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Preambul 

 

1. Cadrul legal: 

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii planului  este Legea nr. 85/2014;  

Legea nr. 85/2014 consacră problematicii reorganizării Secţiunea a VI-a - Planul . 

De asemenea, enumeră printre principiile de bază care guvernează aplicarea ei şi pe cel 

al preeminentei reorganizării faţă de faliment care îşi găseşte consacrarea explicită în 

mai multe din articolele actului normativ amintit, inițiativa noastră având astfel pe lângă 

o fundamentare economică şi socială cât şi una legală. Prin prisma acestor prevederi, 

legea prevede o alternativă la lichidare urmărindu-se salvarea întreprinderii şi a afacerii 

debitorului, atunci când această soluţie răspunde mai bine intereselor creditorilor, 

debitorului  şi salariaţilor acestuia pe baza unui plan de reorganizare care  ,,Planul de 

reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitățile si specificul 

activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieței fata de 

oferta debitorului si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica, inclusiv in 

ceea ce privește modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor si a 

directorilor”(Art. 133 (1) din Lege). 

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia a II -A civila  sub nr. 

1481/86/2016, debitorul S.C. GEOFORESTAR S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii  

insolventei prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei, urmare a  dezechilibrului 

financiar datorat lipsei de lichidități și motivat de intenția  formulării si depunerii unui 

plan de reorganizare a activității societății. 
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Prin Încheierea nr. 236 din data de 13.04.2016 a fost admisă cererea debitoarei cu 

consecința deschiderii procedurii generale de insolvenţa faţă de debitoarea S.C. 

GEOFORESTAR S.R.L. Tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii S.C. 

GEOFORESTAR S.R.L. în suma de  306.966,74 lei - creanțe acceptate -  a fost 

comunicat spre afişare și depus la dosarul cauzei la data de 05.7.2016, fiind publicat în 

BPI  nr. 13156/06.07.2016.   

Potrivit art. 56  alin.1 lit. c) din Legea nr. 85/2014, administratorul special are ca 

atribuţie propunerea prezentului plan de reorganizare. 

2. Scopul planului şi durata acestuia: 

Scopul principal al planului de reorganizare al S.C. GEOFORESTAR S.R.L.  

coincide cu scopul Legii nr. 85/2014 respectiv acoperirea pasivului debitorului în 

insolvenţă, aceasta realizându-se prin reorganizarea şi continuarea activităţii 

debitorului ,  asigurarea  - pentru creditorii societății – a unui nivel al recuperării creanțelor 

la un nivel valoric superior celui de care aceștia ar avea parte în cadrul unei ipotetice 

proceduri de faliment. 

Planul  de  reorganizare,  potrivit  spiritului  Legii 85/2014,  acoperă  patru  mari domenii:  

- domeniul economic, care se referă la menținere debitorului pe piaţă  şi posibilităţile 

de redresare în funcţie de specificul activităţii şi mijloacele  financiare  disponibile,  

precum  şi  măsurile  de  relansare  a  activităţii debitorului;  

-  domeniul social, care cuprinde măsurile privind salariaţii debitoarei;  

- domeniul financiar,referindu-se la condiţiile de plată a creditorilor (termenele de 

plată, reducerile de creanţe), mijloacele financiare folosite pentru stingerea creanţelor;  
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- domeniul managementului, care se referă la modalitatea de conducere a debitoarei pe 

perioada reorganizării. 

Prezentul plan își propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii în 

domeniile enumerate mai sus, având ca scop principal plata pasivului  în cadrul planului 

într-un procent cat mai ridicat  prin  relansarea viabilă a activităţii, sub supravegherea 

strictă a administratorului judiciar desemnat. 

 După o analiză detaliată a cauzelor care au provocat insolvenţa şi aplicând 

exerciţiul de excludere al acestor cauze, în condiţiile în care întreaga structură de 

exploatare a societăţii este activă, rezultă că, într-un termen de 3 ani, societatea este 

în măsură să achite mare parte din  datoriile scadente, care sunt cuprinse în tabloul 

definitiv al creanţelor. Prin urmare, administratorul special propune durata de realizare a 

planului de reorganizare de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 12 luni în condițiile 

art. 95 alin.4 din legea 85/2014 .  
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CAPITOLUL 1.  

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND  S.C. GEOFORESTAR S.R.L.  

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII DEBITOARE:  

 Date de identificare:  

S.C. GEOFORESTAR S.R.L.  este persoană juridică română , cu  sediul social  în 

com. Coșna sat Podu Coșnei  nr. 64  , având forma de organizare cu răspundere limitata, 

fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/155/2009, având cod de 

identificare fiscală  RO 25126340 fiind constituită în virtutea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale. Durata societăţii este nelimitată cu începere de la data 

înregistrării în Registrul Comerţului. 

  Obiectul de activitate:  

        Obiectul principal de activitate al societăţii este ,, Silvicultură și alte activități 

forestiere”,   conform codului CAEN  - 0210. Debitoarea desfășurând și activități secundare 

cuprinse în actul constitutiv, respectiv activitati de consultanta si management; 

 

  Asociații. Capitalul social:  

La data deschiderii procedurii de insolvenţă capitalul social subscris și integral vărsat 

al S.C. GEOFORESTAR S.R.L. era în valoare de 200 lei,  împărţit în 20 părți sociale, 

cu o valoare nominala de 10 leifiecare.  

În ceea ce priveşte structura acţionariatului, aceasta se prezintă astfel:  CARCEA 

ALEXANDRU - asociat unic ce deţine 100 % din părțile sociale. 
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  Istoric privind activitatea desfăşurată   

S.C. GEOFORESTAR S.R.L.   este o societate înființată în anul 2009,  având ca şi 

obiect principal de activitate,, Silvicultură și alte activități forestiere, prestând totodată și alte 

servicii conform  statutului și a obiectelor secundare de activitate . 

 Societatea îşi desfăşoară activitatea la sediul debitoarei  situat pe raza judeţului 

Suceava,  în Com. Coșna, sat Podul Coșnei, sediu dotat material şi tehnic în conformitate cu 

profilul de activitate pe care îl desfăşoară. Înfiinţarea societăţii a fost urmată de dezvoltarea 

activităţii în domeniul . 

 

         Principalele cauze care au dus la starea de încetare de plăţi a debitoarei:  

 Analiza factorilor care au condus la starea de incapacitate financiara și respectiv 

la declanșarea stării de insolventa în baza Legii 85/2014 ne permitem să-i enumeram 

pe cei mai importanți, după cum urmează.Urmare acestei situaţii activitatea societăţii 

noastre s-a diminuat lună de lună, ajungându-se la un nivel de supravieţuire . 

 

CAPITOLUL 2 

OBIECTIVELE PLANULUI  DE  REORGANIZARE 

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 continue activitatea comercială. Reorganizarea activității SC GEOFORESTAR SRL  

înseamnă pentru viaţa economică:  

 Menţinerea unui important contribuabil la bugetul  consolidat al statului; 

 Crearea si menținerea locurilor de muncă;  

 Continuarea colaborării comerciale cu  clienții în interesul economic reciproc; 



PLAN DE REORGANIZARE AL DEBITROULUI SC GEOFORESTAR SRL 

7 

 

Reorganizarea activității societăţii şi continuarea activităţii îşi manifestă efectele 

sociale pozitive asupra salariaţilor societăţii, precum şi asupra pieţei muncii. Aceste efecte 

sunt cu atât mai importante, ţinând cont de contextul actual al economiei locale şi naţionale, 

caracterizat printr-o serie de măsuri de restrângere a activităţii şi de reducere a 

cheltuielilor care au antrenat disponibilizări masive de personal la foarte mulți agenți 

economici din județ.  

Premisele reorganizării activității SC  GEOFORESTAR SRL 

Având în vedere cuantumul ridicat al pasivului conform tabelului definitiv al 

creanțelor ce însumează  306.966,74  lei, raportat la lipsa activelor din patrimoniul 

debitorului, ipoteza intrării în procedura falimentului ar duce la  vidare  creditorilor 

participanți la masa credală de perspective reale de recuperare a creanțelor, în timp ce 

prin planul de reorganizare conform programului de plată propus sunt acoperite parțial 

mai multe categorii de creanță atât creanţele bugetare (100%), cât şi parțial creanțele 

chirografare ( 10%) fiind acoperite in proporție de 100% creanțele curente. Având în 

vedere lipa fizică a bunurilor  atât imobile cât și mobile în averea debitoarei  continuarea 

activității debitorului , în baza contractelor aflate în derulare  scopul  Legii 85/2014 poate fi 

atins, ocazie în care creditori vor avea șanse reale de recuperare a creanțelor;     

Nu în ultimul rând, menţionăm că societatea este una funcţională cu şanse de 

reorganizare în condiţii de profitabilitate, remarcându-se faţă de alte societăţi unde au 

fost promovate planuri de reorganizare prin următoarele aspecte.  În mod secund față 

de obiectul principal de activitate , debitoare oferă servicii de consultanță si 

management în domeniul silviculturii, activitate prin care se asigură un venit constant 

in baza contractelor de prestari serivicii aflate în derulare la data prezentă, astfel 

perioada contractuala acoperind in intregime perioada de reorganizare propusă ; 
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Prin continuarea activităţii economice în perioada de observație debitorul a păstrat 

relaţia cu piaţa, conservându-şi colaborările cu furnizorii principali şi mai ales cu 

clienţii de pe piaţa specifică, chiar dacă la un nivel mai redus decât anterior deschiderii 

procedurii, creând premisele implementării cu succes a planului de 

reorganizare.Societatea dispune în continuare de un portofoliu de clienţi care sa 

asigure dezvoltarea susținuta a activității de prestări servicii si vânzări în perioada 

de implementare a planului;    

Concepţia modernă a reorganizării judiciare se fundamentează pe ideea că o 

afacere în stare de funcţionare are şanse mai mari de a produce resursele necesare 

acoperirii  pasivului,  fiind  mai  profitabilă  creditorilor,  în  raport  cu  procedura 

falimentului. Votarea planului si demararea procedurii de reorganizare sunt măsuri 

menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, in principal al 

creditorilor bugetari, cât şi ale celorlalţi creditori, precum şi interesele debitoarei care îşi 

continuă activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.  

Avantaje generale faţă de procedura falimentului 

Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, 

primii urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acesta 

din urmă menţinerea întreprinderii în viaţa comercială.    

Dacă în cazul falimentului  interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării 

intereselor debitorului a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime,                                                         

reorganizarea cumulează cele doua deziderate, debitorul continuându-şi activitatea, cu 

consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării  

averii valoric şi a lichidităţilor obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele deținute.  

Ordonarea unui complex de măsuri menite să asigure redresarea  
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reprezintă o necesitate evidentă, care permite participanţilor la procedură să aibă o 

reprezentare adecvată a ţintei şi a mijloacelor prin care se propune atingerea acesteia. 

De aceea, deşi este o procedură concursuală care se desfăşoară, cum am mai spus, în 

prezenţa intereselor divergente ale debitoarei şi ale creditorilor, procedura propunerii 

unui plan care, în condiţiile legii, urmează a fi acceptat şi confirmat, implică deopotrivă 

creditorii şi debitorul şi conciliază interesele contrare ale acestora în vederea atingerii 

unui scop comun: acoperirea pasivului şi continuarea activităţii comerciale.  

Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere al creanţelor în cadrul celor două 

proceduri, arătăm că în cazul falimentului nu există un patrimoniu vandabil 

destinat plăţii pasivului, iar în procedura reorganizării lichidităţile destinate acoperirii 

pasivului provin în principal din activitatea de servicii specifice prestate, astfel  încât,  

chiar  în  eventualitatea  eşuării  planului  de  reorganizare  creditor nu sunt expuși nici 

unui risc.Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, ţinând 

cont de necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei întreprinderi care s-a dovedit 

a fi viabilă până în prezent şi de menţinerea şi crearea unui număr însemnat de locuri 

de muncă, răspunzând exigenţelor celor trei direcţii de interes ale oricărei proceduri 

de insolvenţă: continuarea activităţii întreprinderii, satisfacerea  creditorilor şi  protecţia 

salariaţilor debitorului.  

 

Avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare  în caz de faliment 

In cazul de față nu intră în discuție o eventuală  estimarea a valorilor de lichidare 

motivat de faptul ca nu au fost identificate bunuri in averea debitoarei, astfel prin 

intrarea in faliment și în lipa bunurilor care ar putea fi valorificate in interesul 

creditorilor , acestia nu vor avea șanse reale de recuperare a creanțelor;   

 Avantaje pentru principalele categorii de creditori :  
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În preambul menţionam că reorganizarea nu se rezumă la a proteja doar interesele 

creditorilor. Fiind o procedură complexă, ea înseamnă mai mult decât interesul  

creditorilor  de  a-şi  recupera  creanţele  şi  de  a  avea  un  debitor  solvabil, înglobând şi 

interesul salariaţilor de a avea un loc de muncă, al  clienților de a întreţine relaţii de 

colaborare stabile şi chiar al statului de a dispune de un contribuabil. Prezentăm  

mai  jos  avantajele  reorganizării  pentru  principalele  categorii  de creditori.  

Avantaje pentru creditorii bugetari:  

Alternativa reorganizării este o cale sigura de realizare totală a creanţelor 

bugetare, astfel relansarea si continuarea activităţii  putând asigura resursele necesare 

acoperirii integrale a debitelor fiscale, aceasta în condiţiile în care, așa cum am arătat, 

în caz de lichidare acestea ar rămâne  neacoperite.  

Nu trebuie neglijat faptul că prin continuarea activităţii economice a societăţii 

comerciale SC GEOFORESTAR SRL se menţine un important contribuabil, care 

achitând impozite şi taxe aferente activităţii curente, contribuie la sporirea resurselor 

bugetului consolidat al statului.  Precizăm faptul că toate cheltuielile curente generate de 

activitate desfășurată în cadrul procedurii de reorganizare sunt asumate a fi achitate  in 

conformitate cu prevederile art. 102 alin. 6 din L.85/2014;   

  Avantaje pentru ceilalţi creditori chirografari:  

Avantajul pentru restul creditorilor chirografari rezultă în mod evident din faptul că 

în caz de faliment ,aceasta categorie de creditori nu își vor putea recupera  creanţele 

deținute,ori in cazul reorganizării  se propune realizarea  intr-un procent de 10%. 

 

 



PLAN DE REORGANIZARE AL DEBITROULUI SC GEOFORESTAR SRL 

11 

 

CAPITOLUL 3 

STAREA SOCIETĂŢII LA DATA ÎNTOCMIRII PLANULUI DE REORGANIZARE 

Structura managementului: 

Deschiderea procedurii insolvenţei a fost dispusă conf. Încheierii nr. 236  din 

data de  13.04.2016 în dosarul nr. 1481/3/2016 pe rol la Tribunalul Suceava,  ţinându-

se cont de intenția declarată a debitoare privind intenția reorganizare  a activității. 

Conform dispoziţiilor din sentinţa menţionată mai sus, a fost desemnat 

administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă MULTICONSULT 

IPURL Suceava. Prin hotărârea Adunării Creditorilor din data de 15.06.2016 a 

fost confirmat ca administrator judiciar MULTICONSULT IPURL Suceava. 

Prin Deciziei asociatului unic nr. 1/ 25.04.2016 a fost desemnat în baza art. 

52 din L.85/2014  in calitate de administrator special  dl Jucan Ionut Cristian; 

 În urma declanşării procedurii insolvenţei, nu a fost ridicat dreptul de 

administrare al societăţii, astfel activitatea economica a continuat și în perioada de 

observaţie sub conducerea administratorului special și sub supravegherea 

administratorului judiciar MULTICONSULT IPURL Suceava. Prin  urmare, în 

prezent coordonarea  activităţii  debitoarei  este  asigurată  de  administratorul  

special fiind  supervizate de  către  reprezentanții administratorului judiciar 

MULTICONSULT IPRUL Suceava; În baza art. 133 alin. 1 din L.85/2014 pentru 

buna desfășurare a procedurii pe parcursul derulării planului, conducerea activității 

poate suferi schimbări care să prezinte avantaje  pentru debitor;      
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CAPITOLUL 4  

 

PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETĂŢII 

 

Conform tabelului definitiv al creanțelor publicat în BPI nr. 13156/06.07.2016, masa 

credală a debitoarei totalizează suma de 306.966,74 lei la care se adauga si cheltuielile 

de procedura ocazionat ein perioada de reorganizare. Prin programul de plată al 

creanțelor ce însumează 300.112,17 lei sunt constituite  în  baza  art. 133 alin. 2  și 

art.138 alin. 3 din L85/2014 următoarele categorii de creanțe cu precizarea ca toate 

cele 2 categorii de creanțe , după cum urmează: 

  I - Categoria creanțelor bugetare - conform art. 138 alin. 3 lit. c) 

II - Categoria creanțelor chirografare - conform art. 138 alin. 3 lit. e)  

 

CAPITOLUL 5 

STRATEGIA DE REORGANIZARE   ŞI SURSELE DE FINANŢARE A PLANULUI  

 

Strategia de reorganizare: 

 Prezentul plan de reorganizare este întocmit cu respectarea tuturor cerințelor legii 

fundamentat din punct de vedere economic astfel încât oferă debitorului posibilitatea 

salvării firmei de la faliment și menținerii acesteia pe piață. Aplicarea  procedurii 

reorganizării de către S.C. GEOFORESTAR S.R.L  poate reprezenta o șansă reala de 

redresare și de continuare a unui business care în mod normal ar fi supus falimentului. 

Planul de reorganizare are menirea de a readuce societatea pe poziţii de echilibru 

financiar, astfel încât societatea să fie capabilă să achite datoriile către creditori într-o 

perioadă de 3 ani în conf.cu programul de plăţi al prezentului plan şi să poată depăşi 

cu succes perioada de reorganizare. În condițiile în care evoluția activității societății o 

impune în conf. cu dispozițiile art. 139  alin. (5) din Legea nr.85/2014, se va supune 
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aprobării Adunării Creditorilor prelungirea în limitele prevăzute de lege a perioadei de 

reorganizare până la plata integrală a creanțelor asumate prin programul de plata.   

În vederea creării premiselor necesare atingerii acestor obiective, societatea şi-a 

propus o urmărire atentă a raportului venituri/ cheltuieli, astfel încât revenirea la rezultate 

financiare pozitive să se realizeze în cel mai scurt timp. Măsurile propuse de către 

managementul societăţii pentru redresarea activităţii debitorului urmăresc 

restrângerea cheltuielilor societăţii şi îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare , 

prin creşterea lichidităţilor acesteia. 

Rolul asumat de SC GEOFORESTAR SRL în perioada de observaţie a fost 

derularea în continuare a contractelor de prestări servicii convenite ;   

În perioada de reorganizare SC GEOFORESTAR SRL îşi propune continuarea 

activităţii în următoarele segmente de activitate: 

-  prestarea serviciilor de consultanță si management in silvicultură; 

- continuarea activităţii de servicii conform contractului aflat în derulare;  

-  reducerea cheltuielilor de personal angajat cu contract individual de munca la 

limita la care activitatea sa poată să se desfășoare in condiții optime;  

- plata obligaţiilor curente  în termenul stabilit de art. 102 alin.6 din L 85/2014; 

 

 Surse de finanţare a plăţilor estimate a se efectua pe perioada reorganizării: 

La data prezentă debitoarea deține un contract de prestări servicii specifice 

obiectului de activitate secundar, iar durata contractului acoperă perioada de 

reorganizare, fiind astfel asigurate resursele financiare necesare implementării 

planului de reorganizare si achitarii in intregime a datoriilor catre bugetul de stat;     
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Încasări din activitatea curentă: 

Pe durata derulării planului de reorganizare se va urmări cu stricteţe disciplinarea şi 

ajustarea costurilor. Acest demers presupune verificarea oportunităţii unor cheltuieli; De 

asemenea, se urmăreşte încheierea de noi contracte în domeniul de activitate.  În aceste 

condiţii, societatea îşi va finanţa din surse proprii activitatea curentă şi de asemenea, va 

achita din datoriile existente la data intrării în insolvenţă,conform programului de plăți.  

 

CAPITOLUL 6 

 

CATEGORII-TRATAMENTUL ŞI PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANŢELOR: 

 Categoriile  de creanţe care urmează a vota separat planul de reorganizare sunt    determinate 

în condițiile  art. 138, alin.3) din Legea nr. 85/2014, respectiv: 

 1. categoria de creanţe Bugetare(AJFP Suceava) care au un tratament de recuperare de 

100% din creanță  înscrisă în tabloul definitiv, respectiv suma totala de 260.955,00 lei; 

2. categoria de creanţe Chirografare care au un tratament de recuperare de 10% din creanță  

înscrisă în tabloul definitiv, respectiv suma totala de 4.597,17 lei; 

3. Cheltuielile de procedură ocazionata aprobate de adunarea creditorilor din data de 

15.06.2016,tratate ca si creanțe curente  în sensul prev. art.102 alin. 6 din L.85/2014  vor 

beneficia de  un grad de achitare integral.Gruparea analitica a categoriilor de creante se 

regăseşte în programul de plată ca parte integranta a planului de reorganizare. 

 

Mențiuni privind categoriile de creanță - Mențiuni generale: 

Pe durata derulării planului de reorganizare se vor aplica în mod corespunzător 
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dispozițiile art. 140 alin. 3 din L85/2014, astfel încât sumele provenite din activitatea 

curentă se vor distribui prin pro-rata pentru fiecare creanţă prevăzută a se achita conform 

art. 140 alin. (3) „Sumele provenite din activitatea curenta a debitorului sau din 

valorificarea activelor negrevate de cauze de preferință vor fi prevăzute a se distribui 

pro-rata pentru fiecare creanța prevăzuta a se achita in timpul reorganizării, după 

deducerea sumelor prevăzute ca fiind necesare  plății creanțelor curente exigibile si a 

celor necesare asigurării capitalului de lucru, daca este cazul. Programul de plata a 

creanțelor va prevedea plata acestor sume in trimestrul consecutiv celui la care aceste 

sume devin disponibile; 

 

 Plata creanţelor deţinute împotriva averii debitoarei: 

Plata creanţelor născute în perioada de observație și respectiv în perioada de 

reorganizare  necuprinse în tabelul definitiv al creanțelor;   

În conf. cu prev. art. 133 alin. 4 lit. e) din L.85/2014,creanţele născute după deschiderea 

procedurii, în perioada de observaţie, ca urmare a derulării activităţii curente a societăţii, 

vor fi achitate în perioada derulării planului de reorganizare, conform prev. art. 102 

alin.6) din legea insolvenţei.  

Programul de plată a creanţelor înscrise în tabelul definitiv;  

Potrivit prev. art. 133 alin.2 Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare  prevede în mod 

obligatoriu programul de plată a creanţelor,respectiv” programul de plata a creanțelor 

este graficul de achitare a acestora menționat în planul de reorganizare care include: 

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plătească creditorilor, dar nu 

mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul 

creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferința sumele vor putea include si 

dobânzile; b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume”. 
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Programul de plata al creanțelor însumează suma totala de 300.112,17 lei eșalonata pe 

durata a 3 ani, respectiv 12 trimestre, în perioada sem. IV 2016 – trim. III 2019; 

  Plata remuneraţiei  administratorului judiciar: 

Potrivit prev. art.133 Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare stabilește si modul de 

plata al administratorului judiciar, astfel plata administratorului judiciar se va realiza în 

conformitate  cu Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 15.06.2016.Plata onorariului 

se va efectua lunar sau trimestrial pe baza facturii  emise de către  administratorul judiciar 

in baza art. 140 alin. 7 din L.85/2014, pana cel tarziu in ultima zi din trimestru conform 

programului de plata al creantelor confirmat. 

 

CAPITOLUL 8 

IMPLEMENTAREA PLANULUI REORGANIZARE 

 

Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența a 

menținut administratorul special ca și participant activ în cadrul procedura insolvenței 

îmbunătățindu-se dispozițiile ce au legătură cu atribuțiile acestuia in cadrul procedurii. 

Astfel conform art. 5 pct. 4 din L85/2014, administratorul special este:” persoana fizică 

sau juridică desemnată de adunarea generală a asociaţilor  împuternicită să le 

reprezinte interesele în procedură şi atunci când debitorului i se permite să își 

administreze activitatea, să efectueze în numele acestui actele de administrare necesare 

În raport cu cele mai sus învederate implementarea prezentului plan de reorganizare este 

atributul administratorului special   Jucan Ionut Cristian desemnat în conf. cu mandatul 

încredințat de  asociatul unic în baza Deciziei nr. 1/25.04.2016 cu aplicarea 

corespunzătoare a prev. art. 52 ,coroborat cu prev.  art. 56 din L.85/2014 si sub incidența 

prev. art. 56 alin. 1 lit. d)  , coroborat cu prev. art. 141 din L.85/2014. 
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CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI 

În condiţiile  Legii nr. 85/2014 aplicarea planului de către societatea debitoare este 

supravegheată de 3 autorităţi independente care colaborează pentru punerea în practică a 

prevederilor din cuprinsul acestuia, astfel: 

- Judecătorul sindic reprezintă „forul suprem”, sub conducerea căruia se derulează 

întreaga procedură. 

- Creditorii sunt „ochiul critic” al activităţii desfăşurate în perioada de reorganizare. 

Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan 

(acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului 

judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o 

mai mare claritate modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau optimizării din 

mers a modului de lucru şi de aplicare a planului. Creditorii nu sunt numai beneficiarii 

procedurii ci, aşa cum arătam, sunt şi un organ de supraveghere a modului în care planul 

de reorganizare este adus la îndeplinire. Supravegherea exercitată de creditori este o 

manifestare  contradictorialităţii ca element esenţial în procedurile de drept comun. 

-Administratorul judiciar, fiind entitatea care are legătură directă cu latura palpabilă a 

activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, 

supervizând din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi obligaţia 

legală de a interveni acolo unde se constată că s-a deviat de la punerea în practică a 

planului votat de creditori. De asemenea, administratorul judiciar prin departamentele 

sale specializate asigură debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor 

economice, juridice şi de marketing optime. Aşa cum am arătat, controlul aplicării 

planului se face de către administratorul judiciar prin: 

- Analiza informațiilor,rapoartelor comunicate periodic prin  administratorul  special; 
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- Analiza previziunilor de încasări şi plăţi întocmite de administratorul special ; 

- Sistemul de comunicare cu debitoarea va fi prin intermediul notelor interne. 

Prezenţa administratorului judiciar în controlul aplicării planului se manifestă de 

asemenea prin următoarele prerogative şi obligaţii legale: 

 supravegherea tuturor actelor de administrare comunicate / raportate de 

administratorul special , operaţiunile şi plăţilor efectuate de debitoare,  

 sesizarea judecătorului sindic cu orice problemă care ar necesita o soluţionare din 

partea acestora. 

 politica de onorarii  în considerarea acestor activităţi este determinată de 

coordonatele constant respectiv: complexitatea lucrării, numărul membrilor implicaţi, 

necesitatea deplasărilor şi durata acestora, având la bază servicii de calitate în vedere 

asigurării în permanenţă un nivel ridicat al serviciilor prestate. 

  cum regula generală, constă în faptul că onorariul solicitat este reprezentat de o 

sumă  fixă şi de un procent negociabil (%);  Astfel prin activitatea prestată în cadrul 

procedurii de reorganizare, vor fi abordate de către administratorul judiciar aspectele 

care concură determinant la  administrarea procedurii de acest tip, respectiv 

dimensiunea economică şi cea juridică. Concluzionăm că rolul pe care  l-a  asumat 

administratorul judiciar în cadrul procedurii  are ca finalitate diminuarea  la maximum a 

efectele negative în principal cele economice şi sociale, pe care o societate ajunsă  în 

procedura de reorganizare le are asupra clienţilor  şi furnizorilor precum şi  asupra 

comunităţii locale şi asupra bugetului de stat. In acest scop, administratorul judiciar  va 

aplica o strategie mixtă economică şi juridică menită să gestioneze prezenta situație şi să 

accelereze procesele economice şi procedurile legale astfel încât aplicarea prevederilor  

prezentului plan sa fie integrală. După cum se poate observa aceste trei „autorităţi 
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independente” au prerogative şi obligaţii interdependente care asigură o legătură , 

activitatea lor având un vector comun şi anume realizarea  aplicării literei planului. 

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea 

permanentă a derulării acestuia de către factorii menţionaţi mai sus, constituie o garanţie 

solidă a realizării obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata  intr-un cuantum cat 

mai ridicat al creanțelor înscrise în programul de plata al creanțelor, precum și a 

dobânzilor bancare datorate  așa cum rezulta din contractele de credit aferente valorii 

creanței ce se propune a fi rambursate prin planul de reorganizare. 

     

Prezentul plan de reorganizare a fost întocmit de către administratorul Special 

urmând a fi depus la dosarul cauzei si transmis spre publicare in BPI . 

 

 

SC GEOFORESTAR” SRL- in insolventa; 

 

prin Administrator special, 

 

JUCAN IONUȚ CRISTIAN 


