. 133, finanţările aprobate prin plan urmând să beneficieze de prioritate la restituire 

potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2, 

finanţarea urmând a fi restituită pe parcursul reorganizării, conform anexei cuprinzând cash-

flow pentru perioada de reorganizare. 

 



 

 

44 

 

În acest sens, Dafora S.A. își asumă plata unei sume de 3,5 mil. eur către finanțator în primii 

trei ani de la semnarea contractului, sumă care include atât principal cât și dobânzi, după 

cum urmează:   

Ø 675.000 lei (150.000 eur), la semnarea contractului (provenind în principal din 

deblocarea unei garanții constituite în favoarea OMV Petrom); 

 

Ø 675.000 lei (150.000 eur), în aprilie 2017 (provenind din deblocarea unor garanții 

aferente unor contracte în curs de finalizare); 

 

Ø 11.086.857 lei (2.463.746 eur), excedent generat de contractul cu OMV Petrom în 

primii trei ani (conform CF anexat – primele 4 luni grație totală); 

 

Ø 3.313.143 lei (736.254 eur), din valorificări de active libere de sarcini, estimate a avea 

loc în anul 3 de reorganizare. Aceste valorificări vizează bunuri imobile în cuantum 

de 93.400 eur, bunuri mobile în sumă de 539.000 eur și stocuri în valoare de 118.880 

eur (sumele reprezintă valoarea de lichidare a activelor – strategia de valorificare va fi 

supusă aprobării creditorilor ulterior confirmării planului, prețul de vânzare minim 

fiind reprezentat de valoarea de lichidare a bunurilor). Pachetul de bunuri a fost 

astfel selectat încât din valorificarea la cel puțin prețul de lichidare să poată fi acoperit 

și comisionul de 2% cuvenit UNPIR în temeiul art. 39, alin. 7, lit. b din Legea 85/2014.  

 

 Menționăm că în vederea deblocării garanției de 150.000 eur (constituită în favoarea OMV 

Petrom), este necesară prezentarea unei SGB în cuantum de 10% din valoarea contractului 

subsecvent. Prin urmare, excedentul generat de contract, la nivelul mai sus precizat, a fost 

estimat în ipoteza prezentării acestor SGB și nu prin constituirea unei garanții cu reținere la 

sursă, operațiune ce ar impacta negativ Cash-Flow-ul contractului. 

 

Toate sumele mai sus precizate sunt detaliate, din perspectiva scadenței propuse, în graficul 

de plată de mai jos. 

 

Facem precizarea că termenele de plată asumate față de finanțator vor fi corelate cu 

comenzile primite de la OMV Petrom; astfel, prima lună din graficul de plăți va coincide cu 

prima lună de executare a unor lucrări cu instalaţia în cauză (Bentec 350 – T AC) în baza 

contractului cu OMV Petrom.  
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AN Luna 

Suma de plată 

Explicație Total AN din contract 

OMV 

din alte 

surse  

din valorificări 

libere 

1 

Luna 1 0 -675.000   avans  

-4.025.400 

Luna 2 0       

Luna 3 0       

Luna 4 0 -675.000   avans  

Luna 5 -473.021     avans  

Luna 6 -204.287     avans  

Luna 7 -454.223     avans  

Luna 8 -204.287     avans  

Luna 9 -473.062     rată (principal + dobândă) 

Luna 10 -201.251     rată (principal + dobândă) 

Luna 11 -476.298     rată (principal + dobândă) 

Luna 12 -188.972     rată (principal + dobândă) 

2 

Luna 13 -453.521     rată (principal + dobândă) 

-4.205.728 

Luna 14 -216.197     rată (principal + dobândă) 

Luna 15 -465.525     rată (principal + dobândă) 

Luna 16 -237.503     rată (principal + dobândă) 

Luna 17 -482.048     rată (principal + dobândă) 

Luna 18 -225.510     rată (principal + dobândă) 

Luna 19 -475.445     rată (principal + dobândă) 

Luna 20 -225.510     rată (principal + dobândă) 

Luna 21 -494.284     rată (principal + dobândă) 

Luna 22 -222.473     rată (principal + dobândă) 

Luna 23 -497.520     rată (principal + dobândă) 

Luna 24 -210.194     rată (principal + dobândă) 

3 

Luna 25 -453.521   

-3.313.143 

rată (principal + dobândă) 

-7.518.871 

Luna 26 -216.197   rată (principal + dobândă) 

Luna 27 -465.525   rată (principal + dobândă) 

Luna 28 -237.503   rată (principal + dobândă) 

Luna 29 -482.048   rată (principal + dobândă) 

Luna 30 -225.510   rată (principal + dobândă) 

Luna 31 -475.445   rată (principal + dobândă) 

Luna 32 -225.510   rată (principal + dobândă) 

Luna 33 -494.284   rată (principal + dobândă) 

Luna 34 -222.473   rată (principal + dobândă) 

Luna 35 -497.520   rată (principal + dobândă) 

Luna 36 -210.194   rată (principal + dobândă) 

LEI 
TOTAL 

-11.086.857 -1.350.000 -3.313.143 -15.750.000   

EURO -2.463.746 -300.000 -736.254 -3.500.000   
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7. PREVIZIUNI FINANCIARE 

 

 

7.1. Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat 

 

Strategia de reorganizare a companiei Dafora S.A. are la bază atât continuarea activității 

curente cât și valorificarea activelor excedentare cu scopul generării de excedent de numerar 

în vederea: 

ü rambursării creanțelor istorice către creditori; 

 

ü achitării obligațiilor de plată curente, respectiv atât cele acumulate în perioada de 

observație, cât și cele determinate de continuarea activității de exploatare. 

 

Evoluția companiei în perioada de observație demonstrează că există premise reale pentru 

implementarea unui plan de reorganizare viabil. Astfel, arătăm că în cele 15 luni analizate, 

care corespund intervalului iulie 2015 – septembrie 2016, compania Dafora S.A. a generat din 

activitatea operațională o marjă directă de 8,25 mil. lei și EBITDA de 1,65 mil. lei.  

 

Considerăm că aceste rezultate sunt edificatoare mai ales prin prisma faptului că în această 

perioada compania s-a confruntat cu o serie de probleme de ordin operațional: 

ü lipsa creditului furnizor; 

 

ü achiziția de materii prime, materiale și servicii în unele cazuri cu plata în avans; 

 

ü lipsa instrumentelor de garantare pentru buna execuție a lucrărilor sau de bună plată 

pentru furnizori, ceea ce a condus la indisponibilizarea unor importante sume de bani cu 

termene de deblocare într-un interval de 6 luni de la finalizarea proiectelor;    

 

ü refuzul unor furnizori, competitivi din punct de vedere a tarifelor practicate, de a colabora 

cu Dafora SA, chiar și în cazul efectuării de plăți în avans, din cauza situației juridice incerte 

(perioadă de observație, fără plan de reorganizare implementat), ceea ce a dus uneori  la 

alternative mai costisitoare; 

 

ü lucrări suplimentare importante ca volum, care au fost acceptate doar parțial de către 

beneficiar, deși s-au angajat costuri pentru realizarea integrală a acestora;    

Arătăm că business plan-ul companiei Dafora SA pe perioada de reorganizare a fost 

construit în următoarele ipoteze: 

ü perioada de implementare a planului se preconizează a fi ianuarie 2017 – decembrie 2019; 
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ü portofoliul de contracte în baza căruia s-au estimat veniturile vizează: 

o contractul cadru semnat cu OMV Petrom – valoarea contractului este de 40,01 mil. 

USD, pe o perioadă de 4+1 ani; marja directă, cumulată pentru primii 3 ani 

corespunzători perioadei de reorganizare este estimată la 22,32 mil. lei; 

o contracte semnate, în curs de semnare sau estimate a fi încheiate în perioada de 

reorganizare cu beneficiarul SNGN Romgaz SA; cumulat, veniturile operaționale 

estimate în baza acestor contracte cuantifică 112,61 mil. lei, iar marja directă este 

preconizată la un nivel de 20,48 mil. lei; 

o contracte semnate, în curs de semnare sau care urmează a fi încheiate în perioada de 

reorganizare cu beneficiari externi – Zion Israel, Zeta Petroleum; veniturile 

operaționale estimate în temeiul acestor contracte reflectă valori de 15,59 mil. lei, iar 

marja directă previzionată este de 3,78 mil. lei. 

 

În vederea executării lucrărilor aferente contractului încheiat cu OMV Petrom SA, compania 

Dafora SA va accesa o finanțare de la Bancpost sub forma unui produs de tip factoring și a 

unor scrisori de garanție bancară pentru buna execuție a a lucrărilor. Condițiile privind 

acordarea finanțării (care include și leasing-ul financiar pentru achiziția echipamentului 

Bentec 350-T AC necesar executării contractului) sunt pe larg prezentate în oferta indicativă 

formulată de Bancpost SA și ERB Leasing IFN SA, ofertă acceptată de administratorul special 

al companiei Dafora SA. 

 

Anexăm prezentului plan de reorganizare oferta indicativă. 

 

La nivel sintetic, bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru perioada de reorganizare 

este redat în formatul tabelar de mai jos: 

 

Nr. 

Crt.  Denumire indicator AN I AN II AN III 

1. Venituri operaționale, din care: 69.739.526 73.169.551 72.169.552 

1.1. Proiecte OMV Petrom 29.556.000 28.656.000 28.656.000 

1.2. Proiecte Romgaz 36.583.526 38.516.851 37.516.852 

1.3. Alte proiecte 3.600.000 5.996.700 5.996.700 

          

2. Costuri operaționale -54.244.305 -57.119.813 -57.119.813 

2.1. Proiecte OMV Petrom -22.114.692 -21.214.692 -21.214.692 

2.2. Proiecte Romgaz -29.304.614 -31.414.170 -31.414.170 

2.3. Alte proiecte -2.825.000 -4.490.951 -4.490.951 

          

3. Marjă directă 15.495.221 16.049.738 15.049.739 

3.1. Proiecte OMV Petrom 7.441.308 7.441.308 7.441.308 
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3.2. Proiecte Romgaz 7.278.912 7.102.681 6.102.681 

3.3. Alte proiecte 775.000 1.505.749 1.505.749 

          

4. Costuri indirecte 7.917.024 7.926.015 7.917.024 

          

5.  EBITDA 7.578.197 8.123.723 7.132.715 

 

Anexăm prezentului plan de reorganizare varianta detaliată a bugetului de venituri și cheltuieli. 

 

 

7.2. Fluxul de numerar previzionat 

 

În baza bugetului de venituri și cheltuieli a fost definit fluxul de numerar al companiei 

Dafora SA, a cărui formă sintetică se regăsește în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

Crt.  Denumire indicator AN I AN II AN III 

1. Încasări operaționale, din care: 128.744.513 126.852.843 124.221.661 

1.1. Proiecte OMV Petrom 29.736.000 34.387.200 34.387.200 

1.2. Proiecte Romgaz 49.504.256 46.232.821 44.917.231 

1.3. Alte proiecte 49.504.256 46.232.821 44.917.231 

          

2. Plăți operaționale, din care -65.151.081 -66.255.935 -66.255.936 

2.1. Proiecte OMV Petrom -23.369.321 -24.586.406 -24.586.406 

2.2. Proiecte Romgaz -38.322.193 -36.692.005 -36.692.007 

2.3. Alte proiecte -3.459.567 -4.977.523 -4.977.523 

          

3. Excedent intermediar 1 19.998.215 20.673.271 19.524.535 

3.1. Proiecte OMV Petrom 6.366.679 9.800.794 9.800.794 

3.2. Proiecte Romgaz 11.182.063 9.373.960 8.225.224 

3.3. Alte proiecte 2.449.473 1.498.517 1.498.517 

          

  TVA de plată/de recuperat -4.510.176 -4.628.157 -4.428.157 

  Proiecte OMV Petrom -2.143.795 -2.359.486 -2.359.486 

  Proiecte Romgaz -2.282.004 -2.275.904 -2.075.904 

  Alte proiecte -84.377 7.232 7.232 

          

4. Excedent intermediar 2 15.488.039 16.045.114 15.096.378 

 4.1. Proiecte OMV Petrom 4.222.884 7.441.308 7.441.308 

 4.2. Proiecte Romgaz 8.900.059 7.098.056 6.149.320 

 4.3. Alte proiecte 2.365.096 1.505.749 1.505.749 
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5.  Plăți indirecte -8.345.914 -8.356.703 -8.345.914 

     

 

TVA de de recuperat (din cheltuieli indirecte) 428.890 430.689 428.890 

 

Proiecte OMV Petrom 181.766 167.970 170.297 

 

Proiecte Romgaz 224.985 225.770 222.956 

 

Alte proiecte 22.140 36.948 35.637 

     6. Excedent intermediar 3 7.571.015 8.119.099 7.179.354 

6.1. Proiecte OMV Petrom 867.605 4.340.698 4.297.735 

6.2. Proiecte Romgaz 4.746.996 2.930.492 2.033.709 

6.3. Alte proiecte 1.956.414 847.909 847.909 

     7. Plăți ERB Leasing pt Bentec -2.675.400 -4.205.728 -4.162.766 

 

Plăți Bancpost dobândă factoring -127.566 -134.970 -134.970 

     8. Excedent final (din proiecte) 6.703.410 3.778.401 2.881.618 

8.1. Proiecte OMV Petrom 0 0 0 

8.2. Proiecte Romgaz 4.746.996 2.930.492 2.033.709 

8.3. Alte proiecte 1.956.414 847.909 847.909 

     

 

Rest pt datorii curente -3.400.000 

  

 

Proiecte Romgaz -1.500.000 

  

 

Alte proiecte -1.900.000 

  

     9. Disponibil pentru distribuiri creditori 3.303.410 3.778.401 2.881.618 

9.1. Proiecte OMV Petrom 0 0 0 

9.2. Proiecte Romgaz 3.246.996 2.930.492 2.033.709 

9.3. Alte proiecte 56.414 847.909 847.909 

     

 

Încasări din deblocare garanții  3.652.259 9.013 

 

 

BCR 1.325.815 0 

 

 

BT 972.316 0 

 

 

Libere 1.354.128 9.013 

 

     10. Disponibil pentru distribuiri creditori (cu garanții libere) 4.657.538 3.787.414 2.881.618 

10.1. Proiecte OMV Petrom 0 0 0 

10.2. Proiecte Romgaz 3.246.996 2.930.492 2.033.709 

10.3 Alte proiecte 56.414 847.909 847.909 

10.4. Garanții libere de sarcini 1.354.128 9.013 0 

  

Anexăm prezentului plan fluxul de numerar detaliat.  

Câteva considerente pe marginea fluxului de numerar previzionat: 

ü excedentul determinat de executarea contractelor a fost afectat de: 
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o încasări înainte de scadență a veniturilor estimate în baza contractului cu OMV 

Petrom SA (prin prisma facilității de tip factoring negociată cu Bancpost SA); 

o plăți privind costul și rambursarea finanțării către Bancpost și ERB Leasing IFN SA; 

o încasări privind deblocarea unor garanții de bună execuție; 

o TVA-ul de plată sau de recuperat rezultat în urma derulării operațiunilor.3 

 

În ceea ce privește plățile reprezentând dobânzi aferente perioadei de observaţie pentru 

creanţele născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei, având în vedere prevederile art. 

103 din Legea 85/2014, conform cărora valorificarea garanţiilor creditorului garantat ar 

contribui la o distribuire superioară creanţei garantate înscrise în tabelul definitiv, fluxul de 

numerar va avea în vedere achitarea acestora. Astfel, faţă de situaţia creditorului garantat  

BCR SA, a cărui garanţii au fost evaluate la o valoare superioară creanţei înscrise, planul de 

reorganizare are în vedere efectuarea distribuirilor cuvenite conform art. 103 din Legea 

85/2014. 
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8. DISTRIBUIRILE CARE VOR FI EFECTUATE  ȘI TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANȚE 

 

 

 

 

8.1. Programul de plată al creanțelor 

 

Prin prezentul plan de reorganizare, compania Dafora SA propune achitarea într-o proporție cât mai mare a creanțelor înscrise în tabelul 

definitiv de creanțe, conform programului de plată prezentat sintetic în cele ce urmează: 

Creditor Creante   

AN I   AN II   AN III 

operațional valorificări 
deblocare 

garantii   
operațional valorificări 

deblocare 

garanții   
operațional valorificări 

deblocare 

garanții   
bullet 

Garantați 58.809.081 3.074.728 1.396.745 2.298.131   3.459.069 6.587.170 2.200.000   3.507.111 9.569.296 396.740   26.320.091 

Banca Transilvania 26.101.288 1.364.659 945.965 972.316   1.535.242 1.785.133 0   1.556.564 2.915.023 0   15.026.386 

BCR  6.704.479 350.532 19.021 1.325.815   394.348 977.266 2.200.000   399.825 640.932 396.740   0 

Bancpost 2.054.178 107.399 83.300 0   120.824 256.787 0   122.502 0 0   1.363.366 

BRD  9.034.644 472.360 0 0   531.405 3.056.620 0   538.786 0 0   4.435.472 

Alpha Bank 6.955.507 363.656 559 0   409.113 9.604 0   414.795 2.004.161 0   3.753.619 

ANAF 561.000 29.331 0 0   32.997 153.860 0   33.456 176.400 0   134.956 

ERB Leasing IFN  2.141.000 111.938 0 0   125.931 0 0   127.680 1.257.340 0   518.111 

Kredyt Inkaso 3.788.000 198.049 0 0   222.805 0 0   225.899 2.227.540 0   913.707 

Piraeus 1.468.984 76.803 347.900 0   86.404 347.900 0   87.604 347.900 0   174.474 

Salariați 2.396.032 125.272 0 0   140.931 0 0   142.889 0 0   1.986.939 

TOTAL 61.205.112 3.200.000 1.396.745 2.298.131   3.600.000 6.587.170 2.200.000   3.650.000 9.569.296 396.740    28.307.030 

 

Din structura programului de plată al creanțelor reies clar sursele de finanțare pentru efectuarea plăților către creditori: 
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ü excedent operațional generat de continuarea activității curente; 

acesta s-a distribuit pro rata pentru fiecare creanță prevăzută a se achita prin plan, conform prevederilor art. 140, alin. 

 

din Legea 85/2014; 

- potrivit aceluiași articol, programul de plată a fost astfel construit încât plata sumelor disponibile să se realizeze în 

trimestrul consecutiv celui la care aceste sume devin disponibile. 

 

ü sume provenind din valorificarea activelor excedentare; 

- prețul minim estimat pentru valorificări coincide cu valoarea de lichidare consemnată în raportul de evaluare; 

- distribuirile de sume având ca sursă valoarea de vânzare astfel estimată au fost determinate prin diminuarea cu 2% a 

prețului estimat, acest comision urmând a fi virat către UNPIR, conform prevederilor art. 39, alin. 7, lit. b din Legea 

85/2014. 

- în măsura în care valorificarea activelor excedentare se va realiza la un preț superior celui estimat, diferența favorabilă îi 

va reveni creditorului garantat în baza prevederilor art. 133, alin. 1, lit. f din Legea 85/2014. 

- nerealizarea valorificărilor de active excedentare în termenul estimat, respectiv a distribuirilor de sume aferente, nu 

reprezintă abatere de la implementarea planului de reorganizare. 

 

ü sume provenind din deblocarea garanțiilor; 

- la momentul depunerii planului de reorganizare, există garanții constituite de către compania Dafora SA în favoarea 

beneficiarilor de lucrări, în baza unor contracte cesionate către creditorii bancari BT și BCR, care estimăm că se vor 

debloca în perioada de implementare a planului de reorganizare; 

- sumele astfel disponibile se vor achita către titularii garanției, imediat după deblocare; 

- în măsura în care aceste sume nu vor deveni disponibile la momentul estimat, deblocarea lor la o dată ulterioară (și 

implicit distribuirea către creditori) nu reprezintă abatere de la implementarea planului de reorganizare; distribuirea 

efectivă se va realiza imediat după deblocarea acestora. 
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Distribuirile prevăzute la sfârșitul planului de reorganizare, în ultimul trimestru, (bullet) reprezintă diferenţa de achitat către creditori, 

calculată ca diferență între suma înscrisă în tabelul definitiv în categoria creanțelor garantate și salariale, și sumele estimate a se distribui 

în cei 3 ani de reorganizare. Aceste sume: 

ü fie vor face obiectul unor negocieri ulterioare în sensul restructurării creditelor în vederea eşalonării creanţei inclusiv în perioada 

ulterioară implementării planului de reorganizare, în conformitate cu prevederile art. 133, alin. 3 din legea nr. 85/2014,  

ü fie vor fi achitate prin identificarea unui investitor sau refinanțate.   
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8.1.1. Distribuiri către creditorii garantaţi  

 

Creditorii garantaţi vor beneficia potrivit prevederilor prezentului plan de reorganizare de 

distribuiri în cuantum total de 58.809.081 lei, reprezentând 100% din totalul creanțelor 

înscrise în tabelul definitiv de creanțe.  

 

 

8.1.4. Distribuiri către creditorii salariali 

 

Planul de reorganizare prevede achitarea în integralitate a creanţelor salariale înscrise la 

masa credală, pe parcursul derulării planului, astfel cum rezultă din programul de plăţi.  

 

Avantajul creditorilor salariali faţă de faliment constă în faptul că pe lângă recuperarea în 

proporţie de 100% a creanţelor, vor avea un loc de muncă asigurat. Totalul de distribuit către 

creditorii salariaţi este în cuantum de 2.396.032 lei.  

 

Celelalte categorii de creditori nu vor beneficia de distribuiri, raportat la capacitatea 

societăţii de a acoperi pasivul în condiţiile realizării unei redresări fezabile. 

  

 

8.2. Tratamentul categoriilor de creanțe  

 

8.2.1. Situația categoriilor care vor vota planul de reorganizare 

 

Legea 85/2014 stabileşte condiţiile în care se supune votului adunării creditorilor planul de 

reorganizare. În conformitate cu prevederile art. 133 din legea nr. 85/2014, planul va indica, 

“tratamentul creanţelor” în aplicarea planului.  

 

De asemenea, planul propus respectă prevederile legale, enunțând, după cum urmează: 

Ø categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate (art. 133 alin. 4, lit.a.),  

Ø tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate (art. 133 alin. 4, lit.b),  

Ø ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în 

comparaţie cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment (art. 133 

alin. 4, lit. d).  

 

În acest sens, prezentăm în cele ce urmează categoriile de creanţe propuse spre votarea 

planului în conformitate cu art. 138 alin 3 din Legea nr. 85/2014 : 
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I.  Creanţele creditorilor care beneficiază de drepturi de preferință – (Art. 138, alin. 3, lit. a), 

conform Tabelului Definitiv; 

 

II. Creanţele salariale – (Art. 138, alin. 3, lit. b), conform Tabelului Definitiv; 

 

III. Creanţele bugetare – (Art. 138 alin. 3, lit. c), conform Tabelului Definitiv; 

 

IV. Creanţele creditorilor indispensabili – (Art 138 alin. 3 lit.d):  AZIMUT COM SRL; BAT 

BASCOV SA; ENERIA SRL.   

 

V. Creanțele celorlalţi creditori chirografari – (Art 138 alin. 3 lit. e), conform Tabelului 

Definitiv. 

 

 

8.2.2. Categoriile de creanțe nedefavorizate prin plan 

 

În cadrul prezentului plan de reorganizare nu va fi constituită nici o categorie nedefavorizată 

de creanţe, astfel cum acestea sunt definite în cadrul art. 101, alin. 1, lit. D din lege. 

 

 

8.2.3. Categoriile de creanțe defavorizate prin plan  

 

Conform art. 5 alin. 1 pct. 16 din legea 85/2014, categoria de creanţe defavorizate este 

considerată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin 

una dintre modificările următoare pentru creanţele categoriei respective: 

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

este îndreptăţit potrivit prezentei legi; 

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

acordul expres al acestuia; 

 

Toate creanțele din planul propus sunt defavorizate, după cum urmează: 

 

Creanţele creditorilor care beneficiază de drepturi de preferință prevăzute la art. 138 alin. 3 

lit. a) din lege, pentru care planul prevede o recuperare integrală a creanţei înscrise la masa 

credală, însă pe parcursul celor 3 ani de derulare a planului. 

 

Creanţele salariale prevăzute la art. 138 alin. 3 lit. b) din lege, pentru care planul prevede o 

recuperare integrală a creanţei înscrise la masa credală, însă pe parcursul celor 3 ani de 

derulare a planului. 
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Creanţele bugetare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c) pentru care planul nu prevede 

distribuiri pe perioada de reorganizare. 

 

Creanţele chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit d) pentru care planul nu prevede 

distribuiri pe perioada de reorganizare. 

 

Celelalte  Creanţele chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit e) pentru care planul nu 

prevede distribuiri pe perioada de reorganizare. 

 

 

8.2.4. Situaţia datoriilor din procedură 

 

Conceperea planului de reorganizare a avut în vedere datoriile de procedură, acumulate 

de la deschiderea insolvenţei faţă de debitoare şi până în prezent. Datoriile acumulate de 

societate în perioada de observaţie sunt prezentate în cadrul punctului 4.3.2. din prezentul 

plan și vor fi achitate în conformitate cu documentele din care rezultă.  
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9. SIMULAREA DISTRIBUIRILOR CARE AR FI REALIZATE ÎN CAZ DE FALIMENT ŞI 

AVANTAJELE REORGANIZĂRII 

 

 

Pornind de la scopul unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii într-o măsură mai 

mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol de referință în 

elaborarea planului. 

 

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie 

cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au fost 

determinate ținând cont de prevederile art. 159 si art. 161 din Legea nr. 85/2014. 

 

Astfel, redăm în cele ce urmează gradul de acoperire a pasivului companiei Dafora SA în 

ipoteza falimentului, pornind de la valorile de lichidare determinate de evaluatorul 

desemnat: 

 

Explicație  

Creanțe 

conform 

tabel 

definitiv 

Total        

distribuiri 

simulate 

Distribuire 

din activ 

garantat 

Distribuire 

din activ 

negarantat 

Procent 

distribuire 

1 2 3 4 5 6 

Disponibil pentru distribuiri     
45.287.911 

  
37.670.778 7.617.133 

Din care:     

Cheltuieli procedură 10% 4.528.791 3.767.078 761.713   

Total de distribuit 90% 40.759.120 33.903.700 6.855.420   

Garantați 58.809.081 32.148.592 32.148.592 0 54,67% 

Banca Transilvania 26.101.288 11.859.205 11.859.205 0 45,44% 

BCR  6.704.479 6.704.479 6.704.479 0 100,00% 

Bancpost 2.054.178 964.430 964.430 0 46,95% 

BRD  9.034.644 4.537.233 4.537.233 0 50,22% 

Alpha Bank 6.955.507 3.621.045 3.621.045 0 52,06% 

ANAF 561.000 303.300 303.300 0 54,06% 

ERB (efg) 2.141.000 1.154.700 1.154.700 0 53,93% 

Unicredit 3.788.000 2.045.700 2.045.700 0 54,00% 

Piraeus 1.468.984 958.500 958.500 0 65,25% 

Salariați 2.396.032 2.396.032 0 2.396.032 100,00% 

Datorii din observație 14.348.492 6.214.497 1.755.108 4.459.388 43,31% 

Bugetari 13.611.405 0   0 0,00% 

Chirografari 261.707.731 0 0 0 0,00% 

Sume aferente masei credale 336.524.248 34.544.624 32.148.592 2.396.032 10,27% 
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Arătăm că sumele au fost determinate în baza următoarele considerente: 

ü s-au luat în considerare valorile de lichidare ale activelor, astfel cum au fost 

consemnate în raportul de evaluare;  

ü costurile de procedură, estimate la 10% din valoarea de lichidare, s-au imputat pe 

fiecare categorie de garanții, rezultând astfel suma estimativă care ar putea fi 

distribută fiecărui creditor în parte. 

 

Prin urmare, simularea de faliment relevă următoarele aspecte: 

ü gradul mediu de acoperire a creanțelor garantate este de 54,67%, procentul variind în 

grupă de la 45,44% la 100%; 

ü datoriile față de salariați s-ar acoperi în proporție de 100%; 

ü neacoperirea în integralitate a datoriilor acumulate în perioada de observație nu 

permite efectuarea distribuirilor către grupele de rang inferior: 

o obligațiile bugetare ar rămâne neachitate; 

o creditorii chirografari nu ar beneficia de distribuiri de sume. 

 

 

9.2. Comparația dintre sumele care ar putea fi primite de către creditori în caz de faliment 

și sumele care vor fi primite în reorganizare 

 

După cum se poate observa din cuprinsul capitolelor anterioare, gradul de recuperare a 

creanțelor creditorilor este semnificativ mai ridicat în caz de reorganizare decât în caz de 

faliment. 

 

Pentru a ajunge la această concluzie a fost analizat raportul de evaluare întocmit în 

procedură. În evaluarea realizată de către societatea de evaluarea angajată în acest sens, s-a 

urmărit determinarea atât a valorii de piață a activelor societății debitoare cât și a valorii de 

lichidare a patrimoniului acesteia. În acest sens menționăm faptul că valoarea de piață „este 

suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un 

cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o 

activitate de marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de 

cauză, prudent şi fără constrângere”.  

 

Valorificarea activelor societății debitoare într-o procedură de faliment se realizează în 

condiții speciale care nu permit obținerea în schimbul activelor societății debitoare a valorii 

de piață a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obține în procedura de 

lichidare a activelor se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar putea fi 

primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăţi, într-o perioadă de timp prea scurtă  
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pentru a fi conformă  cu perioada de marketing necesară, specificată in definiţia valorii de 

piața” 

 

Conform GN 6 – Evaluarea Întreprinderii 5.7.1.1., „În lichidări, valoarea multor active 

necorporale (de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor 

corporale reflectă circumstanțele lichidării. Și cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane 

pentru vânzări, onorarii, impozite  si taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile 

administrative pe timpul încetării activității și pierderea de valoare a stocurilor) sunt 

calculate  și deduse din valoarea estimată a întreprinderii.”  

 

Cuantumul mai redus al valorii de lichidare se datorează în principal următorilor factori: 

ü Societatea își încetează activitatea, de unde rezultă că aceasta nu mai generează venituri, 

ci doar costuri care vor fi evidențiate în continuare; 

ü Vânzarea se face într-o perioadă de timp limitată; 

ü Condițiile reale ale pieței sunt cele curente (dobânzi bancare mari, criza economico-

financiară, oportunități diverse și multiple de investiții, acces limitat la finanțare, falimentul 

mai multor societăţi cu acelaşi profil din zona de nord-vest, etc.); 

ü Este necesară o perioadă îndelungată de expunere pe piață la vânzare. Ținând cont de 

conjunctura specifică, gradul de specializare a activităţii şi costurile necesare schimbării 

activităţii, intervalul de timp minim pentru realizarea unui marketing adecvat este de cca. 9-

12 luni, putând depăși chiar și un an; 

ü Cumpărători informați și care au la dispoziție multiple oportunități de achiziții de 

„distressed assets” la prețuri reduse și care oferă prețuri mai degrabă spre nivelul valorilor 

de vânzare forțată și chiar sub această valoare; 

ü Prețul nu este influențat de aranjamente financiare speciale, facilități sau de cineva 

interesat în vânzare; 

ü Activele se pot vinde individual sau „în bloc”. În ipoteza vânzării pe componente a 

activelor, față de vânzarea „în bloc” se pot obține prețuri mai bune pentru activele atractive 

și prețuri mai scăzute pentru cele neatractive, cu costuri semnificative implicate de această 

procedură, astfel încât suma totală netă rezultată ar putea fi diminuată, existând chiar și 

posibilitatea să rămână active nevândute din cauza lipsei de interes pentru potențiali clienți. 

ü Perioada de instabilitate economică; 

ü Accesul dificil la surse de finanțare; 

ü Piețe inactive cu număr extrem de redus de tranzacții care să ofere informații referitoare la 

prețuri comparabile; 

ü Ofertă abundentă de active la prețuri scăzute, cerere limitată; 

ü Marje largi între prețurile de ofertă și prețurile efective de tranzacționare. 
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Valoarea de lichidare a activului societății debitoare stabilită de către evaluatorul 

independent în conformitate cu standardele internaționale de evaluare este în cuantum de 

45.287.911 lei, însă trebuie ținut cont de faptul că suma respectivă este o valoare estimată că 

se va încasa pentru situaţia lichidării tuturor bunurilor din patrimoniu şi a recuperării 

tuturor creanţelor, fără însă a ţine cont de perioada de realizare a acestor tranzacţii, de 

cheltuielile cu paza și conservarea patrimoniului precum și de costurile generate de 

eventualele acţiuni în instanţă pentru recuperarea creanțelor – factorul temporal putând 

influenţa în mod semnificativ procesul recuperare şi de plată a creanţelor. 

   

Astfel, din suma de 45.287.911 lei care s-ar încasa în caz de faliment, doar suma de 34.544.624 

lei ar reprezenta efectiv sume distribuite creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe 

deoarece ar rezulta achitarea sumei de 6.214.497 lei cu titlu de creanțe curente, urmând ca, în 

măsura în care s-ar deschide falimentul, acestea să fie achitate în conformitate cu prevederile 

art. 161, pct. 4 din legea nr. 85/2014, sub condiția formulării unei declarații de creanță. Mai 

mult decât atât, cheltuielile de procedură estimate sunt în cuantum de 4.528.791 lei.  

 

 

9.3. Avantajele reorganizării 

 

9.3.1. Premisele reorganizării 

 

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea Dafora SA sunt următoarele: 

ü imaginea de care se bucură compania; 

ü capacitatea acesteia de a continua şi creşte activitatea la nivelul desfășurat în trecut; 

ü existența premiselor relansării lucrărilor de profil; 

ü societatea desfăşoară bune relații cu partenerii, continuând activitatea și după 

deschiderea procedurii insolvenței; 

ü baza materială de care dispune compania îi permite acesteia să-şi continue desfășurarea 

activității; 

ü existența unui personal calificat, cu experiență în domeniul de activitate și atașat față de 

valorile companiei; 

 

Demararea procedurii de reorganizare a companiei şi continuarea activității comerciale a 

acesteia, precum şi restructurarea activităţii, vor crea posibilitatea de generare a unor fluxuri 

de numerar suplimentare ce vor permite efectuarea de distribuiri către creditori conform 

obiectivelor asumate prin plan.  

 

Per a contrario, vânzarea în acest moment a întregului patrimoniu al Societăţii în cadrul 

procedurii falimentului ar minimiza şansele de recuperare a creanţelor pentru creditorii 
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acesteia şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare cu mult inferioară valorii 

sale reale, astfel încât inclusiv creanţele creditorilor garantați vor fi mult reduse.  

 

De asemenea, în cadrul procedurii falimentului, toate cheltuielile procedurii (impozite şi 

taxe, conservarea şi administrarea bunurilor, asigurarea pazei, organizarea licitaţilor, 

publicitatea, retribuţia lichidatorului judiciar și așa mai departe) trebuie suportate din 

fondurile obţinute din valorificarea bunurilor debitoarei. În ceea ce priveşte procedura 

reorganizării Societăţii, aceste costuri vor fi acoperite din sumele obţinute din activitatea 

curentă a Dafora SA.    

 

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea 

lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantați, cât şi ale celorlalţi 

creditori, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă activitatea, cu toate consecinţele 

economice şi sociale aferente.  

 

 

9.3.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului 

 

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

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

procedura reorganizării compania poate oferi distribuiri superioare valoric, păstrându-și 

activitatea.  

 

 

9.3.3. Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societăţii în 

caz de faliment 

 

Luând în considerare, în estimarea valorii de lichidare a activului societăţii Dafora SA, 

valoarea de evaluare a patrimoniului societății debitoare, se poate desprinde concluzia că 

implementarea cu succes a planului de reorganizare a societății debitoare va asigura 

acoperirea creanțelor creditorilor într-o măsură mult mai ridicată. 

 

În evaluarea realizată de către societatea de evaluare angajată în acest sens  a fost stabilită 

atât valoarea de piaţă, cât şi valoarea de vânzare forţată a activelor Dafora SA. 

 

 

 

 



 

 

62 

 

9.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditori 

 

Ø Pentru creditorii garantaţi procentul de acoperire a creanţelor propus prin plan este 

de 100% din sumele prevăzute în tabelul definitiv. Prin prezentul plan societatea 

debitoare îşi propune să achite în integralitate creanţele garantate deţinute de 

creditori. În ipoteza deschiderii faţă de societatea debitoare a procedurii falimentului, 

cu privire la acoperirea creanţelor din această categorie indicăm că satisfacerea 

acestora ar fi doar parţială raportat la valoarea de lichidare estimată de către 

evaluatorul desemnat de către comitetul creditorilor în conformitate cu prevederile 

legii 85/2014 privind procedura insolvenţei, variând între 45,44% și 100%.  

 

Ø În ceea ce priveşte creditorii salariali, implementarea prezentului plan de 

reorganizare prezintă beneficii în ceea ce priveşte acoperirea creanţei şi păstrarea 

locului de muncă. Menţionăm faptul că, aşa cum se va putea observa din conţinutul 

prezentului plan, procentul de acoperire, astfel cum acesta este propus a fi realizat 

prin Programul de plăţi, este de 100%, angajaţii păstrând de asemenea locurile de 

muncă.  

 

Ø Față de creditorii bugetari, deşi prezentul plan de reorganizare nu conţine distribuiri 

suplimentare în reorganizare față de procedura falimentului pentru această categorie 

de creditori, procesul de reorganizare generează și alte beneficii evidente creditorilor 

bugetari: 

o Instituie un regim riguros de control al plăţilor făcute la bugetele de stat ca 

urmare a derulării activităţii curente pe perioada implementării planului.  

o Societatea debitoare contribuie la bugetul de stat pe perioada de reorganizare,. 

o Deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, cu consecinţa radierii 

Societăţii, ar însemna dispariţia unui important contribuabil. 

 

Ø Categoria creanțelor chirografare, este dezavantajată din punct de vedere al 

distribuirilor. Totuși, aprobarea implementării unui plan de reorganizare prezintă 

unele beneficii și pentru această categorie de creanțe. Menținerea unei colaborări 

ulterioare poate fi de considerată ca un avantaj al implementării planului de 

reorganziare.De asemenea, creditorii chirografari vor beneficia de prevederile art. 287 

din noul Cod Fiscal, conform căruia baza de impozitare se reduce în urmãtoarele 

situaṭii: „d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate 

nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în 

aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă 

judecătorească, prin care creanţa creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea 

este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a 
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planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului,începând cu data 

pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia 

insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă/definitivă şi irevocabilă, după caz. În cazul în 

care ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de 

reorganizare sunt încasate sume aferente creanţelor modificate sau eliminate prin 

planul de reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor 

respective prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate.”  

 

  



 

 

64 

 

10. ASPECTE FINALE 

 

 

10.1. Controlul aplicării planului 

 

Regimul aplicabil perioadei de reorganizare este reglementat în cuprinsul articolelor 133-138 

din legea nr. 85/2014. Conducerea activității debitoarei se va face de către administratorul 

special, doamna Gheorghe Călburean. 

 

Pe parcursul derulării reorganizării, legea reglementează un triplu control asupra activității 

debitoarei. 

 

Primul nivel de control este asigurat de către administratorul judiciar, în baza atribuțiilor 

sale de supraveghere a activității debitoarei. Astfel, administratorul judiciar este chemat să 

supravegheze activitatea debitoarei și gradul de îndeplinire a previziunilor din planul de 

reorganizare. Administratorul judiciar analizează activitatea debitoarei și prezintă situația 

trimestrială a situației financiare, a cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității și a 

abaterilor de la previziunile planului de reorganizare prin rapoartele depuse la dosarul 

cauzei și prezentate Comitetului Creditorilor. 

 

Al doilea nivel de control este asigurat de către creditori, care, prin Comitetul Creditorilor, 

sunt chemați să aprobe raportările financiare întocmite de administratorul judiciar sau 

special cu privire la situațiile financiare. Comitetul creditorilor, va putea convoca ședința 

Adunării Creditorilor pentru a fi prezentate rezultatele societății, măsurile luate de debitoare 

sau administratorul judiciar pentru a efectua corecțiile necesare în caz de abateri de la plan, 

precum și să propună la rândul lor alte măsuri pentru buna desfășurare a reorganizării. De 

asemenea, în măsura în care pierderile aduse averii debitoarei în cadrul reorganizării sunt 

semnificative, precum și în cazul în care nu sunt respectate previziunile planului, indiferent 

la ce fac acestea referire, creditorii, cu sau fără suportul administratorului judiciar, pot 

depune la dosarul cauzei o cerere de deschidere a procedurii falimentului față de debitoare.  

 

Al treilea nivel de control, și cel mai important, este exercitat de către judecătorul sindic. 

Acesta reprezintă organul suprem care este investit de lege cu controlul legalității 

desfășurării procedurii de reorganizare, având posibilitatea ca la orice cerere venită din 

partea administratorului judiciar, a creditorilor sau a administratorului special, să deschidă 

procedura falimentului debitoarei, în măsura în care sunt întrunite condițiile legale pentru 

acest lucru, respectiv dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității 

aduce pierderi averii sale. 
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10.2. Onorariul Administratorului Judiciar 

 

CITR Filiala Cluj SPRL propune menținerea onorariul fix pentru perioada de reorganizare în 

cuantum de 5.000 EUR lunar + TVA  pentru întreaga perioadă de reorganizare.  

 

De asemenea, CITR Filiala Cluj SPRL propune menținerea onorariul variabil pentru perioada 

de reorganizare în cuantum de 4% din distribuirile efectuate către creditori în perioada de 

reorganizare. 

 

Onorariul propus pentru întocmirea planului de reorganizare este de 50.000 Euro + TVA. 

 

Onorariul astfel propus se va supune aprobării Adunării Creditorilor în condițiile prevăzute 

de Legea 85/2014. 

 

Sumele aferente onorariului menţionat au fost incluse în categoria costurilor indirecte, în 

ipoteza în care aceste onorarii vor fi aprobate, nu vor afecta negativ sursele de finanţare ale 

planului de reorganizare şi implicit programul de plată a creanţelor.  

 

 

 

10.3. Închiderea procedurii și descărcarea de obligații a companiei 

 

Planul de Reorganizare propus va fi considerat realizat şi se va solicita închiderea procedurii 

de reorganizare, în cazul în care sunt îndeplinite toate obligaţiile de plată ale societăţii 

asumate prim plan în condiţiile continuării activităţii. 

 

De asemenea, de la data închiderii procedurii de reorganizare judiciară, societatea debitoare 

este descărcată de orice răspundere conform art. 175 și 180 in Legea 85/2014. 

 

 

 

Cluj-Napoca, 

09.12.2016 

CITR Filiala Cluj SPRL 

Senior Partner 

Peter Egon Dorner 

 

 

 

  


