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1.

NECESITATEA MODIFICĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE:
Planul de reorganizare al activității CARPATIC LAMB S.R.L. a fost confirmat prin Hotărârea

din 21.02.2019, pronunțată de Tribunalul Prahova, in dosarul nr. 30335/3/2009.
Având în vedere faptul că procedura de reorganizare se poate întinde pe o perioadă relativ lungă
de timp, respectiv 3 ani, legiuitorul a creat instituția modificării planului pentru situațiile în care intervin
modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esenţiale sau atunci când previziunile economice
şi financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanţă cu modul în
care evoluează activitatea debitorului şi piaţa pe care acesta acţionează.
Modificarea planului de reorganizare al CARPATIC LAMB S.R.L. şi actualizarea acestuia în
raport cu evoluţia debitorului si a condițiilor economice se impune ca fiind obligatorie, în principal, din
următoarele motive:
 Modificarea condițiilor pieței ovinelor pe care activează debitoarea, cauzată de impactul uriaș
avut de pandemia COVID – 19 asupra tuturor ramurilor economiei, ale cărei efecte nu sunt nici
astăzi pe deplin cunoscute, fapt ce constituie caz de forță majoră, astfel cum este definit la art.
1351 alin. 2 din Codul Civil.
 Restrângerea activității debitoarei cu până la 97% și diminuarea cererii pentru produsele oferite
de societate determinate de sistarea totală a exporturilor în perioada stării de urgență instituită în
România.
 Patrimoniul societății cuprinde active mobile si imobile a căror valoare va fi influențată în sens
negativ de o eventuală intrare în faliment, diminuând semnificativ șansele de recuperare într-o
masură mare chiar și a creanțelor garantate înscrise la masa credală.
 Societatea nu a acumulat datorii curente pe durata planului de reorganizare, iar încasările acoperă
toate cheltuielile lunare însă, diminuarea profitului face necesară diminuarea procentului din
masa care poate fi acoperit astfel încât societatea să poată fi reintrodusă in circuitul economic
obișnuit și să fie salvate toate locurile de muncă pe care aceasta le generează.
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2.

PERSOANA CARE PROPUNE MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Potrivit art. art.101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, modificarea planului
de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de
confirmare prevăzute de lege.

Prezenta modificare a planului de reorganizare a activității CARPATIC LAMB S.R.L. este propusă
de administratorul special, Cata Vali Valentin.

Modificarea propusă prevedere și prelungirea perioadei de reorganizare cu 2 ani, maxim termenului
stipulat de legiuitor prin Legile 85/2006 si 55/2020.

3. CONȚINUTUL MODIFICĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE
I.

MODIFICAREA CAPITOLULUI 4– PERSPECTIVE DE REDRESARE

Se modifică CAPITALUL 4 – Perspective de redresare, care va avea urmatorul cuprins:
Pentru a putea înțelege și aprecia perspectivele reale de redresare ale societății, trebuie pornit de la
analiza financiară a situatiei actuale, diagnosticul economic, activele societății, mijloacele financiare
disponibile, precum și aspecte legate de alte constrângeri interne și externe la nivelul societății și a
pieței pe care aceasta activează.

4.1. Situatia financiara la 30 iunie 2020 confom datelor din contabilitate:
lei
ACTIV

30.06.2020

PASIV

30.06.2020

Cash si echivalent

701.302

Creditori

8.773.946

Creante imobilizate, garantii

-

Creante curente

855.709

Avansuri trezorerie

0

Datorii la Buget

1.597.334

Furnizori debitori – material

33.134

Din care istorice :

1.534.357

Debitori diversi
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Provizioane

Alte datorii

ACTIVE CURENTE

1.590.145

Marfuri si Produse finite

14.319

160.812

Materii prime, material
Materiale consumabile
Ambalaje

STOCURI TOTAL

14.319

TOTAL DATORII

10.532.092

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL

1.1604.464

MOB. NECORPORALE TOTAL

1.350

Operat.in curs de regularizare

-

Terenuri

325.517

Cladiri

3.107.292

Masini si utilaje, inc. mijl. de transport

2.729.589

Capital social

812.900

Mobilier, birotica,Ob.inventar

78.127

Rezerve din reevaluare

0

Alte creante imobilizate

189

Subventii pt.investitii

4.139.709

IMOB. CORPORALE TOTAL

6.240.712

Pierdere

-470.993

IMOB. FINANCIARE TOTALE

-

Rezultatul reportat

-7.167.182

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

6.242.062

CAPITALURI PROPRII

(2.685.566)

Chelt inregistrate in avans

-

Ven. Inreg. in avans

-

ACTIV TOTAL

7.846.526

PASIV TOTAL

7.846.526

Începutul anului 2020 a fost unul dificil pentru societatea Carpatic Lamb S.R.L.. Perioda de iarnă este
una cu activitate foarte scăzută, având în vedere domeniul de activitate - abatorizare miei și caracterul
sezonier al acesteia, mieii ajungând la greutatea potrivită pentru sacrificare începând cu jumatatea lunii
martie.
În perioada pascală, societatea ar fi trebuit sa aibă cea mai mare aglomerată perioadă din tot anul
calendaristic, având comenzi însemnate atât pentru export, pentru Paștele catolic, cât și pentru piața
internă, pentru Paștele ortodox.

5

PLAN DE REORGANIZARE CARPATIC LAMB SRL

Însă, comenzile primite anterior declanșării pandemiei de COVID 19 au fost anulate în mare parte,
pandemia cauzând probeme majore, atât în țara noastră, cât și la nivel mondial, Italia - principalul
destinatar al cărnii de miel pentru Paștele catolic a fost puternic afectată de noul coronavirus.
Managementul societății a luat în calcul axarea, în perioada instituirii stării de urgență, pe vânzarea cu
amănuntul, însă investiția pentru achiziționarea logisticii, casei de marcat si a tot ceea ce presupune
această activitate era mare și nerentabilă, având în vedere că cererea și puterea de cumpărare a
românilor erau scăzute din cauza instabilității create, măsurilor de izolare la domiciliu a populației și a
numărului mare de persoane intrate în somaj tehnic sau rămase fără loc de muncă.
În toate aceste luni au fost achitate salariile personalului întrucat au fost câteva comenzi pe care
societatea a trebuit sa le onoreze pentru a pierde clientele.
De asemenea, au fost făcute cheltuieli pentru achiziționarea de dezinfectanți și materiale pentru
protecția personalului și evitarea infectării, asigurânduli-se măști de protecție și mânuși, dezinfectarea
temeinică a spațiilor de lucru, sălilor de mese si vestiarelor, amplasarea de preșuri cu dezinfectant la
intrări, fapt ce a făcut ca disponibilul bănesc al societății să se diminueze.
4.2. Activele societății
Imobilizările corporale cuprind terenul pe care este construit abatorul de ovine de 21.021 mp împreună
cu construcțiile aferente de 3.447 mp, din satul Vernesti, comuna Vernesti, judetul Buzău.
În decembrie 2018, abatorul a fost evaluat astfel: valoarea construcției - 5.510.296 lei, valoarea terenului
- 588.615 lei, iar bunurilor mobile aferente reprezentând: instalații tehnologice și frigorifice, linie de
tăiere, minitractoare, stație de epurare - 1.015.544 lei.
În total, valoarea abatorului se ridică la 7.114.455 lei.
4.3. Mijloacele financiare disponibile
La momentul declanșării pandemiei COVID - 19, societatea își desfășura activitatea în special pentru
export și avea ca parteneri externi societăți din: Italia, Grecia si Franta, Iordania, Iran. Totodată, abatorul
realiza venituri suplimentare și din prestări de servicii sub forma sacrificărilor de ovine din alte surse
decât din ferma proprie.
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În prezent, societatea și-a restrâns activitatea cu aproximativ 97% comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut. Efectele pandemiei COVID – 19 și impactul acesteia asupra societății nu se cunosc în
totalitate, neștiindu-se cu exectitate când activitatea societății va reveni la nivelul celui din anii anteriori.
4.4. Cererea pieţei faţă de oferta debitorului
Particularitățile produselor - naturale, fără conservanți și cu un conținut scăzut de colesterol, gama largă
de produse având la bază carnea de ovine, produse atât sub forma de carcasă cât și tranșate și ambalate
în atmosferă controlată în condițiile îndeplinirii tuturor standardelor Uniunii Europene oferă societății o
poziție favorizată pe nișa de piață pe care funcționează, satisfăcând solicitările clienților pentru diverse
piețe ale Uniunii Europene și tările arabe: Grecia, Spania, Italia, Franta, Iordania, Iran. Pătrunderea pe
piețe mai stabile, cum ar fi cele din lumea arabă reprezintă un obiectiv, dar și o oportunitate pentru
această societate deoarece ar atenua din caracterul sezonier al activității desfășurate.
Totuși, cererea pentru produsele de nișă oferite de societate s-a diminuat foarte mult in condițiile
pandemiei COVID -19, iar dificultăție cu care s-au confruntat țările in care societatea exporta produsele
sale au făcut ca în perioada pandemiei activitatea debitoarei sa fie blocată, fără a primi până la acest
moment niciun ajutor din partea Statului Român pentru diminuarea efectelor resimțite in perioada
03.2020 – 07.2020.
4.5. Măsuri concordante cu ordinea publică
Planul de redresare respectă legislația în vigoare, administratorul judiciar și cel special având ca
responsabilități respectarea tuturor prevederilor legale.
4.6. Modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor
Prin plan nu sunt propuse masuri cu privire la schimbarea sau înlocuirea administratorului special al
debitoarei. Din contră, se consideră că succesul acestui plan depinde de pastrarea administratorului in
functia de conducere, în persoana domnului Cata Vali Valentin-mana dreapta a fostului administrator
decedat Dl. Mihai Vili Dumitriu, președintele Patronatului Crescatorilor si Exportatorilor Romani de
Ovine – PACERO un profesionist cu o vastă experiență în creșterea, sacrificarea și comercializarea
ovinelor.
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4.7 Descărcarea de gestiune
Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, la data confirmarii planului de
reorganizare, debitorul este descarcat de diferența dintre valoarea obligatiilor pe care le avea înainte de
confirmarea planului și cea prevazută în prezentul plan de reorganizare modificat.
4.8 Remunerația administratorului judiciar
Planul de reorganizare prevede o remunație lunară fixă a administratorului judiciar în cuantum de 2.000
lei, exclusiv TVA.
II.

MODIFICAREA CAPITOLULUI 5 - Masuri adecvate pentru punerea in aplicare a

planului;
Se modifică Capitalul 5 - MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE
REORGANIZARE, care va avea urmatorul cuprins:
Măsurile adecvate sunt stabilite conform art. 95 alin (6) și se referă la:
5.1. Restructurarea operațională, financiară și corporativă a debitorului
Principalele măsuri au în vedere:
A. păstrarea, în întregime de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de
dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către
administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii;
Ținând cont de specificul societății, de modul în care conducerea firmei cunoaște și administrează
situația, de cauzele ce au generat starea de insolvență, se dorește păstrarea în întregime a conducerii
activității de către actuala echipă de management - administrare, dreptul de a dispune de bunuri fiind sub
supravegherea administratorului judiciar. Această condiție este deosebit de importantă pentru asigurarea
succesului planului de reorganizare.
B. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă a
acestora;
Planul de reorganizare se bazeaza pe cele 2 forme principale de indestulare a creditorilor, aflate la
dispozitia companiei:
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1. venituri rezultate din activitatea de exploatare 9.750.680 lei: Prestări de servicii –
abatorizare; contracte în derulare, de producție și comercializare atât intern cât și extern, conform
obiectului principal de activitate al societății - Creșterea ovinelor si caprinelor, inclusiv vânzarea pieilor;
2. Darea în plată – a bunurilor garantate creditorului FRANKFURT IMPEX PROD SRL,
creditor ce deține o cauză de preferință asupra bunurilor imobile si mobile ale societății. Darea în plată
se va efectua doar cu acordul creditorului garantat.
In subsidiar se poate apela la următoarele surse de finanțare:
3. valorificarea unor active – valorificarea unor parcele din terenul aferent abatorului de ovine
de 21.021 mp. Lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se va
efectua potrivit art. 116 – 120 din Legea 85/2006. Acesta sursă de finanțare se va utiliza doar cu acordul
creditorului garantat și doar în cazul în care darea în plată nu se va realiza.
4. atragerea de finantatori – care să preia 30%-40% din părțile sociale, asigurând astfel o
infuzie de capital de 1,5 – 2 milioane de euro. Acesta sursă de finanțare se va utiliza doar cu acordul
asociațiilor societății.
5. Pentru acoperirea masei credale sau pentru susținerea activității curente a debitoarei, asociații
vor putea contribui pe parcursul planului prin aporturi sau prin încheierea unor contracte de
împrumut cu societatea, fără a fi necesară modificarea planului de Reorganizare.
Venituri**

Sume (lei)

Vanzari activitatea de baza/prestari de servicii
9.750.680
De abatorizare
Venituri rezultate in urma darii in plata
7.114.455
Total
16.865.135
**Valori fara TVA preluate din anexa bugetul de venituri si cheltuieli

C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe
persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului;
Nu este cazul, însă în condițiile în care se va considera oportun, cu avizul administratorului judiciar pot
fi luate în considerare si astfel de operatiuni.
D. fuziunea debitorului, în condiţiile legii;
Nu este cazul.
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E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de
orice sarcini, sau distrirbuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care
aceştia le au faţă de averea debitorului;
Planul prevede darea în plată a bunurilor garantate către creditorul FRANKFURT IMPEX PROD SRL,
creditor ce deține o cauză de preferință asupra acestora, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. 5, lit.
E din Legea 85/2006. Darea in plată se va efectua doar cu acordul prealabil al creditorului
FRANKFURT IMPEX PROD SRL. Prin această modalitate se va realiza stingerea a aproximativ 70%
din totalul masei credale.
La data preluării activelor în contul creanței detinută de FRANKFURT IMPEX PROD SRL, creditorul
va prelua si autorizațiile și contractele necesare continuării activității desfășurate printre care amintim,
fără a se limita la:
-

Autorizație de mediu nr.101/31.05.2012 valabilă până la 31.05.2022.

-

Autorizare sanitară veterinară nr.025/20.06.2012 fără termen de valabilitate.

-

Autorizația de gospodărire a apelor nr.20/26.02.2018 valabilă până la 28.02.2021.

-

Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor nr.1849/18.09.2006 fără termen de

valabilitate.
-

Contract de utilizare a zonei drumului nr.8/12.01.2015 valabil 11.01.2020.

-

Licență de fabricație seria A nr.34967/20.03.2007 fără termen de valabilitate.

-

Contract de furnizare a energiei electrice nr.544/09.03.2007.

-

Contract de prestări servicii nr.186/01.06.2010 Comagra Prod S.R.L..

-

Act adițional nr. 3/2019 la abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.

BZ274/2016.
-

Contract de vânzare gaze naturale nr.4362/09.12.2014 Premier Energy S.R.L., are o

durata nedeterminată.
F. lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face
potrivit art. 116-120;
În eventualitatea în care darea în plată nu se va realiza, societatea va putea valorifica, la propunerea
administratorului special, în condițiile art. 116 si art. 120 din Legea 85/2006, o parte din activul
societății. În această ipoteză, va fi necesar pentru vânzare acordul expres al creditorului garantat
FRANKFURT IMPEX PROD S.R.L..
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G. modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului
garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin.(2) lit.c);
Nu este cazul
H. prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a oricărei
alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale;
Nu este cazul

I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C
şi D, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu este cazul
J. modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii;
Nu este cazul

K. prin derogare de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia
creanţelor bugetare în titluri de valoare;
Nu este cazul.
L. inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoană juridică - sau al persoanelor menţionate
la lit. C şi D a unor prevederi:
a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot;
b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distribuţii corespunzătoare a
votului între acestei categorii;
c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de acţiuni, de
reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acţiuni respective în
ipoteza neonorării obligaţiei de plată a dividendelor.
Nu este cazul.

III.

MODIFICAREA CAPITOLULUI 6. Categoriile de creanțe
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Se modifică Capitolul 6 – Categoriile de creanțe și va avea urmatorul cuprins:

Conform tabelului definitiv al SC CARPATIC LAMB SRL depus de administratorul judiciar CASA
DE INSOLVENTA VALAHIA IPURL, reprezentata de practicianul in insolventa Chiriac Marin,
in data de 18.12.2018, structura centralizată se prezintă în felul următor:
Lei

Grupa

TABEL Final

PLAN

Procente

REORGANIZARE

7.114.455

6.047.286,75

REORGANIZARE
PROPRorocente
PRo%
85%

3.392

3.392

100%

87.773

87.773

100%

creanţe garantate
Grupa I Art. 121, alin. 1, pct. 2 din Legea
85/2006 privind procedura Insolventei
creanţe salariale
Grupa II, art. 123 pct.2 din Legea 85/2006
privind procedura insolventei
creanţe bugetare

Grupa III Art. 123 pct. 4 din Legea
85/2006 privind procedura Insolventei
Alte creante chirografare

2.723.268,44

0

Total
creanţe curente

9.928.888,55
0

6.138.451,75
1.573.626

Grupa IV art123 alin. 7 si alin. 9 din legea
85/2006 privind procedura insolventei
Total

9.928.888,55

7.712.077,75

Grupa V art. 123 pct. 3 din Legea 85/2006
privind legea insolventei
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6.1. Creanțe garantate
Grupa creanțelor garantate conform art. 121, alin. 1, pct. 2 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenței este formată din:


garanții reale imobiliare de natura ipotecilor și garanții mobiliare asupra bunurilor mobile
în suma de 7.114.455 lei – FRANKFURT IMPEX PROD SRL, din care planul prevede
achitarea acestora într-un procent de 85%, respectiv 6.047.286,75 lei.

6.2. Creanțele salariale
reprezintă sume izvorâte din contractele de muncă înaintea intrării în procedură în sumă de 3.392 lei,
tabelul salariaților prezentându-se astfel:

Nume si prenume salariat
Nicolescu Monica
Cană Petrică
Alexe Alexandru
TOTAL CREANTE SALARIALE

Suma (lei)
878
1.509
1.005
3.392

Această categorie de creanțe este prevazuta a se achita în procent de 100%.

6.3. Creanțe bugetare
În această grupă se regăsesc creanțe datorate:
 Direcției Generale a Finanțelor Publice Ilfov în sumă de 67.664 lei;
 Primariei Vernești în sumă de 8.492 lei;
 Direcția de Sănătate Veterinară Buzău în sumă de 11.617 lei.
Această categorie de creanțe a fost achitată în procent de 100% în 30 de zile de la data confirmării
planului de Reorganizare.
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6.4. Alte creanțe chirografare
reprezintă creanțele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări conform art.123,
pct. 7 si creanțele subordonate conform art. 123 pct. 9 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței,
formate din:
Beneficiar

Suma (lei)

Ionescu Daniela
Comagraprod S.R.L.
Efe Energy S.R.L.
Unicom 3N 2000 S.R.L.
Dumitriu Stela
SERBAN ION
5.000
Frankfurt Impex Prod S.R.L.
864.107
Frankfurt Impex Prod
TOTAL CREANTE
S.R.L.(*)

4.723
47.981
1.574
0
5.000
864.107
451.330
1.348.553,46
2.723.268,44

Creanțele subordonate - reprezintă creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat
sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv, din drepturile de vot în adunarea
generală a asociaţilor, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic conform art.
123, pct. 9 lit. a) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței.

Prezenta modificare nu prevede achitarea vreunei sume Categoriei de creanțe - alte creanțe chirografare.

6.5. Creanțe curente
Reprezintă creanţele rezultate din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii
conform art. 123, pct. 3 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, creante curente bugetare in
suma de 1.534.357 lei. Creanțele curente născute până la data confirmării planului de Reorganizare vor
fi achitate în integralitate pe parcursul derulării planului. Cu condiția aprobării creditorilor curenți,
scadența sau termenele de plată vor putea fi extinse după data executarii planului de Reorganizare.

Această categorie de creanțe este prevazută a se achita în procent de 100%.
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6.6. Categorii de creanțe nedefavorizate
Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, în sensul legii:


creantele bugetare

Creanţele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului şi sunt socotite că au
acceptat planul, asa cum rezulta din art. 101 din L85/2006.
Această categorie de creanțe a fost achitată integral după confirmarea planului de reorganizare si nu mai
poate vota sau participa la procedura in aceste condiții.

6.7. Categorii de creante defavorizate si tratamentul acestora
Conform art 95 din Legea 85/2006 menționăm:
a) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate;
Categoria de creanţe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de
reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanţele
categoriei respective:
1. o reducere a cuantumului creanţei;
2. o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea
creditorului;
3. valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

În conformitate cu prevederile legii 85/2006, cu excepția creanțelor bugetare, toate categoriile de
creanțe sunt devaforizate prin plan.
De asemenea, in vederea participării la vot și a respectării art. 100 alin. 5 care prevede - categoriile care,
direct sau indirect, controlează, sunt controlate sau se află sub control comun cu debitorul, în sensul
legislaţiei pieţei de capital, pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care
acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului – titularul garantat, Frankfurt Impex Prod
consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanţele sale conform art. 96 alin. (2). Fiecare
categorie defavorizată de creanţe este supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan, adica nicio
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creanţă nu va primi mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului si nici o categorie sau nici o creanţă
aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale.
b) dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din societăţile în
nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere;
Cu privire la răspunderea membrilor organelor de conducere și descărcarea de răspundere, acțiunile
privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoarei pentru faptele prevăzute
la art. 138 din legea 85/2006 se prescriu în termenul indicat explicit de legea insolvenței.
Administratorul judiciar a întocmit raportul privind cauzele care au condus la insolventa debitoarei,
acest raport fiind analizat in adunarea creditorilor, concluzionându-se că nu se impune atragerea
răspunderii administratorilor.
c) despăgubiri ce 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; valoarea estimativă
se va calcula la data propunerii planului.
Creditorii garantați, salariați și cei bugetari vor fi despăgubiți în cuantum de 100% din valoarea totală a
debitului, iar creditorii chirografari în cuantum de 0% din valoarea totală a creanței.
Planul stabilește acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia
cazului în care deţinătorul unei creanţe din categoria respectivă consimte un tratament mai puţin
favorabil pentru creanţa sa.

Remuneraţiile persoanelor angajate în temeiul art. 19 alin. (2) și art. 23 şi alte cheltuieli administrative
vor fi achitate trimestrial din documentele din care rezulta.

IV.

MODIFICAREA CAPITOLULUI 7. Programul de plată a creanțelor

Se modifică Capitolul 7 – Programul de plată a creanțelor și va avea urmatorul cuprins:

7.1. Flux de numerar, desfasurator plati
Prognoza veniturilor și a cheltuielilor pe toată durata planului de reorganizare modificat, respectiv 5 ani
de zile, fluxurile de numerar aferente și plățile în cadrul planului sunt prezentate în:
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- anexa Fluxul de numerar;
- anexa Programul de plată al creanțelor.
Conform art. 3 alin. 22 din Legea 85/2006, prin program de plată a creanţelor se înţelege tabelul de
creanţe care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin
raportare la tabelul definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare.
Acesta cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanţe pe care
debitorul se obligă să le plătească acestora, termenele la care debitorul urmează să plătească aceste
sume, precum și modul de realizare a distribuirii activelor debitorilor în contul creanțelor creditorilor
săi.
În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 5 și 122 din legea 85/2006 plățile către creditori vor fi
realizate după următoarele reguli:
- plățile se vor efectua trimestrial în data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru, în cuantumul
prezentat in anexe;
- impozitele aferente reducerilor de creanțe, în măsura în care sunt datorate, devin scadente la momentul
pronunțării sentinței prin care se dispune închiderea procedurii de reorganizare, în conformitate cu
prevederile Legii 113/2020.
Prima lună a fluxului de numerar si scadentarul de plată a datoriilor în cadrul planului de Reorganizare
se consideră luna pronuntarii sentinței prin care planul de reorganizare a fost confirmat de către
judecatorul sindic, respectiv 21.02.2020.
În aceste condiții, în perioada de 62 de luni de derulare a planului de reorganizare, se asigură
recuperarea integrală a creanțelor garantate, salariale și a celor bugetare înscrise în tabelul definitiv de
creanțe, precum și a celor născute în timpul procedurii.
Plătile și darea în plată vor putea fi efectuate și înainte de termenele stabilite prin programul de plăti, în
eventualitatea în care există sumele necesare.
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7.2. Despăgubiri in caz de faliment
Pentru a analiza despăgubirile ce 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, trebuie
înțeleasă situația conjunturală actuală. Activele Carpatic Lamb S.R.L. nu sunt doar imobilizări
corporale, ele reprezintă un ansamblu deosebit de specializat, pe o piață cu particularități specifice. Pe
de altă parte, întreruperea activității și trecerea bunurilor în conservare ar diminua mult valoarea
acestora, raportat și la condițiile actuale ale economiei generate de pandemia COVID – 19.
Pornind de la principiul Legii 85/2006, conform căruia reorganizarea judicară primează lichidării,
analiza estimativă a despagubirilor ce urmează a fi oferite în caz de faliment, nu reflectă îndeajuns
avantajele reorganizării. Acestea se referă la:
• păstrarea locurilor de muncă;
• achitarea intr-un procent mai mare a creanțelor născute împotriva averii debitoarei;
• salvarea unui agent economic important pentru zona în care acesta își desfășoară activitatea;
• durata de îndestulare a creantelor salariale și a celor bugetare conform programului de plăți este mult
mai scurtă în cazul reorganizării judiciare;
• păstrarea la conducerea societatii unor specialiști care cunosc atât piața de desfacere, cât și potențialii
învestitori;

Ținând cont de prevederile art. 123 din Legea 85/2006, creanţele vor fi plătite, în cazul falimentului, în
următoarea ordine:
1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusive
cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi
plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 şi ale art. 98
alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 102 alin. (4);
2. creanţele izvorâte din raportul de muncă;
3. creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de instituţii de credit
după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după
deschiderea procedurii;
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4. creanţele bugetare;
5. creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza unor obligaţii de întreţinere,
alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă;
6. creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a
familiei sale, dacă acesta este persoană fizică;
7. creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări
de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii;
8. alte creanţe chirografare;
9. creanţele subordonate.

Dar, conform art. 121 „ (1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate,
în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de
orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:
1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile
necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata remuneraţiilor
persoanelor angajate în condiţiile , art. 19 alin. (2), art. 23.
2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de
orice fel, precum şi cheltuielile.
(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în
întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe chirografare
care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la
art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o
diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului.
(3) Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă făcută
înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute
din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea
bunului supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de creditor să

19

PLAN DE REORGANIZARE CARPATIC LAMB SRL

primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost vândut anterior
distribuirii.”
lei- sume fara TVA
Tip creanta

Plan

Faliment *

reorganizare
I. Creante garantate**
II. Creante salariale
III. Creante bugetare***
IV. Alte creante chirografare
Din care: creante subodonate

6.047.286,75
3.392
87.773
0
0

6.758.732
3.392
87.773
0
0

SUBTOTAL

6.138.451,75

6.849.897

1.573.626
0

542.334
232.800

V. Debite din timpul perioadei de observație
VI. Cheltuieli de procedura nascute dupa data
deschiderii procedurii de faliment*:
Din care:

Din care:

-arhivare documente

46.800

-paza

150.000

-onorariu fix lichidator

36.000

Total

7.712.077,75

7.625.031
*

valoare estimativă la o durată minimă de 24 luni a procedurii de faliment
** creditori care consimt să primească mai puțin decât în cazul falimentului pentru a putea vota
*** creanțele bugetare au fost achitate in termen de 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare

Total Plan de reorganizare: 7.712.077,75 lei

Total Faliment: 7.625.031 lei

Strategia de faliment a fost elaborată ținând cont de următoarele premise:
- activitatea curentă este întreruptă, veniturile aferente dispar;
- terenurile extravilane de cca 21.000 mp si constructiile aferente de cca 3.500 mp vor fi valorificate la
preț de lichidare, respectiv 6.758.732 lei, conform raportului de evaluare;
- prioritate au debitele născute în timpul procedurii de faliment și în perioada de observație.
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Simularea situației de faliment a fost efectuată pe baza evaluării din decembrie 2018, în condițiile în
care activele urmează a fi valorificate până la mijlocul anului 2022 la valoarea de lichidare din raport.

Ținând cont de valoarea activelor comparativ cu masa credală, în caz de faliment procentele de
îndestulare ar fi:
 creanțele garantate 95%
 creanțele salariale 100%
 creanțele bugetare 100%
 alte creanțe chirografare 0%
 creanțe subordonate

0%

 creanțe născute în timpul procedurii 35%.

4. PRELUNGIREA PLANULUI DE REORGANIZARE
Raportat la condițiile economice actuale care au dus la diminuarea activității societății la nivelul
lunii aprilie cu 97% față de aceeași perioadă a anului anterior, precum și la modificarea cererii pentru
produsele debitoarei, în vederea maximizării averii CARPATIC LAMB S.R.L. si acoperirii într-un
procent cât mai mare a pasivului acesteia, adminsitratorul judiciar a propus prelungirea planului de
reorganizare.
În conformitate cu prevederile Legii 85/2006 coroborate cu prevederile art. 51 alin 1 și alin. 3
din Legea 55/2020, termenul prevăzut de prezenta modificare pentru executarea planului de reorganiare
este de 62 de luni, maximul permis de legiuitor prin cele două acte normative, planul urmând să se
încheie în aprilie 2024.
Prelungirea planului de reorganizare va permite reluarea activității și obținerea disponibilităților
bănești necesare stingerii pasivului conform programului de plăți.
In contextul prelungirii planului de reorganizare, programul de plăți a fost modificat pentru a
reliefa achitarea obligațiilor in cele 62 de luni de reorganizare.
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Anexe
 Flux de numerar
- 1 fila
 Programul de plata al creantelor – 4 file
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CASH FLOW PREVIZIONAT
ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

ANUL V

TOTALURI

Sold initial disponibilitati

2,002,253

I.
II

1,844,564

824,981

1,878,047

2,511,544

2,691,544
7,114,455

TOTAL INCASARI ( I+II )

3,846,817

824,981

1,878,047

2,511,544

9,805,999

I. Plati aferente activitatii curente, din care:
b
Chelt. privind servicii terti
f
Cheltuieli de personal
Cheltuieli aferente procedurii ( onorariu administrator
judiciar )
g

2,515,850

1,386,090

2,376,590

2,408,063

2,383,527

908,000
1,583,850

308,240
1,053,850

818,740
1,533,850

850,213
1,533,850

825,677
1,533,850

3,710,870
7,239,250

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

120,000

6,047,286.75
3,392.00

6,047,287
3,392

Incasari din activitatea de baza/prestari de servicii
dare in plata

2,002,253

I. Creante garantate
Frankfurt Impex Prod
II. Creante salariale
III. Creante bugetare
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov
Primaria Vernesti, Directia Venituri
DSV Buzau
IV. Creante din timpul procedurii
IV. Creante curente
Total plati
Cash-flow cumulat

67,664.00
8,492.00
11,617.11
1,534,357.00
62,977.00
2,603,623

1,386,090

2,376,590

2,471,040

9,968,563

1,243,194

682,085

183,542

224,046

61,482

9,750,680
7,114,455

67,664
8,492
11,617
1,534,357
62,977

61,482

Programul de plata pentru categoria
creante garantate
SUME trecute in tabelul
de creanta

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

ANUL V

TOTAL SUME
platite in
reorganizare

%

I. Creante garantate
1 Frankfurt Impex Prod
TOTAL

7,114,455.00

6,047,286.75

6,047,286.75

7,114,455.00

6,047,286.75

6,047,286.75

85%

Programul de plata pentru categoria
creante SALARIALE
SUME
trecute in
tabelul de
creanta

II. Creante salariale
1 Nicolescu Monica
2 Cana Petrica
3 Alexe Alexandru
TOTAL

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

ANUL V

TOTAL SUME
platite in
reorganizare

878.00
1,509.00
1,005.00

878.00
1,509.00
1,005.00

878.00
1,509.00
1,005.00

3,392.00

3,392.00

3,392.00

%
100%
100%
100%

Programul de plata pentru categoria
creante bugetare

SUME trecute in
tabelul de creanta

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

ANUL V

TOTAL SUME
platite in
reorganizare

%

III. Creante bugetare
1 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov
2 Primaria Vernesti, Directia Venituri
3 DSV Buzau
4
TOTAL

67,664.00
8,492.00
11,617.11

67,664.00
8,492.00
11,617.11

67,664.00
8,492.00
11,617.11

87,773.11

87,773.11

87,773.11

100%
100%
100%

Programul de plata pentru categoria
creante chirografare

SUME trecute in tabelul de
creanta

1
2
3
4
5
6
7
8

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

ANUL V

TOTAL SUME
platite in
reorganizare

IV. Creante chirografare
Ionescu Daniela
Comagraprod SRL
Efe Energy SRL
Unicom 3 N 2000 SRL
Dumitriu Stela
Serban Ion
Frankfurt Impex Prod
Frankfurt Impex Prod

4,723.00
47,981.22
1,573.64
0.00
5,000.00
864,107.12
1,348,553.46
451,330.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

2,723,268.44

0.00

%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

