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Preambul
Odată cu depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, S.C.
Tehnologica Radion S.R.L și-a declarat intenția de a-și reorganiza activitatea pe
baza unui plan de reorganizare.
Procedura generala a insolvenței S.C. Tehnologica Radion S.R.L. a fost deschisa
la data de 19.09.2014 ca urmare a cererii debitoarei ce face obiectul Dosarului
nr. 29969/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII a Civila,
administratorul judiciar desemnat in cauza fiind SMDA INSOLVENCY SPRL si
GENERAL GROUP EXPERT SPRL.
Prin Hotararea nr. 5903/22.06.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 85 alin.
5 din Legea nr. 85/2014, instanta a dispus ridicarea dreptului de
administrare al debitoarei TEHNOLOGICA RADION SRL – in insolventa si in
conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 85/2014 a dat dispoziţie tuturor
băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume, fără un
ordin al administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.
Planul de reorganizare este propus de catre consortiul de administratori
judiciari, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. 1 lit. b) din Legea nr.
85/2014 in termenul de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv
actualizat de creanţe.
Destinatarii planului de reorganizare sunt Judecatorul sindic, creditorii inscrisi
in tabelul definitiv actualizat de creante si debitoarea. Planul de reorganizare
are la baza informatii si date furnizate de catre debitoare aceasta fiind direct
raspunzatoare pentru acuratetea acestora.

In sustinerea cererii de deschidere a procedurii de insolventa, debitoarea a
depus toate inscrisurile prevazute de art. 67 din Legea 85/2014, inclusiv
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declaratia prin care arata faptul ca, nu a mai fost supusa procedurii prevazuta
de Legea nr. 85/2014 intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii
introductive privind procedura insolventei.

Capitolul 1. Informatii generale privind S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L
1.1. Prezentarea generală a societății
Date de identificare
Denumire societate: S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L
Sediul social: Bucuresti, str. Dambovita, nr. 59, Sector 6;
Cod fiscal: 4022079;
Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului:
J40/13360/1993.
1.2. Obiectul de activitate
Activitatea curenta a companiei, la data elaborarii planului de reorganizare
presupune urmatoarele activitati :
Obiect de activitate principal : Constructii de drumuri si autostrazi (cod
CAEN 4211);
Obiecte de activitate secundare: sunt cele prezentante in analitic, in Anexa 1 la
plan, conform extrasului de la Oficiul National al Registrului Comertului. Cu
titlu exemplificativ:
1.

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

2.

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi neiezidenţiale

3.

4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4.

4291 - Construcţii hidrotehnice

5.

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri

6.

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

7.

4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

8.

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

9.

4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor

10. 2511

- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale

structurilor metalice
11. 2361
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- Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

12. 2351

- Fabricarea cimentului

13. 0990

- Activităţi de servicii anexe pentru ext racţia mineralelor

14. 0811

- Extracţia pietrei ornamentale şi a piefei pentru construcţii,

extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
15. 0812

- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

16. 2364

- Fabricarea mortarului

17. 2363

- Fabricarea betonului

18. 4321

- Lucrări de instalaţii electrice

19. 3523

- Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

20. 3522

- Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

21. 7112

- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

22. 7111

- Activităţi de arhitectură

1.3 Structura acționariatului. Capitalul social
Capital social la data planului de reorganizare:
Nr.

Structura

Detaliere

1

Capital social (LEI)

6,280,000

2

Numar parti sociale

3

Valoarea unitara a partilor sociale (LEI)

4

Actionari

Crt.

62,800
100
Theodor Berna 99.98 %
Fodor Mihai 0.02%

5

Obiect principal de activitate

4211 - constructii de drumuri si
autostrazi

Sursa: Extras Oficiul National al Registrului Comertului

1.4 Scurt istoric al societății debitoare si situatia juridica a societatii
1.4. 1 Scurt istoric
Tehnologica Radion este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu
capital privat, fiind infiintata de catre Theodor Berna in anul 1993 si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv si a
dispozitiilor legale in vigoare. Compania si-a inceput activitatea cu mici proiecte
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de infrastructura si constructii civile, iar de la infiintare si pana in prezent a
devenit un reper important pe piata de constructii din Romania, atingand o cifra
de afaceri in valoare de 150 Mil. Eur.
Sumele investite in dezvoltarea infrastructurii din Romania in ultimii ani, i-au
permis companiei o integrare pe verticala a tuturor proceselor necesare atingerii
obiectivelor asumate in cadrul acestor proiecte, incluzand :


cariera de piatra si fabrica de asfalt la Cerna



statie de sortare-spalare agregate naturale la Gaiseni



2 statii sortare-spalare balast, 3 statii de sortare-concasare balast la
Lipanesti



fabrica de asfalt la Medgidia



fabrica de asfalt, fabrica de emulsie si instalatie concasat betoane la
Catelu



fabrici de borduri, balast stabilizat, betoane, asfalt la Chitila



statie de asfalt la Craiova



2 statii de betoane la Drumul carierei



statie de incarcare barje Turcoaia



statia de descarcare barje la Oltenita

Cea mai mare parte a cifrei de afaceri este realizata de catre companie prin
participarea directa la licitatii publice :


in asociere cu diferite companii prin punerea in comun a infrastructurii
necesare (materie prima, materiale, utilaje, forta de munca) cu scopul
contractarii proiectelor complexe ce nu permit unei singure companii
finalizarea in conditii de calitate si la timp a lucrarilor respective;



ca subcontractor sau ca tert sustinator pentru diferite companii realizand
lucrarile necesare pentru o parte a proiectului contractant;

Desi Tehnologica Radion a ajuns in ultimii ani un participant prezent la marile
proiecte de infrastructura ale Bucurestiului si zonei de sud a Romaniei, dupa
investitii semnificative in statii de mixturi, statii de betoane si utilaje, aceasta a
inceput sa se confrunte cu probleme de finantare ale capitalului de lucru.
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O alta cauza a problemelor de natura financiara cu care s-a confruntat
Tehnologica Radion a fost determinata de criza economica care a afectat si
domeniul constructiilor prin scaderea sumelor investite atat in proiectele private
cat si in cele publice, aspecte ce nu a permis companiei sa procedeze la
restructurarea portofoliului de clienti, ponderea intre sumele atrase de la
autoritatile publice si cele provenite de la clientii privati schimbandu-se intr-o
maniera semnificativa.
1.4.2 Situația juridică a societății
Prin Incheierea de ședință din data de 15.09.2014 pronunțată de Tribunalul
Bucuresti secția a VII –a Civila în dosarul nr. 29969/3/2014 s-a dispus
deschiderea procedurii de insolventa a Tehnologica Radion SRL si a fost
desemnat in calitate de administrator judiciar, consortiul format din SMDA
Insolvency SPRL si General Grup Expert SPRL.
Prin Hotararea nr. 5903/22.06.2015 s-a dispus de catre instanta ridicarea
dreptului de administrare a debitoarei iar prin Hotararea nr. 1917/16.11.2015,
Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv apelul formulat impotriva hotararii
prin care s-a ridicat dreptul de administrare a debitoarei Tehnologica Radion.
La momentul propunerii planului de reorganizare, activitatea debitoarei se
desfasoara sub conducerea administratorului judiciar desemnat si confirmat de
catre creditori, SMDA Insolvency SPRL si General Grup Expert SPRL
1.4.3 Analiza economico-financiară
Analiza situatiei patrimoniului
Avand in vedere faptul ca la data intocmirii planului de reorganizare, situatiile
financiare la 31.12.2015 nu au fost intocmite si transmise organelor fiscale in
analiza situatiei patrimoniului s-au avut in vedere situatiile financiare pentru
perioada 31.12.2013 – 31.12.2014.
Situatia in evolutie a patrimoniului este redata in tabelul de mai jos:
Bilant Contabil

31.12.2013 (LEI)

31.12.2014 (LEI)
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A. ACTIVE
A.1.1. Imobilizari necorporale
A.1.2. Imobilizari corporale
A.1.3. Imobilizari financiare
A.1. Total active imobilizate
A.2.1. Stocuri
A.2.2. Creante
A.2.3. Disponibilitati
A.2. Total active circulante
A.3. Alte active
Total active
B. PASIVE
Capital si rezerve
B.1.1. Capital social
B.1.2. Rezerve din reevaluare
B.1.3. Alte rezerve
B.1.4. Rezultatul exercitiului financiar
B.1.5. Rezultatul reportat
B.1.6. Repartizarea profitului
B.1. Total capitaluri proprii
B.2. Provizioane
B.3. Datorii
B.3.1. Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada de 1 an
B.3.2. Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de 1 an
Total datorii
B.4. Alte pasive
Total pasive

2,997,418
368,574,119
10,990
371,582,527
58,863,567
253,665,760
28,072,842
340,602,169
833,612

2,881,680
343,186,035
10,990
346,078,705
32,768,040
98,981,075
41,152,344
172,901,459
78,541

713,018,308

519,058,705

6,280,000
103,362,934
140,887,282
3,875,646
71,627,120
0
326,032,982
3,935,675

6,280,000
103,362,420
140,887,796
-108,217,599
2,470,944
0
144,783,561
3,792,574

330,801,012

345,074,840

52,248,639

25,407,730

383,049,651
0

370,482,570
0

713,018,308

519,058,705

Sursa: Extras Bilant la data de 31.12.2013, 31.12.2014 al Tehnologica Radion SRL

Din analiza datelor de mai sus se desprind urmatoarele:
A. ACTIVE:
A.1. - Activele imobilizate:
A.1.1. - Imobilizari necorporale:
Imobilizarile necorporale constau in licente software atat pentru programe
informatice de uz general de genul Microsoft Windows, Microsoft Office,
cat si programe specifice activitatii de constructii, WinDev, etc, dar si
licente de distributie si furnizare gaze naturale catre consumatori finali.
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A.1.2. - Imobilizari corporale:
Compania detine bunuri imobiliare constand in terenuri, constructii cat si
amenajari ale acestora, dar si imobilizari corporale mobile constand in
echipamente tehnologice (statii de mixturi asfaltice, statii de betoane, statii de
prefabricate din beton, statii de concasare si sortare agregate minerale, statie de
emulsie cationica, utilaje, etc), aparate si instalatii (aparatura de laborator,
tehnica de calcul, aparatura de supraveghere), mijloace de transport marfa si
persoane

(autoturisme,

autoutilitare,

autocamioane,

microbuze

transport

persoane, automacarale, etc), mobilier, birotica, imobilizari corporale in curs.
În tabelul următor prezentăm detaliat evoluția imobilizărilor corporale:
Valoare de intrare

Sold la 31.12.2013

Sold la 31.12.2014

277,203,346

277,253,346

Constructii

42,699,016

42,695,682

instalatii tehnice si masini

70,962,345

41,644,182

114,208,542

110,727,137

5,260,734

6,594,230

510,333,983

478,914,577

3,865,125

6,407,218

instalatii tehnice si masini

54,161,189

37,832,949

Alte instalatii, utilaje si mobilier

83,733,551

91,488,375

141,759,865

135,728,542

Terenuri

Alte instalatii, utilaje si mobilier
Avansuri si imobilizari in curs
Total
Amortizare cumulata
Constructii

Total amortizare
Provizioane
Valoare neta

368,574,118

343,186,035

Sursa: Balanta de verificare Decembrie 2013, Decembrie 2014 a Tehnologica Radion SRL

In totalul imobilizarilor ponderea cea mai mare o au terenurile,cu o valoare
contabila de 277.253.346 lei, urmate de echipamente si utilaje in valoare de
99.163.039 lei, constructii si amenajari de constructii in valoare de 42.695.682
lei si masini si mijloace de transport in valoare de 41.644.199 (din care masini si
mijloace de transport achizitionate in leasing financiar avand contracte in
derulare in valoare de 17.403.308 lei).Totodata, compania detine bunuri care
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sunt ipotecate si/sau sechestrate in favoarea unor institutii ( ANAF: 41.624.580
LEI, BRD: 242.319.113 LEI, BANCA TRANSILVANIA: 36.923.326 LEI)
A.1.3. - Imobilizari financiare:
Situatia imobilizarilor financiare in perioada 31.12.2013-31.12.2014 se prezinta
astfel:
Cost
Titluri de participare detinute la
entitatile afiliate
Alte imobilizari
Total
Provizioane pentru deprecieri
Valoare neta

Sold la 31.12.2013
(LEI)
10,990

Sold la 31.12.2014 (LEI)

22,427,062
22,438,052

20,134,871
20,145,861

1,239,989
21,198,063

16,443,599
3,702,262

10,990

Sursa: Situatia contabila a debitoarei Tehnologica Radion 2013-2014

A.2. – Active circulante:
A.2.1. Stocuri
In perioada 31.08.2014-31.08.2015 stocurile au avut o evolutie descrescatoare.
Totalul stocurilor la data 31.08.2015 este de 24.751.611 si constau in materii
prome si matreiale consumabile in valoare de 7.912.671 lei, obiecte de inventar
in valoare de 173.380 lei, materii prime in curs de aprovizionare 158.194 lei,
servicii in curs de aprovizionare 14.885.788 lei, produse finite 1.599.519 lei,
marfuri 6.689 lei si ambalaje 15.369 lei.
Datele prezentate mai sus sunt cele avute in vedere si in Raportul de evaluare
intocmit in cadrul procedurii la data de 30.08.2015.
A.2.2. Creante
La data de 31.08.2015 societatea are creante de incasat in valoare de
115.138.461 lei, si a constituit provizioane pentru deprecierea creantelor in
suma de 16.567.035 lei, astfel ca valoarea neta a creantelor este de 98.571.426
lei
Compania a provizionat mare parte din creantele existente in sold la acea data
pentru care s-a apreciat ca sunt sanse minime de recuperare. In estimarea
gradului de recuperabilitate s-au considerat urmatoarele aspecte:


Starea debitorului (functiune /insolventa/faliment)
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Vechimea creantei



Posibilitatea castigarii termenelor in instanta pentru clientii care au fost
actionati in instanta la data evaluarii provizionului;



Relatiile comerciale din ultima perioada cu debitorul.

In perioada de insolventa au fost recuperate sume in cuantum de
103.000.000 lei .Suma nu include compensari si sume retinute drept
garantie pentru lucrarile executate de Tehnologica Radion.
Conform raportului de evaluare, valoarea de piata a creantelor de recuperat
este de 66.653.435 lei. Precizam ca, creantele de recuperate includ si sumele
cuvenite debitoarei de la Max Boegl.
Cu privire la relatia comerciala dintre debitoarea Tehnologica Radion si Max
Boegl, privind Contractul de proiectare si executie de lucrari nr 20/14.04.2011 privind
„Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1 Romancierilor – Statia
Valea Ialomitei inclusiv depou si galeria de legatura – structura de rezistenta“ si
Contractul de subantrepriza nr. 2149OT/19.05.2011, precizam faptul ca, in data de
04.09.2014 Max Boegl a transmis debitoarei Tehnologica Radion Notificarea de
reziliere a contractului 21490T/19.05.2011 si de executare a scrisorii de garantie
bancara 102435/24.04.2013 iar in data de 29.09.2014 Max Boegl a executat Scrisoarea
de Garantie Bancara in valoare de 14.000.000 lei.



Totodata, mentionam ca, acest contract a fost cesionat in favoarea creditorului
BRD.



In prezent, exista pe rolul Tribunalului Bucuresti litigiul ce face obiectul dosarului
nr.10591/3/2015.



Incasarea sumelor cuvenite Tehnologica Radion pentru lucrarile executate
depinde exclusiv de incheierea actelor aditionale dintre Max Boegl si Metrorex,
sume care vor fi distribuite creditorului ipotecar BRD in cadrul planului de
reorganizare si in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2014.
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A.2.3. Disponibilitati
Situatia disponibilitatilor in perioada 31.08.2014-31.08.2015 se prezinta intr-o
evolutie crescatoare, de la 37.789.065 lei la 42.092.915 lei, reflectand o
imbunatatire a situatiei fluxului de numerar in perioada mentionata.

Situatia disponibilitatilor

31.12.2013 (LEI)

Disponibilitati banesti

28,072,842

31.12.2014 (LEI)
41,152,344

Sursa: Balanta de verificare 2013-2014 a Tehnologica Radion SRL

B – PASIVE
Pasivul total al unei societati se compune din:
1. capitaluri proprii, respectiv: capital social, rezerve legale, rezerve
statutare, rezerve din reevaluari, actiuni proprii, rezultatul exercitiului,
rezultatul reportat, repartizarea profitului;
2. datorii totale, respectiv: datorii pe termen scurt (furnizori, clienti
creditori, obligatii salariale si fata de buget etc) si datorii sau obligatii financiare
pe termen mai mare de un an (credite, imprumuturi si datorii asimilate, etc);
3. provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
4. alte pasive.
B.1.Capitaluri proprii:
Capitalul social al societatii la data de 31.12.2014 este de 6.280.000 lei, divizat
in 62.800 parti sociale cu o valoare unitara de 100 lei.
B.2. Datorii:
Componenta datoriilor pe termen scurt in perioada analizata fost urmatoarea:
Denumire
Leasing
Personal
Buget asigurari sociale
Buget de stat
Creditori diversi
Credite bancare
Avansuri incasate de la clienti
Furnizori
Alte datorii
Total pasive

31.12.2013 (LEI)

31.12.2014 (LEI)

21,704,060
7,816,786
3,579,152
5,348,538
4,241,806
74,912,665
1,593,106
195,954,764
15,650,135
330,801,012

6,498,683
987,810
3,866,419
8,455,125
3,216,381
111,412,165
18,224,536
190,749,613
1,664,108
345,074,840

Sursa: Balanta de verificare a Tehnologica Radion SRL
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Precizam faptul ca tabelul de mai sus cuprinde si creantele existente impotriva
debitoarei Tehnologica Radion inregistrate in tabelul definitiv actualizat de
creante. Cu privire la valoarea creantelor inregistrate impotriva debitoarei,
aceasta este redata corespunzator informatiilor expuse mai jos, pentru fiecare
categorie de creante:
Categorii

Beneficiari
cauze de
preferinta
BRD
BT
ANAF
Titan Mar
Creditori
Bugetari
Creditori
Chirografari
(fara creditori
indispensabili)
Creditori
indispensabili
Titulari
creante
salariale

Structura masa
credala

Creante sub
conditie

Creante
nescadente

199,303,427.99

Structura masa
credala(nescadente
+sub conditie)
199,303,427.99

78,978,835.10
16,543,989.99
98.545.380

78,978,835.10
16,543,989.99
98.545.380

5,235,223
16,281.30

282,634.49

5,235,223
35.492.782,56

33.826.035,65

11,282,724.98

151.380.779,57

35.193.866,77
106.272.018,94

26,657,809

26,657,809

19,339

19,339

33.842.316,95

11,565,359.47

412.854.138,31

367.446.461,89
Sursa : Extras Tabel Definitiv actualizat a Tehnologica Radion SRL publicat la data de 17.03.2016

B.3 Analiza evolutiei contului de profit si pierdere:
Contul de profit si pierdere este un document contabil de sinteza care ofera o
imagine fidela asupra performantei financiare, sintetizand intr-o maniera
explicita veniturile si cheltuielile dintr-o perioada de gestiune si pe aceasta baza
prezinta modul de formare al rezultatelor economice. Imaginea de ansamblu
asupra contului de profit si pierdere este prezentata in tabelul de mai jos:
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Descriere

Productia vanduta
Venituri din vanzarea
marfurilor
Reduceri comerciale
acordate
Cifra de afaceri
Alte venituri din
exploatare
Venituri din exploatare
Materii prime,
material
Alte cheltuieli material
Energie, apa
Costul marfurilor
Reducceri comerciale
primate
Cheltuieli personal si
assimilate
Deprecieri imobilizari
Deprecieri active
circulante
Ajustari privind
provizioanele pentru
riscuri si cheltuieli si
provizioanele
reglementate
Alte cheltuieli de
exploatare
Total cheltuieli din
exploatare
DEBIT
Venituri financiare

Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat brut
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31/12/2013
(12 luni)
LEI
353,333,279
3,563,529

31/12/2014
(12 luni)
LEI
123,776,542
5,343,407

5,246

13,209

356,891,562

129,106,740

73,301,701

7,338,386

26,514,482

3,093,407

403,157,740

180,235,227

76,395,108

165,977,138

101,410,717

21,004,973

9,049,119
7,491,652
2,734,981
76,410

5,043,244
5,408,152
3,805,267
101,536

1,027,520
1,972,665
2,303,469
162,906

47,190,547

48,854,918

24,229,291

27,690,778
-

21,930,178
-

11,911,920
-

-12,241,318

15015557

141,740,700

83,501,144

13,519,264

389,557,187

284,867,641

76,132,008

13,600,553

-104,632,414

263,100

3,833,087

30/11/2015
(11 luni)
LEI
69,628,657
3,673,044
-

-

246,341

12,615,467
-8,782,380

963,642
4,548,827
-3,585,185

299,877
209,564

406,990,827
402,172,654
4,818,173

181,198,869
289,416,468
-108,217,599

76,641,449
76,431,885
209,564

Impozit pe profit
Profit net

942557
3,875,646

-108,217,599

209,564

Sursa: Extras Cont de profit si pierdere a Tehnologica Radion SRL 2013-2014

Asa cum este evidentiat in tabelul de mai sus compania a incheiat primul an al
periodei de observatie cu profit, creand premisele reorganizarii prin aplicarea cu
succes a masurilor de restructurare. Dupa cum se observa in tabelul de mai
sus, compania a continuat in 2015 restructurarea costurilor cu personalul dar
si a materiilor prime si materialelor, costuri care au scazut mai mult decat a
scazut cifra de afaceri in aceeasi perioada, rezultand o eficienta a operarii
costurilor in 2015, reusind chiar sa realizeze profit in cursul anului (pentru cifre
cumulate la 11 luni) .Se poate observa ca majoritatea cheltuielilor au evoluat in
sensul diminuarii fata de aceeasi perioada a anului 2014, fapt ce confirma
oportunitatea implementarii masurilor de restructurare.
Capitolul 2. Starea societatii la data intocmirii planului de reorganizare
2.1 Structura de personal si organizarea interna
2.1.1 Organizare
Compania este organizata in urmatoarele departamente:


Directia tehnica- intocmirea dosarelor de participare la licitatii, intocmirea
de

oferte

catre

clienti

privati,

contractarea

lucrarilor,

intocmirea

atasamentelor, masuratorilor si a situatiilor de lucrari in vederea
decontarii cu institutiile publice si private;


Directia calitate – intocmirea documentatiei pentru decontare lucrarii si
pentru cartea constructiei lucrarii; obtinerea diferitelor certificari necesare
calitate, mediu, sanatate;



Directia proiecte – executarea si urmariea proiectelor in derulare conform
graficelor de executie, respectand termenele de finalizare;



Directia baza productie – gestionarea statiilor de mixturi asfaltice, a
statiilor de betoane, a balastierelor si a carierelor de piatra;



Directia mecanizare – gestionarea utilajelor companiei si a parcului auto;



Directia economica- inregistrarea documentelor contabile, depunerea
declaratiilor fiscale, intocmirea rapoartelor economica catre management
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Serviciu juridic- urmarirea stadiului litigiilor, reprezentarea companiei in
diverse litigii aflate pe rolul instantelor.

2.1.2 Managementul

La data intocmirii planului de reorganizare, managementul intern al companiei
este asigurat de catre directorul general dl. Corneliu Cherbis, inginer de
profesie , care are o experienta semnificativa in managementul companiilor
active in domeniul tehnic si a societatilor aflate in procedura de insolventa.
Impreuna cu departamentele mentionate mai sus, debitoarea isi va desfasura
activitatea sub conducerea administratorul judiciar (consortiul SMDA
Insolvency SPRL si General Grup Expert SPRL), debitoarea avand dreptul de
administrare ridicat.
Precizam faptul ca, persoanele responsabile de conducerea departamentelor
sunt persoane cu experienta atat in cadrul companiei cat si in domeniile in
care activeaza.
Prezentam pe scurt, schema personalului debitoarei care va asigura buna
desfasurare a activitatii pe perioada derularii planului de reorganizare:
Florin Vieru – Director economic
Adrian Josan – Director statii productie mixturi asfaltice si betoaneFlorin Boga –
Director departament mecanizare
Antonio Bogdan – Director departament productie
Cristina Berna – Director departament tehnic
Daniela Pluhovici – Director departament calitate

2.1.3 Personalul
Evolutia efectivului de personal in perioada 31.12.2012-01.03.2016 se prezinta
astfel:
-

Nr. efectiv de personal la 31.12.2013 – 2260;
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-

Nr. efectiv de personal la 31.12.2014 – 625 ;

-

Nr. efectiv de personal la 01.03.2016 – 516.

Se poate observa o descrestere a numarului de personal de la o perioada la alta
ca urmare a restructurarilor, in corelatie cu ajustarea pietei de constructii.
2.2 Descrierea generala a pietei
2.2.1 Analiza pietei specifice
In ultimii ani, pe fondul crizei financiare care a afectat economia in ansamblu,
piata constructiilor a cunoscut un declin major.In cadrul activitatii desfasurate,
Tehnologica Radion isi realiza o parte semnificativa a cifrei de afaceri din
proiectele castigate la licitatii publice, unde erau ofertate proiecte de utilitate
publica (strazi, autostrazi, retele de utilitati) dar si din contracte cu clienti
privati, care si-au redus de asemenea bugetele investite in acest domeniu pe
fondul crizei financiare.
Asigurarea fortei de munca presupune un cost important pentru Tehnologica
Radion si pentru piata constructiilor in ansamblu, cost care a avut tendinta
cresterii in ultimii ani, asta afectand si mai mult companiile de profil, in mod
direct fiind redusa marja de profit.
Avand in vedere specificul activitatii, compania a intampinat greutati si la
identificarea resurselor umane in vederea asigurarii

fortei de munca pentru

derularea si finalizarea proiectelor contractate.
Pe fondul elementelor descrise mai sus, compania a reusit din ce in ce mai greu
sa-si finanteze activitatea din sursele proprii. Decalajul dintre incasarile de la
institutiile publice si platile catre furnizorii de materii prime (furnizori privati) a
devenit imposibil de finantat de catre companie, situatia impunand identificarea
unor surse de finantare sub forma creditelor bancare.
Avand in vedere domeniul de activitate in care isi desfasura compania
activitatea, precum si tendintele legate de viitorul pietei de constructii din
Romania, bancile au procedat la securizarea riscului de nerambursare a
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creditelor contractate prin modificarea conditiilor de creditare si majorarea
garantiilor puse la dispozitia acestora, aspecte ce au dus la diminuarea cu si
mai mult a marjei de profit pentru Tehnologica Radion. Pentru pastrarea
portofoliului de clienti si pentru a evita situatia in care sa fie obligate la plata
despagubirilor in cadrul contractelor deja semnate, aceste masuri au determinat
companiile din acest domeniu sa activeze in pierdere.
In concluzie, toti factorii anterior mentionati au dus la incapacitatea companiei
de a opera eficient si de a-si finanta costurile determinate de activitatea
desfasurata, contribuind la starea de insolventa a acesteia,

iar pentru alte

companii ducand inclusiv la declararea procedurii de faliment.
In tabelul de mai jos se poate vedea o analiza a cifrei de afaceri si a profitului in
ultimii ani, aratand practic si tendintele industriei de profil.

An
bilant

Cifră de afaceri
(LEI)

Venituri (LEI)

Cheltuieli
(LEI)

Profit net /
pierdere netă
(LEI)

Număr
angajaţi

1999

1,377,652

1,379,975

1,079,763

185,471

17

2000

3,940,060

3,998,747

2,228,362

1,329,259

48

2001

9,789,771

9,879,783

8,602,309

1,246,278

71

2002

14,750,629

14,997,420

13,084,478

1,898,784

112

2003

23,589,561

23,903,090

23,354,686

533,402

162

2004

34,852,343

52,718,520

52,119,067

562,619

192

2005

73,130,827

85,825,114

76,907,549

7,610,141

229

2006

222,180,320

261,856,763

228,879,259

27,848,562

465

2007

495,975,116

578,768,370

442,881,141

114,145,210

1,551

2008

665,869,469

791,177,339

644,813,040

123,480,130

2,329

2009

459,070,700

533,964,781

514,262,626

16,433,617

1,360

2010

599,568,293

721,441,222

671,488,202

41,498,774

2,296

2011

584,307,327

682,332,563

654,728,177

23,428,197

2,546

2012

560,013,055

653,510,459

646,510,459

4,486,255

2,161

2013

356,891,562

406,990,827

402,172,654

3,875,646

2,002

Sursa: Extras cont de profit si pierdere a Tehnologica Radion SRL 1999-2013
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2.2.2 Concurenta
In ceea ce priveste concurenta pe piata constructiilor din Romania, din punctul
de vedere al Tehnologica Radion, companiile pot fi impartite in doua categorii.


Societati cu capital romanesc – Euroconstruct, Delta ACM, Straco Group,
UMB Spedition;



Societati cu capital strain – Strabag, Max Boegl, Astaldi, FCC.

Firmele romanesti de profil intampina in principal probleme similare cu ale
Tehnologica Radion, parte dintre acestea fiind supuse procedurii de insolventa
iar altele reusind cu greu sa – si finanteze costurile de exploatare.
De-a lungul perioadei de activitate, cifra de afaceri realizata in domeniul
constructiilor

precum

si

calitatea

lucrarilor

executate

a

contribuit

la

pozitionarea Tehnologica Radion printre cei mai importanti jucatori pe piata de
constructii din Romania.
In ceea ce priveste societatile cu capital strain, acestea sunt organizate sub
forma sucursalelor in Romania si apartin unor grupuri mari de constructii pe
plan mondial.
Avand in vedere relatiile si sustinerea financiara asigurata din societatii-mama,
aceste companii sunt practic singurele care reusesc sa-si optimizeze costurile
determinate de activitatea desfasurate si sa opereze marje de profit stabile.
Capitolul 3. Prezentarea activului societatii
Potrivit raportului de evaluare intocmit de SC. NEOCONSULT VALUATION SRL
la data de 31.08.2015 activul societatii avea urmatoarea componenta – (Anexa
2) :

Active
A. Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale

Valoare
contabila (LEI)

Valoare de
piata(LEI)

Valoare de
lichidare (LEI)

499,575,825

250,276,650

162,347,344

3,833,412

2,798,849

0
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1.Cheltuieli de constituire
2.Concesiuni, brevete, licente
3.Alte active necorporale
4.Imobilizari necorporale in curs
5.Avansuri imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
1.Imobiliare – terenuri din care :
Ipotecate BRD
Ipotecate Banca Transilvania
Sechestrate ANAF
Libere de sarcini
2.Imobiliare – constructii
Ipotecate BRD
Ipotecate Banca Transilvania
Sechestrate ANAF
Libere de sarcini
3.Echipamente tehnologice
Ipotecate BRD
Ipotecate Banca Transilvania
Sechestrate ANAF
Libere de sarcini
4.AMC
5.Mijloace de transport
6.Mijloace de transport in leasing
financiar*
7.Animale si plantatii
8.Mobilier, birotica
9.Imobilizari corporale in curs
III.Imobilizari financiare
1.Titluri de participare
2.Alte creante imobilizate
B.Active curente
1.Materii prime
2.Materiale consumabile
3.Obiecte de inventor
4.Materii prime in curs
5.Servicii in curs de executie
6.Produse finite
7.Marfuri
8.Ambalaje
C.Creante
1.Clienti
2.Facturi de intocmit
3.Furnizori debitori
4.Sume de incasat de la entitati afiliate
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0
613,072
3,220,340

0
0
2,798,849

0
0
0

477,131,583
277,253,346
225,336,919
7,070,926
41,624,580
3220921
42,695,682
11,639,947
5,606,452
0
25,449,283
99,163,039
5,342,247
24,245,948
0
69,574,844
4,432,876
24,240,891
17,403,308

247,477,801
93,478,567
63,395,351
2,825,095
23,915,388
3342733
37,399,392
11,193,400
4,939,247
0
21,266,745
70,718,997
4,390,084
11,002,636
0
55,326,277
1,713,516
27,778,533
10,725,777

162,347,344
70,108,925
47,546,513
2,118,821
17,936,541
2507050
28,049,544
8,395,050
3,704,435
0
15,950,059
42,431,398
2,634,051
6,601,582
0
33,195,765
1,028,109
16,667,120
0

3,018,543
4,070,694
4,853,204
18,610,830

706,000
1,233,434
3,723,585

529,500
740,060
2,792,688

0
0
13,526,951
19,589,949
2,955,495
2,989,960
125,293
121,224
12,273,332
1,109,346
4,640
10,659
66.553.435,27
36,373,346.00
26,347,962.19
2,538,181.68
0.00

0
0
13,526,951
17,760,494
2,216,621
2,242,470
93,970
90,618
12,273,332
832,009
3,480
7,994
66.553.435,27
36,373,346.00
26,347,962.19
2,538,181.68
0.00

10,990
18,599,840
24,751,611
3,856,838
4,055,835
173,380
158,193
14,885,788
1,599,519
6,689
15,369
115.138.461,26
39,027,199.02
27,633,975.88
29,206,038.46
0.00

5.Creante fata de personal
6.Creante fata de stat ( tva de
recuperat, alte taxe)
7.decontari in curs
4.Cheltuieli in avans
8.Debitori diversi
9.Cheltuieli in avans
10.Debitori diversi
D.Lichiditati si echivalente
1.Conturi la banci in lei si valuta
2.Casa in lei si valuta
3.Avansuri de trezorerie
Total

71,709.50

68,372.33

68,372.33

0.00
1,589,423.04
172,092.45
17,899,997.70
3,965.21
-465,940.00
42,092,915
41,408,353
13,749
670,813
681,558,812

0.00
1,515,455.41
172,092.45
0.00
3,965.21
-465,940.00
42,092,915
41,408,353
13,749
670,813

0.00
1,515,455.41
172,092.45
0.00
3,965.21
-465,940.00
42,092,915
41,408,353
13,749
670,813
288,754,188

378,512,949
Sursa : Extras Raport de evaluare a patrimoniului Tehnologica Radion SRL
intocmit de SC NEO CONSULT VALUATION SRL nr. 5042/13.10.2015

În concluzie, valoarea totală a activelor societății Tehnologica Radion la data
de 31.08.2015, data intocmirii Raportului de evaluare a patrimoniului
companiei, era de:


288754,188 lei, sumă ce s-ar putea obține în cazul în care activul ar fi
valorificat dacă societatea ar intra în procedura falimentului.



378.512.949lei, sumă ce s-ar putea obține în cazul în care activul ar fi
valorificat dacă societatea și-ar continua activitatea.

Capitolul 4. Prezentarea pasivului societății
4.1. Tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitoarei
În urma soluționării tuturor contestatiilor de catre judecatorul sindic sau
admise provizoriu de acesta, administratorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv
al creantelor impotriva averii S.C. TEHNOLOGICA RADION SRL.
Acesta a fost depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului
Bucuresti la data de 15.10.2015 si publicat in BPI nr.17605/19.10.2015.
Precizam faptul ca, tabelul definitiv nu cuprinde inregistrarea creantelor
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beneficiare ale unei cauze de preferinta pana la valoarea de piata a garantiei
stabilita prin evaluare, in conformitate cu prev. art. 103 din Legea nr. 85/2014,
dat fiind faptul ca raportul de evaluare nu a fost finalizat pana la data intocmirii
tabelului.
Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr.3.
Ulterior, in data de 30.10.2015 a fost depus la dosarul cauzei, tabelul definitiv
actualizat al creantelor si publicat in BPI nr.18523/30.10.2015, tabel ce
cuprinde inregistrarea creantelor beneficiare ale unei cauze de preferinta pana
la valoarea de piata a garantiei stabilita prin evaluare, in conformitate cu prev.
art. 103 din Legea nr. 85/2014 si care sta la baza intocmirii prezentului plan de
reorganizare. Tabelul definitiv actualizat al creantelor este prezentat in Anexa 4.
In data de 17.03.2016 a fost depus tabelul definitiv actualizat de creante
Nr.3,publicat in BPI nr 5541 din 17.3.2016.
4.2. Datorii născute in timpul perioadei de observație (de la data
deschiderii procedurii și neachitate până la Noiembrie 2015).
De la data deschiderii procedurii și până la data de 30.11.2015 (data de referință
a planului de reorganizare), datoriile născute și neachitate erau în sumă de 11,
160,000 lei, compuse din:


Datorii către bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale: 3,710,000 lei;



Datorii către furnizori: 4,100,000 lei;



Garantii de buna executie retinute de la subcontractori: 380,000 lei



Datorii către salariați: 0 lei.



Prejudiciu constatat de DIICOT considerat ca fiind datorie curenta:
2,970,000 lei

Menționăm că în ceea ce privește datoriile către bugetul de stat și bugetele
asigurărilor sociale totalul datoriilor născute după data deschiderii procedurii
insolvenței (în perioada 15.09.2014 – 30.11.2015) este 27,901,811 lei, din care
debitoarea a achitat până la data de 30.11.2015 suma de 20,212,112 lei .
Totodată, facem mențiunea că,

la aceeasi data compania avea creante cu

posibilitate de incasare in valoare de 56, 227,333 lei (din care 49,227,333 lei –
creante nascute dupa deschiderea procedurii si 7,000,000 lei creante istorice ).
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Datorită faptului că societatea desfășoară activitate curentă în continuare, atat
datoriile cat si creantele născute după data deschiderii procedurii sunt într-o
dinamică continuă.
Capitolul 5. Premisele reorganizării
5.1. Premisele reorganizării
5.1.1. Aspecte economice
Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un mecanism care
permite comerciantului aflat în dificultate financiară, să se redreseze şi să-şi
continue activitatea comercială.
Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea societății în
circuitul comercial si pe cale de consecinta participarea acesteia în mod activ la
viața economică contribuind astfel la performanțele economiei naționale în
ansamblul ei. Principalele premise avute in vedere pentru reorganizarea
Tehnologica Radion SRL sunt următoarele:


Continuitatea activităţii debitoarei pe perioada de reorganizare;



Baza materială si patrimoniul de care dispune debitoarea îi permite
acesteia să-și desfășoare activitatea si sa o dezvolte;



Adoptarea a unor măsuri de reducere a costurilor acesteia şi a unui
control sporit asupra acestora ca urmare a deschiderii procedurii
insolvenței față de societate;



Demararea

procedurii

de

reorganizare

a

societății,

mentinerea

si

redresarea activității în conformitate cu contractele de lucrari existente va
crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce
va permite efectuarea de distribuiri către creditori;


Menținerea în economie a unei companii care va determina pe de o parte
menținerea locurilor de muncă, va genera surse de venit la bugetul de stat
și va fi un partener economic pentru furnizorii de servicii;



Reintegrarea in circuitul economic la sfarsitul perioadei de reorganizare.

Per a contrario, deschiderea procedurii falimentului împotriva societății va
determina dizolvarea societății, pierderea locurilor de muncă, șanse reduse de
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valorificare a bunurilor societății care s-ar vinde ca simple active și nu ca active
funcționale, iar în contextul actual, interesul unor potențiali investitori pentru
achizitionarea acestora ar fi extrem de redus.
Astfel, societatea îşi propune relansarea activitatii de baza prin restructurarea
acesteia din punct de vedere operațional precum si prin diversificarea serviciilor
sau chiar inversarea ponderii in cifra de afaceri a lucrarilor executate in sensul
acordarii unei atentii sporite atragerii de clienti privati cu termene de plata mai
scurte ce vor asigura capitalul de lucru necesar sustinerii activitatii.
În acest sens, în prezent se efectuează demersuri în vederea stabilizarii si
creșterii cifrei de afaceri a societății debitoare prin intensificarea demersurilor
atragerii de clienti privati noi si implicit a cresterii utilizarii capacitatii de
productie din statiile de betoane si mixturi asfaltice .
Valoarea totală a proiectelor identificate în cadrul Master Planului General de
Transport si in care exista toate premise de participare pentru Tehnologica
Radion este de 45,451 mld. de euro, care include proiecte de investiții în
infrastructura de transport a României pentru sectorul de transport rutier,
feroviar, și multimodal.
Compania isi propune sa atraga in perioada 2016 – 2019 aproximativ 43 mil
euro pentru finantarea planului de reorganizare (aproximativ 1 % din totalul
investiilor preconizate a fi realizare in Romania in acelasi interval), procent pe
care il consideram posibil luand in considerare cota de piata a companiei din
ultimii ani, capacitatea de productie a statiilor precum si flota de utilaje
disponibila.
Sumele ce urmeaza sa finanteze planul de reorganizare se bazeaza pe
contracte deja semnate in valoare de 194.703 mii lei, asa cum sunt
prezentate in tabelul de mai jos :
Contracte semnate in urma participarii Tehnologica Radion
la licitatii publice (Anexa 5)
Tip lucrare
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Venit
estimat

Venit
estimat

Venit
estimat

Stadiu
contracte

2016
80,000,000.0
0
10,000,000.0
0

Pantelimon
TGB - ADP

2018
semnat

0.00
10,000,000.
00
1,000,000.0
0

2,500,000.00

0.00
10,000,000.
00
1,000,000.0
0
1,000,000.0
0
2,000,000.0
0

2,500,000.00
1,000,000.00

800,000.00
500,000.00

0.00
0.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00

800,000.00

0.00

7,500,000.00

400,000.00
2,500,000.0
0
2,500,000.0
0
3,300,000.0
0
7,500,000.0
0

0.00
2,500,000.0
0
3,500,000.0
0
7,500,000.0
0

4,439,000.00

4,772,000.0
0

9,592,000.0
0

1,200,000.00
121,939,000.
00

700,000.00
37,472,000.
00

700,000.00
35,292,000.
00

Telor - Giurgiu

1,000,000.00
Telor SDN Braila (asfalt)

3,000,000.00
Orasul Murfatlar
Telor SDN Constanta
(asfalt)
Telor SDN Targoviste

2017

semnat
semnat
semnat

0.00
semnat

500,000.00
semnat

Telor DRDP Bucuresti
(autostrazi)
Telor DRDP Bucuresti
(Bucuresti SUD)
Telor DRDP
Bucuresti(Ploiesti)

semnat
semnat

2,500,000.00

TGB - Dezapezire

1,500,000.00
Inchirieri utilaje

3,000,000.00
Lucrari civile - Reabilitari
blocuri
Gaze
Cariere/balastiere/statii
mixturi (doar terti)
TOTAL

semnat

semnat
semnat
semnat

ctr semnat pt
cresterea din
2017

Sursa: Situatia licitatiilor castigate de catre Tehnologica Radion SRL

5.1.2. Aspecte sociale
Chiar dacă în perioada de reorganizare va fi necesară o reducere a numărului de
personal al societății, externalizarea unor servicii, renegocierea unor contracte
sau chiar si restructurarile de costuri, investitiile preconizate in infrastructura
bugetate in urmatorii ani de catre autoritatile publice, vor determina o creștere si
a activității care va genera crearea unor noi locuri de muncă.
5.1.3. Avantajele reorganizării
5.1.3.1. Avantaje faţă de procedura falimentului
Procesul de reorganizare comportă următoarele avantaje:
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1. Prin continuarea activitatii debitoarei de constructii drumuri precum si
constructii civile, va creşte considerabil gradul de vandabilitate al
bunurilor unei societăţi in activitate/functionare, faţă de ipoteza unei
proceduri de faliment in care se desfasoara strict doar operatiuni de
conservare si lichidare (patrimoniu care, nefiind utilizat, este supus
degradării inevitabile până la momentul înstrăinării);
2. Totodata folosirea statiilor de mixturi asfaltice si a statiilor de betoane,
principalele active ale companiei, alaturi de parcul de utilaje, in procesul
de productie creste posibilitatea valorificarii acestora prin procesul de
licitatie si totodata generarea de surse de finantare pentru companie pana
la momentul finalizarii platilor propuse prin planul de reorganizare,
respectiv programul de plati.
3. De asemenea, prin continuarea activităţii debitoarei cresc considerabil
şansele de atragere a unui potential investitor in vederea valorificarii
intregului patrimoniu ca un tot unitar/ansamblu în stare de funcţionare
(vanzarea afacerii);
4. Societatea inregistreaza costuri fixe (utilităţi, salarii, pază, licente,
impozite, taxe locale, etc.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi
amortizate decât prin continuarea activităţii de bază.
In cadrul procedurii de faliment, toate aceste cheltuieli sunt considerate
cheltuieli de procedura si ar urma să fie plătite cu prioritate din valoarea
bunurilor vândute, conform prevederilor art. 159 si 161 din Legea nr.
85/2014 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), avand drept efect
diminuarea gradului de satisfacere a creantelor creditorilor.
5. Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente,
ţinând cont de necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei
societăţi de renume in domeniul constructiilor, cu peste 1500 angajati la
data deschiderii procedurii de insolventa, si cu rezultate concretizate în
obținerea unor importante

cote de piata si cifre de afaceri pentru

activitatea sa.
5.1.3.2. Avantaje pentru principalele categorii de creditori


Creditorii beneficiari a unei cauze de preferinta

În ceea ce priveşte creantele creditorilor care beneficiază de o cauză de
preferinţă reprezentati de BRD, Banca Transilvania, ANAF si Titan Mar,
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prezentul plan de reorganizare prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de
recuperare a creanțelor deținute de către aceștia identificate astfel:
Categorii

Structura masa credala

Beneficiari
cauze de
preferinta
BRD
BT
ANAF
TITAN
MAR

Val propusa la plata prin % acoperire
plan

199,303,428
78,978,835
16,543,990
98,545,380

199,303,428
78,978,835
16,543,990
98,545,380

100%
100%
100%
100%

5,235,223

5,235,223

100%

Sursa: Extras Tabel definitiv actualizat de creante a Tehnologica Radion SRL publicat
in 17.3.2016

În ipoteza intrării Societăţii în faliment, valoarea creanțelor creditorilor care
beneficiază de o cauză de preferinţă ar putea fi acoperită

in procent de

aproximativ 72% (dupa deducerea cheltuielilor de procedura) dacă s-ar obține în
urma valorificării un preț egal cu valoarea de piață a bunurilor.
Astfel, si in situatia primirii unei oferte in bloc pentru toate activele societatii,
intre data efectuarii achizitiei si data reinceperii activitatii, consideram ca va
exista un decalaj in care s-ar putea pierde cotele de piata detinute si efortul de
marketing pentru recastigarea pozitiei debitoarei.

Considerand totodata si specificul industriei (piata de constructii),faptul ca la
acest moment exista un excedent de utilaje pe piata second-hand , iar piata
imobiliara (a doua mare componeneta a activelor societatii,este in declin)
consideram procentul mentionat mai sus ca fiind unul realist.


Creditorii bugetari

In cazul procedurii de reorganizare, creditorii bugetari isi vor recupera in
integralitate creantele conform programului de plati anexat. De asemenea, pe
parcursul celor trei ani de reorganizare, debitoarea va achita si toate creantele
curente care decurg din desfasurarea activitatii precum: stopaj la sursa, TVA,
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impozite si taxe locale aferente imobilelor pe care le detine in proprietate.
Estimativ, raportat la valoarea acestor creante achitate lunar de la momentul
deschiderii procedurii, astfel cum am mentionat anterior, debitoarea a achitat
aproximativ 20, 200, 000 lei la bugetul de stat.


Creditorii salariati

In ceea ce priveste creditorii salariati, implementarea prezentului plan de
reorganizare prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a
creanțelor deținute de către aceștia, respectiv

plata integrala

a creantelor

salariale in primele 30 de zile de la data confirmarii planului de reorganizare.
Reorganizarea Tehnologica Radion SRL

profită creditorilor salariali pentru

următoarele motive:
 Implementarea planului de reorganziare va asigura recuperarea
integrală a creanțelor salariale în termen 30 zile de la data
confirmării planului, în timp ce în caz de faliment, aceștia si-ar
recupera suma dupa deducerea cheltuielilor de procedura ;
 Reorganizarea societății presupune continuarea activității

actuale si

diversificarea ei, ceea ce înseamnă pentru actualii salariați ai Tehnologica
Radion

SRL

menținerea

locului

de

muncă,

iar

pentru

salariații

disponibilizați, poate însemna recuperarea locului de muncă.


Creditorii chirografari

Reorganizarea societăţii, prin continuarea activităţii, are drept consecinţă
continuarea relaţiilor contractuale cu furnizorii de materie primă (bitum, filler)
si de servicii de pe piaţa internă, o parte dintre aceştia fiind şi creditori ai
Societăţii.
Deşi prezentul plan de reorganizare conţine distribuiri pentru această categorie
de creditori de doar 1% , apreciem că implementarea acestuia va genera
avantaje și pentru această categorie prin posibilitatea acestora de a avea, atât pe
durata planului de reorganizare, cât și ulterior un partener comercial în
Societate sau în continuarea afacerii ei, fapt care le-ar permite obţinerea unor
beneficii. Colaborarea cu un partener economic al cărui necesar considerabil de
resurse

este satisfăcut de pe acest segment de piaţă,

reprezintă o sursă

importantă de venituri pentru societăţile furnizoare, sursă care ar dispărea în
cazul falimentului societăţii.
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5.2. Durata perioadei de reorganizare și conducerea societății pe perioada
de reorganizare
5.2.1. Durata perioadei de reorganizare
Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este de 3 ani calculati
de la data confirmatii planului de catre judecatorul sindic conform art. 133 alin.
3 din Legea 85/2014. În conformitate cu prevederile art. 139 alin. 5 din Legea
85/2014, modificarea planului de reorganizare inclusiv prelungirea acestuia se
poate face oricand pe parcusului perioadei de reorganizare, fara a se putea
depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea
initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia
de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. Votarea
modificarii de catre Adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold,
la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare.
Modifcarea planului va trebui sa fie confirmata de catre judecatorul sindic.
5.2.2. Conducerea societății pe perioada de reorganizare
În urma confirmării planului, societatea debitoare îşi va conduce activitatea prin
consortiul de administratori judiciari: SMDA Insolvency SPRL si General Grup
Expert SPRL.
Capitolul 6. Strategia de reorganizare și surse de finanțare a planului de
reorganizare
6.1. Strategia de reorganizare
Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi
intreprinse de debitoare, în vederea implementării planului în scopul redresării
activitatii debitoarei și a distribuirilor catre creditorii săi, în cuantumul indicat
în cuprinsul prgramului de plati.
Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 133 alin. 5 din Legea nr.
85/2014 si se refera la: restructurarea operationala, financiara si corporativa a
debitorului. Măsurile au scopul de a transforma debitoarea dintr-o companie
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dezechilibrată, aflată în insolvenţă, într-o societate solvabilă, capabilă să
respecte programul de plăți asumat.
Cu privire la implementarea planului de reorganizare, trebuie să menționăm
faptul că activitatea Tehnologica Radion SRL nu se poate desfasura decât prin
continuarea procesului de restructurare si castigarea increderii partenerilor
comerciali. Ulterior deschiderii procedurii insolvenței față de Societate, practic
aproape toți partenerii comerciali ai acesteia au încetat acordarea creditului
comercial, activitatea Societății derulându-se prin achitarea

bunurilor si

serviciilor, în avans sau la livrare. Acest fapt a determinat și o ajustare a cifrei de
afaceri prin pierderea unor clienti pentru care compania nu a putut produce,
deorece nu a avut capitalul de lucru necesar finantarii materiilor prime si
implicit a decalajului constituit intre platile pentru materii prime si materiale si
incasarea de la clienti.
Din cele menționate anterior, rezultă faptul că atât înainte, cât și după data
deschiderii procedurii insolvenței, debitoarea s-a confruntat cu o lipsă acută de
disponibilități mai ales pana cand efectele restructurarii activitatii s-au reflectat
in rezultatele financiare ale debitoarei.
In vederea implementarii planului de reorganizare, debitoarea Tehnologica
Radion are in vedere obtinerea surselor de finantare astfel:
i.

Venituri din activitatea curentă (contracte obtinute prin licitatii
publice, inchirieri de utilaje,vanzari de mixturi asfaltice).

Activitatea curenta desfasurata de catre debitoare presupune continuare
activitatilor efectuate in perioada de observatie respectiv:
 Lucrari diverse asa cum sunt prezentate mai jos:


Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale



Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane



Lucrari de instalatii electrice



Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat



Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide



Lucrari de pardosire si placare a peretilor
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Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri



Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii



Constructia de poduri si tuneluri



Constructii hidrotehnice

 Livrari de materiale folosite in constructii


Fabricarea betonului



Fabricarea Mortarului ante



Fabricarea produselor din beton pentru constructii



Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a



Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei



Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si a caolinului



Alte lucrari de instalatii pentru constructii



Activitati de testari si analize chimice



Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea



Distributia combustibililor gazosi prin conducte

 Inchirieri

de

utilaje

pentru

diverse

licitatii

in

care

participa

la

subcontractor sau tert sustinator.
 Servicii de productie mixturi asfaltice si betoane
Incasarile din activitatea curenta au fost estimate in baza urmatoarelor ipoteze :


Finalizare proiectelor contractate in cadrul carora compania are
calitatea de subcontractor sau tert sustinator sustinator ;



Participarea la noi proiecte de dezapezire organizate in cadrul licitatiilor
multianuale;



Stabilizarea precum si cresterea cifrei de afaceri rezultata din
inchirierea de utilaje pentru licitatiile in care compania are rolul de
subcontractor sau tert sustinator;



Cresterea numarului de licitatii la care compania va participa in anii
urmatori pe de o parte la licitatiile ce vor fi disponibile in cadrul Master
Planului pe Infrastructura aprobat la nivel national cat si prin
consolidarea si imbunatatirea relatiilor comerciali partenerii actuali;
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Reducerea numarului de zile de incasare prin schimbarea structurii
portofoliului de clienti, reducandu-se expunerea pe proiectele licitate
avand ca beneficiar autoritatile locale;



Cresterea numarului de proiecte executate pentru clientii privati prin
supravegherea

stricta

a

executarii

asigurarea relatiilor comerciale

obligatiilor

prin emiterea

contractuale

si

de instrumente de

garantare.
Platile necesare sustinerii activitatii curente in perioada planului de
reorganizare

(inclusiv onorariul administratorului

judiciar) au o valoare

estimata in cuntum de 263.516.832 lei.
Pentru previzionarea platilor s-a avut in vedere creditul comercial acordat de
catre furnizori si resursele necesare desfasurarii activitatii aferente perioadei de
reorganiare,

respectiv:

asigurarea

materiilor

prime

necesare

finalizarii

proiectelor, a serviciilor de utilitati, chirii, salarii, taxe.
S-a estimat o imbunatatire a creditului comercial acordat de catre furnizori,
fata de perioada imediat urmatoare intrarii in insolventa si a perioadei de
observatie, cand in cele mai multe cazuri, compania era obligata sa efectueze
platile in avans.
Prin raportare la perioada de observatie in ceea ce priveste modalitatea de plata
a furnizorilor precum si politica de acordare a creditului comercial,

este

evidentiata o crestere a credibilitatii din partea partenerilor comerciali inclusiv
prin majorarea termenelor de plata 30, 60 si 120 de zile pentru volume
semnificative din productia companiei. Considerand analiza de mai sus precum
si discutiile in desfasurare cu partenerii comerciali putem aprecia ca termenele
de plata se pot mentine la un interval de 60-90 de zile.
ii.

Vanzarea

partiala

a bunurilor din averea debitoarei (atat bunuri

gajate cat si bunuri libere de sarcini);
Incasări din vanzarea partiala activelor societății – suma estimată a se încasa
este in valoare de 234.866.599 lei reprezentata din :


Incasari din active gajate in favoarea creditorilor cu rang de

preferinta 121,661,201 lei. Aici s-a luat in considerare vanzarea activelor
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care sa nu afecteze finalizarea proiectelor in derulare si asumate a fi
finalizate si incasate in perioada de reorganizare. Sumele , asa cum
prevede si noul cod al insolventei vor fi distribuite catre creditorii cu rang
de preferinta pe masura se valaorifica activele grevate de sarcini ;


Incasari din vanzari de active libere de sarcini si care nu afecteaza
activitatea de productie – 94,900,000 lei.

Având în vedere prevederile Legii 85/2014 potrivit cărora o procedură de
reorganizare poate consta în continuarea activității sau lichidarea pe bază de
plan, partiala sau totala a activelor societatii, in prezentul plan s-a luat in
considerare valorificarea partiala a unor active.
Prezentul plan de reorganizare are in vedere vanzarea partiala de active in anul
3 tinand cont de faptul ca debitoarea isi va continua desfasurarea activitatii
conform obiectului de activitate cu bunurile pe care le are in dotare, active ce
vor putea fi valorificate la un pret atractiv pentru un potential investitor.
Valoarea incasata a fost estimata ca fiind o valoare aproape de cea de lichidare,
respectiv suma de 165.000.000 lei .
Compania a identificat o serie de active (terenuri, cladiri si diverse constructii)
care nu sunt vitale pentru desfasurarea activitatii, libere de sarcini si care a
decis sa le valorifice in cadrul procedurii de reorganizare pentru a creste gradul
de recuperare a sumelor inscrise la masa credala.
Valorificarea activelor va avea loc printr-una dintre metodele prevazute la art.
154 alin. 2 din Legea 85/2014, respectiv prin organizarea de licitatii publice,
negociere directa sau o combinatie a celor doua. Valorificarea activelor se va
putea face și prin darea în plată către creditorul garantat, cu acordul prealabil al
acestuia.
Masurile mentionate mai sus vor fi implementate in conditiile in care
desfasurarea activitatii curente a debitoarei nu va fi afectata. In situatia
valorificarii bunurilor in conditiile mentionate anterior, sumele incasata vor fi
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distribuite catre creditori cu respectarea cauzei de preferinta, chiar daca
scadenta de plata a acestora este prevazuta intr-un alt semestru.
In cazul in care creditorii, beneficiari ai unei cauze de preferinta, vor fi de acord
cu preluarea unor active in contul creantei conform masurilor prevazute prin
prezentul plan de reorganizare, la momentul preluarii se vor avea in vedere
inclusiv plata cheltuielilor aferente operatiunii de dare in plata.
iii.

Incasari din creante (atat creante istorice cat si creante curente)

Creantele existente la data propunerii planului, dupa scaderea provizioanelor:
66.553.435 lei din care:


Incasari din lucrari executate catre autoritati ale statului (Primarii,
Consilii judetene) 58.403.435 lei;



Incasari din creante nascute inainte de deschiderea procedurii de
insolventa, dar cu o vechime mai mare de 360 de zile la data de
31.12.2015 – 8,150,000 lei.
***

Incasarile totale din activitatea curenta si din vanzarea de active in perioada
planului de reorganizare sunt estimate la valoarea de 526.615.949 lei ( inclusiv
banii existenti in cont la inceputul perioadei) iar platile

pentru finantarea

activitatii in perioada planului de reorganizare sunt in valoare de 252.356.832
lei.
Din excedentul de 274.259.117 lei se vor achita datoriile acumulate in perioada
de observatie in valoare de 11,160,000 lei si platile cuprinse in programul de
plati in valoare de 263.000.000 lei.
Compania

va

continua

demersurile

privind

eficientizarea

masurilor

de

restructurare a costurilor si a efectelor acestora asupra cifrei de afaceri. Astfel
cum se poate observa din informatiile prezentate, desi la data deschiderii
procedurii compania inregistra pierderi semnificative, in urma perioadei de
observatie din analiza indicatorilor economico-financiari, se poate observa o
imbunatatire a acestor ca urmare a activitatii desfasurate.

35 | P a g e

In acest sens subliniem faptul ca daca la momentul deschiderii procedurii
de insolventa (Septembrie 2014) societatea inregistra o pierdere in
cuantum de 6,727,012 lei, la nivelul lunii August 2015, societatea
inregistra un profit brut 1,710,505 lei.
Ca urmare a celor expuse anterior, aratam faptul ca exista

potential in

redresarea si reinsertia debitoarei Tehnologica Radion in circuitul comercial
urmare a implementarii planului de reorganizare.
6.2. Surse de finanțare a plăților care se estimeaza a se efectua pe
perioada reorganizării
6.2.1 Incasari din activitatea curenta in total de

291.749.350lei

reprezentand :
i) Creantele existente la data propunerii planului: 66.553.435 lei din care:


incasari din lucrari executate catre autoritati ale statului (Primarii,
Consilii judetene) 58.403.435 lei



Incasari din creante nascute in inainte de deschiderea procedurii de
insolventa, dar cu o vechime mai mare de 360 de zile la data de
30.11.2014 – 8,150,000 lei

ii) Incasări din perioada de plan – suma estimată a se încasa pe perioada
planului de reorganizare: 225.196.915 lei;
6.2.2 Incasări din vanzarea partiala a activelor societății
Suma estimată a se încasa din vanzarea partiala a activelor este in valoare
de 234.866.599 lei reprezentata din :


Incasari din active gajate in favoarea creditorilor cu rang de preferinta
121,661,201 lei;



Incasari din vanzari de active libere de sarcini si care nu afecteaza
activitatea de productie – 94,900,000 lei.

6.3. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar
Conform prevederilor art. 133 alin. 5 lit. B din legea nr. 85/2014, planul de
reorganizare trebuie sa prevadă sursele de finanțare ale acestuia, respectiv
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sursele

necesare

finanțarii

continuării

activității

plății

și

datoriilor

societății.
În Anexa nr. 6 se regășeste cash-flow-ul pe perioada celor 3 ani în care
urmează a se efectua reorganizarea societății.
O sinteză a fluxurilor de numerar in mii lei se prezintă astfel:

Flux de
numerar #
Flux de
numerar
din
activitatea
de
exploatare
Disponibil
la
inceputul
perioadei
Total
incasari
nascute in
perioada
curenta
Total plati
nascute in
perioada
curenta
Total plati
pentru
datoriile
nascute in
perioada
de
observatie
Plati
efectuate
pentru
creditorii
inscrisi in
tabel
Total plati
nascute in
perioada
curenta
Flux net
de
numerar

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Total

0

0

0

0

0

0

0

52,705

40,107

16,981

49,526

73,199

81,570

82,289

56,276

56,653

124,696

125,366 526,848

64,063

65,195

29,961

30,305

31,094

31,738 252,357

4,285

3,905

-

-

1,485

13,168

13,149

26,298

26,298

92,043

92,043 263,000

81,517

82,249

56,259

56,603

124,622

125,266 526,517
0

53

40

17

50

73

1,485

0

11,160

99

Sursa: Cash-flow-ul previzionat al SC Tehnologica Radion SRL pentru perioada de reorganizare
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Mentionam faptul ca, creantele bugetare nascute in cursul perioadei de
reorganizare vor fi achitate cu respectarea dispozitiilor Codului Fiscal si ale
actelor normative incidente din disponibilitatile obtinute prin implementarea
planului.
Avand in vedere dispozitiile art. 140 alin. 1 coroborat cu art. 148 din Legea
85/2014, referitor la orice forma de impozit sau taxa suplimentara nascuta din
ajustarea sumelor ce urmeaza a platite prin plan, acestea vor fi provizionate
pana la momentul finalizarii perioadei de reorganizare.
In cadrul perioadei de reorganizare se vor continua demersurile necesare pentru
incheierea unor polite de asigurare privind bunurile imobile si mobile aflate in
patrimoniul debitoarei, inclusiv pentru cele ce constituie garantii ale creditorilor.
Capitolul 7. Categorii de creanțe, tratamentul creanțelor și programul de
plată al creanțelor
7.1 Categorii de creanțe
 Categorii de creanțe defavorizate și nedefavorizate
In conformitate cu art. 5 pct. 16 din Legea 85/2014, categoria de creante
defavorizate este considerate a fi categoria de creante pentru care planul de
reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru care
creantele categoriei respective:
a) O reducere a cuatumului creantei si/sau a accesoriilor acesteia la care
creditorul este indreptatit potrivit prezentei legi
b) O reducere a garantiilor or reesalonarea platilor in favoarea creditorului,
fara acordul expres al acestuia.
Pe de altă parte art. 139 alin. 1 lit. E din legea nr. 85/2014 prevede că sunt
considerate creanțe nedefavorizate si vor fi considerate ca au acceptat planul,
creantele ce se vor achita integral in termen de 30 de zile de la confirmarea
planului ori in conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care
rezulta.
În concluzie, categoriile de creanțe defavorizate sunt: categoria creanțelor care
beneficiaza de cauza de preferinta si categoria creanțe chirografare.
 Categorii distincte de creanțe
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Având în vedere prevederile art. 138 alin 3 din Legea nr. 85/2014, categoriile
distincte de creanțe care urmează a vota separat prezentul plan de reorganizare
sunt:
a. Categoria creanțelor care beneficiaza de drepturi de preferinta
b. Categoria creanțe salariale
c. Categoria creanțe bugetare
d. Categoria creanțe chirografare special
e. Celelalte creante chirografare
În Anexa nr. 7 (programul de plati) sunt grupați creditorii pentru fiecare dintre
aceste categorii.

7.2 Plata creanțelor deținute împotriva averii debitoarei
7.2.1 Plata creantelor nascute pe perioada de reorganizare si a celor
nascute pe perioada de observatie
De la data deschiderii procedurii și până la data de 30.11.2015 (data de referință
a planului de reorganizare), datoriile născute și neachitate erau în sumă de
11,160,000 lei, compuse din:
f. Datorii către bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale:
3,710,000 lei;
g. Datorii către furnizori: 4,100,000 lei
h. Datorii catre subcontractori pentru garantii de buna executie :
380,000 lei;
i. Datorii catre DIICOT pentru prejudiciul constatat : 2,970,000 lei
Datoriile nãscute pe perioada de reorganizare urmeazã a fi platite conform
documentelor din care rezultã potrivit art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014.
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Datoritã faptului cã debitoarea si-a desfãșurat activitatea curentã și dupã data
de 30.11.2015, data de raportare care a fost luatã în calcul la întocmirea
prezentului plan de reorganizare, parte din aceste creanțe pot fi achitate pânã la
data confirmãrii planului de reorganizare. Dacã plata acestor datorii s-a efectuat
în perioada scursã de la data de 30.11.2015 și data confirmãrii planului de
reorganizare, ele nu vor mai fi achitate pe perioada reorganizãrii, debitul fiind
stins.
În ceea ce privește datoriile către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale,
facem mențiunea că totalul datoriilor născute după data deschiderii procedurii
insolvenței sunt în sumă de 27,901,881 lei, din care debitoarea a achitat până
la data de 30.11.2015 suma de 20,212,112 lei.

7.2.2 Plata remunerației administratorului judiciar
Potrivit prevederilor art. 140 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 programul de plăți
trebuie să precizeze și cum va fi asigurată plata onorariului administratorului
judiciar. Prin prezentul plan sunt prevăzute următoarele plăți cu titlu de
onorariu al administratorului judicial in consortiul format din SMDA Insolvency
SPRL si General Grup Expert SPRL:
 Un onorariu fix lunar de 53,095 lei + TVA (echivalent in lei a 12 000
EURO +TVA)
 Un comision variabil dupa cum urmeaza;
o 4% + TVA din sumele distribuite creditorilor in primul an de la
confirmarea planului de reorganizare;
o 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor in al doilea an de la
confirmarea planului de reorganizare;
40 | P a g e

o 2% + TVA din sumele distribuite creditorilor pentru restul
perioadei de procedura;
o 4% + TVA din sumele distribuite creditorilor rezultate din
recuperari de creante

in urma intreprinderii unor actiuni

judiciare.
Plata remunerației administratorului judiciar urmează a se efectua pe baza
facturilor fiscale emise de către acesta. Sumele estimate a fi achitate
administratorului judiciar au fost incluse in fluxurile de numerar.
7.2.3 Comparație între sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin planul
de reorganizare și valoarea estimativă ce ar putea fi primită de aceștia
în caz de faliment
În cazul în care împotriva societății s-ar deschide procedura falimentului,
activele societăţii urmeaza a fi valorificate în cadrul procedurii de lichidare.
Potrivit prevederilor art. 133 alin. 4 lit. d) planul de reorganizare trebuie să
prevadă „ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de
creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire
în caz de faliment. Valaorea estimativa se va calcula in bza unui raport de
evaluare, intocmit de catre un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”.

În acest sens, conform deciziei Comitetului Creditorilor Tehnologica Radion,
administratorul judiciar a procedat la angajarea societatii specializate pentru
evaluarea activelor debitoarei, respectiv SC. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.
Acest raport privind evaluarea bunurilor mobile si imobile nr. 5042 din
13.10.2015 a fost depus la dosarul cauzei la data de 21.10.2015.
Potrivit raportului de evaluare întocmit au rezultat următoarele:


în ipoteza continuării activităţii s-a estimat valoarea de piaţă a activelor
din patrimoniul S.C Tehnologica Radion S.R.L ca fiind de 367.787.171 lei
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în ipoteza incetarii activitatii s-a estimat valoarea de lichidare a activelor
din patrimoniul S.C Tehnologica Radion S.R.L ca fiind de 288.754.490 lei

Datoriile societății, la data întocmirii planului de reorganizare, 30.11.2015, pot
fi sintetizate astfel:
Datorii inscrise in
Tabel definitiv

Rang

Lei

Datorii nascute dupa
data deschiderii
procedurii neachitate
pana la 30.11.2015
Lei

Total general datorii la
data formularii planului
30.11.2015
lei

Benficiari cauze de
preferinta
Titulari creante
salariale
Datorii nascute dupa
deschiderea
procedurii
Creditori bugetari *)

199.303.428

199.303.428

19, 339

19,339

35.492.783

35.492.783

Creditori
chirografari
Creditori
indispensabili
Total lei

151.380.780

151.380.780

26,657,809

26,657,809

0,00

412.854.138

11,160,000

11,160,000

11,160,000

424,014,138

Sursa: Extras Tabel definitiv actualizat de creante a Tehnologica Radion SRL publicat in 17.3.2016. Balanta de
verificare a SC Tehnologica Radion SRL
*) sumele prezentate in tabel reprezinta creante certe, lichide si exigibile inclusiv creantele sub conditie si
nescadente

În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat și confirmat, iar societatea
ar intra în procedura falimentului, valoarea estimată a se încasa în caz de faliment
in cuantum de 288.754.491 lei s-ar distribui astfel:

Rang

39 alin. 7 lit. bfd lichid.
(2%)+alte
cheltuieli
ocazionate de

Total
creante la
data
formulare
plan
(30.11.2015)
Lei
0.00

Estimare sume ce
s-ar achita in cazul
falimentului
(valoare de
lichidare la
30.11.2015)
lei
%
5.403.244 100.00

Suma ce se prevad a
fi achitate prin plan

Lei
0

%
0.00

Ulterior
inchiderii
procedurii
de
reorganizare
judiciara
lei
0.00

%
0.00
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procedura (1%)
159 alin. 1 pct 1
(cheltuieli de
proc, on. admin
jud, etc)
Creante benef.
cauze de
preferinta

0.00

10.768.306

100.00

10.768.306

100.00

0.00

0.00

199.303.428

144,097,087

72.00

199,303,42
8

100

0

0

19,339

19,339

100.00

19,339

100.00

0.00

0.00

11,160,000

11,160,000

11,160,000

35,492,78
3

35,492,7
83

100.00
100.00

35,492,783

100.00
100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Creante
chirografare

151,380,780

1,526,64
1

1.00

55,155,922

36.00

0.00

0.00

Creante
chirografare
speciale
Total lei

26,657,809

26,657,809

100.00

26,657,809

100.00

412,854,138

263,000,000

Creante
salariale
Datorii curente
Creante
bugetare *)

261,422,940

0

Sursa: Extras Tabel definitiv actualizat de creante a Tehnologica Radion SRL publicat in 17.3.2016
*) creantele bugetare includ creantele sub conditie si creantele nescadente;

7.3.1. Categoria creanțelor beneficiare a unei cauze de preferinta
Categoria creantelor beneficiare a unei cauze de preferinta prevazuta de art. 138
ali. 3 lit. a din Legea 85/2014 înscrisă în tabelul definitive actualizat al
creanțelor împotriva averii debitoarei în sumă de
199.303.428lei.
În cazul falimentului, s-ar distribui către categoria creanțelor beneficiare a
unei cauze de preferinta suma de 144.097.087 lei, Prin prezentul plan
prevăzut

ca în perioada de reorganizare să

s-a

se achite creditorilor garantați

suma de 199.303.428 lei din care:
Categorii
Beneficiari cauze de preferinta
BRD
BT
ANAF
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Valoarea propusa la plata prin plan (LEI)

199,303,428
78,978,835
16,543,990
98,545,380

TITAN MAR

5,235,223
Sursa: Extras Tabel definitiv actualizat de creante a Tehnologica Radion SRL publicat in 17.3.2016



Referitor creanta BRD - GSG

Conform articolului 133 alin. 3 din Legea 85/2014 ”Executarea planului de
reorganizare nu va putea depăși 3 ani, calculati de la data confirmării planului.
Termenele de plată stabilite prin contracte – inclusiv de credit sau de leasing –
pot fi menținute prin plan, chiar dacă depășesc perioada de 3 ani. Aceste
termene pot fi și prelungite, cu acordul expres al creditorilor, dacă inițial erau
mai scurte de 3 ani.
Creditorul cu rang de preferinta BRD a agreeat impreuna cu consortiul de
administratori

judiciari

ca

15%

din

valoarea

contractelor

incasate

cu

Administartia Strazilor, contracte cesionate BRD, sa fie puse la dispozitia
acesteia. Pana la momentul intocmirii planului suma existenta in contul unic al
Tehnologica Radion este de 3.102.064 lei, suma care va fi achitata catre BRD
conform platilor stabilite in primul trimestru al Planului de reorganizare.
Sumele viitoare incasate din continuarea Contractului cu Administratia
Strazilor, contract cesionat in favoarea BRD, vor fi distribuite cu prioritate in
cadrul Planului de reorganizare catre creditorul garantat BRD.


Referitor creanta Titan Mar SRL

Totodata, cu privire sumele ce urmeaza a fi distribuite creditorului ce
beneficiaza de o cauza de preferinta Titan Mar, inscris in programul de plati,
acestea vor fi provizionate si achitate efectiv dupa solutionarea definitiva a
litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata.


Referitor creanta Banca Transilvania SA

Pentru creditorul ce beneficiaza de o cauza de preferinta Banca Transilvania, s-a
agreat ca politele de asigurare pentru bunurile aflate in garantia acestei banci sa
fie cesionate in favoarea acesteia.
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7.3.2. Categoria creanțe salariale
Această categorie prevăzută de art. 138 alin. 3 lit b din Legea nr. 85/2014 deține
o creanță înscrisă în tabelul definitiv în cuantum de 19,339 lei.
În cazul falimentului, acestei categorii de creanțe i s-ar putea distribui aceeasi
suma, asa cum arata calculele estimative legate de recuperabilitatea valorilor
activelor lichidate.
Prin prezentul plan s-a prevăzut ca în perioada de reorganizare să se achite
integral datoria către categoria creanțe salariale, in primele 30 de zile de
la data confirmării planului de reorganizare in conformitate cu dispozitiile
art. 139 alin. 1 lit. E din Legea 85/2014. Mentionam faptul ca plata
creantelor salariale in cuantum de 100% din valoarea inscrisa la masa credala
face ca aceasta categorie sa fie singura categorie favorizata din plan.
7.3.3. Categoria creanțe bugetare
Categoria de creanțe bugetare prevăzută de către art. 138 alin 3 lit. c din Legea
nr. 85/2014, deține o creanță înscrisă în tabelul definitiv actualizat de creanțe în
sumă de 35.492.783 lei.
Sumele prevazute a se distribui prin plan pentru aceasta categorie de
creanta sunt egale cu cele prevazute a fi recuperate in cazul falimentului.
7.3.4. Categoria celelalte creanțe chirografare
Categoria celelalte creanțe chirografare prevăzută de către art. 138 alin 3 lit. e
din Legea nr. 85/2014, deține o creanță înscrisă în tabelul definitiv actualizat în
sumă de 106.272.019 lei la care se adauga valoarea creantelor nescadente si
sub conditie in valoare de 11.282.725 lei, respectiv 33.826.036 lei. Valoarea
totala a acestora fiind de 151.380.780 lei
În cazul falimentului, acestei categorii de creanțe i s-ar distribui osumă de
55.155.922 lei ,reprezentand 36% din cuantulum total al creantelor inscrise in
categoria creante chirografare.
Având în vedere valoarea datoriilor societății raportat la valoarea activelor,
compania a prevezut achitarea valorii de 1.526.641 lei.
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La aceasta suma categoria de creante chirografare va trebui sa considere si
rulajele

viitoare

realizate

din

continuarea

activitatii

debitoareai,

lucru

nerealizabil in cazul falimentului.. În cazul în care pe parcursul procedurii de
reorganizare tabelul definitiv de creanțe va suferi modificări, creantele vor fi
supuse aceluiasi tratament aplicat categoriei din care fac parte.
7.3.5 Categoria creantelor creditorilor indispensabili
Dispozitiile art. 5 pct. 23 din Legea 85/2014 prevad faptul ca „creditori
indispensabili sunt creditorii chirografari care furnizează servicii, materii prime,
materiale sau utilităţi fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi
care nu pot fi înlocuiţi de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime,
materiale sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii financiare;”
Potrivit prevederilor art. 134. din Legea nr. 85/2014 alin. (1) “În vederea votării
planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili,
astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23. Administratorul judiciar
confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori. “ si alin. (2) “ Lista
creditorilor indispensabili, menţionaţi la alin. (1), este depusă de către debitor
împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 67 alin. (1), listă ce se
anexează, menţionându-se şi creanţele acestora, la raportul întocmit de
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei
liste conduce la decăderea debitorului din dreptul de a propune, în vederea votării
planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili. “
Lista creditorilor indispensabili a fost depusa de catre debitoare la dosarul
cauzei in termen legal.
Lista restransa a creditorilor indispensabili a fost comunicata de catre debitoare
administratorului judiciar in vederea confirmarii acesteia potrivit art. 134 din
Legea 85/2014. Administratorul judiciar a procedat la analizarea listelor depuse
si a confirmat in parte lista acestor creditori, astfel: APA NOVA BUCURESTI S.A;
ELEKTRA INVEST SRL; ENEL ENERGIE SA; ENEL ENERGIE MUNTENIA SA;
EUROMOND IMPEX SRL; TIAB SA; UTI GRUP SA - succesoare a UTI TRAFFIC
MANAGEMENT SA.
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Categoria creanțelor creditorilor indispensabili prevăzută de către art. 138 alin.
3 lit. d din Legea nr. 85/2014, deține o creanță înscrisă în tabelul definitiv
actualizat în sumă de 26,657,809 lei.
Compania a prevazut achitarea a 100% din cuantumul creantei in cazul
continuarii activitatii.
Aceeasi suma este preconizata a se recupera si in cazul falimentului , cu
mentiunea ca continuarea operarii activitatii aduce o mai mare probabilitate de
incasare a creantei si genereaza marje de profit viitoare din continuarea
cooperarii cu acesti furnizori.

Capitolul 8. Descărcarea de răspundere și de obligații a debitorului
Potrivit prevederilor art. 181 alin. 2 din legea nr. 85/2014: ”la data confirmării
unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea
obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în
plan pe parcursul procedurii reorganizarii judiciare. In cazul trecerii la faliment
dispozitiile art. 140 alin. 1 devin aplicabile.”
Concluzii
Masurile de reorganizare judiciare prezentate in cuprinsul acestui plan au drept
scop continuarea activitatii debitoarei conform obiectului de activitate. Vor fi
astfel asigurate premisele maximizarii gradului de recuperare a creditorilor
companiei.
In vedere asigurarii reusitei reorganizarii activitatii debitoarei, prezentul plan de
reorganizare va prevedere potrivit art. 133 alin. 5 lit. b din Legea 85/2014
masuri adecvate sa asigure societatii resursele financiare necesare indeplinirii
acestuia si in special, asigurarii resurselor financiare pentru efectuarea
distribuirilor asumate prin programul de plati si acoperirea intr-o cat mai mare
masura a creantelor creditorilor debitoarei.
In acest sens, dintre masurile adecvate reusitei planului, prevazute de art. 133
alin. 5 lit. b din Legea 85/2014, consideram faptul ca se impune raportat la
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activitatea societatii specificul activelor existente in patrimoniul societatii,
perspectivele evolutiei pietei pe care aceasta isi desfasoara activitatea si
resursele pe care societatea le poate genera in perioada de aplicare a planului –
implementarea urmatoarelor masuri:


Continuarea activitatii curente prin participarea in cadrul licitatiilor
publice, prin inchirierea de utilaje, fabricarea si vanzarea de mixturi
asfaltice;



Vanzarea

partiala a bunurilor din averea debitoarei atat bunurile

gajate cat si bunurile libere de sarcini;


Demersuri privind incasarea atat a creantelor istorice cat si a creante
curente.

Categorii de creante defavorizate prin planul de reorganizare sunt:


Creantele beneficiare a unei cauze de preferinta potrivit art. 138 alin.
3 lit. a;



Creantele creditorilor indispensabili potrivit art. 138 alin. 3 lit. d;



Celelalte creante chirografare potrivit art. 138 alin. 3 lit. e.

In ciuda faptului ca aceste categorii sunt considerate defavorizate, planul de
reorganizare aplica un tratament corect si echitabil fiind astfel indeplinite
conditiile cumulative prevazute de art. 139 alin. 2 din Legea 85/2014. Gradul de
acoperire a creantelor prin planul de reorganizare este superior este superior
scenariului de lichidare. (recuperare suplimentara de 10%).
In exercitarea mandatului sau administratorul judiciar va putea opera oricare si
toate modificarile necesare solicitate de autoritatile competente cu privire la
realizarea planului de reorganizare.
Administrator judiciar, consortiul:
SMDA Insolvency SPRL –
General Group Expert SPRL -
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ANEXE


Anexa nr. 1 – extras ONRC



Anexa nr. 2 - extras raport de evaluare



Anexa nr. 3 – tabelul definitiv de creante



Anexa nr. 4 – tabelul definitiv actualizat de creante



Anexa nr. 5 – contracte semnate in urma participarii Tehnologica Radion la
licitatiilor publice



Anexa nr. 6 – cash flow-ul pe perioada celor 3 ani in care urmeaza a se efectua
reorganizarea societatii



Anexa nr. 7 – programul de plati
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NOTA
a)

Potrivit art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014 , la data confirmarii planului de reorganizare ,
activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. Creantele si drepturile
creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum sunt prevazute in
plan. Potrivit art. 46 alin. 1 din Legea 85/2014, sentinta de confirmare a planului de
reorganizare constituie titlu executoriu.

b) Administratorul judiciar si Oficiul Registrului Comertului vor duce la indeplinire
prevederile prezentului plan de reorganizare si vor face demersurile de implementare
imediat a masurilor stabilite prin prezentul plan si anexele acestuia.
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Anexa Nr. 7 - Programul de plati

Anexa Nr. 6 - Cash flow previzionat (mii lei)

Flux de numerar #

Disponibil la inceputul perioadei
Incasari din vanzari de active gajate + active libere de
sarcini+ stocuri
Incasari din activitatea curenta
Incasari din creante + scrisori de garantie aflate sub
sechestru+deblocare cash aflat sub sechestru
Total incasari nascute in perioada curenta
Total plati nascute in perioada curenta
Total plati pentru datoriile nascute in perioada de
observatie
Plati efectuate pentru creditorii inscrisi in tabel
Total plati nascute in perioada curenta

Sem 1

Sem 2

0
9,000,000
60,969,500

52,705

Sem 3

40,107

Sem 4

Sem 5

16,981

49,526

12,866,599 22,000,000 26,000,000
60,969,500 18,736,000 18,736,000

85,000,000
17,646,000

Sem 6

Total

73,199
80,000,000 234,866,599
17,646,000 194,703,000

11,600,000
8,400,000 15,500,000 11,900,000 22,000,000 27,646,350 97,046,350
81,569,500 82,288,804 56,276,107 56,652,981 124,695,526 125,365,549 526,615,949
64,063,423 65,194,664 29,961,060 30,305,389 31,094,096 31,738,201 252,356,832
4,285,000 3,905,000
0
0
1,485,000
1,485,000 11,160,000
13,168,372 13,149,033 26,298,066 26,298,066 92,043,231 92,043,231 263,000,000
81,516,795 82,248,697 56,259,126 56,603,455 124,622,327 125,266,432 526,516,832
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Flux net de numerar
Flux de numerar #
Flux de numerar din activitatea de exploatare

52,705
Sem 1

40,107
Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

99,117
Sem 6

Total

49,526

73,199

9,000,000 12,866,599 22,000,000 26,000,000
60,969,500 60,969,500 18,736,000 18,736,000

85,000,000
17,646,000

80,000,000
17,646,000

234,866,599
194,703,000

Incasari din creante + scrisori de garantie aflate sub
sechestru+deblocare cash aflat sub sechestru

11,600,000

22,000,000

27,646,350

97,046,350

Total incasari nascute in perioada curenta

81,569,500 82,288,804 56,276,107 56,652,981 124,695,526 125,365,549

526,615,949

Plati catre furnizori de bunuri si servicii inclusiv materii
prime si materiale
Plati catre salarii inclusiv taxe asimilate
Onorariu AJ
Plati TVA
Total plati nascute in perioada curenta

49,385,295 49,994,990 17,049,760 16,675,040
11,593,881 12,237,986 11,593,881 12,237,986
959,257
958,483 1,225,214 1,225,214
2,124,990 2,003,205
92,205
167,149
64,063,423 65,194,664 29,961,060 30,305,389

Plati efectuate pentru creditorii inscrisi in tabel

380,000

40,107

73,199

16,981

4,285,000
2,050,000
965,000
890,000
0

52,705

49,526

Disponibil la inceputul perioadei
Incasari din vanzari de active gajate + active libere de
sarcini+ stocuri
Incasari din activitatea curenta

Total plati pentru datoriile nascute in perioada de
observatie
Datorii comerciale
TVA
Buget (taxe salarii)
Salarii
DIICOT
Garantii

0

16,981

8,400,000 15,500,000 11,900,000

3,905,000
2,050,000
965,000
890,000
0

0

0

16,763,700
11,593,881
3,200,069
-463,554
31,094,096

16,763,700
12,237,986
3,200,069
-463,554
31,738,201

166,632,485
71,495,600
10,768,306
3,460,442
252,356,832

1,485,000

1,485,000

1,485,000

1,485,000

11,160,000
4,100,000
1,930,000
1,780,000
0
2,970,000
380,000

92,043,231

92,043,231

0

13,168,372 13,149,033 26,298,066 26,298,066

263,000,000

52

Plati pentru creditorii garantati
BRD
Transilvania
ANAF
Titan Mar
Plati pentru creditorii salariati
Plati pentru creditorii bugetari

9,965,171
3,948,942
827,199
4,927,269
261,761
19,339
1,774,639

9,965,171 19,930,343 19,930,343
3,948,942 7,897,884 7,897,884
827,199 1,654,399 1,654,399
4,927,269 9,854,538 9,854,538
261,761
523,522
523,522

69,756,200
27,642,592
5,790,396
34,490,883
1,832,328

69,756,200
27,642,592
5,790,396
34,490,883
1,832,328

1,774,639

12,422,474

12,422,474

3,549,278

3,549,278

199,303,428
78,978,835
16,543,990
98,545,380
5,235,223
19,339
35,492,783

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 1

839,280

839,280

1,678,560

1,678,560

5,874,961

5,874,961

16,785,604

COMPANIA DE APA OLT S.A

820,115

820,115

1,640,229

1,640,229

5,740,802

5,740,802

16,402,291

UNITATEA TERITORIALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE

51,523

51,523

103,046

103,046

360,661

360,661

1,030,461

PRIMARIA CERNA

14,849

14,849

29,698

29,698

103,944

103,944

296,982

PRIMARIA BALOTESTI

9,339

9,339

18,678

18,678

65,372

65,372

186,777

DITL Sector 6

8,521

8,521

17,043

17,043

59,650

59,650

170,427

DGITL Sect 4
CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
Craiova

5,304

5,304

10,608

10,608

37,129

37,129

106,082

3,129

3,129

6,259

6,259

21,906

21,906

62,588

ADMINISTRATIA STRAZILOR

3,060

3,060

6,121

6,121

21,423

21,423

61,209

PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI

2,684

2,684

5,368

5,368

18,788

18,788

53,681

PRIMARIA ORASULUI CHITILA

2,468

2,468

4,936

4,936

17,275

17,275

49,356

DGITL Sect.1

2,438

2,438

4,876

4,876

17,066

17,066

48,759

DGITL sector 3

2,097

2,097

4,193

4,193

14,676

14,676

41,930

PRIMARIA MEDGIDIA

1,869

1,869

3,738

3,738

13,084

13,084

37,384

PRIMARIA OARJA

1,076

1,076

2,151

2,151

7,529

7,529

21,510

935

935

1,870

1,870

6,545

6,545

18,700

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZ.SI TAXE CONSTANTA
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PRIMARIA COMUNEI GLINA

921

921

1,842

1,842

6,448

6,448

18,423

COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I"
CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
Bucuresti

893

893

1,787

1,787

6,253

6,253

17,865

614

614

1,227

1,227

4,295

4,295

12,271

PRIMARIA TURCOAIA

547

547

1,094

1,094

3,830

3,830

10,943

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

532

532

1,064

1,064

3,723

3,723

10,636

PRIMARIA OLTENITA

387

387

775

775

2,712

2,712

7,749

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR
DUNARII MARITIME " S.A GALATI

365

365

731

731

2,558

2,558

7,308

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT COLEGIUL
TEHNIC "ALEXE MARIN"

254

254

508

508

1,778

1,778

5,080

PRIMARIA LIPANESTI
C.N ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A
GIURGIU
CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
Constanta

246

246

492

492

1,721

1,721

4,916

216

216

432

432

1,511

1,511

4,316

193

193

386

386

1,350

1,350

3,857

COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU BRAILA

191

191

383

383

1,339

1,339

3,825

PRIMARIA COCORASTII MISLII

131

131

262

262

916

916

2,616

PRIMARIA PETRESTI

107

107

215

215

752

752

2,149

PRIMARIA CORBII MARI

98

98

197

197

688

688

1,965

PRIMARIA POTLOGI

88

88

177

177

618

618

1,766

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI

70

70

139

139

488

488

1,393

ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANEADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL

67

67

133

133

467

467

1,335

PRIMARIA LIPANESTI ACTIVITATE ECONOMICA

23

23

45

45

158

158

450
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PRIMARIA POIANA

8

8

15

15

54

54

153

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU
Plati catre creditorii chirografari speciali

1

1

3

3

9

9

25
26,657,809

1,332,890

1,332,890

2,665,781

2,665,781

9,330,233

9,330,233

APA NOVA BUCURESTI S.A

13,939

13,939

27,878

27,878

97,575

97,575

278,784

ELEKTRA INVEST SRL

49,719

49,719

99,438

99,438

348,034

348,034

994,383

ENEL ENERGIE SA

4,435

4,435

8,869

8,869

31,043

31,043

88,693

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

11,847

11,847

23,694

23,694

82,931

82,931

236,945

1,007,757

1,007,757

2,015,513

2,015,513

7,054,296

7,054,296

20,155,133

207,593

207,593

415,186

415,186

1,453,151

1,453,151

4,151,859

37,601

37,601

75,201

75,201

263,204

263,204

EUROMOND IMPEX SRL
TIAB SA
UTI GRUP SA-succesoare a UTI TRAFFIC MANAGEMENT
SA

Plati pentru creante chirografare
76,332
76,332
152,664
152,664
534,324
534,324
Total plati nascute in perioada curenta
81,516,795 82,248,697 56,259,126 56,603,455 124,622,327 125,266,432
Flux net de numerar

52,705

40,107

16,981

49,526

73,199

752,012
1,526,641
526,516,832

99,117

*)suma reprezentand platile efectuate pentru credi
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