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CAP.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

1.1. Prezentarea generală a societăţii

În luna martie 2012, datorită conjuncturii economice şi a faptului că tot mai multe companii mari  
din domeniul  industriei  farmaceutice  şi-au încetat  activitatea  sau au intrat  in  procedura insolven ei,ț  
societatea prin intermediul administratorului său depune în data de 08.03.2012, o cerere de deschidere a 
procedurii prin care solicită să fie supusă procedurii prevăzute de Legea 85/2006. Totodată prin cererea 
introductivă,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  28  din  Legea  insolvenţei,  societatea  îşi  manifestă 
intenţia de a depune un plan de reorganizare potrivit dispoziţiilor art. 94 alin.1 lit. a) din Legea 85/2006.

Faţă de cererea formulată, judecătorul sindic prin Încheierea nr. 641/F/12.03.2012 pronunţată în 
dosarul 2378/111/2012 al Tribunalului Bihor, dispune deschiderea procedurii şi numeşte în calitate de 
administrator judiciar GEFIN INSOLV IPURL.

Ca  urmare  a  parcurgerii  etapelor  procedurale,  debitorul  SC  LAURA  FARM  SRL  prin 
administratorul special dna. Jurcu  Laura Natalia depune prezentul plan de organizare.ț

1.1.1. Date de identificare
Denumirea societăţii: SC LAURA FARM SRL
societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective

Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

Structura capitalului: integral privat, având asociat unic persoană fizică română

Sediul social: Sălacea, nr 319, Jud. Bihor

Cod unic de identificare: RO 18620668

Număr de înregistrare în registrul comerţului: J05/905/2006

Capital social: 200 RON

Obiectul de activitate: CAEN 5231 – Comer  cu amănuntul a produselor farmaceutice.ț

1.1.2. Statutul juridic al societăţii

1.1.2.1. Istoricul societăţii
Societatea  Laura  Farm SRL a  fost  înfiinţată  în  anul  2006  de  către  un  singur  asociat,  care 

îndepline te i func ia de administrator, având un capital social de 200 RON. ș ș ț
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1.1.2.2. Conducerea societăţii
De la  înfiinţarea  societăţii  şi  până la  data  deschiderii  procedurii  conducerea  societăţii  a  fost 

asigurată de către dna. Jurcu  Laura Natalia, având funcţia de administrator al societăţii conform actuluiț  
constitutiv.

În conformitate  cu dispozi iile  art.18 din Legea 85/2006, administratorul  judiciar  a convocatț  
Adunarea Generală a Ac ionarilor pentru alegerea administratorului special, iar prin Hotărârea Generalăț  
a Asocia ilor din data de  ț 22.03.2012, a fost desemnată în calitate de  administrator special doamna 
Jurcu  Laura Nataliaț .

1.1.3. Structura asociaţilor
La data deschiderii procedurii insolven ei i la data depunerii planului de reorganizare, structuraț ș  

ac ionariatului este formată din:ț

Asociaţi Cetăţenia
Părţi 

sociale

Valoarea unei 

părţi sociale

Valoare aport la 

capitalul social
Procent

Jurcu  Laura Nataliaț română 20 10 200 100 %

1.1.4. Analiza economico-financiară la data deschiderii procedurii
Societatea întocme te situaţiile financiare conform Legii contabilită ii nr. 82/1991, republicată,ș ț  

Ordinul  ministrului  finan elor  publice  nr.  3055/2009  pentru  aprobarea  Reglementarilor  contabileț  
conforme cu directivele europene.

1.1.4.1 Evoluţia patrimoniului
Din analiza efectuată în baza bilanţurilor contabile pe anii 2009, 2010, 2011 reies următoarele 

date:
Denumire indicator 2009 2010 2011

ACTIV    
Imobilizări necorporale 747  0 0
Imobilizări corporale 97.857 63.841 26.902
Imobilizări financiare  0 0 0
ACTIVE IMOBILIZATE 98.604 63.841 26.902
Stocuri 577.551 307.887 404.508
Creanțe 2.223.275 191.560 1.128.565
Casa și conturi 1.425 7.741 2.902
ACTIVE CIRCULANTE 2.802.251 507.188 1.535.975
Cheltuieli in avans 59.305 101.023 210.161
Total active 2.960.160 672.052 1.773.038
Capital social 200 200 200
Rezerve legale 40 40 40
Profit/Pierdere 86.020 -226.022 140.095
Rezultatul reportat 56.698 142.718 -83.304
Capitaluri proprii 142.958 -83.064 57.031
Împrumuturi 47.159 19.697 0
Furnizori 2.711.541 660.046 1.659.472
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Datorii fata de asocia iț 43.298 58.837 51.330
Alte datorii 58.502 16.536 5.205
Total pasiv 3.003.458 672.052 1.773.038

Activele reprezintă o sursă controlată de societate, ca rezultat al unor evenimente trecute de la 
care se aşteaptă beneficii economice viitoare. În funcţie de natura lor, se împart în active imobilizate, 
active circulante şi cheltuieli în avans.

Imobilizările,  care  reprezintă  o  componentă  importantă  a  activului  patrimonial  al  societăţii,  
constituie  baza  materială  şi  financiară  necesară  desfăşurării  activităţii,  fiind  formate  din  imobilizări 
necorporale, imobilizări corporale şi financiare. 

Imobilizările necorporale sunt formate din programele informatice pe care societatea debitoare le 
de ine, în valoare de 2.614,92 ț Ron.

Imobilizările corporale se compun din terenuri, construcţii, echipamente tehnologice, aparate de 
măsură şi control, mijloace de transport, animale şi plantaţii, mobilier, aparatura birotica. 

Activele societăţii debitoare reprezintă computere, laptopuri, TV si o tabletă, în valoare totală de 
14.610,96 lei, care sunt amortizate în propor ie de 80 %.ț

Activele  circulante  constituie  o  componentă  importantă  a  activelor  unei  societăţi,  alături  de 
activele imobilizate. 

Potrivit balanţei de verificare la data de 30.09.2012 societatea debitoare deţine stocuri în sumă 
totală  de 220.203,22 Ron, care sunt formate din mărfuri  – produse farmaceutice,  de inute la cele 2ț  
puncte de lucru, Sălacea i Otomani.ș

În  ceea  ce  priveşte  creanţele,  acestea  reprezintă  drepturi  băneşti/creanţe  faţă  de  terţi,  iar  în 
perioada analizată acestea reprezintă în medie 65,55% din total activ,aferent perioadei 2009-31.12.2011. 
Crean ele sunt reprezentate de sumele pe care societatea debitoare trebuie să le încaseze de la Casa deț  
Asigurări de Sănătate a jude ului Bihor i compensări pe care aceasta trebuie să le facă cu furnizorii săi.ț ș

Disponibilităţile  băneşti  au  o  evoluţie  fluctuantă  pe  toată  perioada  cercetată,  ponderea  lor 
ajungând la 0,22 % din totalul activ la data de 31.12.2012.

Sursele de finanţare a utilizărilor (elementelor de activ) sunt reprezentate în pasivul patrimonial 
în structura: capitaluri proprii, datorii i alte pasiveș

Datoriile pe care le are societatea se împart în datorii pe termen lung şi datorii pe termen scurt. În 
ce privesc datoriile pe termen lung acestea se concretizează în cea mai mare parte în creditarea societăţii  
de către asociaţi.

Datoriile pe termen scurt sunt formate din datoria faţă de furnizori, clienţi creditori, datorii faţă 
de bugetul statului şi creditori diverşi.

Privind  în  ansamblu  patrimoniul  societăţii,  evoluţia  posturilor  de  activ  şi  pasiv,  semnifică  o 
activitate în scădere pe parcursul anului 2010, iar în 2011 i 2012 aceasta are o evolu ie crescătoare.ș ț

1.1.4.2. Analiza în evoluţie a capitalurilor proprii
Denumire indicator 2009 2010 2011
Capital social 200 200 200
Rezerve legale 40 40 40
Profit/Pierdere 86.020 -226.022 140.095
Rezultatul reportat 56.698 142.718 -83.304
Repartizare profit
Capitaluri proprii 142.958 -83.064 57.031
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Pe toată perioada analizată debitorul înregistrează o evolu ie oscilantă  a capitalurilor proprii,ț  
acestea înregistrând în anul 2010 chiar i o valoare negativă. Pe toată perioada analizată, capitalul socialș  
şi rezervele nu au suferit modificări, rămânând constante.

1.1.4.2.1 Analiza fondului de rulment FR
Echilibrul financiar al societăţii rezultă din confruntarea maselor mari ale bilanţului: fondul de 

rulment (FR) cu necesarul de fond de rulment (NFR), din care rezultă trezoreria. Fondul de rulment 
reprezintă diferenţa între capitalurile permanente şi activele imobilizate, arătând surplusul care rezultă în 
urma finanţării mijloacelor de producţie necesare activităţii din capitalurile proprii şi cele împrumutate 
pe  termen  lung.  Acest  surplus  este  destinat  să  acopere  într-o anumită  proporţie  nevoia  de  fond de 
rulment (NFR). În funcţie de măsura în care se realizează acest lucru, se conturează o anumită stare a 
echilibrului financiar existent.

Denumire indicator Formula 2009 2010 2011
Active imobilizate nete AI 98.604 63.841 26.902
Capital propriu Cpr 142.958 -83.064 57.031
Datorii pe termen lung Dtml 47.159 19.697 0
Capital permanent Cpm=Cpr+Dtml 190.117 -63.367 57.031
Provizioane P 0 0 0
Subvenţii S 0 0 0
Fondul de rulment FR=Cpm-AI 91.513 -127.208 30.129

Pe perioada analizată se observă  că fondul de rulment are o evolu ie oscilantă, înregistrând oț  
valoare  negativă  în  anul  2010.  Aceste  valori  pozitive  semnifică  faptul  că  o  parte  din  capitalurile 
permanente  finanţează  un anumit  procent  din activele  circulante,  după ce imobilizările  nete  au fost 
finanţate  în  totalitate. Această  situaţie  pune  în  evidenţă  fondul  de  rulment  financiar  ca  expresie  a 
realizării echilibrului financiar pe termen scurt.

1.1.4.2.2 Analiza necesarului de fond de rulment
Necesarul  de  fond  de  rulment  desemnează  nevoile  financiare  generate  de  executarea  unor 

operaţiuni repetitive care compun ciclul de exploatare curentă (cumpărări, vânzări, plăţi salarii), al cărui 
necesar  trebuie  să  fie  acoperit  cel  puţin  parţial  de  resurse  stabile.  Necesarul  de  fond  de  rulment 
reprezintă partea din activele circulante ce trebuie finanţate din resurse stabile. 

Denumire indicator Formula 2009 2010 2011
Active circulante Ac 2.802.251 507.188 1.535.975
Disponibilită i băne tiț ș Db 1.425 7.741 2.902
Cheltuieli in avans Cav 59.305 101.023 210.161
Datorii pe termen scurt Dtms 2.766.182 715.722 1.716.007
Necesarul de Fond de Rulment NFR=Ac-Db+ 

Cav-Dtms 93.949 -115.252 27.227

Necesarul de fond de rulment are o valoare negativă doar pe parcursul anului 2010, rezultând un 
decalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi a creanţelor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare. Pe 
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parcursul anilor 2009 i 2011 necesarul de fond de rulment are valori pozitive, ceea ce conduce către oș  
situa ie pozitivă din punctul de vedere al stabilită ii financiare a societă ii debitoare.ț ț ț

1.1.4.2.3. Analiza trezoreriei
Trezoreria netă rezultă din egalitatea dintre activele şi pasivele bilanţului, egalitate care conduce 

la confruntarea fondului de rulment cu necesarul de fond de rulment. Din această confruntare rezultă 
echilibrul financiar al societăţii, care constituie un rezultat al operaţiunilor care afectează toate posturile 
de bilanţ.

Denumire indicator Formula 2009 2010 2011
Fondul de rulment FR 91.513 -127.208 30.129
Necesarul de fond de 
rulment

NFR
93.949 -115.252 27.227

Trezoreria netă TN=FR-NFR -2.436 -11.956 2.902

Indicatorul  înregistrează  valoare  în  scădere  în  perioada  2009-2010,  urmând  ca  în  perioada 
următoare să aibă valori în creştere. Nevoile de exploatare ale ciclului de exploatare sunt suportate din 
datoriile de exploatare şi o parte a resurselor stabile care corespunde principiului gestiunii financiare, 
potrivit  căruia  la  necesităţi  permanente  se  alocă  surse  permanente,  reflectând  echilibrul  financiar  al 
firmei. Echilibrul financiar este susţinut pe seama autofinanţării.

1.1.4.2.4. Analiza corelaţiei creanţe –obligaţii

Denumire indicator 2009 2010 2011
Cifra de afaceri 2.468.651 1.953.707 1.180.316
Creanţe 2.223.275 191.560 1.128.565
Obligaţii 2.860.500 755.116 1.716.007
Raport creanţe/obligaţii 0,78 0,25 0,66
Durata de recuperare a creanţelor 329 36 349
Durata de rambursare a obligaţiilor 423 141 531

Creanţele reflectă angajamentele contractate cu anumiţi parteneri ai societăţii, cum sunt clienţii, 
ale căror termene de plată au o scadenţă ulterioară livrării bunurilor şi serviciilor, precum şi debitorii  
firmei,  în  calitate  de beneficiari  ai  unor  împrumuturi  pe care  le  vor  rambursa  ulterior  împreună cu 
dobânda aferentă acestora.

Din  punct  de  vedere  contabil,  creanţele  sunt  formate  din  clienţi,  furnizori  debitori,  creanţe 
privind personalul, şi asigurările sociale, alte creanţe privind statul şi instituţiile publice, debitori diverşi, 
etc.

Obligaţiile reprezintă surse de finanţare atrase în perioadă mai mică de 1 an, excluzând creditele 
bancare. Acestea conţin datorii către furnizori, personal, stat, acţionari, avansuri de la clienţi. Creanţele 
şi obligaţiile constituie principalele elemente care influenţează fluxurile băneşti ale societăţii. 

În perioada analizată observăm că obligaţiile au crescut într-un ritm superior cifrei de afaceri, 
ceea ce influenţează negativ fluxul de disponibilităţi. Această influenţă este accentuată de raportul dintre 
creanţe şi obligaţii, raport ce este subunitar şi având o evoluţie în creştere pentru perioada 2011-2010, 
ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului. Durata de recuperare a creanţelor sau 
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viteza  de  rotaţie  a  creditului-client,  măsoară  în  câte  zile  societatea  debitoare  îşi  recuperează 
contravaloarea produselor livrate. Observăm din analiza celor două durate, că în acest caz ne aflăm într-
o situaţie pozitivă datorită faptului că societatea debitoare, chiar dacă încasează foarte târziu sumele de 
la  clienţii  săi,  ea îşi  achită  datoriile  într-o durată  mai  mare.  În anul 2011 societatea înregistrează  o 
creştere exponenţiala a duratei de încasare aceasta ajungând la aproape un an, iar perioada de achitare a 
obligaţiilor creşte la aproape 2 ani. Clientul principal de la care societatea are de încasat crean e esteț  
Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.

1.1.4.2.5. Analiza ratelor de rotaţie
Denumire indicator 2009 2010 2011
Cifra de afaceri / Activ total 0,83 2,91 0,67
Cifra de afaceri / Active imobilizate 25,04 30,60 43,87
Cifra de afaceri / Capitaluri proprii 17,27 -23,52 20,70

1. Rotaţia activului (Cifra de afaceri / Activ total) arată abilitatea cu care managerii societăţii au 
utilizat mijloacele de care dispun. În perioada analizată acest indicator înregistrează valori în creştere pe 
perioada 2009-2010, datorită creşterii duratei de recuperare a creanţelor.

2. Rotaţia activelor imobilizate (Cifra de afaceri / Active imobilizate):Numărul de rotaţii arată o 
creştere pe toată perioada analizată, datorită scăderii valorii activelor fixe.

3. Rotaţia capitalurilor proprii (Cifra de afaceri / Capitaluri proprii).
Observăm  la  acest  indicator  o  scădere  pe  perioada  2009-2010,  datorită  scăderii  cifrei  de  afaceri, 
coroborată cu  scăderea capitalurilor proprii, iar în perioada 2011 acest indicator înregistrează o valoare 
pozitivă, chiar mai mare fa ă de cea din anul 2009.ț

1.1.4.2.6. Analiza lichidităţii i a solvabilităţii firmeiș
Lichiditatea financiară reprezintă  un indiciu al  capacităţii  entităţii  de a rambursa datoriile  pe 

termen scurt, măsurat prin evaluarea componentelor de active circulante şi datorii curente. Principalii 
indicatori reprezentativi cu privire la nivelul lichidităţii societăţii debitoare sunt lichiditatea curentă şi 
lichiditatea imediată care sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

Denumire indicator 2009 2010 2011
Lichiditatea curentă 0,79 0,27 0,66
Lichiditatea imediată 0,00 0,01 0,00

Lichiditatea curentă reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma 
într-un timp scurt în lichidităţi pentru achitarea datoriilor curente şi astfel să-i asigure societăţii derularea 
operaţiunilor  economice  în  siguranţă.  Dacă valoarea  totală  a  pasivelor  curente  este  mai  mare  decât 
valoarea  totală  a  activelor  curente,  atunci  acest  indicator  este  subunitar.  Lichiditatea  curentă  este 
considerată satisfăcătoare pentru valori cuprinse între 1,2 şi 1,9, iar din datele prezentate în tabelul de 
mai sus se observă că acest indicator înregistrează mărimi cu mult sub această limită, ceea ce denotă o 
situaţie critică pentru societatea debitoare.

Lichiditatea  imediată  indică  măsura  în  care  datoriile  pe  termen  scurt  pot  fi  acoperite  din 
disponibilităţile băneşti şi plasamentele societăţii. Nivelul asiguratoriu este cuprins între 0,35-0,65, în 
cazul societăţii debitoare acesta înregistrând un nivel sub limita optimă, ceea ce înseamnă o diminuare a 
capacităţii de plată a obligaţiilor pe termen scurt din disponibilităţi.
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Solvabilitatea înseamnă asigurarea unor fonduri băneşti capabile să susţină continuarea activităţii 
de exploatare. O societate aflată în stare de funcţionare este apreciată ca fiind solvabilă atunci când suma 
activelor fixe şi circulante este mai mare sau cel puţin egală cu totalul pasivelor exigibile. De asemenea 
o societate poate fi solvabilă chiar dacă la un moment dat ea nu are capacitate de plată şi nu dispune de 
lichiditatea financiară.  Lipsa capacităţii de plată şi a lichidităţii pot fi temporare dacă societatea este 
solvabilă. Din acest motiv se spune că solvabilitatea unei societăţi este generată de o activitate eficientă, 
iar lipsa lichidităţii (a capacităţii de plată) se datorează unor situaţii conjuncturale.

Denumire indicator 2009 2010 2011
Activ total 2.960.160 672.052 1.773.038
Datorii totale 2.860.500 755.116 1.716.007
Solvabilitate 103,48 89,00 103,32

Din datele  prezentate  în tabel,  rezultă  că în perioada analizată  societatea nu este capabilă  să 
asigure fonduri băneşti pentru a face faţă angajamentelor pentru perioada 2010 indicatorul înregistrând o 
valoare subunitară datorită creşterii perioadei de încasare a creanţelor, pe fondul accentuării crizei şi a 
creşterii  cheltuielilor  în  raport  cu  veniturile  societăţii.  Pentru  anul  2011  indicatorul  înregistrează  o 
valoare supraunitară, ceea ce ne arată că societatea î i poate onora datoriile totale bazându-se pe activulș  
pe care îl de ine.ț

1.1.4.2.7. Performanţele financiare
Contul de profit şi pierdere sau contul de rezultate este o situaţie financiară prin care se măsoară 

şi  evaluează  performanţele  activităţii  unei  societăţi  în  cursul  unei  perioade  date.  Măsurarea 
performanţelor societăţii  vizează în mod esenţial  măsurarea profitului.  Performanţa financiară a unei 
societăţi  se  referă  la  profiturile  pe  care  aceasta  le  obţine  din  resursele  pe  care  le  controlează,  la 
componentele acestor profituri şi la caracteristicile acestor componente. De asemenea aceasta poate fi 
pozitivă dacă obiectul propus este de a obţine profit şi negativă, dacă obiectul propus este de a obţine 
pierdere. Profitul se determină ca diferenţa între veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate de societate 
în timpul exerciţiului financiar.

Potrivit raportărilor din bilanţurile contabile, contul de profit şi pierdere al societăţii debitoare, 
pentru perioada 2009-2011 se prezintă astfel:

Denumire indicator 2009 2010 2011
Venituri din exploatare 2.721.633 2.202.318 1.695.228
Venituri financiare 215.212 -35.767 6
Total venituri 2.936.845 2.166.551 1.695.234
Cheltuieli de exploatare 2.572.632 2.237.251 1.548.024
Cheltuieli financiare 257.413 148.872 7.115
Total cheltuieli 2.830.045 2.386.123 1.555.139
Profit sau pierdere din exploatare 149.001 -34.933 147.204
Profit sau pierdere financiară -42.201 -184.639 -7.109
Profit sau pierderea brută 106.800 -219.572 140.095
Impozit pe profit 20.780 6.450 0
Profit sau pierderea netă 86.020 -226.022 140.095

Activitatea de exploatare prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza analizei 
contului de profit şi pierdere, indiferent de specificul activităţii.
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Privind în ansamblu activitatea debitoarei, putem remarca o evoluţie în scădere a activităţii din 
exploatare. Pentru a arăta cauzele care au determinat această evoluţie este necesară o analiză în detaliu a 
veniturilor şi cheltuielilor.

Din analiza veniturilor din exploatare în perioada cercetată se poate observa o scădere a acestora 
pe perioada 2009-2011. Veniturile din exploatare s-au diminuat cu 20% în anul 2010 faţă de 2009 şi cu 
23% în anul  2011 faţă  de 2010.  Veniturile  financiare,  respectiv  cheltuielile  înregistrate  în  perioada 
verificată sunt în scădere pe toată perioada.

În toată perioada analizată, ponderea cea mai mare în total cheltuieli o reprezintă cele privind 
mărfurile, respectiv în medie de 86,73%. Alte cheltuieli înregistrate sunt cele privind personalul acestea 
reprezentând 2,18%, alte cheltuieli de exploatare 4,46%, cele privind amortizarea 1,75%, cheltuielile 
privind  lucrările  executate  de  ter i  2,98%,  cheltuielile  materiile  prime  i  materialele  1,27%,  restulț ș  
cheltuielilor înregistrate fiind sub 1%. În perioada analizată societatea a ob inut o pierdere în anul 2010,ț  
iar în anul 2009 i 2011 societatea debitoare a realizat profit.ș

Analizând  corelativ,  în  perioada  cercetată  cheltuielile  de  exploatare  sunt  superioare  valoric 
veniturilor  din  exploatare  pentru  anul  2010,  în  timp  ce  cheltuielile  financiare  devansează  veniturile 
financiare pe toată perioada analizată.

Determinat  de  rezultatul  din  exploatare  şi  de  cel  financiar,  rezultatele  nete  ale  exerciţiilor 
financiare cuprinse în perioada analizată, se prezintă sub forma de pierdere în 2010 i profit în 2009 i 2011.ș ș

1.2. Statutul actual al societăţii

1.2.1. Scurt istoric al societăţii
Societatea Laura Farm SRL a fost înfiinţată în anul 2002, având un capital social de 200 RON, 

capital care se păstrează până în prezent. Obiectul principal de activitate este Comer  cu amănuntul aț  
produselor farmaceutice, domeniu în care societatea activează i în prezent.ș

Societatea î i desfă oară activitatea la sediul social din localitatea Sălacea i la punctul de lucruș ș ș  
situat în localitatea Otomani. Totodată societatea mai are deschis un punct de lucru în localitatea Che ,ț  
care este închis temporar.

Printre furnizorii cei mai importanţi pe care îi are societatea amintim:
- SC FARMEXIM SRL – furnizor de medicamente
- SC A&G MED TRADING SRL – furnizor de medicamente
- SC BIOEEL SRL– furnizor de medicamente
- SC BIOFARM SRL– furnizor de medicamente
- SC DAMIRSPERO SRL– furnizor de medicamente
- SC A & A MEDICAL SRL – furnizor de medicamente
- SC PROCENT SRL – furnizor de medicamente
Dintre clienţii cei mai importanţi pe care îi are societatea amintim:
- persoane fizice
- Casa de Asigurări de Sănătate a jude ului Bihorț

1.2.2. Organizarea activităţii
În  prezent  activitatea  societăţii  debitoare  constă  în  Comer  cu  amănuntul  a  produselorț  

farmaceutice. Activitatea în cadrul societă ii se desfă oară pe baza Regulamentului intern i a normelorț ș ș  
emise de către Ministerul Sănătă ii.ț
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1.2.3. Managementul societăţii
Managementul societăţii este asigurat de o echipă managerială închegată care prin stabilitatea ei 

poate aborda cu seriozitate şi profesionalism problemele actuale, dar cu precădere pe cele din viitor. De 
asemenea este de menţionat faptul că actualul management a tras învăţămintele necesare şi a identificat 
greşelile comise în trecut şi este în măsură să asigure creditorii că acestea nu se vor mai repeta şi că toate 
obligaţiile  asumate  prin  planul  de  reorganizare  vor  fi  respectate,  sub  atenta  supraveghere 
administratorului judiciar.

Implementarea Planului de reorganizare presupune corelarea numărului de personal angajat al 
firmei  cu  necesităţile  concrete  ale  perioadei.  De  altfel,  managementul  societăţii  sub  supravegherea 
administratorului judiciar, a luat deja după intrarea în procedura prevăzută de legea 85/2006, măsurile ce 
se impun în vederea restrângerii la maximum a cheltuielilor societăţii şi maximizării averii societăţii 
debitoare  concretizate  în  restructurări  de  cheltuieli  şi  chiar  dacă  situaţia  o  va  impune  restructurări 
succesive a  personalului,  pe măsura desfăşurării  activităţii  şi  găsirea soluţiilor  privind reorganizarea 
acesteia.

Echipa  managerială  actuală  condusă  de  administratorul  special  Jurcu  Laura  Nataliaț  
intenţionează  să  se  menţină  pentru  implementarea  Planului  de  reorganizare  şi  pentru  a  reîncepe 
activitatea normală a societăţii.  Administratorul special  are o experien ă în domeniul farmaceutic deț  
peste 15 ani. Administratorul este ajutat de societatea de contabilitate SC D&H SRL Oradea, cu care are 
încheiat un contract de prestări servicii contabile.

1.2.4. Pieţele pe care acţionează
Având în vedere obiectul de activitate al societă ii, detaliat în capitolele precedente, SC Lauraț  

Farm SRL î i desfă oară activitatea prin comercializarea produselor farmaceutice în localită ile Sălacea,ș ș ț  
Otomani i Che . În aceste zone SC Laura Farm SRL, este singurul comerciant care oferă astfel deș ț  
produse, în zonele respective ne mai existând alte farmacii.

1.2.5. Resursele umane
În ultimii 3 ani, societate a avut un număr de 4 angajaţi în anul 2010, ajungând la un număr de 3 

angajaţi în 2012. La data deschiderii procedurii societatea a avut un număr de 3 salariaţi.
Personalul angajat în cadrul SC Laura Farm SRL este un personal de calitate având pregătire 

farmaceutică, în conformitate cu legisla ia în vigoare în domeniul sănătă ii.ț ț
Organigrama societăţii este următoarea:
Administrator – Farmacist ef: 1ș
Asistent farmacie: 2
În anul 2013 societatea debitoare speră să poată redeschide punctul de lucru de la Che , ocazieț  

cu care se va mai angaja încă o persoană pe postul de asistent farmacie.

1.3. Prezentarea pasivului societăţii

1.3.1 Tabelul definitiv al creanţelor
Potrivit  atribuţiilor  prevăzute la art.  20 alin.  1, litera  k din Legea 85/2006 privind procedura 

insolvenţei,  s-a întocmit tabelul preliminar, care a fost contestat de către FARMEXPERT DCI SA si 
NEXT PHARMA SRL. Contesta iile au fost admise provizoriu de către judecătorul sindic si s-a dispusț  
înscrierea provizorie a crean elor celor doi creditori in tabelul definitiv. Totodată judecătorul sindic aț  
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apreciat ca pentru stabilirea exacta a cuantumului crean elor acestor creditori este necesară efectuareaț  
unei expertize contabile.

Fa ă de solu ia judecătorului sindic debitoarea a formulat recurs astfel că tabelul definitiv arț ț  
putea fi modificat în situa ia în care acesta ar fi admis, pasivul societă ii fa ă de cum este el reliefatț ț ț  
acum în tabelul definitiv, ar putea fi modificat substan ial.ț

Dar inând cont de dispozi ia judecătorului sindic de înscriere provizorie în tabelul definitiv alț ț  
crean elor celor doi creditori s-a procedat la întocmirea planului de reorganizare în termenul legal de 30ț  
de zile de la afi area tabelului definitiv. Tabelul definitiv a fost depus la dosarul cauzei, fiind înregistratș  
la grefa Tribunalului Bihor în data de 27.11.2012.

În condi iile în care tabelul  definitiv  ț va suferi modificări,  acestea vor avea impact i asupraș  
planului de reorganizare, astfel că acesta urmează a fi modificat corespunzător.

Prin urmare la această data componen a Tabelului definitiv al crean elor este după cum urmează:ț ț

Nr. 
Crt. Denumire Adresa

Suma 
admisa

Grupa crean elor garantate - art. 121 alin.1 pct. 2 legea 85/2006ț
1 FARMEXPERT DCI SA* Cluj Napoca, Pta 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj 110.615,50
 TOTAL GRUPA I  110.615,50

Grupa crean elor bugetare - art. 123, pct. 4 din Legea 85/2006ț
2 DGPF Bihor Oradea, str. D. Cantemir nr.2B, jud. Bihor 18.613,00

 TOTAL GRUPA II  18.613,00
Grupa crean elor chirografare - art. 123, pct. 7 din Legea 85/2006ț

3 ACTAVIS SRL Bucure tiș , P a Alba Iulia, nr.5, bl.I-4, ap.40, sect 3ț 23.183,76    
4 BIOEEL SRL Tg Mure , str. Bega, nr.4, jud. Mureș ș 453,10
5 DAMISPERO SRL Oradea,str. Me te ugarilor, nr.71,bl.AN 120,parterș ș 2.567,16
6 FARMEXPERT DCI SA* Cluj Napoca, Pta 1 Mai, nr.4-5, jud. Cluj 364.934,08
7 FARMANORD SRL Cluj Napoca,str. Card.Iuliu Hossu, nr.63,ap.16, CJ 7.266,42
8 NEXT PHARMA SRL* Bucure tiș , Cl erban Voda, nr.56,corp A,sect. 4Ș 734.747,20
9 PANISPROD-MEDICAL  SRL Bucure tiș , str. Baiculesti, nr.1, sect. 1 1.097,36

10 PHARMA SA Ia iș , str. Bicium, nr 73 E, jud. Iasi 22.073,53
11 PHARMAFARM SRL Cluj Napoca, str. Maiakovski, nr.2,jud. Cluj 187.888,69
12 ROPHARMA  S.A Bra ovș , str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Bra ovș 37.962,45
13 ROMASTRU TRADING SRL Bucure tiș , str. Biharia, nr.67-77 corp D-F, sect. 1 10.045,25

 TOTAL GRUPA III  1.392.219,00
 TOTAL GENERAL  1.521.447,50

*- creanțele FARMEXPERT DCI SA si NEXT PHARMA SRL au fost admise provizoriu de către judecătorul  sindic iș  
urmează ca asupra acestora să se dispună efectuarea unei expertize contabile

1.3.2. Categoriile distincte de creanţe
O situaţie sintetică, a categoriilor de creanţe care urmează a vota planul se prezintă astfel:

Nr. 
Crt Denumire categorie de creanţă Ordinea de prioritate Total sume acceptate 

- RON
1 Crean ele garantateț Art. 121, pct. 2 110.615,50
2 Creanţele bugetare Art. 123, pct.4 18.613,00
3 Creanţele chirografare Art. 123, pct.7 1.392.219,00
4 Total Creanţe 1.521.447,50
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1.3.3. Tratamentul categoriilor de creanţe care sunt defavorizate
Crean ele  chirografare,  în  condi iile  art.  3  pct.21  din  Legea  85/2006  privind  proceduraț ț  

insolventei, vor fi crean e defavorizate prin planul de reorganizare, acestea fiind achitate în procent deț  
30% din totalul  cuantumului  admis  în tabelul  definitiv,  conform Anexei  1.  În măsura în care se va 
solu iona recursul depus de către debitor cu privire la contesta iile formulate la tabelul preliminar, s-arț ț  
putea ca această grupă a crean elor defavorizate să se modifice substan ial.ț ț

1.3.4. Analiza comparativă reorganizare – faliment

1.3.4.1  Avantaje  generale  ale  procedurii  de  reorganizare  judiciară  în  raport  cu  
procedura falimentului

Fiind reglementate prin acela i act normativ, Legea 85/2006 privind procedura insolven ei, întreș ț  
cele două proceduri, faliment i reorganizare, există o deosebire fundamentală legată de finalitatea lor.ș

Prin intermediul procedurii de faliment a debitorului, acesta î i încetează activitatea, urmând caș  
el să fie dizolvat i apoi radiat din eviden a Oficiului Registrului Comer ului. Astfel prin proceduraș ț ț  
falimentului dispare un agent economic de pe pia ă i totodată un contribuabil la bugetul statului.ț ș

În antiteză cu procedura falimentului, procedura de reorganizare judiciară presupune continuarea 
activită ii SC Laura Farm SRL, la finalul procedurii aceasta putându- i continua activitateaț ș  în condi iiț  
normale de existen ă, cu pasivul acoperit în cadrul procedurii, conform prevederilor prezentului plan.ț  
Totodată desfă urarea unei proceduri  de reorganizare a societă ii  presupune i continuarea rela iilorș ț ș ț  
comerciale cu o parte din creditorii/partenerii societă ii, precum i cu al ii, men inându-se astfel o serieț ș ț ț  
de circuite comerciale care ar duce la beneficiul mai multor societă i, rela ii care nu ar putea exista înț ț  
cadrul procedurii de faliment.

Prin reorganizare se poate atinge un important  principiu al insolven ei i anume, maximizareaț ș  
averii debitorului. Având în vedere că valoarea unei societă i nu este dată numai de activele acesteia, ciț  

i de capacitatea ei de a produce profit i în cazul SC Laura Farm SRL, se aplică acest principiu, rezultăș ș  
că men inerea în stare de func ionare a societă ii este mai productiv decât lichidarea eiț ț ț .

Atunci când facem analiza comparativă faliment – reorganizare, trebuie să avem în vedere iș  
latura socială si economica a celor două proceduri. Procedura de faliment presupune încetarea activită iiț  
ceea  ce  înseamnă  desfacerea  contractelor  de  muncă  a  tuturor  salaria ilor,  în  timp  ce  procedura  deț  
reorganizare are ca efect men inerea i continuarea contractelor de muncă i în anumite situa ii chiarț ș ș ț  
crearea unor locuri de muncă.

1.3.4.2 Compara ia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare aț  
societă ii în caz de falimentț

În  situa ia în care SC Laura Farm SRL ar intra în procedura falimentului, prezentăm mai josț  
estimarea  unui  buget  de  venituri  i  cheltuieli  într-o  formă  simplificată,  inând  cont  de  cheltuielileș ț  
activită ii  de lichidare,  a a cum sunt ele prevăzute în Legea 85/2006 privind procedura insolven ei,ț ș ț  
pentru o perioadă de aproximativă de lichidare de 12 luni.

Denumire Lunar 12 Luni
ÎNCASĂRI   
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vânzări de marfa  20.000
crean e de recuperatț  250.000
vânzarea activelor  7.000
Total INCASARI 0 277.000
PLĂŢI   
Comisioane bancare 50 600
Utilită i (energie, apa, telecom, lemne, etc)ț 200 2.400
Cheltuieli po taleș 20 240
Cheltuieli cu alte servicii prestate de ter iț 200 2.400
Onorariu lichidator judiciar 1.500 18.000
Comisioane lichidator judiciar 0 13.850
Cheltuieli de paza si conservare 500 6.000
Chelt cu alte impozite si taxe 300 3.600
Cheltuieli cu reclama i publicitateaș 200 2.400
Alte cheltuieli 100 1.200
Total PLATI 3.070 50.690
Disponibil pentru distribuit, total din care:  226.310
creditori garanta iț  110.616
creditori bugetari  18.613
creditori chirografari  97.082

Tabelul  a fost astfel  întocmit  încât să cuprindă doar elementele esen iale i categoriile strictț ș  
necesare activită ii de lichidare.ț

Veniturile in procedura falimentului, cuprind următoarele elemente:
• Venituri  din  vânzarea  mărfurilor  existente  în  stoc.  Aceste  au  fost  cuprinse  în  buget  la 

valoarea lor de achizi ie, inând cont că sunt produse care nu pot fi comercializate în oriceț ț  
condi ii i am luat în considerare faptul că ar putea fi livrate către depozitele de unde au fostț ș  
achizi ionate,  dar la un pre  mult  mai mic decât cel  înregistrat  în contabilitatea societă iiț ț ț  
debitoare.  Totodată  men ionăm faptul  că  s-ar  putea  ca  unele  medicamente  sa  expire  înț  
această perioadă i să nu mai poată fi comercializate.ș

• Crean ele de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, într-o perioadă de maxim 1ț  
an de la data intrării în procedura falimentului.

• Crean ele de recuperat de la clien ii societă ii ț ț ț vor fi compensate într-o măsură de  30 %, iar 
restul de aproximativ 7% nu vor mai putea fi recuperate.

•  Venituri din vânzarea activelor pe care societatea le de ine, la o valoare egală cu valoareaț  
raportului de evaluare patrimonială, inând cont i de faptul că acestea sunt amortizate înț ș  
propor ie de peste 80%.ț

Principalele categorii de cheltuieli în procedura falimentului sunt:
• Cheltuieli privind depozitarea, paza i conservarea mărfurilorș
• Cheltuieli privind utilită ileț  (lemne, apa, energie)
• Impozitele i taxele locale, respectiv impozitul pe profitș
• Serviciile prestate de către ter i, cum ar fi: onorariul evaluatorului, onorarii avoca iale sauț ț  

executore ti,  ș servicii de publicitate, servicii de arhivare, precum i onorariul lichidatoruluiș  
judiciar

• Alte cheltuieli, cum ar fi: comisioane bancare, materiale consumabile, po taș
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Vom prezenta în tabelul de mai jos, o situaţie comparativă a sumelor care vor fi distribuite către 
creditori, în cele două variante, respectiv reorganizare judiciară i faliment, in ipoteza in care proceduraș  
de faliment s-ar derula in maximum 12 luni:

Nr. 
Crt Denumire creditor

Total crean ăț  
la data 

planului

Sume estimate a se 
distribui prin planul de 

reorganizare
Sume estimate a se 
distribui in faliment

  RON RON Procent RON Procent
1 FARMEXPERT DCI SA 110.615,50 110.615,50 100,00% 110.615,50 100,00%
2 DGPF Bihor 18.613,00 18.613,00 100,00% 18.613,00 100,00%
3 ACTAVIS SRL 23.183,76    6.955 30,00% 1.616,64    6,97%
4 BIOEEL SRL 453,10 136 30,00% 31,60    6,97%
5 DAMISPERO SRL 2.567,16 770 30,00% 179,01    6,97%
6 FARMEXPERT DCI SA 364.934,08 109.480 30,00% 25.447,40 6,97%
7 FARMANORD SRL 7.266,42 2.180 30,00% 506,70    6,97%
8 NEXT PHARMA SRL 734.747,20 220.424 30,00% 51.235,01 6,97%

9
PANISPROD-MEDICAL 
SRL 1.097,36 329 30,00% 76,52    6,97%

10 PHARMA SA 22.073,53 6.622 30,00% 1.539,22    6,97%
11 PHARMAFARM SRL 187.888,69 56.367 30,00% 13.101,76 6,97%
12 ROPHARMA  S.A 37.962,45 11.389 30,00% 2.647,18    6,97%

13
ROMASTRU TRADING 
SRL 10.045,25 3.014 30,00% 700,47    6,97%

 TOTAL 1.521.447,50 546.894 35,95% 226.310,00 14,87%

Prin planul de reorganizare există premisele să se distribuie creditorilor chirografari  30% din 
crean ele admise în tabloul creditorilor, în timp ce în caz de faliment se estimează, în cel mai fericit caz,ț  
încasarea unui procent de maxim 7 % din crean ele înregistrate pentru creditorii chirografari. Creditoriiț  
garanta i i cei bugetari î i vor primi crean a în procent de 100 % în oricare dintre cele două situa ii.ț ș ș ț ț  
Dacă inem cont i de conjunctura economică actuală în care ne aflăm, acest procent care s-ar puteaț ș  
achita creditorilor chirografari s-ar putea reduce i mai mult datorită faptului că mărfurile pe care leș  
comercializează SC Laura Farm SRL nu se pot vinde oricui i în orice condi ii, existând i riscul caș ț ș  
unele produse să expire în această perioadă, ceea ce ar duce la diminuarea stocului vandabil. Totodată, 
inactivitatea  debitorului  generează  costuri  cu  conservarea  bunurilor,  paza  acestora,  organizarea  de 
licita ii  ceea  ce  ar  duce  la  cre terea  costurilor,  aceste  costuri  achitându-se  cu  prioritate,  conformț ș  
dispozi iilor art. 123 pct. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.ț

CAP. 2 OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

2.1. Obiectivele şi durata planului de reorganizare:
1. Reorganizarea şi continuarea activităţii societăţii, susţinută de posibilităţile reale de a se aplica 

prevederile  prezentului  plan,  SC  Laura  Farm  SRL  deţinând  resursele  materiale,  umane,  tehnice  şi 
beneficiind de cerere pe piaţa produselor pe care le comercializează.

2. Rambursarea datoriilor către toţi creditorii în proporţie de 30% conform tabelului definitiv, în 
concordanţă cu graficul de plăţi anexat, e alonarea în timp a plă ii crean elor fiind efectuată trimestrial.ș ț ț
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3. Planul prevede o categorie de creanţă – crean ele chirografare - care să fie defavorizată înț  
raport cu alţi creditori.

4. Planul de reorganizare are la bază, pentru acoperirea pasivului, resursele financiare rezultate în 
principal din comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice. Pentru realizarea planului se are 
în vedere următoarele:

- menţinerea managementului şi a personalului actual,  având în vedere experienţa acestora în 
acest  domeniu  de  activitate.  Astfel  pe  parcursul  derulării  procedurii  de  reorganizare  activitatea 
debitorului  va  fi  condusă  de  către  administratorul  special  Jurcu  Laura  Natalia  sub  supraveghereaț  
administratorului judiciar.

- urmărirea i încasarea în totalitate a sumelor istorice datorate de ș Casa de Asigurări de Sănătate 
Bihor

-  men inerea  i  consolidarea  activită ii  societă ii  prin  cre terea  profitului  în  urma  derulăriiț ș ț ț ș  
noului contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.

- consolidarea societă ii prin eficientizarea pe zonele profitabileț
- extinderea activită ii societă ii prin redeschiderea punctului de lucru de la Cheț ț ț
Durata planului de reorganizare este stabilită în conformitate cu prevederile art. 95 alin. 3 şi 4 din 

Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, i anume 3 ani de la data confirmării.ș

2.2. Premisele planului de reorganizare
În  ultima  perioadă  principala  preocupare  a  echipei  manageriale  a  fost  men inerea  actualeiț  

structuri organizatorice, precum i păstrarea i consolidarea rela iilor comerciale cu Casa de Asigurăriș ș ț  
de  Sănătate  Bihor,  precum  i  men inerea  rela iilor  contractuale  cu  firmele  de  distribu ie  deș ț ț ț  
medicamente.

De asemenea, societatea a întreprins demersurile necesare recuperării sumelor restante datorate 
de către Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, precum i semnarea unui nou contract pentru furnizareaș  
de medicamente cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor. 

Principalele surse pentru acoperirea crean elor pe perioada de derulare a planului de reorganizareț  
constau în:

- Urmărirea i încasarea ș în totalitate a sumelor datorate de Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
- Men inerea  i  consolidarea  actiț ș vită ii  comerciale  existente,  precum  i  redeschidereaț ș  

punctului de lucru Cheț
- Sporirea credibilită ii  privind capacitatea de platăț ,  selectarea oportunită ilor de afaceri  cuț  

impact direct asupra cre terii rapide a limitei de credit oferite de partenerii strategiciș

2.3. Intenţia de reorganizare
Societatea şi-a manifestat  intenţia  de reorganizare odată cu depunerea cererii  introductive,  în 

termenul şi în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Planul de reorganizare este depus de către debitor, prin administratorul special şi este aprobat de 

Adunarea Generală a Asociaţilor care a avut loc în data de 14.12.2012.

2.4. Reprezentatul asociaţilor
Administratorul judiciar în temeiul art. 20 alin.1 lit. G coroborat cu art. 3. pct. 26 şi art. 18 alin. 1 

teza 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a convocat Adunarea Generală a Asociaţilor în 
data de 22.03.2012, la sediul administratorului judiciar, având ca punct pe ordinea de zi desemnarea 
administratorului special.
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La Adunarea Generală  a  Asocia ilor  a  participat  asociatul  unic  Jurcu  Laura Natalia,  care  aț ț  
adoptat Hotărârea de numire ca i administrator special a dnei. Jurcu  Laura Natalia.ș ț

2.5. Conducerea activităţii societăţii în perioada de reorganizare
Având în vedere că societăţii nu i s-a ridicat dreptul de administrare, mandatul administratorului 

special a fost pe perioada de observaţie acela de a administra activitatea societăţii sub supravegherea 
administratorului judiciar, conform art.18 alin.2, lit. e) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.

CAP. 3 PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETĂŢII

3.1.Prezentarea generală a activelor societăţii
Activul SC Laura Farm SRL se compune din: 
Imobilizări necorporale (program informatic)   2.614,92 Ron
Imobilizări corporale, 14.610,96 Ron

după cum urmează,
Nr. 
crt. Denumirea imobilizărilor Cantitate Valoare de 

inventar
2 Laptop 1 3.455,00
3 Plasma TV HD Ready 1 2.436,89
4 Calculator 1 2.180,36
5 Calculator 1 1.822,58
6 Laptop Sony Intel 13 1 2.660,48
7 Tabletă Ipod 1 2.055,65

Total  14.610,96

CAP. 4 MĂSURILE DE PUNERE ÎN APLICARE A PLANULUI DE 
REORGANIZARE

4.1. Activitatea curentă a societăţii
Activitatea  principală  a  societăţii  debitoare,  pe  care  o  va  desfăşura  în  continuare  va  fi 

comercializarea produselor farmaceutice. 
Activitatea societă ii se desfă oară ț ș atât la sediul social din localitatea Sălacea nr. 319, jud. Bihor, 

cât i la următoarele puncte de lucru:ș
Localitatea Otomani, nr. 272, jud. Bihor
Localitatea Che , nr. 1ț 39, jud. Bihor
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4.2. Măsuri pentru restructurarea şi eficientizarea activităţii curente a societăţii
Încă de la deschiderea procedurii administratorul judiciar împreună cu administratorul special al 

SC Laura Farm SRL, au luat măsuri cu privire la eficientizarea activită ii, măsuri care vor continua i înț ș  
perioada planului de reorganizare.

Pe perioada de reorganizare, conducerea societă ii va lua măsuri privind reducerea cheltuielilorț  
la maxim, astfel:

• Eficientizarea i reducerea consumului cu materialele consumabileș
• Reducerea consumul de combustibil
• Reducerea numărului de telefoane de serviciu, precum i a convorbirilorș
• Renegocierea unor contracte de furnizare de marfă

4.3. Măsuri privind recuperarea creanţelor
Clienţii de încasat la data deschiderii procedurii au fost în sumă totală de 529.510,95 RON. La 

data întocmirii prezentului plan suma rămasă de încasat este de 408.070,89 RON. Ţinând cont de faptul 
că 63,70% din această sumă urmează a fi încasată de la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, apreciem 
că acestea vor fi recuperate în totalitate. Cu privire la celelalte crean e, acestea vor fi compensate înț  
procent de 30% cu datoriile societă ii debitoare către furnizori, iar restul de 6,30% nu vor mai putea fiț  
recuperate.  În  ce  prive te  compensările  acestea  se  vor  efectua  ca  urmare  a  faptului  ca  debitorul  aș  
returnat marfă către furnizorii de medicamente, emi ând facturi pentru mărfurile restituite urmând caț  
acestea să fie compensate cu facturile primite la momentul achizi ionării acestor mărfuri.ț

4.4. Surse financiare pentru susţinerea planului de reorganizare
Pentru susţinerea şi îndeplinirea Planului de reorganizare sursele de finanţare sunt următoarele:
- venituri estimate din vânzarea de produse farmaceutice în valoare totală de 1.940.000 RON 

pe tot parcursul perioadei de reorganizare.
- încasări estimate a fi realizate din recuperarea creanţelor 250.000 RON
Precizăm şi subliniem faptul că sumele prezentate mai sus au caracter de previziune,  acestea 

putând fi influenţate de evoluţia pieţei pentru produsele comercializate de către societatea debitoare. 
Sursele de finan are pentru acoperirea planului de reorganizare sunt prezentate în Anexa 1.ț

4.5.Modalităţi de acoperire a pasivului societăţii şi graficul de plată al creanţelor
Referitor la modalitatea de acoperire a creanţelor arătăm următoarele:
- crean ele garantateț  – acestea vor fi achitate în procent de 100 %.
-  creanţele bugetare – este vorba de un singur creditor Direcţia Generală a Finanţelor Bihor, a 

cărui crean ă urmează a fi achitată în proporţie de 100 %.ț
- creanţele chirografare – această categorie de creanţe va fi una defavorizată din prisma sumelor 

care se vor achita, ea fiind defavorizată pentru un procent de 70% din valoarea sumelor trecute în tabelul 
definitiv.

Conform graficului de plăţi prezentata în Anexa 2, distribuirea sumelor către creditorii garantaţi 
şi chirografari se va face trimestrial, pe o perioadă de 3 ani. Plăţile se vor efectua începând cu trimestrul 3 al 
anului 2013.
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Având în vedere că s-a formulat recurs de către societatea debitoare la sentin a prin care au fostț  
solu ionate contesta iile la tabelul preliminar, în situa ia în care acesta ar fi admis, tabelul definitiv va fiț ț ț  
modificat substan ialț , în sensul scăderii obliga iilor de plată i astfel se va modifica i graficul de plată.ț ș ș

Menţionăm faptul că în situaţia în care sumele încasate permit plata anticipată sau în cuantum 
mai mare decât prevederile din programul de plăţi, putem devansa termenele prevăzute.

4.6. Remuneraţia administratorului judiciar
În  conformitate  cu  hotărârea  adunării  creditorilor  din  data  de  20.11.2012,  încuviinţat  de 

judecătorul sindic conform dispoziţiilor art. 11 lit. d) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
este stabilit după cum urmează:

- 1.500 lei/luna plus TVA onorariul fix lunar.
- 5 % din sumele distribuite creditorilor, conform tabelului definitiv al creanţelor
Onorariul lunar se va achita lunar de către societate, iar comisionul se va achita odată cu fiecare 

distribuire către creditori, conform graficului de plă i.ț

CAP. 5 PREVIZIUNEA SITUAŢIEI ECONOMICO FINANCIARE A SOCIETĂŢII 
PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

Pentru a susţine planul de reorganizare al societăţii comerciale Laura Farm SRL, la prezentul 
plan de reorganizare anexăm bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anii 2013, 2014 şi 2015. În aceste 
bugete pot fi observate sursele de venituri precum şi cheltuielile care se vor realiza pe perioada derulării 
planului.

La  fundamentarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  s-au  luat  în  considerare  veniturile  şi 
cheltuielile realizate de către societatea debitoare în anul precedent, respectiv 2012. Toate sumele trecute 
în bugetul de venituri i cheltuieli sunt fără TVA, conform Anexei 1.ș

Veniturile au fost calculate în baza vânzărilor medii, înregistrate de către societate pe parcursul 
anului 2012.

Cheltuielile prezentate în buget au fost estimate ţinându-se cont cheltuielile necesare func ionăriiț  
farmaciilor i a condi iilor de igienă i nu numai pe care ele trebuie să le respecte, în conformitate cuș ț ș  
regulile impuse de Ministerul Sănătă ii.ț

CAP. 6 DESCĂRCAREA DE RĂSPUNDERE I OBLIGA II A DEBITOAREIȘ Ț

În  conformitate  cu  prevederile  art.95  alin.  5  lit.  C)  din  legea  85/2006  privind  procedura 
insolven ei, planul de reorganizare va trebui să men ioneze: “ț ț dacă şi în ce măsură debitorul, membrii 
grupului  de  interes  economic,  asociaţii  din  societăţile  în  nume colectiv  şi  asociaţii  comanditaţi  din 
societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere”.

Prin  Raportul  privind  cauzele  i  împrejurările  care  au  dus  la  apari ia  stării  de insolven ăș ț ț  a 
debitorului SC Laura Farm SRL, depus la dosarul cauzei, administratorul judiciar a arătat că “la data 
redactării  prezentului  raport,  din  actele  puse  la  dispozi ie,  nu  au  fost  constatate  fapte  care  să  seț  
circumscrie  sferei  de  aplicare  a  prevederilor  art.  138  din  Legea  85/2006  privind  procedura  
insolven eiț ”.
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În măsura în care pe parcursul derulării  procedurii de insolven ă a SC Laura Farm SRL vorț  
apărea elemente care să conducă la angajarea răspunderii debitorului, aceasta se va putea face de către 
persoanele îndreptă ite,  în condi iile  i  în termenele prevăzute de Legea 85/2006 privind proceduraț ț ș  
insolven ei i de Legea 31/1990 privind societă ile comerciale.ț ș ț

Potrivit  dispozi iilor  art.  102,  alin.1  din  Legea  85/2006  privind  procedura  insolven ei,  cândț ț  
sentin a  care  confirmă  un  plan  intră  în  vigoare,  activitatea  debitorului  este  reorganizată  în  modț  
corespunzător; crean ele i drepturile creditorilor i ale celorlalte păr i interesate sunt modificate astfelț ș ș ț  
cum este prevăzut în plan. 

Potrivit prevederilor art. 137. alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei la data 
confirmării planului de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe 
care le avea înainte de conformarea planului şi cea prevăzută în prezentul plan de reorganizare.

Crean ele  născute  după  data  deschiderii  proceduriiț ,  precum  i  pe  parcursul  implementăriiș  
planului de reorganizare, vor fi achitate conform documentelor din care rezultă,  potrivit prevederilor 
art.64 alin 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

SC LAURA FARM SRL 
Administrator special Jurcut Laura Natalia
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