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1. PREAMBUL 
 
1.1. Justificare legală 

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

Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. 
Destinatarii acestui plan de reorganizare sunt judecatorul sindic, creditorii înscriși în 

tabelul definitiv de creanțe debitoarea și administratorul judiciar. 
 Legea consacră problematicii reorganizării două secțiuni distincte, respective Secțiunea a 
V-a (Planul) și Secțiunea a VI-a (Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale se oferă 
șansa debitorului față de care s-a deschis procedura prevăzută de legea mai sus menționată să-și 
continue viața comercială, reorganizându-și activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, 
conform art. 95 (1): “va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul 
activității debitorului, cu mijloace financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta 
debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (…)”. 
 Menționăm faptul că societatea Esprit Internațional S.R.L. (denumită in continuare 
“societatea”) nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței de la înființarea acesteia până în prezent. Nici Societatea și nici un 
membru al organelor sale de conducere nu a fost condamnată definitiv pentru niciuna dintre 
infracțiunile expres prevăzute de art. 94 alin. 4 al legii privind procedura insolvenței. 
 Prin urmare, condițiile de bază legale prevăzute de legea privind procedura insolvenței 
pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite. 
 

1.2. Autorul planului și durata acestuia 
 

 În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
un plan de reorganizare va putea fi propus de către: 
a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de 
la afişarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării, potrivit art. 28, a intenţiei de 
reorganizare, dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi potrivit art. 33 alin. (6), în cazul în 
care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;  
 b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de 
zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia să îşi fi manifestat aceasta 
intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. 59 alin. (2);  
 c) unul sau mai mulţi creditori care şi-au anunţat această intenţie până la votarea raportului 
prevăzut la art. 59 alin. (2), deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor 
cuprinse în tabelul definitiv de creanţe, în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului 
definitiv de creanţe. 
      Considerentele care au determinat opțiunea de depunere a planului de către creditorii 
majoritari deținând împreună o pondere de 90,29% din masa credală sunt redate în continuare: 

 Intenția de reorganizare a activității Societății a fost exprimată de către societatea 
debitoare cu ocazia deschiderii procedurii insolvenței, aceasta manifestându-și intenția de 
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a-și reorganiza activitatea pe baza unui plan de reorganizare după cum este reflectat în 
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la încetarea de plăți întocmit și 
depus instanței competente. 

 Având în vedere faptul că Tekzone Holdings Limited și Rmineks Holdings Limited și-au 
exprimat constant pe parcursul procedurii intenția de a propune reorganizarea Societății;  

 Având în vedere faptul că, creditorii nu au fost convocați în vederea supunerii la vot a 
raportului prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006 ce se află în acest moment în curs de 
reexaminare urmare a dispozițiilor judecătorului sindic de la termenul de judecată din 
data de 18.04.2018; 

 Avand în vedere că, creditorii principali ai Societății au fost înlăturați din tabelul 
preliminar de creanțe, aceștia neavând drept de vot și nici de exprimare, pâna la data 
înscrierii acestora în tabelul definitiv al creanțelor, persoana îndreptățită a propune un 
plan de reorganizare este debitoarea dar și creditorii majoritari Tekzone Holdings 
Limited și Rmineks Holdings Limited, deținând 45,64%, respectiv 44,64% și împreună 
90,29%  din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe; 

 Totodată, experiența creditorilor principali ai societății, Tekzone Holdings Limited și 
Rmineks Holdings Limited, în urma dezvoltării și administrării de la înființare a centrului 
comercial, reprezintă un suport solid în analiza șanselor obiective de reorganizare a 
societății, plecând de la elementele situației de fapt și proiectând în perspectivă evoluția și 
șansele de redresare ale Societății. 
 
Analiza din prezentul raport a fost efectuată exclusiv pe baza informațiilor și 

documentelor puse la dispoziție de către reprezentanții actuali ai Societății. Creditorii au 
prezumat că informațiile comunicate de către reprezentanții societății, atât în forma scrisă, 
electronică cât și verbală, sunt reale și complete. 

În cazul în care, după depunerea planului, vor apărea elemente de natură financiară cu 
impact semnificativ asupra planului, vom proceda la modificarea acestuia, ținand cont de toate 
elementele ce reflectă realitatea situației actuale a debitoarei. 

În ceea ce priveste durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea 
acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societătii debitoare, se propune implementarea 
acestuia pe durata maximă prevăzută de prevederile art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 si 
anume 3 ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. 

Față de conjuctura economică actuală dar și de flucțuațiile condițiilor economice pe 
parcursul planului, vom opta, dacă vom aprecia că este cazul, pentru varianta prevazută de lege 
de prelungire a planului cu încă 12 luni. 

 

1.3 Scopul planului 
 

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat 
fără echivoc în art.2, si anume acoperirea într-o proporție cât mai mare a pasivului debitorului în 
insolventă. Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepția modernă a legii, este 
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reorganizarea debitorului, si menținerea societătii în viața comercială, cu toate consecințele 
sociale și economice care decurg din aceasta. Astfel, este elevată funcția economică a procedurii 
instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societătii aflate în insolventă, prin 
reorganizare, inclusiv restructurare economică și numai în subsidiar, în condițiile eșecului 
reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru 
satisfacerea intereselor creditorilor. 
 Reorganizarea prin continuarea activității debitorului presupune efectuarea unor 
modificări structurale în activitatea curentă a societătii aflate în dificultate, mentinându-se 
obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfășurare a activitătii la noua strategie 
conform cu situația existentă și cu resursele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii 
aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societății profitabilă. 
 Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfacă scopul 
reorganizării, anume menținerea debitoarei în viața comercială și socială, cu efectul dezvoltării 
unei acivități economice care să genereze servicii și produse  ce au căutare pe piață. Totodată, 
reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o șansă în plus la realizarea 
creanțelor lor. 
 Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe mai 
multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal 
plata pasivului societăţii Esprit Internațional SRL, în condiţiile legii. 

În ceea ce priveşte măsurile de reorganizare a activităţii societăţii debitoare, avute în 
vedere în prezentul plan, acestea prevăd restructurarea şi continuarea activităţii societăţii, 
sumele obţinute urmând a fi distribuite, conform programului de plăţi, creditorilor îndreptăţiţi. 

Prezentul plan are ca scop fundamental reorganizarea judiciară a Societăţii, societate 
aflată în stare de insolvenţă. Planul de reorganizare judiciară a fost întocmit cu scopul de a 
determina măsurile şi acţiunile necesare pentru a elimina starea de insolvenţă şi a asigura 
redresarea economico – financiară a Societăţii. 
 
 

2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII DEBITOARE 
 
2.1. Identificarea societății 

 
S.C. ESPRIT INTERNATIONAL S.R.L. este o societate comercială cu raspundere limitata, având:   

Sediu social: Bucureşti Sectorul 1, Str. ACADEMIEI Nr. 39-41, CAMERA 1, NIVEL MEZANIN 

Numar de ordine în Registrul Comerțului:  J40/8831/2005, atribuit în data de 16.05.2005 

Cod unic de înregistrare: 17587423 atribuit în data de 16.05.2005 

 

2.2. Structura acționariat.Capital social. Administrarea și conducerea societății la data 
deschiderii procedurii 
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La data deschiderii procedurii insolvenței , potrivit înregistrărilor din Registrul Comerțului 
asociat unic și administrator cu puteri depline al societății este Rech Dieter Erwin, cetățean 
german, domiciliat în Germania, str. Posener 12, 26340, Zetel, care deține cele 90 de părti 
sociale, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%, in baza Contractului de 
cesiune de părți sociale nr.280/21.03.2011. 

La data întocmirii prezentului Plan de reorganizare, Contractul de cesiune de parți sociale 
a fost anulat prin Sentința civilă nr. 4951/2017 pronuțată de Judecătoria Sectorului 1 în Dosar nr. 
49803/299/2014*, nedefinitivă, fiind atacată în prezent cu apel, fără termen de judecată stabilit. 

Capitalul social subscris și vărsat este de 900 lei, împarțit în 90 de părti sociale, valoarea 
unei părți sociale fiind de 10 lei. 

Prin decizia asociatului unic din 23.10.2012 a fost desemnată în calitate de administrator 
special d-na Cosmi Mihaela, domiciliată în București, str. Caimatei nr.22, sector 2, cu atribuțiile 
prevăzute de art. 18 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. 

Administratorii societatii debitoare în perioada 2009-septembrie 2012 au fost următorii: 
- Dl. Frank Charles Michel Colin – cetățean francez , în perioada 2009- iulie 2012 ; 
- Dl. Hitesh Bahayani – cetățean englez, în perioada 2009- 20 iulie 2012 
- Dl Reck Dieter Erwin – 20 iulie 2012 până la data deschiderii procedurii insolvenței. 

 

2.3. Obiectul de activitate 
 

Obiect principal de activitate declarat conform CAEN Rev.2:- 4110 Dezvoltare 
(promovare) imobiliară 

Obiecte secundare de activitate declarate conform CAEN Rev.2: 4711 Comerț cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 
și tutun; 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare; 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 Alte 
servicii de alimentație n.c.a.; 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 6810 
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ; 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate; 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole); 
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 

2.4.  Principalul activ al Societății 

 Principalul activ al societății îl reprezintă imobilul situat în Mun. Vaslui, Str. Ștefan Cel 
Mare nr. 22, jud. Vaslui, constând în teren intravilan cu suprafața măsurărată de 36.035 mp, 
respectiv 35.480 mp din acte și construcții, din care construcții industriale și edilitare în suprafață 
construită la sol de 12278 mp și construcții anexă în suprafață construită la sol de 68 mp, înscrise 
în cartea funciară nr. 13810 cu nr. cadastral 3849-3960, conform extrasului de carte funciară 
anexat (anexa 1). 

Bunul imobil are destinația de proprietate imobiliară comercială din proiectare, fiind 
compus dintr-o clădire comercială, cu regim de înălţime parter, o anexă gospodărească şi terenul 
aferent, în care se desfăşoară activitate comercială (tip retail mall), sub denumirea de PROXIMA 
SHOPPING CENTER. 
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PROXIMA SHOPPING CENTER este localizat în zona mediană de Sud – Est, în vecină-tatea 
intersecţiei străzilor Ştefan cel Mare cu Decebal şi a Cartierului de locuinţe Ana Ipătescu, fiind la 
cca 1 km de centrul oraşului, într-o zonă de interes comercial. 

  

Caracteristicile imobilului sunt următoarele: 

- este amplasat în vecinătatea intersecţiei străzilor Ştefan cel Mare, care tranzitează oraşul şi 
Decebal, şosea de centură şi trafic greu pe partea estică; 

- are o deschidere de 17,09 m la str. Ştefan cel Mare şi 27,671 m la str. Decebal, cuacces auto şi 
pietonal la str. Ştefan cel Mare şi Decebal; 

- este dat în exploatare în 2007, construcţia fiind cu regim de înălţime parter; 

- terenul amenajat, cu platforme betonate pentru parcare vizitatori, dispune de peste 450 locuri; 

- dispune de pachet complet de utilităţi, energie electrică, apă curentă şi canalizare, reţea de 
gaze naturale, telecomunicaţii, amplasamentul fiind racordat la acestea; 

- are vecinătăţi formate din spaţii comerciale şi prestări servicii diverse, având ca obiective de 
interes, staţia de carburanţi OMV Petrom, Centrul de Afaceri Vaslui, Vama Vaslui, Supermarket 
Dedeman, Service Auto Mira Euroservice, P.L. Fan Courier, depozit BIG, fabrica de produse 
lactate ILVAS S.A şi Cartierul Ana Ipătescu. 

- clădirea comercială, construită în baza autorizaţiei de construire nr. 370/23.12.2005, cu regim 
de înălţime parter, tipic comercială de formă rectangulară, având înălţimea de 9,4 m, este o 
construcţie cu o structură tip cadre, cu stâlpi prefabricaţi în fundaţii izolate de tip pahar şi grinzi 
prefabricate de legătură între aceştia, structurată pe 3 deschideri, cu închideri exterioare şi 
învelitoarea din panouri tip sandwich, rezistente la foc şi închideri interioare din panouri de ghips 
carton multistrat. Învelitoarea este prevăzută cu trape pentru evacuarea fumului în caz de 
incendiu, fiind comandate automat din dispecerat. Instalaţiile din componenţă sunt realizate 
conform proiectului iniţial, beneficiind de instalaţii de iluminat şi prize, instalaţii de climatizare, 
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instalaţie de stingere tip splinkere şi instalaţii sanitare cu grupuri sanitare. Se prezintă în stare 
tehnică bună, la vechimea efectivă de 10 ani, având în vedere şi finisajele iniţiale superioare, prin 
proiectare ca centru comercial tip mall, clădire cu aglomerări de persoane. 

Suprafaţa construită la sol este de 12.278 mp, iar suprafaţa utilă închiriabilă este de 10.040 mp, 
exclusiv spaţii anexe şi de servicii comune. 

- construcţia anexă, este o structură metalică pe fundaţie de beton, în suprafaţă de 68 mp, în 
care este amplasat un rezervor de polietilenă, racordat la instalaţia de apă şi stingere a 
incendiului, echipată cu instalaţii automatizate de pompare şi control al temperaturii şi nivelului 
apei. Aceasta înmagazinează un volum de apă de 500 mc, reprezentând gospodăria de apă a 
centrului comercial. 

 
3. PREZENTAREA SITUAȚIEI PATRIMONIALE ȘI A REZULTATELOR ECONOMICO - 

FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA ANTERIOARĂ DESCHIERII PROCEDURII 
(2009-2012) SI PERIOADA DE OBSERVAȚIE (2012-2017) 
 

3.1. Prezentarea situației patrimoniale și a rezultatelor obținute de debitoare - anterior 
deschiderii procedurii de insolvență (2009-2012) 
 
 Analiza situației patrimoniale la data intrării în procedura de insolvență s-a realizat pe baza 
situațiilor financiare din perioada 2009 — 2011 și balanța de verificare încheiată la sept. 2012, 
sursa datelor fiind Raportul privind cauzele care au generat insolvența societății. 
 

Situația evoluției patrimoniului pe perioada 2009-2012 este redată alaturat, în format 
tabelar: 

 
Element patrimonial Dec-09 % Dec-10 % Dec-11 % Sep-12 % 

A.ACTIV 44,804,729 100.00% 42,838,115 100.00% 41,488,454 100.00% 42.031.103 100.00% 

A.1. ACTIVE IMOBILIZATE 43,123,631 96.25% 41,736,586 97.43% 40,789,834 98.32% 40,034.296 95.26% 

Imobilizari corporale 43,123,631 96.25% 40,660,936 94.92% 39,705,002 95.70% 38,901,021 92.55% 

Imobilizari financiare 0 0.00% 1,075,650 2.51% 1,084,832 2.61% 1.133.275 2.71% 

A.2. ACTIVE CIRCULANTE 1,640,033 3.66% 1,072,880 2.50% 672,509 1.62% 1,672.440 3.97% 

Stocuri 0 0.00% 10,650 0.02% 620 0.00% 1,628 0.00% 

Creanțe 824,887 1.84% 597,281 1.39% 364,728 0.88% 1,383.588 3.28% 

Disponibilități 815,146 1.82% 464,949 1.09% 307,161 0.74% 287.224 0.68% 

A.3.- ALTE ACTIVE 41,065 0.09% 28,649 0.07% 26,111 0.06% 324,367 0.77% 

B.PASIV 44,804,729 100.00% 42,838,115 100.00% 41,488,454 100.00% 42,031.103 100.00% 

B.1.CAPITAL PROPRIU (37,034,535) -82.66% (48,087,286) -112.25% (55,639,385) -134.11% (64.007.171) -152.29 

Capital Social 900 0.00% 900 0.00% 900 0.00% 900 0.00% 

Rezerve din reevaluare 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Rezerve 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Rezultatul reportat (22,405,404) -50.01% (37,035,435) -86.45% (48,088,185) -115.91% (55,640,285) -132.38% 
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Rezultatul ex. financiar (14,630,031) -32.65% (11,052,751) -25.80% (7,552,100) -18.20% (8.367.786) -19.91% 

B.2.DATORII 81,425,915 181.74% 90,637,097 211.58% 97,058,269 233.94% 105.981.198 252,15% 

Datorii ce trebuiesc plătite într-
o perioadă de ÷ la 1 an 

941,116 2.10% 882,070 2.06% 1,822,168 4.39% 105.981.198 252,15% 

Datorii ce trebuiesc plătite într-
o perioadă > de 1 an 

80,484,799 179.63% 89,755,027 209.52% 95,236,101 229.55% 0 0.00% 

B.3.ALTE PASIVE 413,349 0.92% 288,304 0.67% 69,570 0.17% 57.076 0.14% 

 
Evolutia performantelor financiare (contul de profit si pierderi) in perioada 2009-2012 (sursa 
datelor fiind raportul privind cauzele care au generat insolventa societatii), se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

 
Denumirea elementului Dec-09 Dec-10 Dec-11 Sep-12 

Cifra de afaceri neă 4,068,433 4,731,304 3,559,759 877,824 

   Producția vândută  4,068,433 4,728,067 3,548,404 880,507 

   Venituri din vânz.mărfurilor    3,237 11,355 3,142 

   Reduceri comerciale acordate  0  0  0 5,825 

Alte venituri din exploatare  394,561 162,191 1,774 0 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  4,462,994 4,893,495 3,561,533 877,824 

Ch cu mat.prime și mat.consumabile  14,237 30,528 17,661 13,478 

Alte ch.materiale  24,789 49,049 62,907 9,437 

Alte ch.externe(cu energie și apă)  837,261 860,626 728,813 288,283 

Ch.privind mărfurile   0 2,520 6,318 2,014 

     Reduceri comerciale primite   0  0  0 1,012 

Chelt.cu personalul , din care: 257,459 379,194 370,607 157,768 

    a) Salarii și indemniz 201,670 296,878 290,350 123,850 

    b) Chelt.cu asig.și protecția soc 55,789 82,316 80,257 33,918 

Ajustări de valoare privind imobiliz.corporale și necorporale , 
din care: 

1,220,692 2,597,160 1,012,337 803,982 

     a.1) Cheltuieli  1,220,692 2,597,160 1,012,337 803,982 

     a.2.)Venituri  0 0 0 0 

Alte chelt.de exploatare , din care: 3,218,273 2,486,468 1,548,395 2,887,333 

Chelt.priv prest.externe  1,626,530 1,603,978 959,925 2,650,054 

Chelt.cu alte impoz.,tx și vars.asimilate  614,403 630,547 552,411 231,305 

Alte Chelt.  977,340 251,943 36,059 5,974 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL  5,572,711 6,405,545 3,747,038 4,161,283 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:         

     - Profit  0 0 0 0 

     - Pierdere  1,109,717 1,512,050 185,505 3,283,459 

Venituri din dobanzi  819 16,399 2,164  0 

Alte venituri financiare  6,253 5,790,172 8,729,708 54,603 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL  7,072 5,806,571 8,731,872 54,603 

Chelt.privind dobânzile  9,321,532 8,327,747 6,489,823 274,144 
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Alte ch.financ 4,200,121 7,011,275 9,608,644 4,864,786 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL  13,521,653 15,339,022 16,098,467 5,138,930 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:          

    - Profit  0 0 0 0 

    - Pierdere  13,514,581 9,532,451 7,366,595 5,084,327 

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ:          

    - Profit  0 0 0 0 

    - Pierdere  14,624,298 11,044,501 7,552,100 8,367,786 

VENITURI TOTALE  4,470,066 10,700,066 12,293,405 932,427 

CHELTUIELI TOTALE  19,094,364 21,744,567 19,845,505 9,300,213 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:         

   - Profit  0 0 0 0 

  - Pierdere  14,624,298 11,044,501 7,552,100 8,367,786 

Impozitul pe profit  5,733  0  0  0 

Alte impoz.neprez.la elem.de mai sus   0 8,250  0  0 

     - Profit net 0 0 0 0 

     - Pierdere neta 14,630,031 11,052,751 7,552,100 8,367,786 

 

Situatia debitorului anterior deschiderii procedurii evidentiaza in ansamblu: 
a) Diminuarea elementelor de active imobilizate pe fondul deprecierilor inregistrate 

Structura imobilizarilor pe perioada analizata se prezinta astfel: 
Structura imobilizarilor Dec-09 % Dec-10 % Dec-11 % Sept-12 % 

VALOARE  BRUTĂ 45,499,084 80.59% 41,782,364 78.87% 41,844,949 100.00% 41,893.392 100,00% 

I.IMOBILIZARI  CORPORALE  45,499,084 80.59% 40,706,714 76.29% 40,760,117 97.41% 40,760.117 97,29% 

Terenuri 8,830,140 0.00% 8,830,140 0.00% 8,830,140 21.10% 8,830,140 21,08% 

Construcții 35,353,195 77.70% 31,507,002 75.41% 31,746,963 75.87% 31,746,963 75.78% 

Instalații tehnice și mașini 400,393 0.88% 19,493 0.05% 19,493 0.05% 19,493 0.04% 

Alte instalații, mobilier 31,239 0.07% 164,104 0.39% 163,521 0.39% 163,521 0.39% 

Avansuri și imobiliz corp. în curs 884,117 1.94% 185,975 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 

II.IMOBILIZARI FINANCIARE 0 0.00% 1,075,650 2.57% 1,084,832 2.59% 1,133.275 2.71% 

Creanțe imobilizate 0 0.00% 1,075,650 2.57% 1,084,832 2.59% 1,133.275 2.71% 

AMORTIZĂRI 2,375,453 100.00% 45,778 100.00% 1,055,115 100.00% 1,859,096 100.00% 

II.Amortizarea imobilizărilor 
corporale 

2,375,453 100.00% 45,778 100.00% 1,055,115 100.00% 1,859,096 100.00% 

III.Amortizarea imobilizărilor 
financiare 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  0 
 

0.00% 

VALOARE NETĂ MOBILIZĂRI 43,123,631 * 41,736,586 * 40,789,834 0.00% 40.034.296 * 

 

Situatia imobilizarilor corporale, la data deschiderii procedurii insolventei, se prezinta dupa cum 
urmeaza: 

Nr. crt. Fel bunuri  Valoare contabila  la 30.09.2012 – 
lei - 

1 Terenuri 8,830,140 

2 Cladire mall loc.Vaslui 27,773,867 

3 Construcție alimentare apă 1,835,006 
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4 Platforma betonată parcare mall 2,138,090 

5 Aparate și instal.mașini control și regl. 19,493 

6 Mobilier, aparate birotică, mobil.decor loc 
joacă,mobildecor fast food 

163,521 

  Total imobilizări corporale - val. Bruta 40,760,117 

  Amortizare imobilizaăi corporale  1,859,096 

  TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE - val. Neta 38,901,021 

 

b) activele circulante au avut o evoluție descrescatoare în perioada 2010-2011, iar din anul 
2012 acestea au crescut pe fondul nerecuperării debitorilor societății. Pe întreaga 
perioadă supusă analizei, ponderea cea mai mare în cadrul activelor circulante au  
constituit-o creanțele de recuperate de la debitorii societății. 
Structura detaliată a creanțelor societății debitoare la data deschiderii procedurii 
insolvenței se prezintă alăturat: 

  
 
        
      

    
     

        

c) Capitalurile proprii urmează același trend descendent, în perioada 2009 - septembrie 
2012, fiind deopotrivă negative. 
Cît privește evoluția elementelor constitutive ale capitalulrilor proprii, în perioada 2009-

2012: 
● capitalul social are aceeași valoare pe întreaga perioada analizată respectiv de 900  lei; 
● rezultatul reportat, pe perioada 2009- sept.2012, a înregistrat valori  negative; 
● rezultatul exercitiului pe perioada 2009- sept.2012  indică pierderi. 
 

d) Datoriile societății au crescut, astfel, de la datorii de 81.425.915 lei înregistrate la  
31.12.2009, la 105.981.198 lei la 30.09.2012. 
Structura datoriilor la data deschiderii procedurii insolvenței societății este următoarea: 

Creanțe Sold la 30.09.2012 

Clienți 959,396 

Creanțe în legatură cu bugetul statului - impozit pe profit 2,150 

Debitori diverși 417,135 

Alte creanțe 4.907 

Total creanțe la 30.09.2012 - lei 1,383.588 

Datorii  Sold la 30.09.2012 

Credite și dobânzi bancare 11.633.966 

Furnizori 1.012.319 

Clienți Creditori  2,304,850 

Creditori diverși 939.920 

Garanții 342,933 

TVA  709.376 

Sume datorate personal  39.826 

Impozite și contribuții salarii 103.910 

Asociați 88.381.531 

alte impozite și taxe  512,257 
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      Ponderea cea mai ridicată în totalul datoriilor îl reprezintă împrumuturile bancare și 
datoriile către investitori. 

      Împrumuturile bancare, la data deschiderii procedurii insolvenței sunt către Intesa 
SanPaolo Bank SA Arad (Contractul de credit nr.14/29.03.2010) și sunt în suma de 11.633.966 lei 
din care: credit nerambursat – 11.297.221 lei și dobânzi neachitate de 336.745 lei. Împrumultul a 
fost garantat cu ipoteca de prim rang înscrisa În favoarea Bancii Comerciale Intesa SanPaolo 
Romania SA Arad suc.Vaslui asupra imobilului situat in Mun.vaslui, str.Stefan cel Mare nr.22, 
format din teren și construcții.  ; gaj fără deposedare asupra conturilor curente deschise de 
societate la Banca Intesa SanPaolo Romania SA Arad suc.Vaslui ; cesiunea în scop de garantare în 
favoarea băncii a tuturor contractelor de închiriere prezente și viitoare încheiate de împrumutat; 
Cesiunea în scop de garantare în favoarea băncii a poliței de asigurare  asupra imobilului adus în 
garanție; depozit cash colateral în suma de 250.000 euro ( constituit din creditul acordat, dupa 
tragerea acestuia). 
            La data de 30.09.2012, situatia creditului bancar si a dobanzilor aferente, se prezinta 
astfel: 

Cont  Titlu Valută          Sold la 30.09.2012 - EUR 

1621000001 CREDIT INTESA SANPAOLO 3 MIL.EUR EUR 2,475,000 

1621000002 CREDIT INTESA SANPAOLO - RESTANT EUR 17,423 

TOTAL CREDIT LA 30.09.2012 2,492,423  

1682000001 DOBÂNDÎ CREDIT INTESA SANPAOLO EUR 74,286 

TOTAL DOBÂNDĂ  LA 30.09.2012 74,286  

     

  Datoriile către asociați însumează 88.381.531 lei din care: 
        • împrumuturi – 53.167.105 lei si 
        • dobânzi aferente împrumuturilor  – 35.214.426 lei. 
Furnizori  
La 30.09.2012 datoriile debitoarei către diverși furnizori însumează 1.012.319 lei. 
Cu privire la celelalte datorii înregistrate de debitoare la data deschiderii procedurii, acestea 

reprezintă obligații catre diverși creditori, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate (TVA, impozite și contribuții salarii), bugetul local (impozite teren și clădiri), garanții, 
lucrări și chirie. 
 

e) Rezultatele activității de exploatare au fost negative pe întreaga perioadă 2009-2012, 
nivelul cheltuielilor excedând pe cel al veniturilor 

f) Rezultatul activității financiare a fost pierdere 

g) Rezultatul net al activității societății 

decontări în curs de clarificare 310 

Total datorii 105.981.198 
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Pe perioada 2009- septembrie 2012 Esprit International SRL a înregistrat doar pierderi, 
respectiv: o pierdere de 14.630.031 lei la 31.12.2009, 11.052.751 lei la 31.12.2010, 7.552.100 lei 
la 31.12.2011 și respectiv o pierdere de 8.367.786 lei la 30.09.2012. 

Pierderile înregistrate s-au datorat pe de o parte nivelului scăzut al cifrei de afaceri, 
raportat la investitiile efectuate, precum și diminuării cifrei de afaceri începand cu anul 2011, 
aceasta scăzând cu cca 25% în anul 2011 față de 2010, respectiv cu 67% la 30.09.2012  față de 
aceeași perioadă a anului anterior 2011.  

Din totalul pierderilor înregistrate de debitoare pe perioada 2011-30.09.2012, cca 50% o 
reprezintă pierderile din exploatare. 

În condițiile în care, astfel cum am arătat mai sus, cifra de afaceri s-a diminuat în anul 
2011 cu cca 25% față de anul anterior, cheltuielile din activitatea de exploatare au scăzut cu cca 
42%, însă aceasta descreștere nu s-a reflectat într-un rezultat pozitiv, valoarea cheltuielilor fiind 
semnificativ mai mare decât cifra de afaceri. 

În anul 2012, până la data deschiderii procedurii insolvenței, nivelul cheltuielilor de 
exploatare au crescut cu cca 48% raportat la aceeași perioadă a anului anterior, în condițiile în 
care cifra de afaceri s-a diminuat semnificativ , respectiv cu 67% . 

 
Perioada 2009-septembrie 2012 indică în ansamblu starea de dezechilibru financiar cu 

care se confruntă societatea și care a determinat intrarea în insolvență a acesteia: 

- pe întreaga perioadă analizată, activul net al societății a prezentat valori negative și o 
evoluție descrescătoare, atât ca urmare a creșterii datoriilor debitoarei pe această 
perioadă, cât și influențelor de curs valutar; 

- Cel mai ridicat nivel al activității de exploatare înregistrat de debitor a fost în anul 2010, 
când a obținut cifra de afaceri de 4.728.067 lei; 

- nivelurile negative înregistrate de rata autonomiei financiare reflectă faptul că activitatea 
economică a debitoarei a fost finanțată în principal pe seama resurselor financiare 
împrumutate – investitori , bancă, furnizori; 

- rata îndatorării globale este ridicată pe întreaga perioadă analizată, fiind de peste 180% 
începând cu anul 2009, culminând cu un nivel de de 252,15% la 30.09.2012; îndatorarea 
globală a reprezentat permanent un pericol pentru societatea debitoare; 

- valorile negative ale fondului de rulment, la 31.12.2011 și respectiv la 30.09.2012, ne 
indică faptul că transformarea activelor circulante în lichidități nu acoperă datoriile pe 
termen scurt, societatea aflându-se într-o stare de dezechilibru financiar, pe termen lung, 
realizat pe seama capitalurilor proprii; 

- în ceea ce privește lichiditatea și solvabilitatea societății pe perioada 2009- septembrie 
2012 acestea prezintă niveluri nesatisfacatoare în special în perioada 2011-2012, nivelurile 
înregistrate de acești indicatori reflectând incapacitatea societății de a-și achita datoriile 
curente din valorificarea activelor circulante; 

- pe întreaga perioadă analizată debitoarea a înregistrat pierderi atât din activitatea de 
exploatare cât și din cea financiară. În condițiile în care pierderile din activitatea financiară 
sunt influențate în cea mai mare măsură de influențele de curs valutar, pierderile din 
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activitatea de exploatare sunt o consecință a activității defectuoase a societății în sensul în 
care cifra de afaceri realizată nu acoperă cheltuielile efectuate cu realizarea acesteia; 

- ca urmare a declarării scadenței anticipate a creditului bancar , în luna februarie 2012,  pe 
fondul nerambursării ratelor și dobânzilor aferente, datoriile curente ale debitoarei s-au 
majorat semnificativ , accentuând starea de dezechilibru financiar, în condițiile lipsei de 
lichidități și a nivelului ridicat al creanțelor de recuperat. 

 

3.2. Prezentarea situației patrimoniale și a rezultatelor obținute de debitoare – în 
perioada de observație 2012- februarie 2018 
 

Prezentarea situației patrimoniale și a contului de profit și pierderi în perioada 2012 -2018 
s-a realizat pe baza situațiilor financiare furnizate de societate pe perioada 2012— februarie 
2018, respectiv: bilanțuri 2013-2016, balanța de verificare la 31 decembrie 2017 si balanța de 
verificare la 28 februarie 2018 (anexa 2). 

Evoluției patrimoniului (a elementelor de activ și pasiv) este redată în tabelul de mai jos: 
       lei 

Denumire indicator 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 13/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 2/28/2018 

Elemente de activ               

A. Active imobilizate - total din care: 39,725,642 21,871,029 21,211,364 20,551,851 19,892,553 19,233,254 19,123,371 

I. Imobilizări necorporale  0 0      
II. Imobilizări corporale 38,613,560 21,866,122 21,206,457 20,546,944 19,887,646 19,228,347 19,118,464 

III. Imobilizări financiare 1,112,082 4,907 4,907 4,907 4,907 4,907 4,907 

B. Active circulante - total din care: 1,335,939 1,514,404 1,677,888 1,866,440 2,105,960 2,164,198 1,896,148 

I. Stocuri  253 2,297 1,280 1,287 2,801 1,753 1,753 

II. Creanțe 850,816 1,178,436 1,364,915 1,555,692 1,749,493 1,823,535 1,556,425 

III. Casa și conturi la bănci 484,870 333,671 311,693 309,461 353,666 338,910 337,970 

C. Cheltuieli în avans 324,368 8,660 0 2,119 2,223 2,119 2,119 

TOTAL ACTIV 41,385,949 23,394,093 22,889,252 22,420,410 22,000,736 21,399,571 21,021,638 

Elemente de pasiv               

D. Datorii ce trebuie plătite  
într-o perioada de pâna la un an  

5,860,797 5,992,684 5,215,225 92,748,833 92,878,933 93,119,635 92,848,331 

E. Active circulante nete/ datorii curente 
nete  

-4,200,490 -4,469,620 -3,537,337 -90,880,274 -90,770,750 -90,953,317 -90,950,064 

F. Total active minus datorii curente 35,525,152 17,401,409 17,674,027 -70,328,423 -70,878,197 -71,720,063 -71,826,693 

G. Datorii ce trebuie plătite într-o 
perioadă mai mare de un an   

98,086,343 96,998,693 97,967,715 10,614,752 10,614,752 10,614,752 10,614,752 

H. Provizioane  - total din care        
I. Venituri în avans  - total din care: 57,076 0 0 -2,657 -2,657 -1,328 -1,328 

1. Subvenții pentru investiții        
2. Venituri înregistrate în avans 57,076   -2,657 -2,657 -1,328 -1,328 

J. Capital și rezerve          
I. Capital social subscris varsat 900 900 900 900 900 900 900 

II. Prime de capital        
III. Rezerve din reevaluare        
IV. Rezerve        
V. Rezultatul reportat -55,640,285 -62,619,168 -79,598,184 -80,294,588 -80,948,699 -81,491,192 -82,334,387 

VI. Rezultatul exercitiului financiar -6,978,882 -16,979,016 -696,404 -646,830 -542,493 -843,196 -106,629 

Repartizarea profitului        
Capitaluri proprii - total -62,618,267 -79,597,284 -80,293,688 -80,940,518 -81,490,292 -82,333,488 -82,440,117 

Patrimoniul public        
CAPITALURI TOTAL -62,618,267 -79,597,284 -80,293,688 -80,940,518 -81,490,292 -82,333,488 -82,440,117 

TOTAL PASIV  41,385,949 23,394,093 22,889,252 22,420,410 22,000,736 21,399,571 21,021,638 

 



 15 

Imaginea de ansamblu a contului de profit si pierdere in perioda de observatie se prezinta 
astfel: 

       
Lei 

   Indicatori 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 2/28/2018 

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE               

        
A. Venituri din exploatare (operaționale)- total 
(A.1+A.2) din care: 

1,095,652 786,949 546,598 220,945 485,184 403,969 86,119 

A.1. Cifra de afaceri neta - total din care: 1,095,651 729,563 546,598 220,945 485,182 403,969 86,119 

Producția vândută 1,098,334 723,607 543,285 220,945 485,182 403,969 86,119 

Venituri din vânzarea mărfurilor  3,142 5,956 3,313 0 0 0 0 

Reduceri comerciale acordate (709) 5,825 0 0 0 0 0 0 

A.2. Alte venituri din exploatare 1 57,386 0 0 2 0 0 

        
B. Cheltuieli operaționale - total (B.1+B.2+B.3) din 
care: 

3,478,239 1,000,101 583,679 208,264 368,379 587,871 82,865 

B.1. Cheltuieli materiale - total din care: 312,425 38,311 20,071 2,576 9,300 9,724 1,267 

Materii prime și materiale consumabile 13,478 6,989 6,816 2,011 2,777   
Alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar, materiale 
nestocate, etc.) 

10,919 26,212 10,364 565 8,871 9,724 1,267 

Alte cheltuieli experne (energie și apă) 288,284 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli privind marfurile 2,014 3,852 2,891 0 0 0 0 

Reduceri comerciale primite (609) 2,270 -1,258 0 0 2,348 0 0 

B.2. Cheltuieli cu personalul și asimilate 185,208 228,037 244,141 150,095 178,297 199,374 33,112 

B.3. Alte cheltuieli de exploatare - total din care: 2,980,606 733,753 319,467 55,593 180,782 378,773 48,486 

Cheltuieli privind prestațiile externe 2,716,138 309,247 315,861 42,320 176,193 311,099 35,699 

Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate 251,914 95,369 45 0 0 65,506 12,287 

Alte cheltuieli 12,554 329,137 3,561 13,273 4,589 2,168 500 

        
C. EBIT (profitul înainte de cheltuiala cu dobanda și 
impozitul) (A-B) 

-2,382,587 -213,152 -37,081 12,681 116,805 -183,902 3,254 

        
D. Ajustari privind imobilizarile, activele circulante și 
provizioanele 

1,091,442 16,747,438 659,665 659,513 659,299 659,299 109,883 

C.1 Cheltuieli 1,091,442 16,747,438 659,665 659,513 659,299 659,299 109,883 

C.2 Venituri        
        
E. Total cheltuieli din exploatare (B+D) 4,569,681 17,747,539 1,243,344 867,777 1,027,678 1,247,170 192,748 

        
F. EBITDA (profitul înainte de chetuiala cu dobândă, 
impozitul, deprecierea și amortizarea) sau Rezultatul 
din exploatare (A-B+D) 

-3,474,029 -16,960,590 -696,746 -646,832 -542,494 -843,201 -106,629 

        
II. ACTIVITATEA FINANCIARĂ               

G. Venituri financiare 2,414,812 0 518 6 10 8 0 

H. Cheltuieli financiare 5,919,665 18,426 176 4 9 3 0 

I. Rezultat financiar (G-H) -3,504,853 -18,426 342 2 1 5 0 

        
III. ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ               

J. Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 

K. Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 

L. Rezultat extraordinar (J-K) 0 0 0 0 0 0 0 

        
Venituri totale (A+G+J) 3,510,464 786,949 547,116 220,951 485,194 403,977 86,119 

Cheltuieli totale (B+D+H+K) 8,306,462 -15,728,911 1,243,520 867,781 1,027,687 1,247,173 192,748 
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M. PROFITUL BRUT (F+I+L) -6,978,882 -16,979,016 -696,404 -646,830 -542,493 -843,196 -106,629 

        
N. Impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 

        
O. Profit/ pierdere netă -6,978,882 -16,979,016 -696,404 -646,830 -542,493 -843,196 -106,629 

 

 Situația patrimonială a debitorului/ rezultatele obținute în perioada de observație se 
referă, în general la:   

a) menținerea trendului descrescător al activelor imobilizate, prezintă o evoluție 
descrescătoare, acestea reprezentând peste 90% din total active pe întreaga perioadă 
analizată. 
Ponderea în totalul imobilizarilor o dețin imobilizările corporale care la data de 28 

februarie 2018 insolvenței sunt în valoare brută de 22.115.414,00 lei. Structura imobilizarilor 
corporale la 28 februarie 2018 se prezintă astfel: 

    
Nr. crt. Fel bunuri  Valoare contabilă  la  28.02.2018 – 

lei - 

1 Terenuri 5.588.734 

2 Clădire mall loc.Vaslui 14.330.171 

3 Construcție alimentare apa 946.881 

4 Platforma betonată parcare mall 1.066.614 

5 Aparate și instal.mașini control și regl. 19.493 

6 Mobilier, aparate birotică, mobil.decor loc joacă,mobil decor 
fast food 

163.521 

  Total imobilizări corporale - val. Brută 22.115.414 

  Amortizare imobilizări corporale  2.996.950 

  TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE - val. Neta 19.123.371 

   

            Imobilizările financiare, la data deschiderii procedurii aveau o valoare de 1.133.275 lei 
(echivalent 250.000 EUR) și reprezintă c/v unui depozit colateral constituit în favoarea Intesa 
SanPaolo Bank în momentul contractării unui credit în valoare de 3.000.000 eur și alte creanțe 
imobilizate în valoare de 4.907 lei; depozitul colateral de garanție în valoare de 250.000 euro cu 
titlu de garanție, indisponibilizat la dispoziția băncii conform contractului de depozit bancar 
pentru garanție reală mobiliară nr. 1/29.03.2010, înscris la AEGRM, se diminuează la 31.12.2013 
cu suma de 11.107.175,00 lei, rămânând un sold alte creanțe imobilizate, în suma de 4.907 lei, 
până la finalul perioadei analizate. 
 În anul 2013 nu au existat vânzări de bunuri, diminuarea valorii imobilizarilor corporale 
se datorează unei evaluări, pentru stabilirea valorii juste a proprietății imobiliare subiectul 
evaluării necesară în conformitate cu Codul Fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe locale, Cap. II, art. 
253 – alin. 5, în vederea stabilirii cuantumului impozitelor locale. Evaluarea a fost elaborată de 
REDMONT Parteners SRL, membru U.N.E.A.R., la data de 17.09.2013. 
 Reevaluarea în vederea stabilirii impozitelor locale, de regulă, se face o dată la fiecare 3 
ani. Debitorul nu a procedat la reevaluarea imobilelor la data de 31.12.2016, ceea ce a generat 
creșterea procentului de impozitare la clădiri, de la 1.5% la 7% din valoarea de intrare. În urma 
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propunerii planului, urmează a fi făcute toate demersurile necesare reevaluării imobilului, cu 
data de referință 31.12.2016 și se va depune raportul la Primaria Vaslui, în vederea recalculării 
impozitelor aferente anilor 2017-2018. 
 

b) Activele circulante au crescut pe fondul nerecuperării debitorilor. 
    Pe întreaga perioadă supusa analizei, ponderea în cadrul activelor circulante au  

constituit-o  debitorii de recuperat. 
 Structura detaliată a debitorilor la februarie 2018 este următoarea: 

  
 

 

 

 Societatea nu a înregistrat în contabilitate debitori la categoria clienți litigioși și nici nu a 
ajustat creanțele înregistrate în balanța contabilă, prin constituirea de provizioane pentru riscuri 
sau deprecierea activului circulant. 
 

c) Capitalurile proprii au fost negative. 
Capitalul social are aceeași valoare pe întreaga perioadă, respectiv de 900 lei; rezultatul 

reportat și rezultatul exercitiului au înregistrat valori negative. 
 

d) Datoriile sunt în creștere. 
Structura datoriilor la februarie 2018 este următoarea: 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creanțe Sold la 28.02.2018 

Clienți 490,001 

Furnizori debitori -33,349 

Creanțe în legătură cu bugetul statului - impozit pe profit 2,150 

Debitori diverși 1,080,874 

Avansuri acordate personalului 1,316 

TVA neexigibilă 15,433 

Total creanțe la 28.02.2018 - lei 1,556,425 

Datorii  Sold la 28.02.2018 

Credite și dobânzi bancare inainte de 
deschiderea procedurii 

10,271,019 

Furnizori înainte de deschiderea 
procedurii 

1,004,254 

Furnizori după deschidere procedură 305,133 

Clienți Creditori  2,480,776 

Creditori diversi 798,891 

Garanții 343,733 

TVA  1,004,826 

Sume datorate personal  49,009 

Impozite și contribuții salarii 309,044 

Alte creanțe - împrumuturi 86,384,011 

alte impozite și taxe  513,716 

Total datorii 103,464,412 
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  Ponderea în totalul datoriilor îl reprezintă în continuare, împrumuturile bancare și datoriile 
către alți creditori. 

 Ca urmare a soluționării contestațiilor formulate împotriva tabelului preliminar al 
creanțelor, a fost depus la dosarul cauzei și publicat la data de 03.04.2018, tabelul definitiv de 
creanțe. 

 La data de 19.04.2018, s-a înregistrat tabelul definitiv rectificat al creanțelor; acesta s-a 
publicat in Buletinul procedurilor de insolvență nr. 8085/19.04.2018. 

 Data de 03.04.2018 este data de la care debitoarea sau orice creditor care iși manifestă 
intenția, în termen de 30 de zile, trebuie să depună un Plan de reorganizare. 

Tabelul definitiv rectificat este întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii insolvenței 
85/2006 si se prezintă astfel: 

 
I. Creanțe garantate conform art. 121 alin. 1. pct. 2 din Legea nr.      

 85/2006        

Nr. Denumirea Sediul/ domiciliul Suma solicitată Suma acceptată Pondere  Observații 
Crt. creditorului   (ron)     

     În grupă În total  
         

1 APS SELTA SA - Str. Jean Piret nr.1, L - 2,345,567.13 10,705,522.94 100.00%  8.8706%  

 actionând prin 2350 Luxemburg Euro şi c.val.      
 compartimentul  taxei de timbru      

 Rosemary        

  Total creanțe garantate  10,705,522.94 100.00%  8.8706%  
         

         
II. Creanțe izvorâte din raportul de muncă conform art. 123 pct. 2 din      

 Legea nr. 85/2006        

Nr. Denumirea Sediul/domiciliul Suma solicitată Suma acceptată Pondere  Observații 
Crt. creditorului   (ron)     

     În grupă În total  
         

2 DREPTURI Angajații debitorului Cf. art. 3 pct. 7 29,423.00 100.00%  0.0244%  

 SALARIALE conform listă anexă și art. 64 alin. 1      
 RESTANTE  Lg. 85/2006      

         
  Total creanțe salariale  29,423.00 100.00%  0.0244%  
         

III. Creanțe bugetare conform art. 123 pct. 4 din       

 Legea nr. 85/2006        

Nr. Denumirea Sediul/domiciliul Suma solicitată Suma acceptată Pondere  Observații 
Crt. creditorului   (ron)     

     În grupă În total  
         

3 DIRECȚIA București, str. Prof. Dr. 279.294 Lei 279,294.00 48.18%  0.2314%  

 GENERALĂ A Dimitrie Gerota nr. 13,       

 FINANȚELOR sector 2       
 PUBLICE A        
 MUNICIPIULUI        
 BUCUREȘTI        

4 MUNICIPIUL Vaslui, str. Spiru Haret 330.312 Lei 300,439.00 51.82%  0.2489%  

 VASLUI PRIN nr. 2, jud. Vaslui       
 PRIMAR        

  Total creante bugetare  579,733.00 100.00%  0.4804%  
         

IV. Creanțe chirografare conform art. 123 pct. 7 din       

 Legea nr. 85/2006        

Nr. Denumirea Sediul/domiciliul Suma solicitată Suma acceptată Pondere  Observații 
Crt. creditorului   (ron)     

     în Grupă în Total  
         

5 S.C. FIDELIS Iasi, Valea Lupului nr.3, 242.859,95 Lei 242,859.95 59.69%  0.2012%  

 ENERGY SRL jud. Iasi, cod 707410       
         

6 S.C. NOA MEDIA Bucureşti, str. Caimatei 13.421 Lei 13,421.00 3.30%  0.0111%  

 CONCEPT SRL nr. 22, sector 2       
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7 S.C. ELECTRIC Vaslui, str. Husului nr. 14.577,65 Lei 14,577.65 3.58%  0.0121%  

 COMPANY SA 105, jud. Vaslui       
 VASLUI        

8 S.C. AS TRAVEL București, str. Calea 3.484 Lei 3,484.00 0.86%  0.0029%  

 SRL Victoriei nr. 81, sector 1;       
  sediul ales la SCPA       
  Petrescu, Serban       
  &Asociatii"-Bucureşti,       
  str. Amiral Murgescu nr.       
  5, sector 2       

9 CAPRI UK Sediul social: Marea 7.681,38 Lei 7,681.38 1.89% 0.0064% Creanta a fost 
 INVESTMENTS Britanie, 1 Battersea     admisă în 
 LIMITED Square, Battersea,     conformitate cu 
  Londra SW11 3RZ;     sentinţa civilă 
  sediul procesual ales la     nr. 8410 din 
  C.I.A. Gherasim Stefan     16.10.2013 
  Haralambie în Bucureşti,     pronunţată de 
  str. Uranus nr. 98, bloc     Tribunalul 
  U8, sc.3, ap. 59, sector 5     Bucureşti 
       Secţia a VII -a 
       Civilă în 
       dosarul nr. 
       38907/3/2012/a 
       5 

10 S.C. AQUAVAS SA Vaslui, str. Alecu 9.959,62 Lei şi 10,082.62 2.48% 0.0084%  

 Vaslui Donici, nr. 23, judeţ cheltuieli de     
  Vaslui judecata     

11 S.C. GOSCOM Vaslui, str. Donici nr. 3,720.73 Lei 3,720.73 0.91% 0.0031%  

 VASLUI SA 23, jud. Vaslui      
        

12 S.C. Cluj-Napoca, str. 7,001.38 Lei 7,001.38 1.72% 0.0058%  

 SCHUBERT&FRA Plopilor nr. 83, jud. Cluj,      
 NZKE SRL RO-400383      

13 S.C. ROMOLD SRL Vaslui, str. Razboieni nr. 96,545.12 96,545.12 23.73% 0.0800%  

  18, jud. Vaslui      
  București, Bdul Unirii      

  nr. 35, bl. A3, sc. 2, et.1,      
  ap. 27, sector 3      

14 S.C. QUARTZ Iasi, str. Capitan Tomida 7,488.87 7,488.87 1.84% 0.0062%  

 MATRIX S.R.L nr.3, jud. Iasi ;sediul      
  procesual ales la Cabinet      
  Individual de Avocatura      
  Croitoru Daniela, Iasi,      
  str. Sf. Lazar nr. 37,      
  cladirea Solomon's,      
  parter, jud. Iasi      

  Total creante  406,862.70 98.16% 0.3371%  

  chirografare      

V. Alte creanțe chirografare conform art. 123 pct. 8      

 din Legea nr. 85/2006       

Nr. Denumirea Sediul/domiciliul Suma solicitată Suma acceptată Pondere Observații 
Crt. creditorului   (ron)    

     În grupă În total  
        

15 TEKZONE Sediul social: Arch. 12,014,043.16 55,084,908.35 50.55% 45.6434% Creanta a fost 
 HOLDINGS Makariou III 195 Euro    inscrisa în tabel 
 LIMITED Neocleous House C.P. 251,613.96 Lei    conform 
  3030, Limassol, Cipru;     Hotararii 
  sediul procesual ales la     nr.4928 din 
  C.I.A. Gherasim Stefan     data de 
  Haralambie în Bucureşti,     20.09.2017. 
  str. Uranus nr. 98, bloc      

  U8, sc.3, ap. 59, sector 5      

16 RMINEKS Sediul social: Arch. 11,749,785.21 53,878,808.64 49.45% 44.6441% Creanta a fost 
 HOLDINGS Makariou III 195 Euro    inscrisa în tabel 
 LIMITED Neocleous House C.P. 251,613.96 Lei    conform 
  3030, Limassol, Cipru;     Hotararii 
  sediul procesual ales la     nr.4928 din 
  C.I.A. Gherasim Stefan     data de 
  Haralambie în Bucureşti,     20.09.2017. 
  str. Uranus nr. 98, bloc      

  U8, sc.3, ap. 59, sector 5      
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  Total alte creante  108,963,717.00 100.00% 90.2875%  

  chirografare      

 TOTAL   120,685,258.64  100.00%  

 GENERAL:       

 
 Modificările față de Tabelul preliminar rectificat de creanțe publicat în data de 
12.01.2014, în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 1250, în valoare totală de 88,876,339.57 
lei sunt următoarele: 

 creanțele garantate conform art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea 85/2006 sunt înscrise în 
favoarea APS Selta SA, în urma cesiunii de creanța încheiată între Intesa SanPaolo Bank și 
APS Selta SA,; 

 înlaturarea creanței chirografare în valoare de 78,857.93 lei a Fast Cleaning SRL prin 
Administrator judiciar Insolvency House IPURL, în urma radierii societății în data de 
17.03.2017. 

 înlăturarea creanței creditorului RECK DIETER ERWIN, în valoare de 77,075,940.00 lei și 
admiterea creanțelor creditorilor TEKZONE HOLDINGS LIMITED  si RMINEKS HOLDINGS 
LIMITED, conform hotărârii 4928/20.09.2017, în valoare totală de 108,963,717.00 lei. 

 
Apreciem faptul că neînscrierea creanței celor doi creditori TEKZONE HOLDINGS LIMITED  

si RMINEKS HOLDINGS LIMITED, în tabelul preliminar al creanțelor, a condus la imposibilitatea 
celor doi creditori de a participa activ în cadrul perioadei de observație a debitoarei. 

 
Menționăm faptul că la data întocmirii prezentului Plan de reorganizare, debitoarea nu a 

prezentat o balanță (semnată și însușită) din care să rezulte tabelul definitiv înregistrat și nici o 
situație semnată și însușită cu datoriile curente ale societății (acestea fiind preluate 
preponderent din balanțele de verificare, dar și din alte documente puse la dispozitie de 
administratorul judiciar și societatea de contabilitate). Înregistrarea, atât a tabelului definitiv cât 
și a tuturor datoriilor curente (impozite locale, dobânzi, penalități născute în peroada de 
observație aferente datoriilor curente), pot genera atât venituri cât și cheltuieli pentru societate, 
ceea ce afectează societatea din perspectiva impozitului pe profit. 

 
 Având în vedere creanțele înscrise în tabelul definitiv, în suma de 120,685,258.64 lei, 
datoriile înscrise în balanța de verificare la 28.02.2018, în suma de 103,464,412.00 lei și 
pierderea fiscală de recuperat înscrisă în declarația privind impozitul pe profit aferentă anului 
2017, în valoare de 769,748.00 lei, putem aprecia faptul că înregistrarea tabelului definitiv în 
situațiile contabile ale societății, nu va genera impozit pe profit de plată. 
 
 Debitoarea a acumulat o serie de datorii curente față de creditori, dupa cum urmează: 

Creante nascute in perioada de observatie rezultate din documentele puse la 
dispozitie  și din sursele publice 

Valoare – lei - 

Salarii  9,560.00 

Bugetul de stat  1,066,406.32 
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Bugetul local (impozit cladiri estimat cu 1.5% ) 2,195,708.00 

Furnizori  305,133.18 

Clienti - creditori in procedura estimati 175,925.81 

Total 3,752,733.31 

 
e) Rezultatul activității de exploatare a fost negativ pe întreaga perioadă analizată, nivelul 

cheltuielilor excedând pe cel al veniturilor. 
f) Rezultatul activității financiare, înregistrează pierderi în anii 2012 si 2013, nivelul 

cheltuielilor excedând pe cel al veniturilor. Pierderea se datorează în principal influențelor 
de curs valutar. Începand cu anul 2014, se observă faptul că societatea și-a încetat 
activitatea financiară, profiturile nesemnificative provenind din diferențele de curs 
valutar. 

g) Rezultatul net al activității societații 
Pe perioada 2012 – februarie 2018  SC Esprit International SRL a înregistrat doar pierderi, 

respectiv: 
Pierderile inregistrate s-au datorat nivelului scăzut al cifrei de afaceri, raportat la 

cheltuielile efectuate. Insolvența societății a impactat negativ activitatea societății. 
Deși cheltuielile de exploatare au scăzut la aprox. 90 % față de anul 2009, Cifra de afaceri a 

scăzut la fel de mult, la finalul anului 2017. 

         3.3. Activitatea firmei în perioada de observație 
 

 Acțiunile pe care societatea le-a întreprins în sensul eficientizării activității se referă la: 
 

Încheierea de noi contracte de închiriere conform situației pezentată: 
 

SITUAȚIE CONTRACTE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA DE OBSERVAȚIE  

CLIENT PERIOADA MP 
 EUR/MP 
FARA TVA   VALOARE LEI   VALOARE EUR  

Romstal Imex 15.02.2013-15.02.2023 848                  4.12        16,266.74                    3,491.54  

Rojevas 2000 01.12.2013-01.12.2018 200                  1.50          1,397.67                        300.00  

Rimini Mob 13.02.2017-31.03.2021 463                  1.50          3,235.61                        694.50  

LVRInvest SRL 09.03.2016-08.03.2021 335                  3.36          5,246.16                    1,126.05  

SUBLY4U 10.06.2016-09.06.2021 317                  2.84        19,534.81                    4,193.01  

Grupul de Distributie ETA 05.05.2016-04.05.2021 1114                  2.00        10,380.03                    2,228.00  

JYSK Romania 20.09.2016-19.09.2036 1245                  1.75        10,150.58                    2,178.75  

II Taranu Andrei 01.02.2017-31.01.2022 500                  2.00          4,658.90                    1,000.00  

Total contracte   5022         70,870.49                  15,211.85  

 
 

- Monitorizarea și ținerea sub control a cheltuielilor fixe, prin plafonarea acestora la 
nivele stabilite în corelație cu veniturile ultimilor 5 ani; 
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- Încheierea de contracte cu noi furnizori de servicii, în vedrea diminuării costurilor 
societății. 
 

Cu toate acestea, omiterea evaluarii clădirii la data de 31.12.2016, pentru stabilirea valorii 
juste a proprietății imobiliare subiectul evaluării necesară în conformitate cu Codul Fiscal – Titlul 
IX – Impozite și taxe locale, Cap. II, art. 253 – alin. 5, în vederea stabilirii cuantumului impozitelor 
locale, precum și încheierea contractelor de închiriere, pe perioade lungi, la valori cu mult sub 
prețul pieței, au condus la creșterea datoriilor curente.  
 
 

4. ANALIZA DE PIAȚĂ  
 

4.1. Principalele caracteristici ale anului 2018 
 

Conform Cushman & Wakefield Echinox, companie de consultanță imobiliară de top pe 
piața locală, activând în toate segmentele pieței imobiliare, livrările de spații comerciale vor 
accelera în 2018 spre 200.000 metri pătrați iar chiriile vor crește cu 10% la nivel național. 
 

Livrările de spații comerciale vor atinge în acest an nivelul de 200.000 de metri pătrați, 
însemnând o creștere de 8% a stocului total de spații comerciale, fiind programate proiecte noi și 
extensii în zece orașe medii și mari din țară, în timp ce în București nu este programat niciun 
proiect major de retail. Rata medie de neocupare a centrelor comerciale din București a scăzut 
pe parcursul anului trecut de la 4% la 3%, dar stocul de retail va rămâne stabil, punând presiune 
pe nivelul chiriilor din centrele comerciale dominante, al căror grad de ocupare este de sau 
aproape de 100%. „Din cauza numărului scăzut de livrări, chiriile pentru proiectele de retail 
dominante vor crește cu 10% la nivel național”, spune un partener al Retail Agency, Cushman & 
Wakefield Echinox, care a redactat un studiu în acest sens. 
 

Anul trecut, în țară au fost livrate spații noi cu o suprafață de aproximativ 70.000 de mp, 
mallurile având o pondere de aproximativ 80%, în timp ce în București a fost finalizată extinderea 
proiectului AFI Palace Cotroceni, care a mărit suprafața închiriabilă a proiectului cu circa 8.000 de 
mp, până la 90.000 mp. Astfel, stocul de spații comerciale moderne din afara capitalei a ajuns la 
2,42 milioane de mp, mallurile reprezentând 59%, parcurile de retail, 33% și galeriile comerciale, 
doar 8%. Suprafața spațiilor comerciale din București măsoară 1,2 milioane de mp, mallurile 
reprezentând 58%, parcurile de retail, 33% și galeriile comerciale, doar 9%, fiind luată în 
considerare închiderea hipermarketului Carrefour și a galeriei comerciale din cadrul proiectului 
Vitantis Shopping Center, la începutul acestui an. 

Orașele din România în care sunt programate spre livrare noi spații de retail în 2018 sunt 
Timișoara, Craiova, Bistrița, Sibiu, Buzău, Satu Mare, Baia Mare, Slobozia, Roman și Focșani, 
finalizarea unora dintre aceste aceste proiecte fiind condiționată de obținerea autorizațiilor de 
construire în timp util. „În următoarea perioadă vom vedea în special extinderi ale unor proiecte 
performante, care își vor întări astfel poziția, și proiecte de conveniență în orașe secundare și 
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terțiare neacoperite sau cu o ofertă subdimensionată de spații de retail”. Cei mai activi 
dezvoltatori în ceea ce privește livrările planificate în acest an sunt Prime Kapital, NEPI Rockcastle 
și Iulius Group. „Vor exista 4 sau 5 parcuri de retail dezvoltate de Prime Kapital în orașe, printre 
care Focșani, Baia Mare, Slobozia, până la sfârșitul anului 2018”, în anul 2019, va fi extins centrul 
comercial ERA Iași până la o suprafață de 100.000 mp. În 2017, stocul de spații comerciale 
moderne din cele 6 orașe primare, din afara Capitalei, printre care Timișoara, Cluj-Napoca, 
Constanța și Brașov, cu o populație de peste 250.000 locuitori, a ajuns la aproximativ 960.000 de 
metri pătrați, iar prețurile de închiriere lunare pentru un spațiu într-un mall dominant variază 
între 35 și 40 de euro pe metru pătrat. În orașele secundare, cu o populație de cuprinsă între 
150.000 și 250.000 locuitori, stocul de spații comerciale moderne a depăsit 600.000 de metri 
pătrați, iar prețurile de închiriere lunare pentru un spațiu într-un mall dominant variază între 25 
și 30 de euro pe metru pătrat, în timp ce în orașele terțiare, cu o populație sub 150.000 locuitori, 
stocul de spații comerciale moderne a ajuns la 815.000 de metri pătrați, iar chiria lunară pentru 
un spațiu într-un mall dominant variază între 18 și 23 de euro pe metru pătrat. În țară, orașele cu 
cea mai mare densitate de spații comerciale rămân Suceava (1.167 mp/1.000 de locuitori) și 
Oradea (926 mp/1.000 de locuitori), în timp ce în orașele primare, cu o populație de peste 
250.000 de locuitori, acest indicator variază între 380 mp/1.000 de locuitori în Craiova și 694 
mp/1.000 de locuitori în Timișoara. Printre cei mai mari retaileri în 2017, care operează în orașele 
primare, secundare și terțiare, se numără Kaufland, Auchan, Carrefour, Cora, Metro, Dedeman, 
INDITEX, H&M și Praktiker. În primul trimestru din anul 2019, vor fi extinse proiectele Colosseum 
Retail Park și Promenada Mall și vor fi dezvoltate două parcuri de retail, unul în Balotești (DN 1 
Value Center) de Prime Kapital și unul pe bulevardul Theodor Pallady, pe platforma Policolor, de 
ERES. Anul trecut, în București, stocul de spații comerciale moderne a ajuns la 310.000 de metri 
pătrați în sectorul 6, 271.000 mp în sectorul 3 și 218.000 mp în sectorul 1, în timp ce în sectoarele 
2 și 3 stocul de spații comerciale totalizează 171.000 mp, respectiv 161.000 mp. În sectorul 5, 
stocul de spații comerciale are doar 65.000 mp. Prețurile de închiriere pentru un spațiu într-un 
mall dominant variază între 70 și 80 euro/ mp lunar în sectorul 1 (Băneasa Shopping City), între 
65 și 75 euro/ mp lunar în sectorul 6 (AFI Palace Cotroceni), între 55 și 65 euro/ mp lunar în 
sectorul 2 (Mega Mall), între 50 și 60 euro/ mp lunar în sectorul 3 (Parklake Plaza), între 45 și 55 
euro/ mp lunar în sectorul 4 (Sun Plaza), în timp ce în sectorul 5 sunt între 20 și 30 euro/ mp 
lunar (Vulcan Value Center). La nivelul Bucureștiului, cea mai mare densitate de spații comerciale 
se află în sectorul 1, cu un nivel de circa 967 mp/1.000 de locuitori, pe pozițiile următoare fiind 
situate sectoarele 6 (842 mp/1.000 de locuitori) și 3 (704 mp/1.000 de locuitori).  

“Sursa: www.profit.ro” 
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4.2. Structura pieței. Prezentarea celor mai importanți competitori 
 

    Mai jos prezentăm spațiile comerciale semnificative din România în anul 2018 : 

 

In zona Judetului Vaslui, la ora actuală, exista doua centre comerciale de tip mall: 
Silvermall (Silvermall SRL, în reorganizare) și Proxima Shopping Center (ESPRIT INTERNATIONAL 
SRL, in insolventa). Se observă faptul că, deși cele două centre comerciale au aceleași obiecte de 
activitate din care obțin veniturile principale, acestea vizează un alt tip de clienți. 

 

- Silvermall, în reorganizare, din informații publice tipul de retail al societății îl reprezintă 

preponderent divertismentul populației cu venituri medii și mari.  În acest sens, în incinta 

Silvermall, se pot găsi în principal restaurante, cafenele, cinematograf, săli de conferință, 

un centru de relaxare, un centru de agrement (bowling, billiard, snooker, tenis de masa, 

slot-machine), un spațiu de joacă pentru copii. 

 

- Proxima Center, în insolvență, este un centru nou, realizat la standarde europene, a cărui 

construcţie a fost finalizată la sfârşitul lunii mai 2007. Se întinde pe o suprafaţă de 36.000 

mp şi are o suprafaţă construită de 12.200 mp. Parcarea proprie dispune de un număr de 

452 locuri de parcare. Având în vedere plasamentul centrului comercial (drumul national 
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Iași-București), acesta este singurul centru din Vaslui cu aceste dimensiuni care deserveşte 

oraşele Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti. Zona este cu destinaţie comercială, având 

vecinătăţi formate din clădiri cu destinaţie administrativă şi comercială, în principal din 

construcţii noi, realizate în ultimii 20 ani (printre vecinătăți, putem enumera: OMV 

Petrom, Centrul de Afaceri Vaslui, Vama Vaslui, Supermarket Dedeman, Service Auto Mira 

Euroservice, P.L. Fan Courier, depozit BIG, fabrica de produse lactate ILVAS S.A şi Cartierul 

Ana Ipătescu). Strategia principală a societății, în ceea ce privește tipul de retail pe care 

este specializat, în principal datorită poziționării acestuia, vizează populația cu venituri 

medii, ce se pot bucura de cele mai înalte standarde oferite de un centru comercial din 

zona Vaslui și nu numai (de la amplasament, la numărul de locuri de parcare, precum și 

finisări și dotări de cea mai bună calitate). Clienții vizați vor oferi, iar populatia se va putea 

bucura de magazine specializate în principal în: supermarket alimentar, mobilă, 

echipamente sportive, bricolaj, decorațiuni, electrice și electronice, materiale de 

construcții, instalații sanitare, servicii financiare(bănci), încălțăminte și îmbrăcăminte, 

produse de îngrijire personală și nu în ultimul rând farmacie. 

 
 

5. NECESITATEA PROCEDURII REORGANIZĂRII 
 
5.1. Aspecte economice 
 

În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite societății 
comerciale aflată într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze și să-și 
dezvolte o  activitatea economică. În acest sens, reorganizarea reprezintă un ansamblu de 
operații care urmăresc tratarea și remedierea stării întreprinderii debitorului, în vederea salvării 
afacerii și a redresării activității acestuia. 
 Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor 
obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul găsirii unor noi clienți 
pentru închirierea activelor debitoarei, adecvat noilor conții de piață imobiliară. Planul de 
reorganizare constituie o strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici 
corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale. 
 Planul de reorganizare prevede adoptarea unei soluții de achitare a datoriilor înregistrate 
de debitoare în cadrul perioadei de reorganizare, în cuprinsul careia se vor previziona sursele de 
a aduce profit și surplusul necesar pentru acoperirea, în perioada stabilită de lege, într-o 
proporție cât mai mare a pasivului debitoarei. Prin urmare, prezentul plan de reorganizare 
trebuie să consiste în mod necesar în păstrarea întreprinderii în integralitatea ei trecută. 
 In cazul societății Esprit International, strategia preliminara care stă la baza reorganizării 
societății are în vedere urmatoarele direcții principale: 
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- Continuarea activității în baza contractelor existente, precum și a altor contracte pe care 
debitoarea și le propune să le încheie în perioada următoare, având deja negocieri în curs 
cu chiriași de tip ancoră; 

- Adoptarea de măsuri pentru recuperarea creanțelor societății față de terți; 
- Optimizarea și controlul riguros al costurilor operaționale; 
- Modificări la nivelul managementului pentru asigurarea competențelor necesare aducerii 

la îndeplinire a planului de reorganizare; 
- Esalonarea unor datorii, în condițiile respectării tratamentului corect și echitabil al 

creanțelor, în conformitate cu capacitatea reală de plată a companiei. 
- Măsuri de eficientizare a activității pentru sporirea creșterii eficienței muncii, prin 

îmbunătățirea procedurilor de selecție și promovare a activității de instruire și 
perfecționare conform obiectivelor urmărite. 

 
Reorganizarea Esprit International înseamnă pentru viața economică și socială a localității 

Vaslui: 
- Menținerea în circuitul economic a celui mai mare și modern complex comercial existent 

în județul Vaslui, având o suprafață închiriabilă de 10.040 mp, beneficiind de toate 
utilitățile și facilitățile pentru a opera în bune condiții; 

- Un contribuabil important la bugetul local și bugetul de stat; 
- Menținerea locurilor de muncă și creearea unora noi. 

 
 

5.2 Avantajele reorganizării 
 
5.2.1 Premisele reorganizării Esprit International SRL 
 
 Societatea Esprit International SRL se află în procedura insolvenței, procedură deschisă la 
cererea debitoarei în data de 10.10.2012, la momentul actual aflandu-se în perioada de 
observație și continuând activitatea curentă, astfel încat, la data propunerii prezentului plan de 
reorganizare, aceasta se regasește în stare de funcționare. 
 De asemenea, vânzarea întregului patrimoniu al societății în cadrul procedurii de faliment 
ar duce la înstrainarea acestuia la o valoare mult inferioară valorii sale reale, atrăgând o 
categorie de cumpărători ce asteaptă diminuarea prețului și ofertează de obicei, mult sub prețul 
pieței. 
   

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea Esprit International sunt: 
• Continuitatea activității societătți pe perioada de minim trei ani; 
• Baza materială de care dispune societatea îi permite acesteia să-și desfăsoare activitatea; 
• Modificări la nivelul managementului pentru asigurarea competențelor necesare aducerii 
la îndeplinire a planului de reorganizare ; 
• Necesitatea implementarii unui sistem de management al costurilor care sa eficientizeze 
afacerea; 
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• Adoptarea ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de Societate a unor măsuri 
de redresare a situației financiare și atingerea unor obiective strategice prezentate în planul de 
reorganizare. 
 Reorganizarea Esprit International înseamnă menținerea în activitatea economică a 
orașului a principalilor clienți actuali  ai acestuia, respectiv Jysk Romania și Romstal Imex care iși 
desfăsoară o parte din activitatea economică în spații închiriate de la debitoare. Pe de alta parte, 
societatea poata negocieri cu cel putin doi noi chiriasi de tip ancora, dintre care unul funcționând 
pe piața de retail alimentar Prin urmare, planul de reorganizare este în sine o soluție unică 
pentru debitoare, dar acest lucru are efecte benefice și pentru chiriașii existenți, dar și pentru cei 
potențiali ce și-au manifestat interesul în deschiderea unor magazine în centrul comercial 
importanți agenți economici la nivel național ce caută extiderea activității proprii la nivelul orașul 
Vaslui. 
 
Efectele benefice pentru  această societate sunt: 
• Menținerea în circuitul economic a celui mai mare și modern complex comercial existent 
în Județul Vaslui; 
• Menținerea unui  contribuabil la bugetul local și de stat; 
• Păstrarea de locuri de muncă; 
• Rambursarea atât datoriilor înscrise în tabelul definitiv cât și a datoriilor curente; 
• Continuarea colaborării comerciale cu clienții și furnizorii tradiționali, în interes economic 
reciproc dar și dezvoltarea activității și sporirea cifrei de afaceri prin contractarea de noi chiriași. 
 Demararea procedurii de reorganizare a societătii și valorificarea unor oportunități de 
afaceri, va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite 
efectuarea de distribuiri către creditori. 
 Menționăm faptul că la data întocmirii prezentului plan, două societăți importante și-au 
manifestat dorința închirierii de spații considerabile în incinta centrului comercial. 
 Vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al Esprit International SRL  în cazul 
falimentului ar reduce șansele de recuperare a creanțelor pentru creditori  și ar duce la 
înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară față de valorea sa reală. Cuantumul 
creanțelor recuperate de creditori depinde de valoarea la care se mai pot recupera creanțele de 
încasat și valoarea activelor imobilizate destinate lichidării, precum și de durata procedurii de 
faliment.  
 

Mai mult, în cazul falimentului, șansele de pierdere a chiriașilor centrului comercial sunt 
considerabile.  
 
 Votarea planului și demararea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea 
lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantați, cât și ale celorlalți 
creditori, precum și interesele debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecințele 
economice și sociale aferente. 
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5.2.2 Avantaje generale în cazul reorganizării față de procedura falimentului 
 
 Insolvența unei societăti situează creditorii și debitoarea pe poziții antagonice, primii 
urmărind recuperarea integrală a creanței împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă 
menținerea întreprinderii în viața comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor 
exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în 
întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-și 
activitatea, cu consecința creșterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării 
valorii averii și a lichiditătilor suplimentare obținute, realizându-și în acest fel creanțele într-o 
proporție superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. Pe lângă aceste aspecte 
facem precizarea că principalul creditor (din grupa creanțelor garantate) și anume APS Selta SA, 
are în garanție pentru creditul de investiții acordat debitoarei, activul principal al debitoarei, 
respective imobilul situat in Mun.vaslui, str.Stefan cel Mare nr.22, format din teren ți construcții. 
 Făcând o comparație între gradul de satisfacere a creanțelor în cadrul celor două 
proceduri, arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu destinat plății pasivului, dar că în 
procedura reorganizării, acest patrimoniu va crește prin dezvoltarea activității economice 
generatoare de valoare adaugată, destinată plății pasivului. 
 Procesul de reorganizare comportă  și alte avantaje: 
• Societatea are în prezent costuri fixe semnificative , amortismente, taxe și impozite locale, 
asigurări, cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin continuarea activității de bază, prin 
obținerea de venituri din activitatea pe care societatea urmează a o desfăsura. O parte din aceste 
cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societătii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea 
bunurilor vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca și cheltuieli de conservare și 
administrare), împietând asupra valorii obtinuțe din vânzare. 
• Societatea are potențial și deține baza materială necesară, pentru ca, o dată cu depăsirea 
blocajului în care se află, și aplicarea măsurilor de redresare financiară, să poată genera activități 
comerciale și menține locurile de muncă din cadrul Esprit International SRL. 
 

5.2.3. Comparația avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societății 
în caz de faliment. 
 
 Pentru a prezenta avantajele pe care reorganizarea societătii Esprit International SRL le 
oferă vis-a-vis de cazul în care față de această societate se deschide procedura de faliment, vom 
porni de la prezentarea valorii de lichidare a bunurilor societății (valoarea care s-ar obține prin 
vânzarea bunurilor societății în condiții de faliment- marketing limitat, bunuri specializate etc) 
 Valorificarea activelor societății debitoare într-o procedură de faliment se realizează în 
condiții speciale care nu permit obtinerea în schimbul activelor societătii debitoare a valorii de 
piață a acestora. 
 Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a 
activelor societății debitoare se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar putea fi 
primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăți, într-o perioadă de timp prea scurtă 
pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiția valorii de piață”. 
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 In concordanță cu necesitatea existenței unei imagini fidele actuale a valorii de evaluare a 
activelor proprietatea societății, în luna februarie 2018, a fost efectuată evaluarea bunurilor 
imobile, astfel: 

- Evaluare proprietate Centru comercial și teren – Raport întocmit în data de 06.02.2018 de 
către Techno Consult Service SRL, membru corporativ A.N.E.V.A.R. , cu nr. de inregistrare 
24/06.02.2018, stabilind valoarea de piață a proprietății menționate în suma de 
5,582,000.00 Euro (25,871,000.00 lei) și valoarea de lichidare în suma de 1,800,000.00 
Euro (8,342,460.00 lei), cursul oficial la data evaluarii fiind 1 euro = 4.6347 lei (anexa 3) 

 
 Menționam faptul că nu au fost evaluate toate activele societății, drept urmare, în calculul 
valorii de lichidare, am folosit valoarea contabilă a acestora.  
 În cele ce urmează vom prezenta analiza comparativă a acoperirii pasivului pe fiecare 
categorie de creanțe în cele două situații, respectiv falimentul și reorganizarea activității 
debitorului. 
 

 Acoperiea pasivului pe fiecare categorie de creanțe în cazul falimentului, calculul valorii de 
lichidare și a distribuirii sumelor în cadrul procedurii de lichidare: 

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

mare decât în cazul falimentului, analiza în cazul falimentului are un rol de referință în elaborarea 
planului. 

Despagubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în 
comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au 
fost determinate ținând cont de prevederile art. 121 si art. 123 din Legea nr. 85/2006. 

Conform art. 121 – Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării: 
 
“(1) Fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea 
creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel, 
vor fi distribuite în urmatoarea ordine: 
 1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile 
necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și plata remunerațiilor 
persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 si 24; 
 1¹. creanțele creditorilor garantați născute în timpul procedurii de insolvență după confirmarea 
planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanțe cuprind capitalul, 
dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel. 
 2. creanțele creditorilor garantați, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile 
de orice fel, precum și cheltuielile, pentru creanțele născute înainte de deschiderea procedurii. 
 (2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata 
în întregime a respectivelor creanțe garantate, creditorii vor avea, pentru diferență, creanțe 
chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzatoare, potrivit 
naturii lor, prevazute la art. 123, si vor fi supuse dispozițiilor art. 41. Dacă după plata sumelor 
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prevazute la alin. (1) rezultă o diferență în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, 
în contul averii debitorului. 
 (3) Un creditor cu creanța garantată este îndreptățit să participe la orice distribuire de suma 
facută înaintea vânzarii bunului supus garanției lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor 
fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptățit să le primească ulterior din prețul obținut 
prin vânzarea bunului supus garanției sale, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un 
astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanției sale ar fi 
fost vândut anterior distribuirii.”  
 
Iar potrivit art. 123 din Legea 85/2006: 
“Creanțele vor fi plțtite, în cazul falimentului, în următoarea ordine: 
 1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, 
inclusive cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea 
debitorului, precum și plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. 
(2), art. 23, 24 și ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevazute la art. 102 alin. (4);  
2. creanțele izvorâte din raportul de muncă; 
3. creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile și cheltuielile aferente, acordate după 
deschiderea procedurii, precum și creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după 
deschiderea procedurii; 
 4. creanțele bugetare; 
 5. creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor obligații de 
întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării 
mijloacelor de existență; 
 6. creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea debitorului și 
a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; 
 7. creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele rezultate din 
livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrari, precum și din chirii; 
 8. alte creanțe chirografare; 
 9. creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferință: 
 a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar detinând cel 
puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaților, 
ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic; 
 b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit.” 
 

Pentru o mai bună detaliere a situației de faliment, imaginea posibilelor distribuiri în 
această prcedură respectând modul de stingere impus de Legea 85/2006, se prezintă dupa cum 
urmează: 
 În ipoteza în care față de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, 
activele societății debitoare ar fi valorificate la valoarea de lichidare. 
 Respectându-se prevederile art. 121 si 123 din Legea 85/2006, valoarea totală a sumelor 
obținute în ipoteza lichidării patrimoniului societății în suma de 10,267,488.97 lei va fi diminuată 
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cu costurile procedurii în suma de 2,566,872.24 lei rezultând suma netă de distribuit în valoare 
de 7,700,616.73 lei. 
 

Calcul valoare de lichidare - active ESPRIT INTERNATIONAL SRL 

Imobil complex comercial             8,342,460.00  

Echipmente și alte mijloace fixe (valoare contabilă)                   14,608.70  

Disponibilități                337,792.27  

Obiecte de inventor inventar nedate în folosință                     1,752.68  

Debitori             1,570,875.32  

Total valoare de lichidare          10,267,488.97  

Onorariu lichidator (2.500 Euro/luna fara TVA)*                332,010.00  

Onorariu succes lichidator – 6%**                616,049.34  

Fond 2% conform art. 4 din Legea 85/2006                205,349.78  

Cheltuieli de conservare și valorificare (pază, asigurări, reevaluări) – 14%             1,413,463.12  

Total Costuri procedură faliment             2,566,872.24  

Sume ramase de distribuit 7,700,616.73 

*Estimat potrivit hotărârii generale a creditorilor de confirmare a administratorului judiciar și a 
onorariului acestuia din 17.12.2012 
**Estimat potrivit hotărârii generale a creditorilor de confirmare a administratorului judiciar și a 
onorariului acestuia  
 

In simularea valorilor obținute, în ipoteza falimentului, s-a procedat astfel: 
 

- activele luate în calcul sunt prezentate la valoarea contabilă, neavând o evaluare 
actualizată a acestora;  

- pentru creditorii garantați au fost calculate sumele rezultate în urma valorificării 
Complexului comercial; 

- din valoarea activului garantat au fost deduse integral cheltuielile de 
conservare/valorificare; 

- onorariul lichidatorului și fondul de 2% conform art. 4 din Legea 85/2006 au fost deduse 
proporțional din valoarea tuturor activelor valorificate; 

 
Simularea cheltuielilor de procedură au avut la bază cheltuielile realizate în procedura similar și 
actualizate cu valorile existente la această dată pe piață, tinând cont de următoarele:  

- indemnizația lunară aferentă administratorului judiciar estimată la nivelul aprobat prin 
Hotarârea adunării generale a creditorilor din 17.12.2012 de 2.500 euro, echivalent a 
13.806,13 lei (cu TVA) pe o perioadă de 24 luni având în vedere că derularea procedurilor 
de lichidare este una anevoioasă și neuzuală în zona Vaslui. 

- Onorariul de succes al lichidatorului judiciar în cuantum de 6% + TVA din sumele încasate 
din recuperarea de creanțe și valorificarea de active și/sau din sumele distribuite 
creditorilor, atâtîin perioada de observație cât și în cazul reorganizării activității 
debitorului, pe perioada reorganizării sau în cazul falimentului, estimat la nivelul aprobat 
prin Hotarârea adunării generale a creditorilor din 17.12.2012. 
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- 2% contribuție UNPIR conform art. 4 din Legea 85/2006 
- 14% alte cheltuieli de conservare a activului: pază, asigurare, reevaluare, administrare, 

conservare, care se vor naște pe parcursul procedurii. 
 

In realitate, valoarea de lichidare este mult mai mică, deoarece nu avem o situație actuală 
a gradului de recuperare al debitorilor, valorificările bunurilor se realizează într-o perioadă mult 
mai lungă de timp după ce prețul acestora a mai scăzut, datorită lipsei cererii și a degradării fizice 
și morale a bunurilor supuse vânzării. 

Valoarea de lichidare obținută în urma valorificării activului în situația falimentului nu va 
putea fi distribuită integral creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe, din valoarea 
aceasta urmând a fi plătite cu prioritate cheltuielile de procedură estimate. 

 
Distribuire sume în cadrul procedurii de lichidare 

Explicații 

Grad  de 
acoperir

e Calculat Distribuit Tabel definitiv 

Valoare de lichidare 0% 
                      
10,267,488.97  

      
10,267,488.97  

                                  
-    

Costuri procedură faliment 100% 
                      
(2,566,872.24) 

      
(2,566,872.24) 

                                  
-    

Creanțe garantate  56% 
                      
(5,991,971.12) 

      
(5,991,971.12) 

        
(10,705,522.94) 

Creanțe salariale 100% 
                            
(29,423.00) 

            
(29,423.00) 

                 
(29,423.00) 

Creanțe izvorate în perioada de 
observație 45% 

                      
(3,752,733.31) 

      
(1,679,222.61) 

                                  
-    

Creanțe bugetare 0% 
                                              
-    

                             
-    

              
(579,733.00) 

Creanțe chirografare 0% 
                                              
-    

                             
-    

              
(406,862.70) 

Alte creanțe chirografare 0% 
                                              
-    

                             
-    

      
(108,963,717.00) 

Total   
                      
(2,073,510.70) 

                         
0.00  

      
(120,685,258.64) 

 
 

 Din câte se observă, în cazul în care Societatea debitoare ar intra în faliment, lichidarea 
activului acesteia ar servi, în cazul cel mai optimist al vânzării bunurilor la valoarea de vânzare 
forțată, la acoperirea unui cuantum net de doar 7,700,616.73 lei din totalul creanțelor 
înregistrate la masa credală. Această sumă, în cazul creditorilor bugetari și chirografari, este 
afectată și de creanțele izvorâte în perioada de observație, care se achită înaintea celor două 
categorii, conform art. 123 (3) din Legea 85/2006. 
 

 Acoperiea pasivului pe fiecare categorie de creanțe în cazul reorganizării activității: 
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REORGANIZARE 

A. Creanțe garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 primesc  100 % din valoarea creanței 

B. Creanțe  izvorâte din raporturi de muncă cf. art 123 
pct 2 din lg 85/2006 

primesc  100 % din valoarea creanței 

C. Creanțe  bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 primesc  100 % din valoarea creanței 

D. Creanțe chirografare cf. art 123, pct. 7 din legea 
85/2006: 

primesc  100 % din valoarea creanței 

D.1.. Creanțe chirografare cf. art 123, pct. 8 din legea 
85/2006 

primesc  100 % 

din valoarea creanței cu 
plata după finalizarea 
planului, potrivit 
acordului acestora. 

 
Se observă că în cazul reorganizării, prin programul de plăți se vor face distribuiri către 

toate grupele de categorii, pentru care debitoarea are datorii. In caz de reorganizare, creditorii 
din grupa celor garantați, primesc efectiv 100% din totalul creanțelor lor înscrise în tabel, în 
schimb, în cazul falimentului este prevăzut un  procent teoretic (și acela maxim) de 56% 
acoperire  a creanțelor  garantate. Grupele creanțelor salariale, bugetare și chirografari,  primesc 
în caz de reorganizare distribuiri în proportie de 100% , însa in situația falimentului nu se vor 
îndestula decât creanțele izvorâte din raporturi de muncă.  

Altă analiză aduce în prim plan, dezavantajul major în cazul falimentului, față de varianta 
reorganizarii  

- din datele furnizate de evaluatori, perioada optimistă de vânzare a unor părti componente 
a patrimoniului, este cuprinsă între 18 – 24 luni, însa valorile de lichidare indicate în 
rapoartele de evaluare nu sunt garantate. Însa chiar și în cazul încasarii unor sume din 
valorificarea activelor, cf. art. 121 si 123 din leg. 85 / 2006 nu creditorii înscrisi în tabelul 
definitiv vor avea prioritate, ci urmatoarele debite :  ” taxe, timbre și orice alte cheltuieli 
aferente vînzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și 
administrarea acestor bunuri, precum și plata remunerațiilor persoanelor angajate în 
condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 si 24, creanţele creditorilor garantaţi născute în 
timpul procedurii de insolvenţă după confirmarea planului de reorganizare (ca parte 
componentă a acestui plan),  creanțele izvorâte din raportul de muncă, creanţele 
reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate după deschiderea 
procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după 
deschiderea procedurii” ; 

- în varianta reorganizării, debitorea s-a angajat prin plan că va plati creanțele înscrise în 
tabelul definitiv în termen de 30 zile pentru creditorii aflați în categoriile : Creanțe  
izvorâte din raporturi de muncă cf. art 123 pct 2 din lg 85/2006. În cazul crențelor 
garantate, bugetare și chirografare, acestea vor fi achiate în proporție de 100%, pe 
perioada de aplicare a planului de reorganizare, respectiv eșalonat, după reorganizare în 
cazul creanțelor creditorilor Tekzone Holdings Limited și Rmineks Holdings Limited. 
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Bineînțeles că în cazul falimentului condițiile de piață la data scoaterii la vânzare a 
activelor pot schimba semnificativ prognoza de față fie în sensul scăderii prețurilor și deci a 
gradului de acoperire fie în sensul amânării vânzării și deci al creșterii cheltuielilor de procedură. 
Practica arată că în majoritatea cazurilor de lichidare forțată, ofertanții mizează pe scaderea 
prețurilor ținând cont de condițiile speciale  ale  activelor scoase la vânzare. 
 

În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat și confirmat, iar societatea ar 
intra în procedura falimentui, valoarea estimată rămasă de distribuit în caz de faliment, de 
7,700,616.73 lei s-ar distribui astfel, comparativ cu sumele pe care le-ar încasa creditorii în 
perioada reorganizării:
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Nr. 
Crt. 

Denumirea creditorului 
Suma 

acceptată (ron) 

Valoare 
distribuita în 

caz de faliment 

Procent 
creanță 

încasată de 
creditori în 

caz de 
faliment 

prin 
valorificarea 

întregului 
patrimoniu  

 Procent 
creanță 

încasata de 
creditori în 

caz de 
reorganizare 

Valori distribuite 
în caz de 

reorganizare 

 
 
 

Despagubiri în 
cazul reorganizării 

Observații 

I. 
Creanțe garantate conform art. 121 alin. 1. pct. 2 
din Legea nr.85/2006 

  
        

 
  

1 
APS SELTA SA -actionând prin compartimentul 
Rosemary 

 
 
 

10,705,522.94 5,987,353.67 55.93% 100.00% 10,705,522.94 

 
 
 

4,718,169.27   

  Total 10,705,522.94 5,987,353.67 55.93% 100.00% 10,705,522.94 4,718,169.27   

II. 
Creanțe izvorâte din raportul de muncă conform 
art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 

  
      0.00 

 
  

2 DREPTURI SALARIALE RESTANTE 
 
 

29,423.00 29,423.00 100.00% 100.00% 29,423.00 

 
 

0.00   

  Total 29,423.00 29,423.00 100.00% 100.00% 29,423.00 0.00   

III. 
Creanțe bugetare conform art. 123 pct. 4 din Legea 
nr. 85/2006 

  
      0.00 

 
  

3 
DIRECTIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A 
MUNICIPIULUI BUCURESTI 

 
 
 
 
 

279,294.00 0 0.00% 100.00% 279,294.00 

 
 
 
 
 

279,294.00   

4 MUNICIPIUL VASLUI PRIN PRIMAR 
 
 

300,439.00 0 0.00% 100.00% 300,439.00 

 
 

300,439.00   

  Total 
 

579,733.00 0 0.00% 100.00% 579,733.00 
 

579,733.00   

IV. 
Creanțe chirografare conform art. 123 pct. 7 din 
Legea nr. 85/2006 

  
      0.00 

 

  

6 S.C. FIDELIS ENERGY SRL 
 

242,859.95 0 0.00% 100.00% 242,859.95 242,859.95   

7 S.C. NOA MEDIA CONCEPT SRL 
 

13,421.00 0 0.00% 100.00% 13,421.00 13,421.00   

8 S.C. ELECTRIC COMPANY SA VASLUI 
 
 

14,577.65 0 0.00% 100.00% 14,577.65 14,577.65   
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9 S.C. AS TRAVEL SRL 3,484.00 0 0.00% 100.00% 3,484.00 3,484.00   

10 CAPRI UK INVESTMENTS LIMITED 
 
 

7,681.38 0 0.00% 100.00% 7,681.38 7,681.38   

11 S.C. AQUAVAS SA Vaslui 
 

10,082.62 0 0.00% 100.00% 10,082.62 10,082.62   

12 S.C. GOSCOM VASLUI SA 
 

3,720.73 0 0.00% 100.00% 3,720.73 3,720.73   

13 S.C. SCHUBERT&FRA NZKE SRL 
 
 

7,001.38 0 0.00% 100.00% 7,001.38 7,001.38   

14 S.C. ROMOLD SRL 96,545.12 0 0.00% 100.00% 96,545.12 96,545.12   

15 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L 
 

7,488.87 0 0.00% 100.00% 7,488.87 7,488.87   

  Total 406,862.70 0 0.00% 100.00% 406,862.70 406,862.70   

            0.00 0.00   

V. 
Alte creanțe chirografare conform art. 123 pct. 8 
din Legea nr. 85/2006 

  
      0.00 0.00   

16 TEKZONE HOLDINGS LIMITED 
 
 

55,084,908.35 0 0.00% 100.00% 

 
 

55,084,908.35 

 
 

55,084,908.35 

din valoarea creanței cu plata 
după finalizarea planului, 

potrivit acordului acestora. 

17 RMINEKS HOLDINGS LIMITED 
 
 

53,878,808.64 0 0.00% 100.00% 

 
 

53,878,808.64 

 
 

53,878,808.64 

din valoarea creanței cu plata 
după finalizarea planului, 

potrivit acordului acestora. 

  Total 108,963,717.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00   

  TOTAL GENERAL: 120,685,258.64 6,016,776.67 4.99% 9.71% 120,685,258.64 114,663,864.51   
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6. STRATEGIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ A DEBITORULUI 
 
 Obiectivul fundamental al planului îl constituie menținerea activității firmei și achitarea 
într-o proporție cât mai mare a pasivului din tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei, conform 
art.123 punct 8 din Legea 85/2006. 
 
 Premizele care stau la baza planului de reorganizare sunt de continuare și dezvoltare a 
activității de exploatare și plata într-o proporție cât mai mare a celorlalte categorii de creditori. 
 
 Pe parcursul reorganizării, debitoarea va fi condusă de administratorul special, sub 
supravegeherea adminstratorului judiciar desemnat în condițiile legii. 
 
 Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de 
debitoare, în vederea implementarii planului, în scopul redresării debitoarei și a distribuirilor 
sumelor datorate, către creditorii săi, în cuantumul indicat în cuprinsul planului.  

 
6.1. Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului de reorganizare 
 

Art. 95 al Legii 85/2006 prevede: 
 

“(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile și 
specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de 
oferta debitorului, i va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce 
privește modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor și a directorilor.  
(2) Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanțelor.” 
 
 În cazul societății debitoare, masurile au scopul de a asigura continuitatea activității 
specifice a societaăți – aceea de realizare a activității comerciale, cu scopul obținerii resurselor 
necesare acoperirii pasivului, acest scenariu indestulând creditorii respectivi în proporție de 
100% în comparație cu distribuirea în caz de faliment. 
 În esență, Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului 
reeșalonarea datoriilor pe o perioadă de 36 luni conform cash-flow-ului și programului de plăți.  
  
De asemenea, prezentul plan de reorganizare prevede: 

- Păstrarea în întregime de către debitor, a conducerii activității sale, inclusiv dreptul de 
dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către 
administratorul judiciar. Ținând cont de specificul activității, modul în care conducerea 
acesteia administrează situația, de cauzele care au generat starea de insolvență, se 
analiza performanța  echipei de management și administrare ; 

- Eșalonarea unor datorii ale societății pe intervalul de implementare a planului de 
reorganizare; 
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- Restructurarea operațională a activității Societății astfel încat să se asigure realizarea unei 
activități profitabile pe perioada de implementare a planului; 

- Implementarea unui plan de marketing și promovare pentru închirierea tuturor spațiilor 
comerciale disponibile, chiar din primul trimestru al planului de reorganizare; 

- Întreprinderea acelor acțiuni care să ducă la încasarea cât mai rapidă a creanțelor; 
- Comandarea unui raport de evaluare, retroactiv, cu data de referință 31.12.2016, pentru 

stabilirea valorii juste a proprietății imobiliare subiectul evaluării necesară în 
conformitate cu Codul Fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe locale, Cap. II, art. 253 – alin. 5, 
în vederea scăderii cuantumului impozitului pe clădiri, de la 7% în prezent, la 1.5%. 

- Evaluarea activității administratorului judiciar și confirmarea de către creditori a unui 
onorariu corespunzător activității prestate. 

 
 

6.2. Obtinerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de 
proveniență a acestora: 
 
Planul de reorganizare se bazează, în parte, pe trei surse de finanțare aflate la dispoziția 
companiei: 
 
- valorificarea activelor: 
a) disponibilități aflate în conturile bancare de disponibilități și casieria societății – 
disponibilitatile aflate în casieria societății (337,792.27 lei), pot acoperi o parte din datoriile 
societății, chiar din prima lună de reorganizare;   
b) recuperarea creanțelor comerciale în valoare totală de 1,570,875.32 lei, în proporție de 100% 
în perioada celor 36 luni de aplicare a planului, cu preponderență în primele trimestre. În cazul 
în care ulterior depunerii planului, se constată prescrierea unor creanțe, valoarea acestora 
afectând în mod semnificativ programul de plaăți propus, planul de reorganizare se va modifica 
în consecință; 
-  încasările din activitatea curentă, închirieri spații comerciale, de la diversi clienți, ca urmare a 
continuării activității – în prezent, societatea are în derulare o serie de contracte de închiriere, 
prezentate în Anexa 4 la prezentul Plan, ce însumează 43,880.94 lei/luna (fara TVA). Astfel, în 
anul 2018, societatea va realiza încasari totale din închirieri (fără TVA) de 551,911.23 lei, 
conform contractelor, precum și prin renegocierea chiriei, acolo unde contractul se finalizează în 
primul an de plan. Din previziunile bugetului de venituri și cheltuieli, precum și ale cash-flow-
ului, la un grad de ocupare de 100% in primul an, încasările din închirieri spații, exceptând 
utilitățile, vor însuma 2,546,407.13 lei în primul an, 2,675,558.80 lei în al doilea an si 
2,744,485.97 lei în anul trei; 
- încheierea de contracte de împrumut, între creditorii principali ai debitoarei, TEKZONE 
HOLDINGS LIMITED si RMINEKS HOLDINGS LIMITED și debitoare pentru suplimentarea 
fondurilor debitoarei; 
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6.3 Previziuni privind bugetul de venituri și cheltuieli și a fluxului de numerar pe 
perioada planului de reorganizare 
 
În vederea fundamentării planului de reorganizare, au fost previzionate veniturile și cheltuielile 
societății pe perioada exercțiului financiar 2018-2021 precum și cash – flow-ul acesteia. 
 
La întocmirea acestora s-au avut în vedere : 

 Un nivel al veniturilor echivalent cu cca. 50% din cel mai inalt nivel obtinut de societate 
(anul 2010);  

 Activitatea societatii a generat pierderi in perioada analizata, factororii principali au fost 
lipsa unui sistem de management eficient al costurilor, nedemararea unor 
proceduri/forme privind recuperarea debitorilor, investitiile realizate, iar planul a fost 
realizat in ipoteza remedierii deficientelor organizatorice; 

 valoarea obligatiilor inregistrate in tabelul definitiv; 

 veniturile sunt obținute din închirierea activelor din patrimoniu; 

 veniturile din refacturare utilități și cheltuielile aferente, nu au fost luate în calcul la 
elaborarea bugetului, deoarece acestea nu sunt înregistrate în contul de profit și pierdere 
al societății; acestea au fost luate în calcul însa, la elaborarea cash-flow-ului; 

 cheltuielile de exploatare și întreținere sunt aferente întreținerii și funcționării activității 
la sediul acesteia și a activelor din patrimoniu; 

 cheltuielile cu taxele și impozitele  ; 

 cheltuielile cu salariile ; 

 cheltuielile financiare ; 

 cheltuielile necesare obținerii autorizațiilor necesare funcționării  

 cheltuielile cu onorariul de succes al administratorului judiciar nu au fost luate în calcul; 

 s-au luat în considerare obligațiile scadente născute în perioada de observație, în 
proporție de 100%. 
 

Modul de construcţie a fluxului de încasări şi plăţi  
 

-  Ipoteze de întocmire a fluxului de încasări și plăți 

 Fluxul de încasări și plăti este construit după metoda directă ; 

 Fluxul de încasări și plăti este corelat cu bugetul de venituri si cheltuieli ; 

 Sumele înscrise în buget, atât veniturile cât și cheltuielile au fost considerate efectiv 
încasate și respectiv efectiv plătite ; 

 La elaborarea cash-flow-ului nu s-a ținut cont de TVA. 
 
 

Reorganizarea activității debitoarei  presupune efectuarea unor modificări structurale în 
activitatea curentă a societății aflate în dificultate, menținându-se obiectul de activitate, dar 
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aliniindu-se modului de desfășurare a activitații la noi strategii, conform cu resursele existente și 
cu cele care urmează a fi atrase. 

Dată fiind activitatea debitoarei, atragerea de noi surse presupune în primul rand   
încheierea de noi contracte de închiriere pentru spațiile rămase neocupate.  

Se intentionează în acest sens atingerea unui prag de 100% chiar din primul trimestru al 
planului de reorganizare din suprafața destinată închirierii. În acest sens, din informațiile 
furnizate de debitoare, în prezent două societăți de tip ancoră, dintre care una acționând pe 
piața retail-ului alimentar și-au manifestat dorința închirierii de spații considerabile în incinta 
centrului comercial iar implementarea unui plan de marketing cu siguranță va asigura ocuparea 
în totalitate a centrului, înca din primul trimestru al planului.  

Se are în vedere și exploatarea spațiului destinat parcării , prin închirierea unor suprafețe 
aferente acesteia  către diverse persoane juridice , la prețuri avantajoase  , contracte în care 
sunt prevăzute a se realiza venituri care să acopere atât cheltuielile curente cât și datoriile 
debitoarei conform planului de reorganizare. În acest sens, în perioada de observație a fost 
închiriat un spațiu de 500 mp, scopul închirierii fiind  - spalatorie auto.  

Totodată, închirierea spațiilor destinate publicitaății, precum și organizarea de târguri 
tematice, cu anumite ocazii  (Paște, Crăciun, Mărțisor), la care să participe mici mesteșugari, pot 
contribui semnificativ la creșterea cifrei de afaceri a debitoarei. 

În paralel se impune o reducere a cheltuielilor de exploatare și în special a cheltuielilor cu 
prestațiile externe, iar în scopul creșterii încasărilor debitoarei , se are în vedere o eficientizare a 
recuperarii creanțelor .  

În relația cu furnizorii și creditorii debitoarei se intentionează o renegociere a termenelor 
de plată în vederea corelarii cu încasările curente ale debitoarei. 

 
 Previziune bugetului de venituri și cheltuieli se prezintă alăturat: 
 
  

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI ESPRIT INTERNATIONAL SRL 

VENITURI   Total an I   %    Total An II   %   Total an III   %   Total  

Cifra de afaceri               

Venituri din chirii              2,546,407.13  103.86%       2,675,558.80  105.07%          2,744,485.97  102.58%                  7,966,451.91  

I TOTAL venituri              2,546,407.13  103.86%       2,675,558.80  105.07%          2,744,485.97  102.58%                  7,966,451.91  

CHELTUIELI               

Salarii și contribuții                 206,855.16  74.56%           206,855.16  100.00%             206,855.16  100.00%                      620,565.48  

Cheltuieli cu prestațiile externe                 310,594.42  24.74%           310,594.42  100.00%             310,594.42  100.00%                      931,783.26  

Cheltuieli cu intreținere și reparații                    27,953.40  150.93%             27,953.40  100.00%             181,697.10  650.00%                      237,603.90  

Reamenajare și conformare privind 
securitatea la incendiu a 
construcției conform oferta                 195,487.44                               -    0.00%                               -                           195,487.44  
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Marketing și promovare                    41,930.10                               -    0.00%                               -                             41,930.10  

Pierderi din creanțe - înregistrare 
tabel definitiv           20,673,594.56                               -    0.00%                               -                     20,673,594.56  

Alte cheltuieli de exploatare                 139,767.00              139,767.00  100.00%             139,767.00  100.00%                      419,301.00  

Impozite locale (teren și clădiri)                 279,534.00  78.20%           279,534.00  100.00%             279,534.00  100.00%                      838,602.00  

Amortizare                 642,000.04  16.51%           640,427.52  99.76%             640,427.52  100.00%                  1,922,855.08  

II TOTAL Cheltuieli           22,517,716.12  301.27%       1,605,131.50  87.04%          1,758,875.20  109.58%                25,881,722.82  

III Profit/Pierdere I-II         (19,971,308.99)         1,070,427.31  -5.36%             985,610.78  92.08%             (17,915,270.91) 

Impozit Profit                                   -                                 -                                    -                                            -    

Venit Net II-III        (19,971,308.99)        1,070,427.31  -5.36%             985,610.78  92.08%             (17,915,270.91) 

 
 

Estimarea bugetului s-a realizat după cum urmează: 

 Venituile estimate pentru închirierea spațiilor comerciale, în primul an, s-a estimat ca o 
creștere de aprox. 4% din media primilor 6 ani analizați (3 ani înainte de deschiderea 
procedurii și 3 ani după deschiderea procedurii); pentru anii II și III, creșterea a fost 
estimată cu aprox. 5%, respectiv 3%. Baza creșterilor o reprezintă studiile de piață, care 
prevăd, la nivel national, o creștere de cel puțin 10% la nivelul chiriilor, în anul 2018. 
Având în vedere că procentul de 10% este o medie națională, pentru zonele geografice cu 
un număr mic de populație (orașul înregistrează sub 100.000 locuitori), creșterile 
estimate sunt în procente rezonabile; 
În ceea ce privește capacitatea de închiriere a centrului comercial, acesta beneficiază de 

spații interioare de 10.040 mp și platforme exterioare de 700 mp. La data întocmirii prezentului 
raport, gradul de ocupare al centrului este de 47,32%, chiria medie fiind de 2.63 Euro/mp 
pentru spațiile interioare și 2 Euro/mp pentru platformele exterioare. 

 La calculul veniturilor din chirii, pe perioada planului, a fost luat în considerare un grad de 
ocupare de 100% înca din primul trimestru de plan, cu o chirie medie pentru spațiile neînchiriate 
de 6 Euro/mp pentru cele interioare și 2 Euro/mp pentru cele exterioare. Estimarea prețului 
chiriei este rezonabil, având în vedere că prețul pieței la momentul actual, pentru orașele cu o 
populație de până în 150.000 locuitori, se situează între 18 si 23 Euro/mp, conform Cushman & 
Wakefield Echinox (companie de consultanță imobiliară). 

Situația contractelor în derulare, precum și estimarile făcute, se prezintă astfel: 
 

SITUAȚIE CONTRACTE ÎNCHIRIERE 

CLIENT PERIOADA OBSERVAȚII MP 

 
EUR/M
P FARA 

TVA  
 VALOARE 

LEI  
 VALOARE 

EUR  

Romstal Imex 
15.02.2013-
15.02.2023 

chiria de bază 3380 EURO 
(3.99 EUR/MP) se actualizează 
cu rata inflației din 01.01.2018 848 

                 
4.12  

      
16,266.74  

                  
3,491.54  

Rojevas 2000 
01.12.2013-
01.12.2018 

din 01.12.2018 s-a estimat o 
chirie renegociată sau client 200 

                 
1.50  

        
1,397.67  

                      
300.00  
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nou de 6Eur/mp 

Andigeo Sport 
30.09.2012-
30.09.2018 

din 01.10.2018 s-a estimat o 
chirie renegociată sau client 
nou de 6Eur/mp 60.55 

                 
4.00  

        
5,252.69  

                  
1,127.45  

Rimini Mob 
13.02.2017-
31.03.2021 

din 01.04.2021 s-a estimat o 
chirie renegociată sau client 
nou de 6Eur/mp 463 

                 
1.50  

        
3,235.61  

                      
694.50  

LVRInvest SRL 
09.03.2016-
08.03.2021 

din 09.03.2021 s-a estimat o 
chirie renegociata sau client 
nou de 6Eur/mp 335 

                 
3.36  

        
5,246.16  

                  
1,126.05  

SUBLY4U 
10.06.2016-
09.06.2021 

din 10.06.2017 se poate 
modifică prețul conform 
contractului 317 

                 
2.84  

      
19,534.81  

                  
4,193.01  

Grupul de 
Distributie ETA 

05.05.2016-
04.05.2021   1114 

                 
2.00  

      
10,380.03  

                  
2,228.00  

JYSK Romania 
20.09.2016-
19.09.2036 

din 20.09.2019 chiria se 
majorează la 4EUR/MP 1245 

                 
1.75  

      
10,150.58  

                  
2,178.75  

II Taranu Andrei 
01.02.2017-
31.01.2022 platforma exterioară 500 

                 
2.00  

        
4,658.90  

                  
1,000.00  

Total contracte 
existente     5082.55   

      
76,123.18  

                
16,339.30  

Estimare 
Închiriere Spații 
Libere   

s-a estimat o chirie de 
6Eur/mp pt diferența de spații 
libere 5457.45 

                 
6.00  

    
152,554.28  

                
32,744.70  

Estimare 
Închiriere Insule   estimat 40 mp   

              
42.02  

        
7,830.08  

                  
1,680.67  

Estimare 
Închiriere 
Platforme 
Exterioare   platforma exterioară 200 

                 
2.00  

        
1,863.56  

                      
400.00  

Estimare 
Închiriere Spații 
Publicitare   publicitate 100 mp   

                 
1.00  

            
465.89  

                      
100.00  

Organizare 
Târguri prin 
CCINA 
(Martisor,Paste,
Craciun)   Chirie 100 Eur*30 participanți     

      
65,116.05  

                
13,976.70  

Total contracte 
estimate     5657.45   

    
227,829.86  

                
48,902.07  

Total contracte     10740   303953.05 65241.38 

 
 

 În ceea ce privesc cheltuielile, în primul an acestea vor crește cu aprox. 300%, datorită 
pierderilor de creanțe ce se vor înregistra în urma publicării tabelului definitiv. Dacă 
exceptăm aceste cheltuieli, scăderea lor față de media primilor 6 ani analizati, este de 
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66% pe total, datorită faptului că în acea perioadă, amortizarea era înregistrată în 
proporție cu valoarea de piață a Centrului comercial, reevaluată la sfarșitul anului 2013. 
Pentru următorii doi ani, estimarea cheltuielilor vor înregistra valori aprox. constante, iar 
societatea va înregistra profit;  

 
Atașăm prezentului plan bugetul de venituri si cheltuieli (Anexa 5) , precum si cash-

flow-ul (Anexa 6) , previzionate pe perioada planului de reorganizare. 
  
 
 

7. DISTRIBUIRI. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR 
 
 

Distribuirile de sume către creditorii societății, urmează a se efectua în conformitate cu 
Programul de plăți al creanțelor. 

 
Programul de plată al creanțelor reprezintă, conform definiției legale, tabelul de creanță 

menționat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se 
obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de 
numerar aferente planului de reorganizare și cuprinde: 

- Cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe pe care 
debitorul se obligă să le plătească acestora; 

- Termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 
 

Programul de plată al creanțelor a fost corelat cu proiecția fluxului de numerar, fiind o 
imagine a capacității reale de plată a societății, a creanțelor înscrise la masa credală. 

 
 Prezentăm în cele ce urmează programul de plăți structurat pe cei trei ani, detaliat pe 
trimestre urmând a fi prezentat în anexa 7 a planului de reorganizare: 
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DISTRIBUTIA FONDURILOR 

OBTINUTE CATRE CREDITORI

PLATI CONFORM PLAN 

Creante 

admise in 

tabelul 

definitiv

Pondere 

creanta 

din 

Tabelul 

Definitiv

Pondere 

Creanta 

asumata a 

fi platita

Creanta achitata 

in plan Anul I. II, 

III

ANUL I % ANUL II % ANUL III %
TOTAL 

GENERAL 

FLUX DE LICHIDITATI 139,045 1,279,437 10,303,060

Creante garantate

APS SELTA SA -actionand prin 

compartimentul Rosemary
10,705,523 8.87% 100.00% 10,705,523 0 0.00% 800,000 7.47% 9,905,523 92.53%

10,705,523

Total Creante Garantate 10,705,523 8.87% 100.00% 10,705,523 0 0.00% 800,000 7.47% 9,905,523 92.53% 10,705,523

Creanțe salariale 

IACOB CATALIN-MIHAI 13,498 0.01% 45.88% 13,498 0

SCAFARU DENISA 4,576 0.00% 15.55% 4,576 0

VENIAMIN MIRCEA-

GHEORGHE

8,082 0.01% 27.47% 8,082 0

RUSU ALEXANDRA 1,424 0.00% 4.84% 1,424 0

DOROFTEI ANDREEA 1,543 0.00% 5.24% 1,543 0

MURARIU SIMONA DIANA 300 0.00% 1.02% 300 0

Total creante salariale 29,423 0.02% 100.00% 29,423 29,423 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 29,423

Creante bugetare

DIRECTIA GENERALA A 

FINANȚELOR PUBLICE A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI

279,294 0.23% 48.18% 279,294 31,033 11.11% 124,131 44.44% 124,131 44.44% 279,294

MUNICIPIUL VASLUI PRIN

PRIMAR
300,439 0.25% 51.82% 300,439 33,382 11.11% 133,528 44.44% 133,528 44.44% 300,439

Total creanţe bugetare 579,733 0.48% 100.00% 579,733 64,415 11.11% 257,659 44.44% 257,659 88.89% 579,733

Creante chirografare art. 123 

pct. 7

S.C. FIDELIS ENERGY SRL 242,860 0.20% 59.69% 242,860 26,984 11.11% 107,938 44.44% 107,938 44.44% 242,860

S.C. NOA MEDIA CONCEPT 

SRL

13,421 0.01% 3.30% 13,421 1,491 11.11% 5,965 44.44% 5,965 44.44% 13,421

S.C. ELECTRIC COMPANY SA 

VASLUI

14,578 0.01% 3.58% 14,578 1,620 11.11% 6,479 44.44% 6,479 44.44% 14,578

S.C. AS TRAVEL SRL 3,484 0.00% 0.86% 3,484 387 11.11% 1,548 44.44% 1,548 44.44% 3,484

CAPRI UK INVESTMENTS 

LIMITED

7,681 0.01% 1.89% 7,681 853 11.11% 3,414 44.44% 3,414 44.44% 7,681

S.C. AQUAVAS SA Vas lui 10,083 0.01% 2.48% 10,083 1,120 11.11% 4,481 44.44% 4,481 44.44% 10,083

16 S.C. GOSCOM VASLUI SA 3,721 0.00% 0.91% 3,721 413 11.11% 1,654 44.44% 1,654 44.44% 3,721

17 S.C. SCHUBERT&FRA NZKE 

SRL

7,001 0.01% 1.72% 7,001 778 11.11% 3,112 44.44% 3,112 44.44% 7,001

18 S.C. ROMOLD SRL 96,545 0.08% 23.73% 96,545 10,727 11.11% 42,909 44.44% 42,909 44.44% 96,545

19 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L 7,489 0.01% 1.84% 7,489 832 11.11% 3,328 44.44% 3,328 44.44% 7,489

Total creanta chirografare art.

123 pct 7

406,863 0.34% 100% 406,863 45,207 11.11% 180,828 44.44% 180,828 44.44% 406,863

Creante chirografare art.

123 pct 8
TEKZONE HOLDINGS

LIMITED

55,084,908 45.64% 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0

21 RMINEKS HOLDINGS

LIMITED

53,878,809 44.64% 0.00% 0

Total creante chirografare art.

123 pct 8

108,963,717 90.29% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total creante 120,685,259 1 4 11,721,542 139,045 1 1,238,487 1 10,344,010 2 11,721,542

0 40,950 -40,950 0

VI

20

VI

FLUX DE LICHIDITATI RAMASE 

DUPA PLATA CREDITORILOR

11

12

13

14

15

IV.

8

9

IIi

IV.

10

6

7

II

I I I

5

4

3

2

II.

I

1

I

ANUL I ANUL II ANUL III

Nr. 

Crt

 
 
 

7.1. Tratamentul creanţelor 
 

 Un alt obiectiv important al planului de reorganizare prevede un tratament  echitabil al 
tuturor creditorilor , în sensul  că nici o creanță nu primește mai puțin decât ar fi primit în cazul 
falimentului (art. 101 alin. 2). De asemenea planul stabilește același tratament pentru fiecare 
creanță în cadrul unei categorii distincte și ține cont de ordinea de prioritate a fiecărei categorii 
de creanțe. 
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 Aşa cum prevede Legea 85 / 2006, planul va indica “perspectivele de redresare” ale 
debitoarei, “măsurile concordante” propuse în acest sens, “tratamentul creanţelor” şi “măsurile 
adecvate” pentru aplicarea planului. 

La acest capitol vom insista asupra “tratamentului creanţelor” în cadrul procedurii 
reorganizării debitoarei ESPRIT INTERNATIONAL SRL. 

În conformitate cu art. 101 din legea 85/2006, tratamentul corect şi echitabil există 
atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 “a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge 
planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; 
 b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai 
mult decât valoarea totală a creanţei sale; 
 c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de 
creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă 
din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar primi în 
cazul falimentului.” 
Pentru respectarea acestei prevederi de echitate a planului, in sensul art. 101 (2), c), 

distribuțiile se vor realiza la nivelul programului de plăți estimate în ipoteza falimentului, pentru 
creanțele având rang inferior categoriei care nu votează planul, diferențele până la 100% 
(propuse in programul de plăți) urmând să se achite după finalizarea planului.  

 
În conformitate cu art. 95 alin.5) din leg. 85 / 2006, planul de reorganizare va menţiona 

categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, tratamentul categoriilor de creanţe 
defavorizate, ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe. 

În acest sens, menţionăm prin programul de plăți ce va fi anexa 7 la acest plan de 
reorganizare ca au fost stabilite categorii de creanțe defavorizate.  

Conform ART. 101, al. 1), lit. D. ” Vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi 
considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita : 

- integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului  
- în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă; 

 
În acest sens, menţionăm categoriile de creanţă propuse spre votarea planului în 

conformitate cu art. 100 alin 3 din Legea nr. 85/2006 : 
 

A. Creanțe garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85 / 2006 

B. Creanțe  de natură salarială cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006 

C. Creanțe bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. 85/2006 

D. Creanțe chirografare cf art 123 pct 7 din Lg. 85/2006 

D.1. Creanțe chirografare cf art 123 pct 8 din Lg. 85/2006 
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 Având în vedere procedurile specifice de votare a planului de reorganizare, toate 
proiecţiile financiare au fost construite pornind de la premisa ca prima lună a planului de 
reorganizare este următoarea lună perioadei de analiză. Programul de distribuiri va demara din 
prima lună a anului I al perioadei de reorganizare, urmând ca distribuirile să fie lunare pentru 
toți creditorii, conform previziunilor de încasări, având în vedere frecvența și nivelul acestora. 
 
 Prin planul de reorganizare ESPRIT INTERNATIONAL SRL a urmărit tratamentul corect și 
echitabil al creanțelor din fiecare categorie. În conformitate cu prevederile art. 96 alin. 2 din 
legea 85/2006, planul societății ESPRIT INTERNATIONAL SRL a stabilit același tratament pentru 
fiecare creanță din cadrul unei categorii distincte. 
 
A) Categoriile de creanţă care nu sunt defavorizate prin plan 
 

B. Creanțe  de natură salarială cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006 

  
 În cadrul categoriei B., sunt înscriși ăn tabelul definitiv următorii creditori către care se 
vor face distribuiri : 
Creanțe izvorâte din raportul de muncă conform art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 – Drepturi 
salariale perioada martie- 09 octombrie 2012, după cum urmează: 

- IACOB CATALIN-MIHAI : 13,498.00 lei 
- SCAFARU DENISA : 4,576.00 lei 
- VENIAMIN MIRCEA-GHEORGHE : 8,082.00 lei 
- RUSU ALEXANDRA : 1,424.00 lei 
- DOROFTEI ANDREEA :  1,543.00 lei 
- MURARIU SIMONA DIANA : 300.00 lei 

TOTAL 29,423.00 lei 
 
Pentru creditorii mentionați, debitoarea propune prin plan plata integrală în primele treizeci de 
zile de la data confirmării planului de reorganizare. 
   

B) Categoriile de creanţe defavorizate prin plan și tratamentul acestora 
 

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 21, lit.b, art. 101, alin.1, lit. D și  faptul că 
derularea activității societății debitoare în conformitate cu planul de reorganizare propus nu va 
permite generarea unui flux de lichidități care să poată acoperi toate creanțele înscrise la masa 
credală înca din primele 30 de zile ale planului, vor fi  categorii de creanțe defavorizate strict din 
punct de vedere al eșalonării plăților .   
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În această situație se includ următoarele categorii : 

A. Creanțe garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85 / 2006 

C. Creanțe bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. 85/2006 

D. Creanțe chirografare cf art 123 pct 7 din Lg. 85/2006 

D.1. Creanțe chirografare cf art 123 pct 8 din Lg. 85/2006 

 
 
 

 În cadrul categoriei A, sunt înscrisi în tabelul definitiv următorii creditori către care se vor 
face distribuiri : 
 
- APS SELTA SA -acționând prin compartimentul Rosemary 
 Pentru creanțele garantate, debitoarea propune prin plan, plata în proporție de 100% - 
conform previziunilor excedentului de numerar, (în perioada celor 36 luni de aplicare a planului 
de reorganizare) - a sumei  înscrise în tabelul definitiv de creanță. Sumele se vor achita începand 
cu trimestrul III al anului II, în cadrul programului de plăți. 
 
 În cadrul categoriei C., sunt înscrisi în tabelul definitiv următorii creditori către care se vor 
face distribuiri : 
 
- Primaria Municipiului Vaslui prin primar 
 Pentru creditorul Primaria Municipiului Vaslui, debitoarea propune prin plan, plata 
integrală, (în perioada celor 36 luni de aplicare a planului de reorganizare), a sumei  înscrise în 
tabelul definitiv de creanță. Sumele se vor achita trimestrial, începând cu trimestrul IV al 
primului an, în cadrul programului de plăți. De asemenea, creanțele izvorâte în perioada de 
observație, vor fi achitate esalonat, începând cu primul triemstru al planului de reorganizare. 

 
- DGFP București 
 Pentru creditorul DGFP București, debitoarea propune prin plan, plata integrală, (în 
perioada celor 36 luni de aplicare a planului de reorganizare), a sumei  înscrise în tabelul 
definitiv de creanță. Sumele se vor achita trimestrial, începând cu trimestrul IV al primului an, în 
cadrul programului de plăți. De asemenea, creanțele izvorate în perioada de observație, vor fi 
achitate eșalonat, începând cu primul triemstru al planului de reorganizare. 
 
 În cadrul categoriei D. – creanțe chirografare cf. art. 123, pct. 7, se vor face distribuiri 
într-un procent de 100% din valoarea creantă înscrisa în tabelul definitiv pentru fiecare creditor 
din cadrul acestei categorii. Sumele se vor achita în perioada celor 36 luni de aplicare a planului 
de reorganizare trimestrial, începand cu trimestrul IV al primului an, în cadrul programului de 
plăți. Următorii creditori chirografari către care se vor face distribuiri și sumele ce se vor achita : 
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Creanțe chirografare conform art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006 
Suma achitată prin programul de 

plăți 

S.C. FIDELIS ENERGY SRL 242,859.95 

S.C. NOA MEDIA CONCEPT SRL 13,421.00 

S.C. ELECTRIC COMPANY SA VASLUI 14,577.65 

S.C. AS TRAVEL SRL 3,484.00 

CAPRI UK INVESTMENTS LIMITED 7,681.38 

S.C. AQUAVAS SA Vaslui 10,082.62 

S.C. GOSCOM VASLUI SA 3,720.73 

S.C. SCHUBERT&FRA NZKE SRL 7,001.38 

S.C. ROMOLD SRL 96,545.12 

S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L 7,488.87 

Total 406,862.70 

 

 În cadrul categoriei D.1. – creanțe chirografare cf. art. 123, pct. 8 
 Pentru creditorii TEKZONE HOLDINGS LIMITED și RMINEKS HOLDINGS LIMITED, se 
prevede în plan achitarea creanțolor acestora în proporție de 100% eșalonat, după finalizarea 
procedurii de reorganizare, potrivit acordului acestora. 

 
Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului 
 

În conformitate cu art.102 alin.1 din Legea 85/2006 când sentinţa care confirmă un plan 
intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi 
drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut 
în plan. Astfel, în cazul pronunțării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare 
a respectării obligațiilor asumate prin planul de reorganizare, creanțele creditorilor se consideră 
a fi stinse integral iar debitoarea este descărcată de obligațiile sale față de acestia. 
 
 

Plata retribuţiei administratorului judiciar 
 

În scopul întocmirii planului, retribuția administratorului judiciar, a fost luată în 
considerare astfel cum a fost stabilită în cadrul Adunării Creditorilor din 17.12.2012 astfel: 
-  atât pentru perioada de observație cât și în cazul reorganizării activitatii debitorului, pe 
perioada reorganizării sau în cazul falimentului, 2.500 euro / lună fără TVA,  plus 6 % din 
valoarea activelor valorificate și a creanțelor recuperate în timpul procedurii și/sau din sumele 
distribuite creditorilor.. 

Plata onorariului fix se va suporta din patrimoniul debitoarei, fiind prevăzută la plată în 
cuprinsul bugetului de venituri și cheltuieli și a fluxului de numerar previzionat pe perioada 
reorganizării. 
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Onorariul de succes nu a fost luat în cosiderare pe perioada planului, urmând a fi supus 
analizei și Comitetului Creditorilor legal constitutit.  

 

Controlul aplicării planului 
 

În condiţiile Secţiunii a 6 din Legea 85/2006, aplicarea planului de către societatea 
debitoare este supravegheată de 3 autorităţi independente, care colaborează pentru punerea în 
practică a prevederilor din cuprinsul acestuia. 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. 

În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură 
directă cu latura palpabilă a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării 
întregii proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi 
obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, 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 cu am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar 
prin: 
- Supravegherea tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitoare, cuprinse în 
registrul special prevăzut de art. 46 din lege; 
- Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar;  
- Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de 
încasări şi plăţi pentru următoarea săptămână; 
- Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, şi prin prezenţa unui 
reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte ori acest lucru este 
necesar. 
- Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate 
cu art. 106 din Legea 85/2006. 
 

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 pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa 
comercială. 
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NOTĂ: 
  

PE TOATĂ PERIOADA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE ACESTA POATE FI 
MODIFICAT POTRIVIT ART.101 ALIN.5, DACĂ CONDIȚIILE ÎN CARE A FOST PROPUS PLANUL DE 
REORGANIZARE NU MAI CORESPUND IPOTEZELOR DE CALCUL ȘI PREVIZIUNE SAU AU FOST 
IDENTIFICATE ALTE MODALITĂȚI DE STINGERE A CREANȚELOR, SURSE DE FINANȚARE. 

MODIFICĂRILE PROPUSE CE VOR FI ADUSE PLANULUI DE REORGANIZARE VOR FI 
PREZENTATE CREDITORILOR CU RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE VOT ȘI DE CONFIRMARE  
PREVĂZUTE DE LEGE. 
 
 Prezentul plan de reorganizare cuprinde 50 pagini și 7 anexe și conține toate informațiile 
necesare beneficiarilor, în conformitate cu cerințele Legii 85/2006, secțiunea 5, art. 94 ÷ 96 
 
TEKZONE HOLDINGS LIMITED și RMINEKS HOLDINGS LIMITED  
prin avocat 
 

 
 
 
 
 
 



 


