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  PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ  

 

 

Capitolul I – PEZENTAREA     SOCIETĂŢII  
 

 

Denumire: Societate Comercială    T.A.S. HEIGL 
Forma juridică: SRL  
Capital Social:   200 LEI (subscris şi vărsat). 
Nr. de ordine la Registrul Comerțului Timiș: J35/164/2003 
Cod unic de înregistrare: 15150340 
Asociat unic:  HEIGL IOAN 
Administrator:  HEIGL IOAN 
Salariaţi:    3 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată  
Sediul social: Timișoara, str. Chimiştilor, nr. 2, parter în clădirea 
administrativă – 1 birou, jud. Timiş  
 

Societatea a luat fiinţă în anul 2003, în baza legii 31/1990,  fiind 
înregistrată în data de 23.01.2003 la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Timiș. 
 
 S.C. T.A.S. HEIGL S.R.L. are ca domeniu  principal  de activitate COD 
CAEN   Rev. 2 - 4520 – „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” 
 

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 
 

 În vederea fundamentării Planului de reorganizare şi redresare a 
societăţii s-a efectuat analiza financiară a activităţii desfăşurate în anii 
anteriori, pe baza bilanţurilor contabile şi a documentelor de sinteză 
contabilă.  
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 Din datele prezentate rezultă o scădere a capitalurilor proprii şi a 
profitului net, situaţie datorată crizei economice care a dus la apariţia stării 
de incapacitate de plată.  

Analizând situația societății prin prisma obiectului de activitate 
putem spune că aceasta este determinată în cea mai mare parte de o serie 
de factori externi care influențează pozitiv sau negativ realizarea scopului 
pentru care societatea a luat ființă. 
 Societatea are ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor. 

Datorită dificultăţilor economice prin care au trecut principalii clienţi, 
dificultăţi care au generat neplata facturilor ori plata acestora cu mari 
întârzieri, societatea nu a fost aptă, cel puțin în ultima perioadă să genereze 
resursele financiare necesare pentru plata cheltuielilor curente, 
înregistrând astfel datorii care nu au putut fi plătite. 

Intrarea în insolvenţă a mai multor clienţi a determinat neîcasarea 
acestora şi, drept urmare intrarea în insolvenţă şi a S.C. T.A.S. HEIGL S.R.L. 
 La data de 31.12.2011 societatea înregistrase o pierdere de 126.698 
lei. 
  

II.1. DINAMICA STRUCTURII PERSONALULUI  
 

La data de 31.12.2011, S.C. T.A.S. HEIGL SRL avea 3  salariaţi încadraţi 
în baza unor contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată.  
 Pentru perioada următoare se prevede menţinerea acestui număr de 
salariaţi, activitatea fiind rentabilă. Întreg personalul îşi poate continua 
activitatea, fondul de salarii fiind acoperit din activitatea desfăşurată de 
societate.  
   

Capitolul III - PATRIMONIUL SOCIETĂŢII  
 

SC  T.A.S. HEIGL SRL deţine, la data de 31.12.2011, un patrimoniu în 
valoare totală de  87.858 lei, format din:  
 
l. Active imobilizate  
 - imobilizări necorporale 0,00 lei; 
 - imobilizări corporale 2.792 lei; 
       
2. Active circulante  
 a.  Stocuri  în valoare de 0 lei; 
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            b.  Creanţe în valoare de 73.974 lei; 
            c.  Investiţii pe termen scurt 0,00 lei; 
            d.  Casă și conturi la bănci 13.884 lei 

 
Echipamentele de birotică sunt folosite la sediul firmei, în vederea 

desfăşurării eficiente a activităţii societăţii.  
   

Capitolul IV - SITUAŢIA ACTUALĂ A SOCIETĂŢII 
  

La solicitarea administratorului social, Heigl Ioan, a fost declanşată 
procedura insolvenţei, începând cu data de 31 mai 2012. Societatea noastră 
şi-a manifestat intenţia de reorganizare, apreciind că activitatea poate fi 
continuată şi astfel îmbunătăţită, încât să fie aducătoare de profit şi să 
permită acoperirea datoriilor existente la momentul deschiderii procedurii.  
 Până la data deschiderii procedurii, societatea avea datorii restante 
către furnizori şi către bugetul de stat.  
  Cuantumul datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă de până la 
un an este de 179.236 lei, valoare calculată la data de 31.12.2011.  
 Situaţia creanţelor pe care societatea le are de încasat, conform listei 

anexate la cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, pentru data de 

31.03.2012, este: 
 

Nr. crt. Obiect Valoare 

1 Clienţi /Furnizori debitori           37.696,35 

 TOTAL          37696,35 

 

De la data deschiderii procedurii insolvenţei, societatea şi-a continuat 
activitatea axându-se, în principal pe comerţul cu piese de schimb şi 
consumabile pentru aparatele tahograf, precum şi pe activitatea de prestări 
– servicii verificare şi reparaţii tahografe. 
  

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII 
 

 În următoarea perioadă, respectiv anii 2013-2015, societatea îşi va 
desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază 
materială activitatea de prestări – servicii de verificare şi reparaţii aparate 
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tahograf precum şi activitatea de comerţ cu piese de schimb şi consumabile 
pentru aparate tahograf.  
In situația în care planul de reorganizare nu va fi aprobat și societatea intră 
în faliment creditorii nu vor recupera creanțele lor deoarece bunurile 
societății sunt uzate fizic si moral iar valoarea de recuperare la fier vechi 
este nesemnificativă. 
Creanțele care trebuie recuperate provin în principal de la debitori în 
insolvență și vor acoperii o mica parte din cheltuielile de procedură. 
 

Capitolul VI - MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA 
PLANULUI  DE REORGANIZARE 
 

 Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de 
măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.  
 Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii 
comerciale a SC   T.A.S. HEIGL   SRL, sub supravegherea permanentă a 
administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.  
 Următoarele acte vor pute fi îndeplinite numai după obţinerea 
aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de 
fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului 
de reorganizare:  
 - vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);  
 - încheierea de contracte de leasing;  
 - angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt în vederea 
acoperirii necesarului de materii prime şi materiale, indiferent dacă aceste 
credite se obţin cu sau fără garanţii reale;  
 - creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 
10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.  
 Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele 
creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.  
           

VI. I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ 
 
 - flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu 
implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea 
directă;  
 - creşterea numărului de salariaţi necesar în procesul de 
reorganizare;  
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  - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu 
creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai 
atent controlată a acestora;  
 - negocierea contractelor cu furnizorii în vederea asigurării unor 
condiţii mai avantajoase din punct de vedere al preţului, respectiv al 
termenelor de plata;  
 - încheierea de contracte cu clauze precise asupra termenelor de 
plată, de execuţie şi livrare şi inserarea în cadrul acestora de prevederi 
referitoare la acordarea de avansuri necesare aprovizionării cu materii 
prime şi materiale; 

- identificarea de noi pieţe de desfacere pentru produsele şi serviciile 
oferite; 

- schimbarea sediului societăţii, într-o locaţie cu trafic greu. 
 

 

VI.2. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-
CONTABILĂ 
 

 - analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a 
costurilor;  
 - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu 
creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a 
acestora; 
 - încheierea de contracte cu plată la livrarea produselor şi imediat la 
finalul executării lucrărilor;  
 - întreruperea executării comenzilor de produse sau a serviciilor 
către persoane fizice sau juridice care nu prezintă garanţia plăţii imediate, 
dacă această clauză a fost stipulată în contract;  
 - păstrarea relaţiilor comerciale cu clienţii buni platnici;  
 - urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din 
mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta 
serviciile furnizate acestor necesităţi;  
  - îmbunătăţirea procesului de recuperare a creanţelor prin iniţierea 
şi continuarea de acţiuni la instanţele competente şi a sistemului 
evidenţelor privind notificarea şi acţionarea în judecată a clienţilor cu 
scadenţe de plată depăşite; 
 - creşterea volumului de comerţ cu piese de schimb pentru aparatele 
tahograf. 
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VI.3. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ 
 

- îmbunătăţirea activităţilor de intrare-ieşire-transfer a materiilor 
prime şi materialelor consumabile prin documente primare 
întocmite corect şi la timp; 

- corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul 
de funcţionare a societăţii;  

- urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele 
legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile; 

- reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi 
căldură; 

- gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii 
acestora; 

- creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat 
asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii;  

 
 

Capitolul VII- GRAFICUL DE RAMBURSARE  
 

               Totalul datoriilor societatii conform tabelului definitiv al 

craditorilor este in suma de   244.299,95 lei din care : 
            

1. Administraţia Finanţelor Publice Timişoara - 232.618 lei– creanţă 

bugetară 
2. S.C. Auto Schunn S.R.L.- 1.383,16 lei – creanţă chirografară 

3. S.C. Transport Auto Marfă S.A. – 10.298,79 lei – creanţă chirografară 

        

           SC   T.A.S. HEIGL    SRL propune ca măsură sigură de acoperire a 

datoriilor fiscale şi a datoriilor către ceilalţi creditori, continuarea 
activităţii, prin creşterea volumului de comerţ cu piese de schimb  şi 

valorificarea eficientă a resurselor. 

 Propunerea planului de reorganizare este de plată integraIă a 
tuturor debitelor prin continuarea activităţii curente.  
      

 Estimarea veniturilor care se vor realiza şi a cheltuielilor aferente 

(BVC), pentru cei 3 ani ai planului de reorganizare, este următoarea:  
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Nr. Denumirea indicatorilor 2013 2014 2015 

          

I. Venituri, din care:    300.000        400.000        435.000     

1 

Venituri din activitatea de 
productie  -                   -       

- industrie                -                      -                      -       

- constructii-montaj                -                      -                      -       

2 

Venituri din alte activitati:    300.000      400.000        435.000     

- prestari servicii    290.000        380.000        400.000     

- comert       10.000           20.000           35.000     

3 Imprumuturi bancare  -                   -       

II. 
CHELTUIELI totale aferente    222.100        297.800        315.300     

veniturilor incasate, din care:                -                      -                      -       

1 Materiale si marfuri       35.000           55.000           55.000     

2 Combustibil, energie si apa         8.500           12.000           12.000     

3 Amortizarea mijloacelor fixe         5.000             6.000             7.500     

5 Chirii       25.000           35.000           35.000     

6 Salarii       65.000           90.000        100.000     

7 Contributia la asigurari sociale       18.000           24.000           30.000     

8 Contributia fond somaj            500                700                700     

9 Accize       

10 
Taxe (de timbru, de firma, 
asigurari)            100                100                100     

11 Alte cheltuieli       65.000           65.000           65.000     

12 Investitii         10.000           10.000     

13 Rambursari credite                  -                      -     

14 Dobanzi                  -                      -       

III. PROFIT BRUT III = I - II       77.900        102.200        119.700     

IV. IMPOZIT PE PROFIT       12.464           16.352           19.152     

V. PROFITUL NET       65.436          85.848        100.548     

 

Excedentul preconizat pentru anii 2013-2015 este următorul : 

                - 2013             65.436 lei 

                - 2014              85.848 lei 

                - 2015            100.548 lei 

   Total excedent             251.832 lei 

   

În baza datelor prezentate, s-a întocmit propunerea de rambursare a 
creanțelor din tabelul definitiv de creanţe, după cum urmează: 
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          RON 
  2013 2014 2015 

 PROFITUL NET       65.436           85.848        100.548     

     

  Rambursare % din toal creante 25% 35% 40% 

   Suma anuala de rambursat       61.075           85.505           97.720     

 

Rambursarea sumelor anuale se va face in 2 rate, astfel: 
-30% in luna mai  si  
-70% in luna decembrie. 
 

Graficul de rambursare este următorul: 

Grafic de rambursare SC TAS HEIGL srl 
Creditor Total 2013 2014 2015 

Procent din creanță  25% 35% 40% 

Administraţia Finanţelor Publice Timişoara 232.618,00 58.154 81.416 93.048,00 

S.C. Auto Schunn S.R.L. 1.383,16 346 484 553,16 

S.C. Transport Auto Marfă S.A. 10.298,79 2.575 3.604 4.119,79 

Total 244.299,95 61.075 85.504 97.720,95 

 

 
 
 
 


