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ANEXE

CAPITOLUL 1. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. ASPECTE INTRODUCTIVE
1.1.
Definiţii
Ori de cate ori vor fi folosite în prezentul plan de reorganizare, cu excepţia cazului în care sunt
definite altfel, sau cu excepţia cazului în care contextul necesită altă interpretare, termenii definiţi în
continuare vor avea aceleaşi înţelesuri, după cum urmează:


Societatea Electrocentrale Galaţi S.A. (Debitoarea, Debitorul, Societatea) – societate aflată în
procedura de insolvenţă, cu sediul social în Galaţi, Şos. Smardan, nr.3, judeţ Galaţi, înregistrată la
Registrul Comerţului de pe langă Tribunalul Galaţi sub nr. J17/27/2004, cod de identificare fiscală
RO16044852, tel: 0236.448.305, fax: 0236.448.275, e-mail: secretariat@cetgalati.ro,
site:
www.cetgalati.ro ;



MAESTRO SPRL (Administratorul judiciar) – cu sediul în Constanţa, str. Dr. Aristide Caratzalli,
nr.24, judeţ Constanţa, tel: 0241. 553.130, e-mail: maestro@maestrolichidare.ro , desemnat prin
Sentinţa Civilă nr. 603/16.06.2014 a Tribunalului Galaţi, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul
nr. 3843/121/2014 şi confirmat de către Adunarea creditorilor societăţii Electrocentrale Galaţi S.A.
din data de 06.10.2014 ;



Administrator Special – domnul Sinan Mustafa, reprezentant desemnat de Adunarea Generală a
Acţionarilor Electrocentrale Galaţi S.A. din data de 26.06.2014;



Perioada de observaţie – se înţelege perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei şi
data confirmării Planului de Reorganizare;



Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare -„Legea”;



Tabelul definitiv de creanţe – se înţelege tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii
debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au
formulat contestaţii, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor, care a fost depus
la Dosarul cauzei nr. 3843/121/2014 aflat pe rolul Tribunalului Galaţi, Secţia a II-a Civilă în data de
27.07.2020 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr .12488/29.07.2020;



Creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei – creditorul care a formulat şi căruia ia fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelele de creanţe contra
debitorului întocmite în procedura şi care are dreptul de a participa şi de a vota în adunarea
creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare, de a participa la distribuţiile de fonduri
rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la
desfăşurarea procedurii;



ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
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Planul de reorganizare (“Planul de reorganizare” sau “planul”) – prezentul plan, care indică
perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile și specificul activităţii debitoarei, cu mijloacele
financiare disponibile şi cu cererea pieţei față de oferta debitorului, incluzând şi programul de plată a
creanţelor;



Creanţele nescadente – creanţe îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită
de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;



Creanţe sub condiţie – creanţe îndreptăţite să voteze şi să participe la distribuiri numai după
îndeplinirea condiţiei respective;



Creanţele garantate – creanţele creditorilor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din
patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat față de
persoanele beneficiare ale garanţiilor reale;



Creanţe chirografare – creanţele creditorilor care nu au constituite garanţii faţă de patrimoniul
debitorului şi care nu au privilegii insolite de drepturi de retenţie, ale căror creanţe sunt curente la
data deschiderii procedurii, precum şi creanţele noi, aferente activităţilor curente în perioada de
observaţie;



Termene de plata stabilite prin contracte, inclusiv de credit, convenţii – termene care pot fi
prelungite, cu acordul expres al creditorilor, urmând ca după realizarea tuturor obligaţiilor asumate
prin plan şi închiderea procedurii de reorganizare, plăţile să continue conform
contractelor/convenţiilor din care rezultă;



Programul de plată a creanţelor – se înţelege programul de plată al creanţelor înscrise în tabelul
definitiv al creanţelor şi care sunt certe, lichide şi exigibile până la data de 31.12.2019 ;



Convenţii de eşalonare – se înţelege prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea altor clauze
din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor Electrocentrale Galaţi S.A. pe baza
de convenţie încheiată cu parte din creditori;



Transferul de active - operațiunea prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau
una sau mai multe ramuri ale activității sale către altă societate, în schimbul transferării titlurilor de
participare reprezentând capitalul societății beneficiare;



Transferul de afacere - este operațiunea prin care se transferă una sau mai multe ramuri de activitate
sau parte a unei ramuri de activitate, respectiv activități economice organizate și independente între
două societăți/entități independente din punct de vedere juridic, indiferent de tipul de acord sau
denumirea utilizată de părțile contractului;



Transfer- orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de
proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transfer al masei patrimoniale
fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil;
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Societate cedentă - persoana juridică ce transferă activele şi pasivele ori care transferă totalitatea sau
una/mai multe ramuri de activitate;



Societate beneficiară - persoana juridică ce primeşte activele şi pasivele sau totalitatea ori una/mai
multe ramuri de activitate ale societăţii cedente.



Subansamblu funcţional - se înţelege acele bunuri ale debitorului care, împreună, asigură realizarea
unui produs finit, de sine stătător, sau permit desfăşurarea unei afaceri independente. Un subansamblu
este considerat funcţional numai dacă are asigurat accesul la drumul public şi la folosirea utilităţilor.
1.2. Justificarea realizării şi depunerii planului

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului Plan de reorganizare este Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă procedurii de
insolvenţă a socieţăţii Electrocentrale Galaţi S.A. Se vor avea în vedere şi prevederile Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
dispoziţiile din Noul Cod Civil referitoare la stingerea obligaţiilor prin compensaţie.
Legea 85/2006 consacră problematicii reorganizării două secţiuni distincte, respectiv Secţiunea a
5-a. Planul şi Secţiunea a 6-a Reorganizarea. Prevederile acestor două secţiuni, dar şi alte texte ale
legii insolvenţei, consacră explicit principiul preeminenţei reorganizării societăţii debitoare faţă de
procedura falimentului.
Prin prisma acestor prevederi legale se oferă şansa debitorului, faţă de care s-a deschis procedura
prevăzută de legea mai sus menţionată, să-şi continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe
baza unui plan de reorganizare care, conform dispozițiilor:
- art. 94, alin.(3) din Legea 85/2006 modificată : „va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea
activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două
variante de reorganizare”;
- art. 95, alin.(1) din Legea 85/2006 modificată: „va indica perspectivele de redresare în raport cu
posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei
faţă de oferta debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (…)” ;
- art.95, alin.(2) din Legea 85/2006 modificată, prezentul Plan de Reorganizare „... va cuprinde în mod
obligatoriu programul de plată a creanţelor”;
- art.95, alin.(3) din Legea 85/2006 modificată, prezentul Plan de Reorganizare a fost conceput pentru
o perioadă de 3 (trei) ani, socotiţi de la data confirmării;
- art.95, alin.(4) din Legea 85/2006 modificată, prin prezentul Plan de Reorganizare se rezervă dreptul
de a solicita administratorului judiciar, în cel mult 18 luni de la confirmarea planului, extinderea
perioadei cu cel mult încă o perioadă de un an;
- art.95, alin.(5) din Legea 85/2006 modificată, prezentul Plan de Reorganizare menţionează:
a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, în sensul legii;
b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate;
c) dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, vor fi descărcaţi de
răspundere;
d) 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; valoarea estimativă se va
calcula la data propunerii planului;
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- art.95, alin.(6) din Legea 85/2006 modificată, prezentul Plan de Reorganizare include măsurile
adecvate pentru punerea sa în aplicare cum ar fi:
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;
B) obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă a
acestora;
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;
D) lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de
orice sarcini, sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia
le au faţă de averea debitorului. Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi
efectuată doar cu condiţia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de
stingere a creanţei lor;
E) lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului, potrivit art.
116-120;
F) 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);
G) 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;
H) modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii.
Având în vedere aceste aspecte menţionate, considerăm că măsurile de reorganizare, prezentate
detaliat în cuprinsul planului, respectă prevederile legale în materie.
Facem menţiune că societatea, de la înfiinţare și pană în prezent, nu a fost subiect al procedurii
instituite de prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Nici societatea, şi niciun membru al organelor sale de conducere, nu a fost condamnată definitiv
pentru niciuna dintre infracţiunile expres prevăzute de art 94 alin. (4) al Legii 85/2006 privind procedura
insolvenţei. Prin urmare, din acest punct de vedere, condiţiile legale prevăzute de lege pentru propunerea
unui plan de reorganizare sunt întrunite.
1.3. Autorul planului şi durata acestuia
Planul de reorganizare al societaţii Electrocentrale Galaţi S.A. este depus de catre administratorul
judiciar Maestro SPRL Constanta, potrivit prevederilor art.94, alin.(1),lit.b, din Legea nr.85/2006, care ii
confera aceasta posibilitate.
Termenul in care trebuie propus planul de reorganizare de catre administratorul judiciar este
prevazut tot de art. 94, alin.(1), lit.b, din Legea nr.85/2006, respectiv in termen de 30 de zile de la data
afisarii tabelului definitiv de creante, care a fost depus la Tribunalul Galati in data de 27.07.2020 si
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12488/29.07.2020.
Deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei Electrocentrale Galaţi S.A. a fost dispusa
prin Sentinta Civilă nr. 603/16.06.2014 a Tribunalului Galaţi-Secţia II-a civilă, pronunţată în dosarul
3843/121/2014, cu păstrarea dreptului de administrare al debitoarei, ca urmare a declararii intentiei de
reorganizare.
Debitoarea a intocmit plan de reorganizare care a fost supus aprobarii Adunarii Generale a
Actionarilor, respectiv unicului actionar Electrocentrale Grup S.A., societate cu capital integral de stat,
detinut de Ministerul Energiei, in vederea depunerii in procedura insolventei. Intrucat nu au fost obtinute
mandatele de aprobare din partea Ministerului Energiei, respetiv Electrocentrale Grup S.A., Adunarea
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Generala a Actionarilor Electrocentrale SA Galati nu s-a putut intruni, cu consecinta imposibilitatii
depunerii planului de reorganizare.
In consecinta, administratorul judiciar si-a asumat intocmirea si depunerea planului de
reorganizare in nume propriu. Considerentele care au determinat o asemenea opţiune se bazeaza pe
scopul legii de acordare “celei de a doua sansa” debitorilor care au capacitatea si conditiile de
reorganizare, continuarea activităţii, chiar daca intr-a alta entitate pe baza de plan de reorganizare cu un
control riguros al costurilor, se va putea dovedi profitabilă cu consecinta mentinerii patrimoniului
statului, a cotei de piata detinuta anterior si in masura in care sectorul de activitate caruia i se adreseaza
debitoarea va inregistra o revenire, putând genera un surplus ce să poată fi distribuit creditorilor.
De asemenea, având în vedere faptul că Electrocentrale Galați S.A deţine în proprietate bunuri
care să poată fi valorificate în cadrul falimentului, din sumele obtinute se va îndestula doar o categorie de
creditori înscrişi în tabelul de creanţe, varianta reorganizării activităţii debitoarei prin implementarea unui
plan de reorganizare în condiţiile Legii nr. 85/2006 este preferabilă pentru toate părţile implicate în
prezenta procedură.
În vederea acoperirii într-o cat mai mare măsură a pasivului societăţii debitoare, se propune
implementarea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută la art 95, alin (3) din Legea
85/2006, şi anume 3 (trei) ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. De asemenea,
pe durata reorgănizarii, activitatea societăţii debitoare va fi condusă de către administratorul special al
acesteia, acesta pastrându-şi dreptul de administrare, sub supravegherea administratorului judiciar.
În situaţia în care nu se vor găsi condiţii optime pentru derularea componentelor mecanismului
reorganizării, cu acordul a doua treimi din creditorii aflaţi în sold după trecerea a cel mult 18 luni de la
confirmarea planului, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu cel mult încă o perioada de un
an.
Valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei va fi efectuată conform condiţiilor art. 116 120 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, conform previziunilor din cadrul prezentului
plan de reorganizare.

1.4. Scopul planului
Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, reglementat de
art.2, şi anume acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. De asemenea, unul dintre scopurile
propunerii prezentului plan este asigurarea unui nivel al recuperării creanţelor pentru creditorii societăţii,
superior celui de care aceştia ar avea parte în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.
Deși, în mod tradițional, reorganizarea este menită a păstra nucleul în societatea debitoare, aceasta
continuându-și activitatea dupa acoperirea pasivului și închiderea procedurii, strategia de reorganizare
cuprinzând măsuri de transmitere a tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau
mai multe persoane fizice sau juridice constituite anterior sau ulterior confirmării planului si măsuri de
lichidare totala a activelor in termen de 3 ani, a fost identificată ca soluția cea mai eficientă de
echilibrare a situației patrimoniale și continuare a activității.
Astfel, reorganizarea creaza contextul mentinerii valorii de utilitate a activului care poate crea
conditiile unei valorificari optime, ca activ functional/afacere si satisfacerea intr-o cat mai mare masura a
pasivului societatii.
Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societăţii debitoare prin reorganizarea
activităţii acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o
acută criză de lichidităţi şi scăderea semnificativă a cererii pentru achiziţia de bunuri mobile şi imobile,
precum cele existente în patrimoniul societăţii. În acest context economic, încercarea de acoperire a
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pasivului societăţii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un interval de
valorificare destul de ridicat generat de inexistenţa unei cereri susţinute pentru activele societăţii. De
asemenea, trebuie menţionat faptul că unele dintre bunurile existente în patrimoniul societăţii sunt uzate
din punct de vedere moral, existând posibilitatea ca procedura de lichidare a acestora să ridice reale
dificultăţi în ceea ce priveşte valorificarea acestora potrivit destinaţiei lor.
1.5.Rezumatul planului de reorganizare. Condiţii preliminare, măsuri pentru implementare
și categoriile propuse pentru votarea planului
1.5.1.Rezumatul planului de reorganizare
Planul de reorganizare al societăţii Electrocentrale Galaţi SA, in scopul asigurarii sansei de
reorganizare, cuprinde, pe scurt, măsuri de:
- anularea partiala a creanţelor aferente creditorilor chirografari înscriși la masa credală;
-continuarea funcţionării societăţii şi derularea activităţii sale de producere energie electrică şi
asigurarea serviciilor de sistem: rezervă terțiară rapidă și rezervă terţiară lentă pe combustibili gaze
naturale, gaz de furnal sau păcură cu grupurile energetice existente, până la data transferului de afacere;
-transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una sau mai multe persoane
juridice constituite anterior sau ulterior confirmarii planului (transfer de afacere), activele/ramura de
activitate menţinându-se obiectul de activitate;
- vânzarea tuturor activelor, ansamblu termoficare, stocuri, alte mijloace fixe, considerate active
non-core pe durata executarii planului de reorganizare, astfel incat sa fie realizata lichidarea totala a
activelor din cadrul societatii Electrocentrale Galati SA, in temeiul prevederilor art.95 alin 6 litera E din
legea nr.85/2006;
- recuperarea creantelor.
Pe terenul din incinta Electrocentrale Galaţi SA, dupa realizarea transferului de afacere, se poate
promova o investiţie pentru realizarea de grupuri energetice.
Pentru promovarea investiției s-a efectuat Studiul de prefezabilitate prevăzut de legislația
specifică în vigoare și s-a transmis către Ministerul Energiei solicitarea de a fi inclus acest proiect pe
lista investițiilor, care va fi întocmită în conformitate cu prevederile art.10 d) din Directiva UE
2018/410, pentru accesarea surselor de finanțare a fondurilor nerambursabile prevăzute în cadrul
mecanismului de finanțare propus de Directiva (EU) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului,
prin care se modifică Directiva 2003/87/EC.
În urma discuțiilor purtate referitoare la identificarea surselor de finanțare necesare promovării
acestei investiții și atragerea de parteneri:

Liberty Galați a transmis scrisoarea de intenţie nr. 2011/064/30.08.2019 către
Electrocentrale Galați SA –în insolvență și SNGN Romgaz SA Mediaș, prin care și-a manifestat intenția
de implicare (intenție pe care a repetat-o prin email) în procedura de revitalizare/reorganizare a societății
Electrocentrale în 2 variante posibile:
-participarea Liberty Galați ca acționar al societății comerciale deținătoare a noilor unități de
producție energiei electrică. Această participare se va realiza în condițiile în care interesele Liberty Galați
vor fi corespunzător reprezentate și apărate.
-perfectarea unui contract multianual de furnizare a energiei electrice încheiat prin negociere
directă cu societatea care va fi înființată și care va deține noile unități de producere a energiei electrice, în
calitate de producător/furnizor și Liberty Galați, în calitate de consumator.

s-a încheiat, între reprezentanţii Electrocentrale Galaţi, ai societăţii Liberty Steel şi ai
Romgaz Mediaş, minuta nr. 1551/20.03.2020 din care reiese că, atât Liberty Steel cât şi SNGN Romgaz
Page 11 of 94

Plan de reorganizare al debitoarei ELECTROCENTRALE GALAȚI SA

Mediaş sunt interesate de realizarea unei investiţii pe amplasamentul societăţii Electrocentrale Galați
SA-în insolvență.
Transferul de afacere, vanzarea bunurilor se vor adresa primordial catre creditorul garantat
ROMGAZ SA , catre proprietarul platformei unde se afla amplasate bunurile debitoarei Liberty Galati in
cazul in care acestia isi manifesta acordul sau catre orice alta entitate identificata in sectorul de activitate
energetic . Nu este in intentia administratorului judiciar dezafectarea patrimoniului debitoarei, aceasta
fiind o ultima solutie in procedura falimentului.
1.5.2. Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activităţii
debitoarei, conform art. 94, alin. (1), lit. b din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare, au fost îndeplinite, după cum urmează:
- Debitoarea şi-a manifestat intenţia de reorganizare şi de propunere a planului de reorganizare
prin cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, potrivit art. 28, alin.1, lit. h) din Legea 85/2006;
- Posibilitatea de reorganizare a activităţii societăţii a fost exprimată şi de către administratorul
judiciar cu ocazia depunerii ,,Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de
insolvenţă pentru debitorul Electrocentrale Galaţi S.A.“, în conformitate cu prevederile art. 59, alin.3 din
Legea insolvenţei;
- Tabelul definitiv de creanţe împotriva averii debitorului Electrocentrale Galaţi S.A. a fost depus
la arhiva Tribunalului Galati in data de 27.07.2020 si publicat in buletinul procedurilor de insolventa
nr12488/29.07.2020, planul fiind propus de către administratorul judiciar în interiorul termenului
prevăzut de art. 94, alin. (1), lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite de Legea 85/2006, societatea şi nici un
membru al organelor de conducere nefiind condamnaţi definitiv pentru niciuna dintre infracţiunile
prevăzute la art 94, alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Ulterior confirmării planului, implementarea acestuia se va efectua sub supravegherea
creditorilor şi a administratorului judiciar, care prin intermediul rapoartelor financiare vor cunoaşte
permanent evoluţia societăţii şi vor putea lua măsuri în timp real pentru ameliorarea unor eventuale
abateri de la plan.
Perspectivele de redresare ale debitoarei, în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii
desfăşurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza şi cu cererea pieţei faţă de
oferta debitorului, sunt detaliate în cadrul prezentului plan.
Supravegherea activităţii curente este dublată de necesitatea atingerii unor obiective ţinta stabilite
prin planul de reorganizare, care se referă cel puţin la un anumit nivel al gradului de încărcare a
capacităţilor de producţie, la un anumit nivel al veniturilor şi la un cuantum prestabilit al distribuirilor de
sume.
1.5.3. Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare al societăţii Electrocentrale
Galaţi S.A. sunt cele prevăzute de art. 95, alin. (6), lit. A, B,C, E, F, G, H din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei;
Măsurile concordante cu interesele creditorilor, precum şi cu ordinea publică sunt prevăzute în
Capitolul 2 din Plan.
Modalităţile de acoperire a pasivului, precum şi Sursele de finanţare, sunt prezentate în Capitolul
6 din Plan.
Programul de plată a creanţelor este prezentat în Capitolul 6 şi depus în anexa prezentului Plan.
Termenul de executare a Planului de reorganizare al Debitoarei este de 3 ani de la data
confirmării acestuia, cu posibilitatea de prelungire cu încă un an, în condiţiile legii.
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Prezentul plan de reorganizare este intocmit sa asigure o recuperare superioara a creantelor fata de
varianta falimentului.
1.5.4.Categoriile propuse pentru a vota planul de reorganizare
Categoriile propuse pentru a vota planul de reorganizare potrivit art. 100, alin. (3) din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt :
- creanţele garantate;
-creanţele chirografare.
conform tabelului definitiv al creantelor depus la dosarul cauzei.
CAPITOLUL 2. NECESITATEA PROCEDURII REORGANIZĂRII
2.1. Necesitatea aplicării procedurii de reorganizare vizează două căi:
 din punct de vedere economic, este un mecanism care permite continuarea activității ramurii
economice
 din punct de vedere social, continuarea activităţii ramurii îşi manifestă efectele prin păstrarea
locurilor de muncă.
2.2. Avantajele procedurii de reorganizare
2.2.1. Premisele reorganizării
Societatea Electrocentrale Galaţi S.A. se află în procedura insolvenţei, procedură deschisă la
cererea debitoarei, din data de 16 iunie 2014, la momentul actual aflându-se în perioada de observaţie şi
continuând activitatea curentă, astfel încât, la data propunerii prezentului plan de reorganizare aceasta se
regăseşte în stare de funcţionare.
Principalele premise de la care pleaca reorganizarea societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. sunt
următoarele:
 transferul de activitate către o altă entitate juridică permite continuitatea activitaţii ramurii
economice.Transferul va cuprinde ansamblul funcțional (teren și mijloace fixe), licente si
autorizatii de functionare;
 existenţa unor active non-core și stocuri care pot genera sau pot fi sursă alternativa de venituri,
prin vânzarea acestora, în vederea susținerii programului de plăți propus si a achitarii creantelor
din procedura de observatie;
 existenţa unui personal calificat, cu experienţa în domeniul de activitate al societaţii şi ataşat faţa
de valorile companiei;
 adoptarea unor măsuri de reducere a costurilor şi de aducere a activității desfaşurate la limita
profitabilităţii, până la data transferului;
 centrala are autorizație integrată de mediu valabilă până in anul 2024;
 emisiile de Nox redus înregistrate se încadrează în valorile valabile după anul 2020;
 centrala are licențe de producere și furnizare energie electrică și calificări definitive pentru
asigurarea serviciilor de sistem rezervă terțiară lentă și rapidă ;
 există posibilitatea promovării unei investiții pentru realizarea unui grup energetic, in ciclu
combinat gaze - abur, in condensatie, cu functionare pe gaze naturale, amplasată în sala turbine etapa a IPage 13 of 94
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a sau pe un teren degrevat de sarcini din incinta, care este racordat la toate utilitățile, care va deveni
proprietatea entității juridice, după încasarea prețului aferent transferului de afacere.
Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje:
A. Din punct de vedere economic:
- Continuând activitatea de producţie, creşte considerabil gradul de vandabilitate al
bunurilor unei societăţi “active”, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi „moarte”,
nefuncţionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul
înstrăinarii). În cazul nefericit al falimentului societăţii, cheltuielile de pază, asigurări bunuri din
patrimoniu, impozite, taxe locale, etc, ar urma să fie platite prioritar din valoarea bunurilor vândute,
conform art 121 pct. 1 din Legea nr.85/2006 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare),
impietând asupra valorii obţinute din vânzare şi diminuând in mod direct gradul de satisfacere a
creanţelor creditorilor;
- Avantajele de ordin economic ale reorganizării sunt evidente, ţinând cont de necesitatea
menţinerii în circuitul economic a unei centrale electroenergetice care a avut un bun renume timp
de 50 ani la nivel naţional şi nu numai, a avut rezultate concretizate în obţinerea unor importante
cifre de afaceri şi profituri;
- Reorganizarea societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. înseamna pentru judetul Galaţi mentinerea
unui important contribuabil la bugetul local şi de stat;
- Centrala electroenergetică are potenţial şi detine baza materiala necesară , pentru ca,
odată cu transferul, să poata să-şi desfasoare activitatea;
- Existenţa unor creanţe semnificative ce urmează a fi recuperate de către debitoare;
- Recuperarea creanţelor de la proprii debitori si vanzarea activelor non-core vor crea posibilitatea
de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditorii
curenti.
“Per a contrario”, vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al Electrocentrale Galaţi
S.A. în cazul falimentului ar reduce şansele de recuperare a creanţelor pentru creditorii garantaţi şi
chirografari şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară faţă de valorea sa reală.
Votarea planului şi demararea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să
satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantaţi, cât şi ale celorlalti creditori, precum
şi interesele debitoarei care işi va continua activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale
aferente.
B. Din punct de vedere social:
Prin prezentul plan se urmareşte ca, prin transferul de afacere să se păstreze locurile de muncă
pentru un număr mare din actualii salariaţi față de perspectiva falimentului, care ar antrena desfiinţarea
locurilor de muncă. Falimentul societății ar conduce la intrarea în șomaj a salariaților societății, deoarece
personalul este strict specializat în domeniul producerii de energie electrică în centrale electroenergetice,
motiv pentru care, nu-și va regăsi un nou loc de muncă în municipiul Galați sau în municipiile apropiate
–respectiv, în municipiul Brăila, neexistând în zonă alte societăți similare.
A fost initiata o procedura de concediere colectiva datorata reducerii activitatii, dar se mentin
salariatii necesari pentru continuarea activitatii pana la implementarea planului de reorganizare.
Ca masura imediata transferului de activitate, salariatii pot fi angajati pe noua entitate, ceea ce va
avea ca efect reducerea somajului in localitate.
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2.2.2 Avantaje generale faţă de procedura falimentului

Falimentul unei societăţi situează debitorul şi creditorii pe poziţii antagonice, creditorii urmărind
recuperarea integrală a creanţei impotriva averii debitorului, iar debitorul urmărind menţinerea
intreprinderii in viaţa comercială.
Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri, arătăm
că, în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil, destinat plaţii pasivului, dar că în procedura
reorganizării, acesta se va valorifica la valoarea de piaţa adaugându-se profitul din continuarea activităţii
debitoarei iar în cazul falimentului patrimoniul va fi valorificat la valoarea de vânzare forţată.
2.2.3. Comparaţie între avantajele reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a
societăţii în caz de faliment
În vederea susţinerii celor menţionate anterior, este necesară o comparaţie între avantajele
reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a patrimoniului societăţii, astfel:
În evaluarea realizată de către societatea de evaluare, angajată în acest sens, s-a urmarit
determinarea valorii de piată a activelor societăţii debitoare.
În acest sens se menţionează faptul că, valoarea de piaţă „este suma estimată pentru care o
proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzator hotărât, într-o
tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care
parţile implicate au acţionat în cunoştinţa de cauză, prudent şi fără constrângere”. Valorificarea
activelor societăţii debitoare într-o procedură de faliment se realizează în condiţii speciale care nu
permit obţinerea în schimbul activelor societăţii debitoare a valorii de piaţă a acestora.
Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obţine în procedura de lichidare a activelor
societăţii debitoare, se utilizează o valoare de vânzare forţată, prezumată a fi identică cu o
valoare de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzare a
unei proprietăţi, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de
marketing necesară specificată în definiţia valorii de piaţă”.
În lichidări, valoarea multor active necorporale tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor
corporale reflectă circumstanţele lichidării. Cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru
vânzari, onorarii, impozite şi taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile administrative pe timpul
încetării activităţii şi pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate şi deduse din valoarea estimată a
intreprinderii.
În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se deschide procedura falimentului, activitatea ar fi
întreruptă şi activele societăţii ar fi valorificate la valoarea obţinută în urma vânzarii forţate, conform
rapoartelor de evaluare întocmite de SALINA SRL Galaţi . Luând în considerare valoarea de vânzare
forţată a activelor aduse în garanţie, în ipoteza falimentului, creanţele garantate vor obţine o
distribuţie de 66,10% din total creanta garantata.
Scenariul trecerii la faliment trebuie privit şi prin prisma contextului economic actual caracterizat
printr-o criza acută de lichiditaţi şi contractarea sectorului creditării la nivel naţional şi internaţional. Nu
în ultimul rând trebuie avut în vedere specializarea activelor precum şi faptul că peste 30% din firmele ce
activează în domeniul energetic, atât în plan local cât şi naţional, se află în diferite stadii ale procedurii
de insolvenţa/ faliment ( fapt ce descurajează eventualii investitori).
Perioada în care s-ar putea realiza vânzarea integrală a activelor debitoarei ar necesita un interval
lung de timp, ce ar determina acumularea unor cheltuieli importante privind administrarea şi conservarea
bunurilor, fapt ce ar conduce la reducerea creanţelor ce s-ar putea recupera de către creditorii debitoarei,
în condiţii de faliment.
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Mentionam ca la data de 31.12.2019, Electrocentrale Galaţi S.A. inregistreza o pierdere fiscala
cumulata din perioada 2011-2019 in suma totala de 450.720.485 lei, din care cu posibilitatea de
recuperare in urmatorii 7 ani consecutivi conform art.31 (1) din Codul fiscal, suma de 370.339.797 lei.
Reducerea de datorii in cuantum de 63.439.332,09 lei reprezentand creante chirografare, propusa prin
planul de reorganizare implica majorarea veniturilor impozabile, insa nu determina plata impozitului pe
profit deoarece pierderea fiscala cumulata este mult mai mare decat veniturile din anularea datoriilor.
2.2.4. Simularea acoperirii creantelor in ipoteza unei proceduri de faliment
În vederea estimarii gradului de acoperire a creantelor inscrise in table au fost utilizate următoarele
informatii:
a) tabelul definitiv al creanţelor în cuantum de 157.540.687,09 lei cu următoarea structură:
- Creditori garantaţi: 82.451.355 lei;
- Creditori chirografari total: 75.089.332,09 lei.
b) Detalii privind valoarea de lichidare a bunurilor valorificabile; valoarea de lichidare a fost
determinate prin raportul de evaluare intocmit Salina SA.
Raportul de evaluare a concluzionat faptul că, în caz de vânzare la faliment, valoarea de lichidare
pentru bunurile mobile şi bunurile imobile este de 99.405.398,01 lei la care se adauga 31.068.931 lei
reprezentand stocuri si creante.
Situatia se prezinta alaturat:
Denumire

Adresa

Act juridic

1.Terenuri si mijloace fixe
apartinand Statie Epurare
Chimica III

Galati, Sos.
Smardan nr 3,
incinta Sidex

Titlu de proprietate
nr.MO3
nr.8191/31.01.2003

2.Terenuri si mijloace fixe
apartinand Incinta CAF

Galati, cartier
Tiglina II, bdul
Siderurgistilor
nr.6A

Titlu de proprietate MO3
nr.8190/31.01.2003

Galati, Sos.
Smardan nr 3,
incinta Sidex

Titlu de proprietate nr.
MO3nr.8189/31.01.2003

mp

Carte
funciara
107937

Numar
cadastral

Valoare de
lichidare

12204

9,821

1,446,451

107914

107914

6,294

3,622,370

3.Incita CET,total dc:
223,179
a)Incinta CET+Teren

93,445,215
107932

223,179

12203
3,035,114

b)Constructii,dc:
83,879,051
-retea termoficare
5,794,848
c)Instalatii tehnice
6,475,989
d)Mobilier, birotica si alte
active corporale

55,061
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4.Mijl.trasnport, IT,
Obiecte inventar

891,362

5.Stocuri

5,796,394

6.Creante

25,272,537
Total

130.474.329

c) In legatura cu disponibilitatile, soldul acestora a fost estimat la data de 01.10.2020, la valoarea de
10.098.640 lei1. (Suma cuprinde si valoarea a 27.751 de certificate de emisii CO2 la un pret de
21,92 eur/buc);
d) Previzionarea cheltuielilor ocazionate de intrarea în faliment a debitoarei, are la bază
următoarele premise:
- Valorificarea bunurilor mobile şi imobile în valoare de 99.405.398 lei , conform raportului de
evaluare, total din care bunuri garantate 82.451.355 lei;
- Valorificarea stocurilor în valoare de 5.796.394 lei, conform raportului de evaluare;
- Recuperarea creanţelor de încasat în cuantum de 25.272.537 lei, conform raportului de
evaluare;
- Recuperarea TVA de recuperat in suma 45.742.571 lei, suma ce face obiectul dosarului nr.
787/77/2018;
- Rambursarea TVA, estimat in ipoteza unei proceduri de faliment, in suma de 4.291.718 lei;
Pentru a putea aloca cheltuielile de procedura estimate in ipoteaza unei proceduri de faliment, am
calculat ponderea fondurilor obtinute din valorificarea activelor garantate in total fonduri estimate a se
distribui, astfel:
Incasari din valorificare active si
disponibilitati

Total, din care:

Total fonduri
de distribuit in
procedura de
faliment
190.607.258

Pondere
in total
fonduri
recuperate
100%

1*** Pentru o imagine cat mai fidela a realitatii, disponibilul la 01.10.2020 a fost estimat ca diferenta
intre soldul la data de 30.06.2020 si platile efectuate in perioada iulie- septembrie 2020, respectiv: salarii
lunare si contributii la bugetul de stat, cheltuieli cu servicii terti, paza. De asemena sunt cuprinse si plata
salariilor compensatorii aferente concedierilor colective din perioda august - septembrie 2020 in cuantum
de 13.302.263 lei, inclusiv contributii sociale obligatorii.
Plata salariilor compensatorii este reglementata de Codul Muncii si Contractul Colectiv de Munca,
contract colectiv aprobat de adunarea ceditorilor in data de 16.04.2018 (pentru perioada mai 2018-aprilie
2020), iar prelungirea valabilitatii acestuia s-a aprobat de adunarea creditorilor in data de 09.04.2020
(pentru perioada mai 2020 – aprilie 2021).
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*) Incasari din valorificare active garantate

**) Incasari din valorificare active
negarantate

82.451.355

43%

108.155.903

57%

Situatia cheltuielilor curente estimate in varianta unei proceduri de faliment si a cheltuielilor
nascute in perioada de observatie, se prezinta alaturat:
Potrivit dispoziţiilor art. 64 , alin.(6) din Legea nr.85/2006, creanţele născute după data
deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare, vor fi plătite
conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică
în mod corespunzător şi pentru creanţele născute în procedura de faliment.
Situatia cheltuielilor curente estimate in varianta unei proceduri de faliment si a cheltuielilor
nascute in perioada de observatie, se prezinta alaturat:
A. Cheltuieli(Creanţe) nascute in perioada perioada de observatie
 Creanţe nascute in perioada perioada de observatie - S.N.G.N.Romgaz S.A. Medias:
64.229.931 lei (pentru lunile august si septembrie 2020 creantele sunt estimate);- in faliment
creantele curente devin creante art.123, pct.3 si se inregistreza in tabelul definitiv consolidat.
 Creanţe nascute in perioada perioada de observatie -S.N.T.G.N.Transgaz S.A Medias:
12.549.378 lei (pentru lunile august si septembrie 2020 creantele sunt estimate), in faliment
creantele curente devin creante art.123, pct.3 si se inregistreza in tabelul definitiv consolidat.
 Creanţe nascute in perioada perioada de observatie – Primaria Galati: 964.480 lei, in
faliment creantele curente devin creante art.123, pct.3 si se inregistreza in tabelul definitiv
consolidat.
 Total Creanţe nascute in perioada perioada de observatie, care in faliment devin creante
art.123, pct.3 si se inregistreza in tabelul definitiv consolidat - 77.743.789 lei
B.






Cheltuieli de procedura estimate in ipoteza falimentului
Contributii buget, impozite, taxe: 1.024.160 lei;
Cheltuieli cu prestatiile executate de furnizori: 2.972.628 lei inclusiv TVA ;
Cheltuieli cu dezmembrarea şi demolarea activelor si autorizari: 47.362.013 lei inclusiv TVA;
Cheltuieli de personal 2.526.240 lei ;
Cheltuieli estimate aferente planului de inchidere reprezentând costuri de mediu, ecologizare si
de conservare 1.764.069 lei inclusiv TVA;
 Cheltuieli de procedura reprezentand onorariul administratorului judiciar Maestro SPRL
Constanta in suma de 190.460 lei inclusiv TVA –(cota fixa) (calculate potrivit Încheierii din
şedinţa din data de 20.10.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.3843/121/2014 la
valoarea de 2.750 euro/luna, la care se adauga TVA) şi un procent de 2,5% din fondurile
obţinute în favoarea creditorilor - în cuantum estimativ 5.242.453 lei inclusiv TVA (onorariul fix
a fost stabilit la nivelul unui an şi un curs de 4,85 lei/Euro) ;
 Procentul de 2% datorat către UNPIR din valoarea bunurilor mobile, imobile, stocuri şi
recuperare creanţe în cuantum de 3.524.338 lei;
Total cheltuieli de procedura estimate in ipoteza falimentului – 64.606.361 lei.
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Centralizat, situatia disponibilului, a fondurilor recuperate si a incasarilor se prezinta
alaturat:
Flux de trezorerie

Valoare - lei

Numerar la inceputul perioadei :
Estimare fonduri recuperate in ipoteza procedurii de faliment:

10.098.640

Incasari din valorificare active, total din care:
*) Incasari din valorificare active garantate
**) Incasari din valorificare active negarantate

99.405.398
82.451.355
16.954.043
5.796.394
25.272.537
45.742.571

Incasari din valorificare stocuri (negarantate)
Incasari din recuperare creante (negarantate)
Incasari TVA ajustare ANAF
(dosar 787/77/2018)
Incasari TVA din operatiunile de lichidare

4.291.718

TOTAL INCASARI

180.508.618

Estimare cheltuieli de procedura, in ipoteza uneui proceduri de faliment:
Cheltuieli de mediu –ecologizare
Cheltuieli conservare
Cheltuieli cu demolarea+autorizari
Plati utilitati
Plati taxe ANRE si OPCOM
Plati alte cheltuieli materiale
Plati servicii de paza
Plati alte servicii executate de terti
(deplasari, comisioane,alte prestatii, transport salariati)

1.588.842
175.228
47.362.013
1.035.951
31.107
49.980
1.355.592
499.999

Plati salarii si alte cheltuieli de personal
Plati onorariu admin.judiciar-lunar
Plati cota admin.judiciar 2.5%+TVA
Plati cota UNPIR 2%
Plati impozite si taxe
TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA FALIMENT

2.526.240
190.460
5.242.453
3.524.338
1.024.160
64.606.361

In raport de ponderea fondurilor recuperate in ipoteza procedurii de faliment, am procedat
la distribuirea cheltuielilor de procedura astfel:
Incasari din
valorificare
active si
disponibilitati

Total
fonduri de
distribuit in
procedura
de faliment

Pondere
in total
fonduri
recuperate

Cheltuieli de procedura faliment

Valoare (lei)

Fonduri de
distribuit in
procedura
de faliment

Valoare (lei)
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Total, din
care:

190.607.258

100%

Total , din care:

64.606.361

Total, din
care:

*) Incasari
din
valorificare
active
garantate

82.451.355

43%

*) cheltuieli alocate fondurilor
garantate

27.946.900

57%

**) cheltuieli de procedura
alocate fondurilor negarantate

36.659.461

*) Fonduri
de distribuit
pentru
acoperirea
creantelor
garantate
**) Fonduri
de distribuit
pentru
acoperirea
creantelor
negarantate,
total, din
care:

**) Incasari
din
valorificare
active
negarantate

108.155.903

126.000.897

54.504.455

71.496.442

Diferenţa dintre sumele încasate în urma procesului de valorificare a activelor, stocurilor,
creanţelor şi cheltuielile totale aferente procedurii falimentului, conduce la stabilirea sumelor disponibile
pentru distribuţie în varianta falimentului pentru fiecare categorie de creanţa, conform dispozitiilor legale.
Mentionam ca in caz de faliment cheltuielile au fost estimate pentru 1 an, apreciindu-se ca
la data de 30.09.2021 se va inchide procedura de faliment a Electrocentrale Galati SA.
In cazul in care perioada de faliment depaseste perioada de 1 an, cuantumul cheltuielilor va fi mai
ridicat.
In concluzie, in raport cu:
 situatia fondurilor estimate a fi recuperate (180.508.618 lei),
 a disponibilitatilor la inceputul perioadei (10.098.640 lei),
 distributia cheltuielilor cu procedura in cuantum total de 64.606.361 lei
fondurile ramase a fi distribuite sunt in cuantum de 126.000.897 lei.
In concluzie, potrivit dispozitiilor art.121, art.123, art.124 şi art.125 din Legea nr.85/2006,
în ipoteza falimentului şi raportat la categoriile de creditori din tabelul definitiv al creanţelor
debitorului Electrocentrale Galaţi S.A., situaţia distribuţiilor rezultate din valorificarea bunurilor
şi recuperarea creanţelor de încasat va fi următoarea:
 Fonduri de distribuit pentru acoperirea creantelor negarantate in cuantum de 71.496.441,90 lei vor
fi utilizate pentru acoperirea creantelor din procedura de observatie (in baza dispozitiilor art. 123.
Pct. 3 din Legea 85/2006); cuantumul acestora este superior fondurilor disponibile si prin urmare
nu vor fi acoperite integral:
Creanta curenta datand din procedura de
observatie (art. 123. Pct. 3 din Legea 85/2006)
a) Romgaz (creanta perioada de observatie) 123.3
b) Transgaz (creanta perioada de observatie) 123.3
c) Primarie (creanta perioada de observatie) 123.3
Total

Valoare totala
creanta (lei)
64.229.931,00
12.549.378,00
964.480,00
77.743.789,00
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 Creantele garantate vor fi acoperite in proportie de 66% (fonduri disponibile pentru
acoperirea creantelor garantate in cuantum de 54.504.454,96 lei / total creante garantate inscrise
in tabel 82.451.355 lei):
lei
Nr.crt.

1

Total

Suma primita

%

la faliment

100

Sumă
disponibilă
pentru
distribuit
54.504.455

din
creanta
66,10%

100

54.504.455

54.504.455

Denumire

Creanţa

%

creditor

acceptată

din grupa

SNGN
Romgaz
Medias

82.451.355

82.451.355

54.504.455

66,10%

Restanţa
după
distribuire
27.946.900

27.946.900

 Intrucat fondurile negarantate nu acopera nici cuantumul creantelor curente datand din
perioada de observatie, creantele chirografare inregistrate in tabel (75.089.332,09 lei) nu vor
beneficia, in ipoteaza de faliment de distribuiri de sume. Procentul de acoperire va zi 0%.
2.2.5. Avantajele reorganizării pentru principalele categorii de creditori
2.2.5.1. Avantajele pentru creditorii garantaţi
În ceea ce priveşte creditorii garantaţi, implementarea prezentului plan de reorganizare prezintă
beneficii în ceea ce priveşte gradul de recuperare a creanţelor deţinute de către aceştia. Aşa cum se va
putea observa şi în secţiunile ulterioare, procentul de acoperire a acestor creanţe, astfel cum acesta se
propune a fi realizat prin Programul de plăţi este de 100,00% din valoarea creanţelor deţinute, în
reorganizare.
2.2.5.2. Avantajele pentru creditorii chirografari
Având în vedere că, datoriile totale la nivelul pasivului, stabilite ca sumă a datoriilor din tabelul
definitiv și a celor din perioada de observație, sunt la un nivel semnificativ mai mare decât volumul total
al activelor, stabilit de evaluator și că, realizarea unui profit care să permită efectuarea unor distribuiri
satisfăcătoare față de creditori, este puțin probabilă, se impune ca planul să prevadă printre alte
măsuri și reducerea creanțelor chirografare, în temeiul art.3 pct.21 litera a) din Lgea nr.85/2006,
în condițiile respectării tratamentului corect și echitabil prevăzut de Legea nr.85/2006.
Prezentul Plan de reorganizare prevede reducerea creanţelor chirografare cu suma de
63.439.332 lei, acestea fiind defavorizate în proporţie de 84,48 %, iar aceşti creditori, prin votul lor
pozitiv pentru un plan de reorganizare şi astfel pentru menţinerea centralei electroenergetice în circuitul
economic, vor putea desfăşura în continuare relaţii de business şi vor putea obţine beneficii în urma
contractelor ce le vor semna.
Totodată ţinând cont de faptul ca patrimoniul societăţii este complex, timpul de derulare a
procedurilor unui faliment poate dura foarte mulţi ani.
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2.2.6.Categoriile de creanţe (defavorizate, nedefavorizate) şi tratamentul acestora

Categoriile propuse pentru a vota planul de reorganizare potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei sunt :
- creanţele garantate;
- creanţele chirografare.
Tratamentul corect şi echitabil aplicat creanţelor defavorizate prin Planul de reorganizare se
apreciază în funcţie de următoarele elemente de referinţă:
 Tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei Electrocentrale Galaţi S.A.;
 Fluxul de numerar-program de plaţi (Anexa nr.2 si anexa 3) prevăzut prin Planul de
reorganizare.
În conformitate cu art.101 alin2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, tratament
corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu primesc mai
puţin decât ar fi primit în cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea
totală a creanţei sale;
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang inferior
categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu
primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului.
Totodată, în conformitate cu art.96, alin 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,
Planul va stabili 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.
Potrivit art.3, alin 1, pct 21 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 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:
a) o reducere a cuantumului creanţei;
b) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea
creditorului;
c) valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, dacă nu este stabilit
altfel prin contractul privind creanţa respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care
a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanţe;
De asemenea conform art. 101 alin. (1) lit. D din Lege, “vor fi considerate creanţe nedefavorizate
şi vor fi considerate că au acceptat Planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la
confirmarea Planului, ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă”.
Aprecieri asupra tratamentului corect şi echitabil:
 Categoria creanţelor garantate
Conform Programului de plăti prevăzut în cuprinsul Planului de reorganizare, creditorii garantaţi
urmează a fi platiţi prin Plan într-un procent de 100%, după incasarea pretului transferului de afacere,
pretul fiind considerat la nivelul din evaluarea realizata de Salina.
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Mentionam ca, în cazul falimentului Electrocentrale Galaţi S.A., pe baza simularii efectuate în
acest scop (analiza prezentată în paginile urmatoare), creditorii garantaţi beneficiaza de o distribuire de
fonduri in cuantum de 66,10% din total creanta garantata.
a) Faţă de aceasta imprejurare, apreciem ca fiind îndeplinită condiţia prevazută la art. 101 alin.
(2) lit. a) din Legea nr. 85/2006, creditorii cu creanţe garantate nefiind în situaţia de a primi mai puţin
decât ar fi primit în cazul falimentului (în cazul în care ar respinge Planul).
b) Faţă de modalitatea de plată a creanţelor garantate, astfel cum a fost aceasta prevazută prin
Plan, este îndeplinită condiţia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. b) din Lege, creditorii garantaţi neaflânduse în situaţia de a primi mai mult decât valoarea totala a creanţei acestora.
c) În ipoteza în care categoria de creanţe garantate va exprima un vot pozitiv cu privire la Plan, în
speţă nu sunt incidente prevederile art. 101 alin. (2) lit. c) din Lege, acestea reglementând situaţia în care
categoria de creanţe defavorizate respinge planul de reorganizare. În cea de-a două ipoteza, respectiv
categoria de creanţe garantate va exprima un vot negativ cu privire la prezentul Plan, categoriile de
creanţe inferioare, respectiv, creanţele chirografare nu vor putea primi mai mult decât ar primi în cazul
falimentului (respectiv, nu vor beneficia de nicio distribuire de fonduri ).
 Categoria creanţelor chirografare
Categoria creanţelor chirografare este prevazută a fi achitată prin Plan în proporţie de 15,52 %
reprezentand suma de 11.650.000 lei.
Faţă de concluziile Raportului de evaluare întocmit în cauză şi având în vedere comparatia
reorganizare-faliment ce face parte integrantă din Plan, creditorii chirografari nu ar beneficia de nici o
distribuire de fonduri. Aceasta categorie de creanţe este defavorizată prin plan.
a) Faţă de aceasta imprejurare, apreciem ca fiind îndeplinită condiţia prevazută la art. 101 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 85/2006 creditorii chirografari nefiind în situaţia de a primi in reorganizare mai
putin decât ar fi primit în cazul falimentului (în cazul în care ar respinge Planul).
b) Faţă de modalitatea de plată a creanţelor chirografare, astfel cum a fost aceasta prevazută prin
Plan, este îndeplinită condiţia prevazută la art. 101 alin. (2) lit. b) din Lege, creditorii chirografari
neaflându-se în situaţia de a primi mai mult decât valoarea totală a creanţelor acestora.
c) Categoria creanţelor chirografare este cea din urmă categorie de creanţe, în ceea ce priveşte
rangul acesteia, raportat la prevederile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. Prin urmare, condiţia
prevazută la art. 101 alin. (2) lit. c) din Lege nu este aplicabilă şi în cazul acestei categorii de creditori,
neexistând, conform Planului de reorganizare propus, o categorie de creanţe cu rang inferior categoriei
creanţelor chirografare.
Administratorul judiciar isi propune ca transferul de activitate sa fie realizat la o valoare
superioara valorii prevazute in plan ( valoarea activelor) avand in vedere ca centrala este in functiune, are
licente, certificate si autorizatii de functionare valabile ( ANRE, Transelectrica, mediu). In acest caz ,
creantele chirografare se vor achita intr-un procent superior.
2.2.7.Creanţe curente şi tratamentul acestora
Crentele curente sunt catre creditorii : Romgaz, Transgaz,Primaria Galati
Creante curente
Romgaz

Debit - lei

Dobanzi,
TOTAL- lei
Penalitati - lei
37,617,856.16 26,612,077.07 64,229,933.23
aug+sept.estimat
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Transgaz
Primaria Galati-taxe
locale
Total

9,977,344.34 2,572,033.61

964,480.00
48,559,680.50

12,549,377.95 aug+sept.estimat

964,480.00
29,184,110.68 77,743,791.18

Creanta curenta catre Romgaz in cuantum de 37,617,856.16 lei – debit - reprezinta gaze naturale
furnizate in perioada de reorganizare a Apaterm respectiv ianuarie-martie 2015.Apaterm a intrat in
faliment pe 25.03.2015.
Furnizarea energiei termice de către Electrocentrale Galaţi SA către staţiile termice aflate în
operarea SC Apaterm SA Galați s-a realizat începând cu data de 1noiembrie 2011 urmare a “obligaţiei
de a furniza agent termic” dispusă prin Sentinta Civila nr. 89/1.11.2011, pronunțată de Tribunalul Galați
în dosarul nr.4783/121/2011*/a5. Hotărârea judecatoreasca a fost întemeiată pe prevederile art.38 din
Lege nr. 85/2006 - privind procedura insolvenţei care stipulează că, orice furnizor de servicii electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul, în perioada de
observație și în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de
serviciu către debitor sau către averea debitorului,, în situația în care consumatorul este captiv.
Această obligație a făcut imposibilă sistarea furnizării energiei termice pe motiv de plată parțială
sau neplata a contravalorii energiei termice livrate.
Creanta catre Transgaz s-a acumulat incepand cu luna noiembrie 2015 ca urmare a lipsei de
lichiditati.
Creanta reprezentand taxe locale catre Primaria Galati este aferenta transelor septembrie 2019 si
iunie 2020.
Creantele curente vor fi platite cu prioritate in primul an de reorganizare. Creantele curente nu se
datoreaza functionarii pe pierdere a Electrocentrale Galati, ci a obligatiei de functionare conform unei
hotarari judecatoresti. In opinia administratorului judiciar, avand in vedere ca se calculeaza dobanzi si
penalitati, creditorii curenti nu sunt prejudiciati.
Se are in vedere si o posibila cesiune de creanta catre creditorii curenti , anterior sau imediat
ulterior aprobarii planului de reorganizare din creanta de recuperat(TVA) de la ANAF .
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA SOCIETǍŢII DEBITOARE
3.1.
Identificarea societăţii şi obiectul de activitate
Denumirea :
ELECTROCENTRALE GALAŢI S.A.
Sediul social :
Galaţi, Şos. Smârdan, nr. 3, jud. Galaţi
Forma juridică de organizare : Societate pe acţiuni
Nr. Înmatriculare la
Registrul Comerţului:
J17/27/2004
Durata de funcţionare:
nelimitatã
Cod Unic de Inregistrare:
16044852
Societatea Electrocentrale Galaţi S.A. are ca scop producerea şi furnizarea energiei electrice,
producerea, dispecerizarea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu
respectarea legislaţiei în vigoare, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin
actul constitutiv al societăţii.
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Societatea "Electrocentrale Galaţi" S.A. are ca obiect de activitate: Domeniul de activitate al
societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. este „Producţia, transportul şi distributia energiei electrice - cod
351”; Activitatea principală a societăţii este producţia de energie electrică - cod 3511.
3.2.

Structura acţionariatului şi a capitalului social

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este acţionar unic, in numele statului, la Electrocentrale
Galaţi S.A. şi exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.
Capitalul social, subscris şi vărsat integral la data constituirii societăţii, este de 123.450.550,00
RON, fiind împarţit în 12.345.055 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 10,00 RON.
Capitalul social este deţinut în întregime de Societatea Electrocentrale Grup S.A. ,cu sediul în Bucuresti,
Sector 2, Bulevardul LACUL TEI, nr.1-3, etaj 11, nr. Ordine în registru comerţului J40/14937/2012, CUI
31028788.
Potrivit menţiunilor actuale de la Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, sunt sechestrate şi
indisponibilizate un număr de 12.345.055 de acţiuni , reprezentând un procent de 100% participaţia
Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. Sechestrul s-a
efectuat în baza Procesului-verbal de aplicare a sechestrului nr. 3186/318/2011/08.11.2011, de către
executorii AVAS.
Iniţial, în baza Procesului-verbal de aplicare a sechestrului nr. 3185/78/1/2008, a fost instituit în
favoarea Autoritaţii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) un sechestru asupra unui număr de
12.283.269 acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice
TERMOELECTRICA S.A. la SC ELECTROCENTRALE GALAŢI S.A. Aceste acţiuni au fost
indisponibilizate în vederea recuperării creanţelor comerciale preluate de la S.C. DGN DISTRIGAZ
SUD S.A. şi de la S.C. DGN DISTRIGAZ NORD S.A.
A.V.A.S. s-a subrogat în calitate de creditor al S.C. DISTRIGAZ NORD S.A ca urmare a
preluarii creanţei comerciale faţa de debitorul cedat Societatea Comercială de Producere a Energiei
Electrice şi Termice TERMOELECTRICA S.A., în baza Protocolului nr. 1 din data de 28.06.2004.
Totodată, s-a subrogat în calitate de creditor al S.C. DISTRIGAZ SUD S.A., ca urmare a preluarii
creanţei comerciale faţa de debitorul cedat Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi
Termice TERMOELECTRICA S.A., în baza Protocolului nr. 2 din data de 28.06.2004.
Conform Încheierii nr. 12167/17.09.2009 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lânga Tribunalul Galaţi, la solicitarea AVAS, a fost radiată notarea iniţiala a
sechestrului instituit în favoarea acestuia asupra unui număr de 12.263.269 acţiuni deţinute de S.C.
P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A. la SC ELECTROCENTRALE GALAŢI SA.
În prezent, în conformitate cu Rezoluţia nr. 13695/23.11.2011 a directorului Oficiului
Registrului Comertului Galaţi, s-a admis a doua cererea de menţiuni formulată de AVAS urmare a
încheierii procesului-verbal de sechestru nr. 3186/318/2011/08.11.2011, prin care au fost sechestrate şi
indisponibilizate un număr de 12.345.055 de acţiuni deţinute de PEET Termoelectrica S.A. la
Electrocentrale Galaţi SA, reprezentând un procent de 100% participatia PEET Termoelectrica SA la
capitalul social al SC Electrocentrale Galaţi SA.
Urmare a divizarii prin desprindere a Societăţii P.E.E.T. Termoelectrica S.A. şi transmiterii către
Electrocentrale Grup S.A. a unui număr de 12.345.055 de acţiuni detinute de S.C. Termoelectrica S.A. la
S.C. Electrocentrale Galaţi S.A., s-a solicitat A.V.A.S. acordul privind divizarea prin desprindere a S.C.
Termoelectrica S.A. Prin adresa nr.11412/11.09.2012, A.V.A.S. a transmis
către
P.E.E.T.
Termoelectrica S.A acordul de principiu privind divizarea societăţii cu condiţia achitării de către
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P.E.E.T. Termoelectrica S.A. a datoriilor până la momentul finalizării divizarii sau transferul sumei
menţionate la noua societate înfiinţată, Electrocentrale Grup S.A .
În conformitate cu proiectul de divizare nr. 5816/08.06.2012, cu Protocolul de predare-primire
nr.1382/28.02.2013 şi cu Actul adiţional nr.3/22.07.2013 la Protocol, P.E.E.T. Termoelectrica S.A. a
predat către Electrocentrale Grup S.A. patrimoniul liber de sarcini şi personalul. Prin Încheierea nr.
268 din data de 22.11.2012, pronunţată în dosarul nr. 43625/3/2012, Tribunalul Bucuresti a admis cererea
privind divizarea S.C. P.E.E.T. Termoelectrica S.A.
3.3. Scurt istoric al societătii
Societatea ELECTROCENTRALE GALAŢI S.A. este persoană juridică română, având forma
juridică de societate pe acţiuni , filiala a Societăţii "Electrocentrale Grup" S.A., cu sediul în localitatea
Galaţi, Soş. Smârdan nr.3, jud. Galaţi, înmatriculată la Registrul Comerţului Galaţi sub nr.
J17/27/12.01.2004, având Codul Unic de Înregistrare Fiscală RO16044852, aflată sub incidenţa Legii
nr.85/2006, conform Sentinţei civile nr. 603 pronunţată la data de 16.06.2014 în dosarul nr.
3843/121/2014, aflat pe rolul Tribunalul Galaţi-Secţia a II-a Civilã.
Societatea a fost înfiinţată în baza H.G. nr. 1580/2003 privind reorganizarea Societăţii
Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala
"Electrocentrale Galaţi" şi înfiinţarea Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a
Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.
Urmare a divizării Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice
Termoelectrica S.A, în conformitate cu proiectul de divizare nr. 5816/08.06.2012, s-a înfiinţat Societatea
Electrocentrale Grup S.A. care a preluat în întregime acţiunile deţinute de S.C. P.E.E.T Termoelectrica
S.A. la S.C. Electrocentrale Galaţi S.A., conform Protocolului de predare-primire nr.1382/28.02.2013 şi
Actului adiţional nr.3/22.07.2013 la Protocol.
 Descrierea centralei
Societatea Electrocentrale Galaţi S.A., amplasată ca o enclavă pe platforma siderurgică Arcelor
Mittal SA, nedeţinând cale de acces proprie, are în exploatarea actuală : 5 cazane de abur de 420 t/h şi 4
turbine cu condensaţie şi prize (de termoficare şi industrială) din care 3 turbine de 105 MW şi o turbină
de 60 MW.
Centrala s-a dezvoltat etapizat, începând cu anul 1969, după cum urmează:
Etapa l - pusă în funcţiune în perioada 1969 – 1971 cu o putere electrică totală instalată de
160 MW a fost valorificată prin vânzare.
Etapa II - pusă în funcţiune în perioada 1975 – 1976 cu o putere electrică totală instalată de 165
MW este compusă din următoarele echipamente termomecanice principale:
•Cazane de abur (C4; C5):2 x 420 t/h (140 bar; 540 °C), tip TGM 89 AS - fabricaţie
URSS.Cazanul nr.4 a fost trecut în conservare conform H.C.A. nr.4/23.05.2013.
•Turbine cu abur (TA3; TA4):
- 1 x 105 MW, tip T-100/120-130-2 - fabricaţie URSS
- 1 x 60 MW, tip PT-60-130/13 - fabricaţie URSS .
Etapa III - pusă în funcţiune în perioada 1983 – 1988 cu o putere totală instalată de 210 MW
este compusă din următoarele echipamente termomecanice principale:
•Cazane de abur (C6; C7; C8):3 x 420 t/h (140 bar; 540 °C), tip TGM 89 AS- fabricaţie URSS.
•Turbine cu abur (TA5; TA6) : 2 x 105 MW, tip T-110/120-130-4 - fabricaţie URSS.
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Cazanele utilizează drept combustibil de bază gazele naturale şi/sau păcură, dar pot funcţiona şi
cu amestecuri de gaze naturale şi gaze combustibile reziduale ( gaze de furnal ) rezultate din procesul
tehnologic al ARCELOR MITTAL. Cazanele de la nr. 5 la 8 au fost modernizate cu sistem de
supraveghere, automatizare şi arzătoare cu Nox redus.
Centrala are două staţii de tratare a apei (etapa I-II şi etapa a-III-a).
Etapa I-II având capacităţi de tratare până la 1580 m3/h apă demineralizată (etapa I – 480 m3/h etapa II
– 900 m3/h), 540 m3/h apă dedurizată, 160 m3/h condens şi 300 m3/h apă retur termoficare.
Etapa a-III-a având capacităţi de tratare până la 625 m3/h apă demineralizată şi 200 m3/h apă
dedurizată. În prezent această etapă este în stare de conservare pentru eficientizarea consumurilor.
Conservarea s-a realizat cu posibilitatea repornirii în maxim 7 zile în cazul creşterii cererii de apă
demineralizată de către SC Arcelor Mittal SA.
Societatea Electrocentrale Galaţi S.A. este racordată la Sistemul Energetic Naţional (SEN) prin
intermediul a două staţii de conexiuni de 110 Kv, SC1 (grupurile TG3 şi TG4) şi SC2 (TG5 şi TG6), care
aparţin ARCELORMITTAL SA Galaţi şi respectiv o secţie SC1 - C (TG5 şi TG6) care aparţine centrale
3.4. Administrarea şi conducerea societătii
Administrarea şi conducerea societătii la data deschiderii procedurii: La data deschiderii
procedurii de insolvenţă, acţionarul unic al societăţii era Electrocentrale Grup S.A., iar administrarea
societăţii era asigurată de către Consiliul de Administratie prin Ana Iuliana Dinu, Octavian Laurenţiu
Graure, Claudiu Iacob, Sinan Mustafa, Costel Catalin Vasiliu. Octavian Laurenţiu Graure deţinea şi
funcţia de director general al societăţii.
Administrarea şi conducerea societăţii în perioada de observaţie: Prin Sentinţa Civilă nr. 603 din
16.06.2014, pronunţată de către Tribunalul Galaţi-Secţia a II-a Civilã, s-a dispus deschiderea procedurii
generale de insolvenţă impotriva debitorului Electrocentrale Galaţi S.A şi a fost desemnat, în calitate de
administrator judiciar, MAESTRO SPRL Constanţa.
În conformitate cu dispoziţiile art. 20 pct. 1 lit. g, coroborat cu art. 18 pct. 1 din Legea 85/2006,
prin Hotararea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 04/26.06.2014 a fost desemnat, în calitate de
administrator special al societăţii, domnul SINAN MUSTAFA. Ulterior, adunarea creditorilor societăţii
Electrocentrale Galaţi S.A. din data de 06.10.2014 a confirmat administratorul judiciar MAESTRO SPRL
şi a desemnat Comitetul creditorilor compus din 3 membri (SNGN Romgaz SA, SNGN Transgaz SA
şi Red Guard SRL).
Prin Încheierea din data de 20.10.2014 judecatorul-sindic a luat act de desemnarea comitetului
creditorilor, a administratorui special şi de confirmarea administratorului judiciar Maestro SPRL.
3.4.1. Structura de management
La data întocmirii prezentului Plan de reorganizare, conducerea operativă a societăţii era asigurată
de Director General, Director General Adjunct, Director Tehnic – Producţie, Director Comercial şi
Director Economic.
3.4.2. Organigrama
Organigrama Societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. a fost modificată anterior deschiderii
procedurii generale a insolvenţei, astfel încât prezentăm (Anexa nr. 4) forma care a fost valabilă începând
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cu data de 01.05.2014, aprobată prin H.C.A nr.05 / 17.04.2014 a Societăţii Electrocentrale Galaţi S.A.
până la data de 01.08.2014.
De la momentul intrării societăţii în procedura generală a insolvenţei, organigrama Societăţii
Electrocentrale Galaţi S.A. a suferit mai multe modificări, drept pentru care vom prezenta (Anexa nr.5)
organigrama valabilă începând cu data de 01.02.2019.
3.4.3. Resurse umane
Evoluţia încadrării personalului şi a fondului de salariu, la data intrării în insolvenţă şi la
data de 30.06.2020 , se prezintă astfel:
Nr. Luna
crt.

Categorie
personal

1

Iunie 2014

2

Decembrie 2018

Total
Tesa
Maiştri
Muncitori
Total
Tesa
Maiştri

464
93
33
338
258
62
28

Muncitori
Total
Tesa
Maiştri
Muncitori
Total
Tesa
Maiştri
Muncitori

168
236
57
26
153
205
54
23
128

3.

Decembrie 2019

4.

Iunie 2020

de Nr.
angajati

Nr. mediu Fond
Venit brut
de personal salarii
salarial(lei)
brut(lei)
456
1.442.766
3.109
89
404.421
4.349
33
131.105
3.973
334
907.240
2.684
251
1.248.531
4.839
60
382.421
6.168
27
164.524
5.876
164
234
57
26
151
202
54
23
125

701.586
1.218.948
405.079
148.246
665.623
1.175.807
401.959
143.215
630.633

4.176
5.165
7.107
5.702
4.350
5.736
7.444
6.227
4.927

Observăm că numărul de salariaţi scade cu 228 de persoane , de la 464 de angajaţi care figurau în
statele de plată în iunie 2014, la 205 salariati în luna iunie a anului 2020.
Pe parcursului anilor 2014 - 2019 si până în prezent, conducerea societăţii împreună cu
reprezentanţii organizaţiei sindicale au luat măsura restrângerii temporare a activităţii şi trecerea în regim
de aşteptare a salariaţilor confom prevederilor legale în vigoare, salariaţii care au îndeplinit condiţii de
pensionare au încetat raporturile de muncă cu societatea iar în anul 2017 s-a efectuat o procedură de
concediere colectivă în cadrul căreia au fost disponibilizaţi 54 salariati, respectiv 44 muncitori, 2 maiştri
şi 8 tesa.
Evoluţia structurii numerice a personalului şi a fondului de salarii în perioada analizată este redată
în graficele de mai jos:
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Fondul de salarii pe categorii

Variaţia fondului de salarii pe structura personalului angajat este nesemnificativ în aceasta perioadă
însă pe parcursul perioadei de observaţie în procedura insolvenţei, numărul de personal a scăzut
semnificativ iar salariul minim brut în cadrul Societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. s-a majorat în
contextul apariţiei unor reglementări legale privind nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
Astfel, la data deschiderii procedurii generale de insolvenţă (16.06.2014) salariul de bază minim
brut în cadrul Societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. era de 1.020 lei, în luna mai 2016, acesta a crescut la
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1.250 lei, cu data de 01 februarie 2017, a crescut la 1.450 lei, iar din ianuarie 2018 prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-au luat o
serie de măsuri, printre care şi trecerea contribuţiilor sociale ale angajatorului în sarcina angajatului,
modificarea cotelor de contribuţii şi de impozitare a veniturilor brute, inclusiv a tuturor veniturilor
asimilate salariilor.
Începând cu data de 1 ianuarie 2020, prin Hotărârea de Guvern nr.935 / 13.12.2019, salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin.(1) din Legea nr. 53 / 2003 – Codul
muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare se stabilește în bani, fără a include sporuri si
alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru.
Prin excepție, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii
superioare, cu vechime in muncă de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de bază
minim brut pe țară garantat in plată, fără a include sporuri si alte adaosuri se stabileste la 2.350 lei lunar,
pentru un program normal de lucru.
3.4.4. Sindicate
Salariatii Societăţii Electrocentrale Galaţi S.A. sunt reprezentaţi de Sindicatul Energeticienilor
Galaţi, - care a dobândit personalitate juridică prin Sentinţa Civilă nr. 17/PJ/2004 a Judecatoriei Galaţi cu
sediul în muncicipiul Galaţi Şos. Smârdan nr.3 , Judeţul Galaţi , Cod fiscal 12566098.
Sindicatul Energeticienilor Galaţi este condus de un Birou executiv compus din:
1. Vicepreşedinte- Ionaşcu Ionel;
2. Ghenea Viorel- secretar
Cota de contribuţie la sindicat este de 1 % din salariul de bază brut al salariatului.
3.5. Principalele cauze şi împrejurări care au condus la insolvenţa societăţii
Începând cu exerciţiul financiar 2011, societatea a înregistrat dificultăţi în ceea ce priveşte
derularea activităţii curente, concretizate în diminuarea încasărilor şi în incapacitatea de a-şi achita la
scadenţă proprii furnizori, situaţie determinată în principal de:
A. Intrarea în procedura de insolvenţa a societăţii APATERM S.A.
La data de 07.06.2011, societatea Apaterm S.A. Galaţi – debitorul principal şi distribuitorul de
energie termică în sistem centralizat în Municipiul Galaţi, şi-a declarat starea de insolvenţă (în
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei), cererea fiind admisă de
Tribunalului Galaţi prin Sentinţa comercială 331cc/07.06.2011, pronuntata în dosarul 4783/121/2011.
Din totalul de 371,5 milioane lei creanţe înscrise la masa credală a Apaterm S.A. Galaţi, 339,3
milioane lei aparţineau societăţii Electrocentrale Galaţi S.A., respectiv 98,8% din totalul de creanţe.
În Planul de reorganizare a debitorului Apaterm S.A. Galaţi, pentru Electrocentrale Galaţi S.A. nu
era prevăzută nici o sumă pentru plata debitului înregistrat la data deschiderii procedurii de insolvenţă,
societatea fiind la rândul ei în imposibilitatea achitării datoriilor acumulate către furnizorul de materie
primă (S.N.G.N. Romgaz Mediaş S.A.) necesară în vederea desfăşurării procesului de producţie. De
asemenea, planul prevedea continuarea activităţii societăţii Apaterm S.A. din încasarea restanţelor de la
consumatorii săi finali de energie termică.
Electrocentrale Galaţi S.A. a votat împotriva admiterii Planului de reorganizare propus de către
APATERM S.A .şi a criticat modalitatea de structurare a planului de reorganizare pe categorii de
creditori, acesta însumând un număr de 5 categorii: creanţe garantate, salariale, bugetare, chirografare
conf. art. 96 alin.(1) şi celelalte creanţe chirografare.
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Deşi creditorii care au votat împotriva confirmării Planului de reorganizare deţineau o pondere de
92,32% din totalul creanţelor, Planul a fost acceptat de primele 3 categorii de creditori, conform art. 101
aliniatul 1 din Legea 85/2006 şi a fost aprobat de către Adunarea creditorilor.
Urmare a contestaţiilor promovate de Electrocentrale Galaţi S.A., Tribunalul Galaţi a dispus, prin
Sentinţa civilă 167/15.11.2011, deschiderea procedurii falimentului debitoarei APATERM SA Galaţi.
Sentinţa a fost însa recurată de către debitoare la data de 30.11.2011. La solicitarea Electrocentrale
Galaţi s-a dispus strămutarea judecării cauzei la Curtea de Apel Bucureşti.
Prin Decizia civilă nr.189/30.01.2013 Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul, a confirmat
planul de reorganizare propus de Apaterm S.A. Galaţi şi a dispus deschiderea procedurii de reorganizare
a debitoarei Apaterm S.A. Galaţi (conform art. 101, alin.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei).
Odată cu confirmarea Planului de reorganizare şi deschiderii procedurii de reorganizare, societatea
Apaterm S.A. (debitorul principal al societăţii) a fost descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe
care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan în conformitate cu art. 137, alin. 2
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, deci de obligaţiile de plată existente înainte de
intrarea în insolvenţă (339,3 milioane lei).
La momentul pronunţării sentinţei, societatea Apaterm S.A. era o societate fără licenţă de
distribuitor, fără concesiune, fără BVC aprobat şi cu datorii la energia termică livrată în perioada de
observaţie: 08.06.2011- 31.01.2013 în cuantum de 25,5 milioane lei.
Pentru pregatirea înlocuirii distribuitorului local APATERM SA în caz de faliment, Primăria Galaţi
a înfiinţat o nouă societate-CALORGAL S.A., în subordinea Consiliului Local al municipiului Galaţi,
care deţinea licenţa ANRSC nr. 2299/24.01.2013 pentru Serviciul public de alimentare cu energie
termică produsă centralizat, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare şi căreia, prin
hotărârea Consiliului Local nr.79 din 27.09.2012, i-a delegat serviciul public de distribuţie şi furnizare a
energiei termice iar prin hotărârea Consiliului Local nr.169 din 22.11.2012 i-a concesionat bunurile
aparţinând domeniului public preluate de la Apaterm SA. Toate aceste hotarari au fost însă modificate
urmare a pronunţarii deciziei Curţii de Apel Bucureşti.
Deoarece debitorul Apaterm S.A. nu şi -a respectat obligaţia asumată prin Planul de reorganizare
privind achitarea datoriilor, înregistrând şi datorii curente (peste 42.119.063 lei), Electrocentrale Galaţi
S.A. a precizat în cadrul Proceselor-verbale ale şedinţelor creditorilor Apaterm S.A. efectele acestei
situaţii asupra societăţii Electrocentrale Galaţi S.A., respectiv pericolul opririi activităţii prin sistarea
livrării combustibilului necesar funcţionării, ca şi consecinţă a rostogolirii datoriilor neachitate de către
Apaterm S.A. Galaţi. De asemenea, a solicitat judecatorului-sindic constatarea stării de faliment a
debitoarei Apaterm S.A., însă cererea a fost respinsa ca neîntemeiata.
La data de 30.06.2014, datoriile societăţii APATERM S.A. către Electrocentrale Galaţi S.A. aveau
următoarea componenţă:
 339,4 milioane lei –înregistrate la masa credală, constituite din:
1.contravaloare energie termică livrată în perioada ianuarie 2008-mai 2011 în cuantum de
222,1 milioane lei, din care contravaloarea combustibilului utilizat pentru producerea
acesteia este de 158,3 milioane lei
2. contravaloare majorări şi penalităţi de întârziere în cuantum de 71,5 milioane lei (cu
Sentinţe civile irevocabile)
3. TVA aferent masei credale în cuantum de 45,7 milioane lei
 28,7 milioane lei –datorii curente.
Descărcarea debitorului APATERM S.A. de obligaţiile de plată către societatea Electrocentrale
Galaţi S.A., urmare a confirmării planului, a condus la înregistrarea unei situaţii financiare extrem de
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dificile. Aceste aspecte au fost aduse la cunoştinţa tuturor autorităţilor/factorilor decizionali din oraşul
Galaţi şi mass- mediei prin numeroasele noastre adrese, informări sau comunicate.
B. Obligaţia de furnizare a energiei termice către APATERM S.A. Galaţi
Deoarece Apaterm S.A. avea calitatea de consumator captiv, conform art. 38 din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, societatea Electrocentrale Galaţi S.A nu a avut dreptul în
perioada de reorganizare să refuze ori să întrerupă temporar furnizarea energiei termice către acesta,
energie termică necesară asigurării confortului termic populaţiei Municipiului Galaţi în anotimpul de
iarnă.
Astfel, furnizarea energiei termice de către Electrocentrale Galaţi SA către staţiile termice aflate în
operarea debitorului Apaterm SA Galaţi s-a realizat şi după deschiderea procedurii de insolvenţă a
acesteia, urmare a “obligaţiei de a furniza agent termic” dispusă prin hotărârea judecătorească nr.
89/1.11.2011, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.4783/121/2011*/a5. Hotărârea a fost
întemeiată pe prevederile art.38 din Lege nr. 85/2006 care stipulează că, orice furnizor de servicii electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul, în perioada de
observaţie şi în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de
serviciu către debitor sau către averea debitorului, în situaţia în care consumatorul este captiv. Societatea
Apaterm S.A. avea această calitate, însă, din punct de vedere al achiziţiei gazelor naturale,
Electrocentrale Galaţi SA era un consumator eligibil.
Această obligaţie a făcut imposibilă sistarea furnizării energiei termice pe motiv de plată parţială a
contravalorii energiei termice livrate.
Cu efort financiar considerabil, în defavoarea altor creditori precum şi în imposibilitatea satisfacerii
unor nevoi proprii (reparaţii, revizii anuale, investiţii, etc.), Electrocentrale Galaţi S.A. a plătit furnizorii
de combustibil prin contractarea unui împrumut sub formă de linie de credit cu caracter revocabil în sumă
de 30 milioane lei precum şi din încasările facturilor de energie electrică şi alte produse la zi sau în avans.
Începând cu luna septembrie 2013, S.N.G.N. Romgaz Mediaş S.A. a livrat gaze naturale către
Electrocentrale Galaţi S.A. condiţionat de plata în avans a contravalorii acestora. Plata în avans a
consumului înseamnă o îngheţare a datoriilor reprezentând contravaloare gaze naturale înregistrate la
31.10.2013 de către Electrocentrale Galaţi S.A. la S.N.G.N.Romgaz Mediaş S.A, dar în acelaşi timp o
creştere a cheltuielilor cu penalităţi contractuale şi dobânzi care la depăşeau 2 milioane de lei lunar.
Datorită înrăutăţirii indicatorilor de lichiditate, banca finanţatoare a împrumutului sub forma liniei
de credit cu caracter revocabil a impus restituirea eşalonată în perioada 2011–2014 a acestuia până la data
de 29.08.2014 fapt ce a determinat creşterea datoriilor către furnizori. Astfel, societatea Electrocentrale
Galaţi înregistra la data de 30.06.2014 datorii către furnizori în cuantum de 167,3 milioane lei, din care
datorii restante 145,6 milioane lei.
C. Scăderea majoră a preţurilor de vânzare a energiei electrice
În ultimii trei ani, şi continuând în anul 2014, s-a înregistrat o scădere a preţurilor de vânzare a
energiei electrice pe toate pieţele (concurenţiale şi reglementată), din care evidenţiem doar preţul mediu
anual realizat pe PCCB în anul 2013 de 202,46 lei/MWh faţă de 218,78 lei/MWh în anul 2012, piaţa
centralizată a contractelor bilaterale fiind cea mai reprezentativă iar pe primele 6 luni ale anului 2014
preţul mediu realizat a fost de 172,19 lei/MWh.
Această cauză a condus la înregistrarea de pierderi din activitatea de exploatare.
D. Majorarea preţurilor de achiziţie şi transport a gazelor naturale
Conform prevederilor H.G. 22/2013 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din
producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale s-a majorat în mod etapizat preţul de
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achiziţie al gazelor naturale din intern începând cu 01.02.2013 şi continuând în fiecare trimestru până la
finele anului 2014, de la 49 lei/MWh la 119 lei/MWh pentru consumul de gaze naturale utilizat la
producerea energiei electrice şi termice, exclusiv energia termică destinată consumului populaţiei şi de la
49 lei/MWh la 54,6 lei/MWh pentru consumul de gaze naturale utilizat la producerea energiei termice
destinată consumului populaţiei.
Începând cu 01.04.2013, conform ordinului ANRE nr. 13/2013 privind stabilirea tarifelor
reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de
transport în perioada 1 aprilie 2013- 30 iunie 2013 şi cu 01.07.2013 conform ordinului ANRE nr.
39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor
naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013- 30 iunie 2014 au avut loc majorări a
preţului de transport al gazelor naturale care au condus la o creştere estimată de 3,7 milioane lei a
cheltuielilor anuale cu acest serviciu.
Aceste majorări ale costurilor pentru combustibilul utilizat nu au fost recunoscute şi incluse în
preţurile reglementate la energia termică, energia electrică şi valoarea bonusului datorită prevederilor
Metodologiei de stabilire a preţurilor şi cantităţilor de energie electrică vândută de producători prin
contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de
cogenerare aprobată prin Ordinul ANRE nr.3/2010.
Această cauză a condus la înregistrarea de pierderi din activitatea de exploatare.
E. Nerecunoaşterea în tarifele reglementate atât la energia termică cât şi la energia electrică
(bonus) produse în centralele în cogenerare a costurilor reale de producere
Societatea Electrocentrale Galaţi S.A. a înregistrat pierderi şi datorită nerecunoaşterii în tarifele
reglementate la energia termică şi electrică (bonus) a costurilor reale de producere în centralele în
cogenerare deoarece Metodologia de stabilire a preţurilor şi cantităţilor de energie electrică vândută de
producători prin contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu
grupuri de cogenerare aprobată prin Ordinul ANRE nr.3/2010 stipula:
 preţul combustibilului considerat de ANRE la stabilirea preţului reglementat la energia termică,
electrică şi bonus pentru anul următor este cel realizat de combustibilul majoritar în perioada
anterioară.De exemplu, pentru preţurile reglementate valabile în anul 2014 preţul combustibilului
considerat de ANRE pentru centralele în cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din
reţeaua de transport a fost preţul gazului natural mediu realizat în perioada 1 iulie 2012 - 30 iunie
2013.Însă, la momentul aprobării preţurilor reglementate pentru anul 2014 era cunoscut calendarul de
creştere a preţul gazului natural din intern pentru anul 2014 conform HG 22/2013 privind stabilirea
preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale,
aplicabil din 01.02.2013.Aplicarea metodologiei conducea la un decalaj de un an şi jumătate între
momentul naşterii obligaţiilor de plată ale combustibilului utilizat şi includerea în preţuri a contravalorii
acestuia.
 considerarea în preţuri numai a costului cu combustibilul majoritar- gazul natural alimentat din
reţeaua de transport, nefiind luat în consideraţie şi costul cu combustibilul minoritar utilizat: păcura-în
cazul Electrocentrale Galaţi SA. Menţionăm că, în perioada 1 iulie 2011-30 iunie 2012, impactul utilizării
păcurii, atunci când s-au diminuat livrările de gaze naturale şi temperatura medie exterioară a aerului era
foarte scăzută, a condus la majorarea costului mediu al combustibilului utilizat de Electrocentrale Galaţi
SA cu 2,69 %.
 nerecunoaşterea în costuri a cheltuielilor financiare cu împrumuturile,dobânzile, etc.
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 includerea în tarifele reglementate a costurilor cu energia şi alte costuri fixe (personal, operare şi
de mentenanţă) la nivelul stabilit prin metodologie de 5,5 Euro/MWh, indiferent de cele reale de
producere
 stabilirea bonusului ca diferenţă dintre costurile totale de producţie ale unei centrale de
cogenerare echivalente (cu capacitatea instalată de 30 MW electrici şi 31,5 MW termici– în cazul
centralei pe bază de gaze naturale) şi veniturile ce pot fi obţinute de aceasta utilizând preţul pe piaţă al
energiei electrice, respectiv costul unitar al energiei termice rezultat pentru o centrală termică echivalentă
de 31,5 MW termici – în cazul centralei pe bază de gaze naturale.Deci, costurile totale au fost stabilite pe
centrale în cogenerare modelate matematic (cu eficienţă globală de producere, factor de utilizare a
capacităţii termice instalate şi un număr de ore de funcţionare în aceste condiţii) pentru a obţine
economia de combustibil care respectă cerinţa privind economisirea de energie primară în comparaţie cu
producerea separată, aşa cum s-a stabilit în Directiva 2004/8/CE şi în Decizia Comisiei Europene
2007/74/CE (înlocuită de Decizia 2011/877/UE). Aceste costuri sunt mult mai mici decât cele reale de
producere într-o centrală în cogenerare construită la nivelul anilor 1980.
Această cauză a condus la înregistrarea de pierderi din activitatea de exploatare.
F. Neacoperirea de către autorităţile locale a sumelor necesare acoperirii pierderilor induse de
aprobarea preţului local de facturare a energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de
producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei
Potrivit O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile
administraţiei publice locale pot aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici
decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei,caz în
care, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii
diferenţei.
Însă, din planul de reorganizare al societăţii Apaterm S.A. s-a constatat că subvenţiile de la buget
au fost încasate cu întârzieri foarte mari, tariful de distribuţie nu a fost aprobat la nivelul cheltuielilor
efectuate iar execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli s-a realizat în mod sistematic cu cheltuieli mult
mai mari decât veniturile iar aceste aspecte au condus la plata parţială a facturilor de energie termică
emise de Electrocentrale Galaţi. Încasarea cu întârziere extrem de mare a acestor facturi a condus la
imposibilitatea societăţii de a-şi achita la termen propriile facturi, fapt ce a generat pierderi aferente
penalităţilor contractuale percepute de furnizori.
G. Scăderea veniturilor obţinute din schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă
eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
Scăderea veniturilor obţinute din schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă
eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, implementată în baza HG nr.1215/2009 privind
stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea
cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, faţă de schema de venituri în baza
ordinului ANRE 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului pentru calificarea producţiei prioritare de
energie electrică, schemă care cuprindea plata în fiecare lună a unei sume constante rezultată drept medie
anuală a cheltuielilor fixe recunoscute de ANRE, pe de o parte şi pe de altă parte, datorită scăderii
cantităţii de energie termică livrată în sistemul de termoficare.
În consecinţă, la data de 31.05.2014 societatea Electrocentrale Galaţi S.A. înregistra creanţe de
recuperat în cuantum de 384 milioane lei, din care creanţe certe 44,7 milioane lei, şi creanţe înscrise
in tabelul de creante al debitorului principal aflat în insolvenţă, Apaterm S.A. Galaţi de 339,3 milioane
Page 34 of 94

Plan de reorganizare al debitoarei ELECTROCENTRALE GALAȚI SA

lei şi datorii către furnizori în cuantum de 160 milioane lei. La aceste datorii se adaugă şi linia de credit
în cuantum de 7 milioane lei contractată cu BCR precum şi datoriile către salariaţi, creditori şi bugetul
statului cu termenul de plată în luna următoare, în cuantum de 2 milioane lei.
Având în vedere că la data de 31.05.2014 societatea avea de plătit 169 milioane lei şi de încasat
cu certitudine 44,7 milioane lei, în conformitate cu dispozitiile art. 3, pct. 1 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei au fost îndeplinite condiţiile de deschidere a procedurii de insolvenţă.
Din situatia mai sus mentionata, rezulta cu certitudine suma de 171 milioane de lei din
realizarea unei activitati de exploatare cu profit in cazul in care Apaterm S.A. si-ar fi achitat
datoriile.
La data de 06.06.2014, societatea ELECTROCENTRALE GALAŢI S.A. a depus cererea nr. 7995
prin care a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 şi
reorganizarea judiciară, conform unui plan de reorganizare.
Prin Sentinta Civila nr. 603 din 16.06.2014, Tribunalul Galaţi, Secţia: a II-a Civilã a admis
cererea şi
a dispus deschiderea procedurii generale de
insolvenţă împotriva debitorului
ELECTROCENTRALE GALAŢI S.A.

CAPITOLUL 4. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE IN PERIOADA DE
OBSERVATIE
In vederea redresarii Societatii Electrocentrale Galati S.A., in perioada de observatie (iunie 2014prezent) au fost adoptate o serie de masuri de eficientizare a activitatii cum ar fi:








Au fost luate masuri de reducere a cheltuielilor cu combustibilul prin intreruprea activitatii de
producere a energiei electrice si termice cu agregatele de baza in perioada aprilie-noiembrie si
realizarea productiei de energie termica sub forma de apa fierbinte prin transformarea aburului
industrial achizitionat de la Arcelor. Incepand cu anul 2016 si pana la incetarea productiei de
energie termica, cheltuielile de transformare a aburului industrial in energie termica au fost
suportate de catre distribuitor obtinandu-se astfel venituri din aceasta activitate;
Au fost aplicate masuri de reducere a cheltuielilor salariale prin reducerea pe cale naturala a
numarului de salariati si prin reducerea unor drepturi de natura salariala odata cu renegocierea
Contractului Colectiv de Munca. In perioada verii incepand cu anul 2015 pana in prezent au fost
aplicate masuri prevazute in Contractul Colectiv de Munca si in Codul Muncii constand in
reducerea sapatamanii de munca de la 5 zile la 3 zile. Astfel au fost reduse pe langa cheltuielile cu
salariile si cheltuielile bugetare aferente si cheltuielile cu transportul personalului la si de la locul
de munca, cheltuielile cu tichetele de masa, cheltuielile de protectie a muncii si a celor cu
utilitatile (energie electrica, apa etc.);
Au fost optimizate cheltuielile fixe efectuandu-se doar cele strict necesare activitatii de productie;
Au fost renegociate contractele cu furnizorii de materiale si lucrari inclusiv cu acei furnizori fara
care Societatea nu isi poate desfasura activitatea;
Contractele de furnizare incheiate cu Distribuitorul Calorgal au cuprins clauza de plata in avans a
livrarii de energie atat sub forma de apa fierbinte cat si sub forma de caldura, facilitand astfel
plata in avans catre furnizorii de combustibil;
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În vederea eficientizării activităţilor economico-financiare în ceea ce priveşte evidenţa şi plata
obligaţiilor datorate către terţi, au fost derulate o serie de acţiuni menite să reducă timpul de
centralizare a datelor şi să asigure un grad mai mare de acurateţe a informaţiilor.

Prezentam in cele ce urmeaza evolutia Societatii în perioada iulie 2014-decembrie 2019 in ceea ce
priveste producțiile , rezultatele economico – financiare, sedintele adunarii/comitetului creditorilor,etc.
4.1. EVOLUTIA
REORGANIZARE

PRODUCTIILOR

CARE

AU

INCIDENȚĂ

CU

PLANUL

DE

4.1.1. Prezentarea productiilor si livrarilor de energie electrica
Prezentăm în continuare producțiile realizate anual de catre Societatea Electrocentrale Galați S.A.,
în perioada iulie 2014 – decembrie 2019, pentru fiecare produs sau serviciu, astfel:
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Energie electrică vândută consumatorilor racordaţi la barele centralei
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Nota:
Pentru 2014, datele se referă la perioada: iulie –decembrie.
Începând cu regimul de vară 2015 și ulterior în toate regimurile de vară 2016-2019, societatea nu a
livrat energie electrică.
4.1.2. Evoluția contractării serviciilor tehnologice de sistem
În perioada 2014-2019 au fost derulate următoarele contracte de servicii tehnologice de sistem
incheiate cu Operatorul de Sistem – CN Transelectrica SA: Contractul C5/2012 valabil până la data de
31.12.2018,Contractul C253/20.12.2016 valabil până la data data de 31.12.2019 si Contractul
C14/30.01.2017 valabil până la data data de 31.03.2020.
Cantităţile si preturile pentru rezerva terţiară lentă reglementată sunt stabilite prin decizie ANRE
în baza Hotărărilor de Guvern pentru asigurarea condițiilor de siguranță necesare programului de iarnă.
Cantităţile si preturile pentru rezerva terţiară lentă licitată sunt stabilite în urma câștigării licitației
organizate de Transelectrica SA pentru achiziții de cantitati de completare.
Cantitatile de servicii tehnologice de sistem pe categorii RTR - reglaj tertiar rapid şi RTL – reglaj
terţiar lent, asigurate de Electrocentrale Galaţi SA în perioada iulie 2014 - decembrie 2019 sunt
prezentate in graficul urmator.
Centralizarea cantităţilor anuale de servicii tehnologice de sistem realizate:
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1800000

1589871
1435174

1600000

1628413
1586280

1400000
1200000

1000000

833034
659299

800000
600000
400000

200000

143070
143070
0

319790

396640

236520
83270

373150

149490

173735

2016

2017

154697
42133

0
iul - dec 2014

2015

2018

2019

Servicii tehnologice de sistem total -Mwhrezerva tertiara rapida - MWhrezerva tertiara lenta -MWh-

4.2. ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICE
S-a efectuat o analiza detaliata a urmatoarelor elemente pentru perioada 31.12.2014-31.12.2019.

 Pozitia financiare reflectata de indicatorii bilantieri
 Rezultatelor obtinute si evidentiate in contul de profit si pierdere
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Analiza s-a efectuat pe baza documentelor financiar – contabile puse la dispozitie de catre
debitoare, intocmite in conformitate cu OMFP 3055/ 2009 in vigoare pana la 31.12.2014 si cu OMFP
1802/2014 cu modificatrile si comletarile ulterioare in vigoare incepand cu anul 2015, si auditate in
conformitate cu Standardele Internationale de Audit.
Astfel:
- Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financair incheiat la 31.12.2014 au fost auditate
de catre AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.
- Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financair incheiat la 31.12.2015 au fost auditate
de catre AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.
- Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financair incheiat la 31.12.2016 au fost auditate
de catre AGM ExpertAudit S.R.L.
- Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financair incheiat la 31.12.2017 au fost auditate
de catre AGM ExpertAudit S.R.L
- Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financair incheiat la 31.12.2018 au fost auditate
de catre DBF ExpertAudit S.R.L
- Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financair incheiat la 31.12.2019 au fost auditate
de catre DBF ExpertAudit S.R.L
Opinia auditorului, in toata perioada analizata, a fost una cu rezerve, motivata de incertitudinea
respectarii principiului continuitatii prin existenta starii de insolventa si a acumularii de datorii si pierderi.
Avand in vedere ca planul de reorganizare urmeaza a fi supus aprobarii adunarii creditorilor iar
termenul de judecata acordat de judecatorul sindic in dosarul de insolventa este 23.09.2020, pentru o
imagine cat mai fidela a activitatii societtaii, a fost analizata si situatia financiara la data de 30.06.2020.
4.2.1. BILANTUL
Patrimoniul societatii se refera la anasamblul drepturilor si obligatiilor de natura economica.
Caracterizarea generala a structurii patrimoniale presupune investigarea elementelor bilantiere de
activ si pasiv, prin prisma dimensiunii si a ponderii lor in patrimoniul firmei.
Redam mai jos evolutia principalelor grupe de indicatori bilantieri:
Denumire indicator
Elemente de activ
A. Active imobilizate total din care:
I. Imobilizari
necorporale
II. Imobilizari
corporale
III. Imobilizari
financiare
B. Active circulante total din care:
I. Stocuri
II. Creante
III. Investitii financiare
pe termen scurt
III. Casa si conturi la
banci
C. Cheltuieli in avans

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.06.2020

160,969,774
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0
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3,091,272
55,449,166
0

4,039,811
85,146,490
0

3,116,766
97,814,129
0

2,005,547
73,928,457
0

1,996,488
91,746,069
0

1,996,488
57,584,843
0

2,063,298
52,791,391
0

8,184,931

5,217,269

6,753,749

11,061,138

6,045,879

23,339,833

25,779,569

48,127

72,068

54,098

1,227,478

869,883

2,957,113

2,930,775
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TOTAL ACTIV

Denumire indicator
Elemente de pasiv
D. Datorii ce trebuie
platite intr-o perioada
de pana la un an
E. Active circulante
nete/ datorii curente
nete
F. Total active minus
datorii curente
G. Datorii ce trebuie
platite intr-o perioada
mai mare de un an
H. Provizioane - total
din care:
I. Venituri in avans total din care:
J. Capital si rezerve
I. Capital social subscris
varsat
II. Prime de capital
II. Rezerve din
reevaluare
III. Rezerve
IV. Rezultatul reportat
V. Rezultatul exercitiului
financiar
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii –
total
Patrimoniul public
CAPITALURI TOTAL
TOTAL PASIV

227,743,270

241,538,490

241,285,487

208,575,248

208,065,561

179,671,914

173,919,003

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.06.2020

206,438,251

246,275,197

271,076,112

249,790,619

192,148,146

184,680,242

241,700,717

-139,664,755

-151,799,559

-163,337,370

-161,567,999

-91,489,827

-98,801,965

158,135,684

21,305,019

-4,736,707

-29,790,625

-41,215,371

15,917,415

-5,008,328

-67,781,714

0

0

0

0

62,717,598

55,566,683

0

1,498,759

5,159,049

3,871,706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

0
123,339,833

0
120,609,745

0
118,075,007

0
115,758,170

0
114,036,047

0
110,756,695

0
110,205,705

31,028,062
-207,922,585

8,962,849
-233,216,884

8,962,849
-260,384,162

8,962,849
-281,833,900

8,962,849
-287,664,817

8,962,849
-289,970,278

-50,089,600

-29,702,016

-23,766,575

-7,553,040

-5,584,812

-13,774,827

8,962,849
303,194,116
-7,206,702

19,806,260

-9,895,756

-33,662,331

-41,215,371

-46,800,183

-60,575,011

-67,781,714

19,806,260
227,743,270

-9,895,756
241,538,490

-33,662,331
241,285,487

-41,215,371
208,575,248

-46,800,183
208,065,561

-60,575,011
179,671,914

-67,781,714
173,919,003

4.2.1.1. Analiza situatiei patrimoniale-activul si pasivul bilantului
A. Analiza elementelor de activ patrimonial
Este cunoscut faptul ca activele prezinta o sursa controlata de intreprindere, si in functie de natura
lor sunt structurate in active imobilizate, active circulante, conturi de regularizare si asimilate si prime
privind rambursarea obligatiunilor.
I.
Activele imobilizate sunt o componenta importanta a activului patrimonial, constituind baza
materiala si financiara necesara desfasurarii activitatii, fiind formate din imobilizari necorporale,
corporale si financiare.
a. Imobilizarile necorporale din patrimoniul debitoarei se compun din licente achizitionate.
Acestea sunt prezentate la valoarea neta, ponderea lor in totalul activului societatii debitoare fiind
neglijabila, iar din anul 2018 sunt amortizate integral.
b. Imobilizarile corporale sunt formate din terenuri, constructii, echipamente tehnologice, utilaje,
mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica, imobilizari corporale in curs si imobilizari
financiare. In componenta constructiilor intra si reteaua de transport a energiei termice care este
amplasata in Municipiul Galati. La capitolul Instalatii tehnice si masini se includ instalatiile de producere
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a energiei electrice si termice (turbine, cazane) aferente centralei energetice, inclusiv investitiile puse in
functiune ca arxatoare cu Nox redus la cazanele 5, 7 si 8.
Societatea detine certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru
suprafata de 239.294 mp in valoare de 9.884.396 lei, valoare rezultata in urma reevaluarii din data de 31
decembrie 2007.
Terenurile pentru care Societatea detine titluri de proprietate sunt preluate prin protocol de la
Termoelectrica S.A, conform H.G. nr. 1580/2003. Certificatele de proprietate au fost emise pe numele
actionarului unic inainte de infiintarea Societatii, respectiv Termoelectrica SA Bucuresti si constituie
aport in natura la capitalul social al Societatii, conform H.G. nr. 1580/2003. Pe cele 3 terenuri aflate in
proprietatea societatii sunt amplasate un numar de 41 cladiri si un numar de 69 constructii speciale.
Situatia patrimoniala si juridica a terenurilor este prezentata mai jos:
Act juridic

Adresa teren

Denum.teren

M03 8189/31.01.2003

Sos.Smardan
nr.3,Galati

Incinta CET
Galati

Sos.Smardan
nr.3,Galati
Str.Siderurgistilor
Galati

Incinta
Ep.chimica
Incinta CAF
Tiglina III

M03 8191/31.01.2003
M03 8190/31.01.2003
Total terenuri in proprietate
Decret expropriere 653/24.04.1968
Decret expropriere 368/27.07.1970
Decret expropriere 294/09.08.1983

Magistrala I
Magistrala II
Magistrala III
Magistrala
Dunarea

Decret expropriere 334/14.12.1982
Total terenuri in administrare

c.

Suprafata
mp

Valoare
inventar*

223,179

7,654,346

9,821

230,461

6,294
239,294
4,726
468
583

1,999,589
9,884,396

167
5,944

Imobilizarile financiare –nu e cazul.

Prezentam mai jos structura si evolutia imobilizarilor corporale, respectiv intrarile si iesirile de
active, precum si amortizarea inregistrata in perioada analizata:
Denumire indicator

Sold
initial
01.01.2015

Intrari
01.01.201530.06.2020
Total,
din care:

Imobilizari necorporale
Terenuri
Constructii
Instalatii tehnice si mijloace
de transport

Iesiri
01.01.2015-30.06.2020
Total, din
care:

Sold final
30.06.2020

Dezmembrari/
casari

Finalizare
investitii in
curs

914,547

368

644,591

0

0

270,324

9,884,396
105,382,111
75,493,956

0
0
25,822,936

0
0
24,419

0
0
24,419

0
0

9,884,396
105,382,111
101,292,473
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Alte instalatii, utilaje,
mobilier, aparatura birotica

Imobilizari corporale in curs
Avansuri pentru imobilizari
corporale
Imobilizari financiare
Active imobilizate brute
Amortizari (-)
Active imobilizate - nete

235,748

26,075,587

447,149

11,670

11,670

26,522,736

699,800

224,078

25,794,405

0
4,595
217,990,940
43,658,603
174,332,337

0
0

26,270,453
83,676,386
-57,405,933

4,595
27,208,011

4,595
740,484
635,577
26,572,434

25,794,405

0
217,053,382
126,699,412
90,353,970

Urmarind situatiile sintetizate aferente perioadei 01.01.2015-30.06.2020, in formatul tabelar de mai sus,
constatam urmatoarele:

Intrarile de active imobilizate a fost in suma totala de 26.270.453 lei, reprezentand
instalatii tehnice, alte instalatii, utilaje, mobilier, aparatura birotica. Ponderea cea mai mare este data de
punerea in functiune a investitiei Montare arzatoare cu Nox reduse la cazanul nr 5 in valoare de
25.781.104 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in suma de 27.208.011 lei se refera la:
Scoatere din evidenta imobilizari necorporale amortizate moral in suma de 644.591 lei;
Finalizari de investitii in curs si transferate la imobilizari corporale in suma de 25.822.936 lei;
Casari de imobilizari corporale in suma de 735.889 lei, in care se include suma de 740.484 lei
reprezentand sistare de investitii corporale in curs si trecerea acestora pe cheltuieli operationale, intrucat
investitiile nu mai pot fi finalizate datorita posibilitatilor financiare precare dar si faptului ca productia de
energie termica s-a stopat nemaifiind cerere din partea clientilor.

Pierderea de valoare a imobilizarilor corporale din patrimoniul sociatii a fost generata si
prin inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea in in suma de 83.676.386 lei;
La data de 30.06.2020, societatea figureaza in patrimoniul sau cu active imobilizate in suma neta de
90.353.970 lei , din care:

Terenuri in suma de 9.884.396 lei;

Constructii inclusiv reteaua de termoficare in suma de 50.540.568 lei;

Instalatii tehnice si mijloace de transport in suma de 29.929.006 lei;
-La data deschiderii procedurii insolventei erau constituite garantii ipotecare, in favoarea SNGN
Romgaz SA, asupra activelor Societatii in suma totala de 114.149.249 lei, odata cu incheierea Conventiei
de Esalonare nr. 11587/24.04.2014 pentru stingerea datoriilor Electrocentrale Galati S.A in suma de
154.410.578 lei, inregistrate in contabilitate la 24.04.2014.
Garantiile ipotecare asupra activelor Societatii in suma totala de 114.149.249 lei,erau constituite
dupa cum urmeaza:
Contract ipoteca de rang I nr. 873/12.06.2012 si Act aditional nr.5994/25.04.2014 pentru suma de
65.042.249 lei (cladiri)
Contract ipoteca de rang I nr. 5997/25.04.2014 pentru suma de 6.762.842 lei (alte active)
Contract ipoteca mobiliara nr. 5996/25.04.2014 pentru suma de 42.344.158 lei (echipamente,
instalatii si reteaua de termoficare)
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Evaluarea tuturor bunurilor care fac obiectul contractelor de ipoteca mentionate a fost efectuata de
catre DRS Darian ( evaluator certificat ANEVAR) .Contractele au fost incheiate la Notariat si ulterior
inregistrate in arhiva electronica.
In conformitate cu art.41 alin 2 din Legea nr.85/2006 creanţele garantate se înscriu în tabelul definitiv
până la valoarea garanţiei stabilită prin evaluare dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator.

-

In urma evaluarii bunurilor imobile si mobile garantate in favoarea SNGN Romgaz SA, evaluatorul
independent Salina SRL Galati a stabilit urmatoarele valori:
Bunuri aferente Contractului de ipoteca de rang I nr. 873/12.06.2012 si Act aditional
nr.5994/25.04.2014 suma de 68.671.241 lei (cladiri)
Bunuri aferente Contractului de ipoteca de rang I nr. 5997/25.04.2014 suma de 506.725 lei (alte
active)
Bunuri aferente Contractului de ipoteca mobiliara nr. 5996/25.04.2014 suma de 13.273.920 lei
(echipamente, instalatii si reteaua de termoficare)

Valoarea totala a bunurilor imobile si mobile garantate in favoarea SNGN Romgaz SA este de
82.451.886 lei. Rezultatele evaluarii au facut obiectul Informarii nr. 1921/25.03.2019 cu privire la
serviciile de evaluare a valorii de piata si a valorii de lichidare a tuturor bunurilor imobile si mobile din
patrimoniul Electrocentrale Galati SA efectuate de Salina SRL Galati in conformitate cu Caietul de
sarcini nr. 2558/07.03.2017, necesare intocmirii tabelului definitiv al creantelor si a planului de
reorganizare, prezentata in Adunarea Creditorilor din data de 04.04.2019.
Valoarea contabila ramasa la 31.12.2018 a imobilizarilor corporale ce fac obiectul garantarii
Conventiei de esalonare incheiate cu SNGN Romgaz SA Medias este in valoare de 82.771.243 respectiv
77% din valoarea totala neta a activelor imobilizate de 107.407.242 lei.
Activele circulante reprezinta a doua componenta importanta in structura activului bilantier. Prin
natura lor, activele circulante sunt cel mai usor transformabile in bani. Din punct de vedere structural,
activele circulante sunt constituite din stocuri, creante, investitii pe termen scurt si disponibilitati banesti
In perioada supusa analizei, activul circulant a crescut de la 66.725.369 lei la 31.12.2014 la 82.921.164
lei la 31.12.2019, ponderea cea mai mare fiind data de creante.

II.

a. Stocurile, definite la modul general, reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse finite
acumulate in depozitele de aprovizionare ale unitatilor economice intr-un anumit volum si o anumita
structura, pe o perioada de timp determinata, in vederea utilizarii ulterioare.
Stocurile cuprind materii prime (pacura), piese de schimb, reactivi si chimicale, materiale de natura
obiectelor de inventar si alte materiale utilizate pentru functionarea centralei electrice.
Activele de natura stocurilor sunt evaluate la cost, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate
pentru stocurile fara miscare. Costul este determinat pe baza metodei primului intrat - primul ieşit
(„FIFO”). Pierderile din depreciere sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere al perioadei.
Evolutia stocurilor la Electrocentrale Galati S.A. in perioada analizata este urmatoarea:
DENUMIRE

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.06.2020

Materii prime -pacura
Lubrifianti, reactivi si
chimicale

267,442

1,037,242

67,193

1,996,487

1,996,487

1,996,487

1,996,487

398,671

429,160

433,594

323,885

239,158

192,399

185,195

Piese de schimb

4,002,493

4,049,919

4,016,791

3,968,900

3,959,089

3,900,039

3,903,086
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Alte materiale
consumabile, obiecte,
marfuri, ambalaje, dc
Avansuri pentru cump.
de stocuri
Ajustari pentru
depreciere stocuri
TOTAL

823,187

755,036

763,492

741,649

715,120

593,980

664,948

0

0

0

9,060

0

0

0

-2,400,521

-2,231,546

-2,164,304

-5,034,434

-4,913,366

-4,686,417

-4,686,418

3,091,272

4,039,811

3,116,766

2,005,547

1,996,488

1,996,488

2,063,298

Observam in tabelul de mai sus o scadere a stocurilor, mai putin stocul de materii prime –
pacura.
Valoarea stocurilor in structura se prezinta astfel:
- materii prime – pacura, combustibil folosit in procesul de productie ca alternativa la gazul
metan. Cresterea valorii stocului de pacura la sfarsitul anului 2018 la 1.996.487 lei este motivata de
achizitia acesteia de la ANRSPS in vederea utilizarii in situatii deosebite in conformitate cu HG
nr.760/2017 pentru aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării
în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie
2017 - 15 martie 2018 ;
- lubrifianti, reactivi si chimicale – materiale folosite in procesul de productie, evolutia
stocului a fost in scadere de la 398.671 in 2014 lei la 185.195 lei la 30.06.2020;
- piese de schimb – valoarea stocului s-a mentinut relativ constanta de-a lungul perioadei,
peste 60% din acestea reprezentand stocul de siguranta;
In anul 2015 administratorul special a aprobat declasarea stocurilor fara miscare in valoare de
40.403 lei.
Incepand cu anul 2017 s-au inregistrat ajustari de valoare la toate stocurile mai putin stocul de
combustibil - pacura.
b. In ceea ce priveste creantele, acestea sunt drepturi pe care entitatea le are asupra altor persoane fizice
sau juridice pentru bunuri livrate/ servicii prestate si care urmeaza a fi incasate ulterior. In cazul.
ELECTROCENTRALE GALATI S.A. creantele ocupa o pondere de cca 36% din totalul activelor la
nivelul anului 2015 si 39% la 31.12.2018. Structura acestora in perioada analizata inregistreaza valori,
dupa cum urmeaza:
Tip creante
Clienti energie
electrica, termica
Clienti incerti/in
litigiu
Furnizori - debitori
Total creante
comerciale
Creante bugetare si
alte creante
Total creante brute
Ajustari creante
Total creante nete
(bilant)

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Perioada:
31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.06.2020

46,272,455

16,496,757

19,462,731

14,021,495

21,850,557

4,840,602

1,176

306,062,423

355,501,426

44,190,509

40,690,509

38,006,096

37,944,592

37,944,592

0

17,575,899

30,335,991

7,360,470

20,246,697

46,265

286

352,334,878

389,574,082

93,989,231

62,072,474

80,103,350

42,831,459

37,946,054

42,875,704

35,333,800

3,895,490

49,871,167

49,657,903

45,842,614

45,934,567

395,210,582

424,907,882

97,884,721

111,943,641

129,761,253

88,674,073

83,880,621

-339,761,416

-339,761,392

-70,592

-38,015,184

-38,015,184

-31,089,230

-31,089,230

55,449,166

85,146,490

97,814,129

73,928,457

91,746,069

57,584,843

52,791,391
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- Creantele totale brute de recuperat (fara inregistrarea ajustarilor) in suma totala de 395.210.582 lei la
data de 31.12.2014 au scazut la 83.880.621 lei la 30.06.2020, motivul principal fiind inregistrarea pe
pierderi din creante a sumei de 339.341.779 lei, creanta eliminata la plata prin Planul de reorganizare al
Apaterm Sa Galati, confirmat de instanta in 31.01.2013 prin sentinta judecatoreasca irevocabila. La data
de 31.12.2017, Electrocentrale Galati SA- in insolventa a procedat la ajustarea TVA aferenta in suma de
45.742.571 lei, prin depunerea decontului de TVA 300, in baza art. 287, lit. d din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In urma finalizarii inspectiei fiscale s-a
intocmit Raportul de inspectie fiscala F-CT 16/30.03.2018 si Decizia de impunere nr. F-CT 21/
30.03.2018.
- Impotriva acestei decizii, Societatea a depus contestatia nr. 19269/ 25.05.2018. In data de 13.08.2018
ANAF a transmis catre Societate Decizia nr. 410/ 08.08.2018 privind solutionarea contestatiei in sensul
respingerii acesteia ca neintemeiata, cu drept de apel in 6 luni de la comunicare. Drept urmare, pe rolul
Curtii de Apel Galati a fost inregistrat Dosarul nr.787 /44 /2018, avand ca obiect contestaţia privind actul
administrativ fiscal – decizia de solutionare a contestației nr. 410/08.08.2018 emisă de ANAF.
- Prin Sentinta civila nr.. 164/07.11.2019, Curtea de Apel Galati “Admite acţiunea formulată de
reclamanta Electrocentrale S.A. Galaţi. Anulează actele administrative contestate. Obligă pârâtele la
plata cheltuielilor de judecată.”
- ANAF a formula recurs impotriva Sentintei civile nr.. 164/07.11.2019, dosarul fiind inregistrat pe rolul
ICCJ, cu termen de judecata la 02.12.2020.
Mentionam ca in categoria Creante bugetare, debitori, alte creante este cuprinsa si suma de
45.745.571 lei reprezentand TVA de recuperat pentru creantele Apaterm SA Galati ce fac obiectul
Dosarului nr. 787/44/2018, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Galati, in prezent pe rolul ICCJ.
c. Disponibilitatile banesti reflecta la un anumit moment dat numerarul din casierie, conturile bancare,
avansurile de trezorerie acordate si alte valori.
Evolutia in structura a disponibilitatilor banesti in perioada 2014-30.06.2020 este:

Conturi la banci, din
care:
- conturi curente - lei
- conturi curente –
valuta
- depozite garantii
gestionari
- depozite colateralegarantii
disponibil
la
trezorerie
Casa si alte valori
Total disponibilitati

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30.06.2020

8.172.207

5.191.881

6.737.937

11.041.287

6.027.112

23.319.868

25.767.464

6.927.501
93

4.222.490
93

5.782.716
75.014

10.224.633
155.390

5.427.456
155.007

21.369.962
157.892

23.910.688
159.482

33.896

28.472

28.496

23.032

31.393

33.904

28.124

595.504

395.504

740.780

338.094

338.094

1.679.072

1.589.792

615.213

545.322

110.931

300.138

75.162

79.038

79.378

12.724
8.184.931

25.388
5.217.269

15.812
6.753.749

19.851
11.061.138

18.767
6.045.879

19.965
23.339.833

12.105
25.779.569

Disponibilul in casa si conturile curente a crescut de la 8.184.931 lei in 31.12.2014 la 25.779.569 lei
la 30.06.2020.
La data de 01.10.2020, data de la care ar incepe sa curga primul trimestru al planului de
reorganizare (conditionat de aprobarea acestuia de catre adunarea creditorilor si confirmarea de catre
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judecatorul sindic), disponibulul estimat este in cuantum de 10.098.640 lei (diferenta intre soldul la data
de 30.06.2020 si platile efectuate in perioada iulie- septembrie 2020, respectiv: salarii lunare si contributii
la bugetul de stat, cheltuieli cu servicii terti, paza, plata salarii compensatorii aferente concedierilor
colective din perioada august- septembrie 2020).
Cheltuielile in avans se platesc in perioada fiscala curenta, dar care se refera la exercitii
financiare viitoare, cand urmeaza sa fie incluse pe costuri.
Conform principiului contabilitatii pe angajamente efectele tranzactiilor si ale evenimentelor sunt
recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul aferent este
incasat sau platit.
Evolutia in structura a cheltuielilor in avans in perioada analizata este:
Cheltuieli in avans
pentru:
Abonamente si publicatii
Asigurari persoane
Asigurari auto, rovignete
Certificate CO2
Alte cheltuieli in avans
Total cheltuieli in avans

2015

2015

2016

2017

2018

2019

30.06.2020

8.912
5.316
17.911
15.988
48.127

9.052
4.438
13.867
44.711
72.068

8.025
3.908
9.065
33.100
54.098

849
1.658
1.896
1.179.075
44.000
1.227.478

6.018
1.554
1.213
823.298
37.800
869.883

8.604
1.330
1.156
2.906.423
39.600
2.957.113

3.049
665
838
2.906.423
19.800
2.930.775

Cheltuielile in avans au crescut de la 48.127 la 31.12.2014, la 2.930.775 lei la 30.06.2020. Incepand cu
anul 2017 au crescut semnificativ din cauza achizitilor de certificate de emisii de gaze cu efect de sera
efectuate in anul in curs pentru anul urmator.
B. Analiza elementelor de pasiv patrimonial
In pasivul bilantului sunt cuprinse resursele pe care le are la dispozitie firma in vederea
finantarii activitatii sale, resurse grupate in ordinea crescatoare a exigibilitatii. Elementele patrimoniale
de pasiv sunt formate din:

Capital propriu;

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

Datorii;

Conturi de regularizare pasiv: venituri in avans.
I. Capitalul propriu cuprinde fondurile proprii de care dispune un agent economic din care se
finanteaza cea mai mare parte a activelor imobilizate ale unei intreprinderi.
Elementele componente ale capitalului propriu sunt: capitalul social, rezerve din reevaluare, rezervele
legale, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului.
Evolutia in structura a capitalurilor proprii:
2014
Capital social
Rezerve legale
Rezerve din reevaluare
Rezerve din surplus

2015

2016

2017

2018

2019

30.06.2020

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

123,450,550

8,962,849

8,962,849

8,962,849

8,962,849

8,962,849

8,962,849

8,962,849

123,339,833

120,609,745

118,075,007

115,758,170

114,036,047

110,756,695

110.205.705

22,065,213
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reevaluare

Rezultat reportat
Rezultatul exercitiului
CAPITALURI
PROPRII-TOTAL

-207,922,585

-233,216,884

-260,384,162

-281,833,900

-287,664,817

-289.970.278

-303.194.116

-50,089,600

-29,702,016

-23,766,575

-7,553,040

-5,584,812

-13.774.827

-7.206.702

19,806,260

-9,895,756

-33,662,331

-41,215,371

-46,800,183

-60.575.011

-67.781.714

Capitalul social al Societatii inregistrat la Registrul Comertului este in suma 123.450.550 lei, fiind
impartit in 12.345.055 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei. Actiunile Societatii sunt detinute
integral de Societatea Electrocentrale Grup SA. Conform ultimului Act constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comertului Galati, sunt sechestrate si indisponibilizate un numar de 12.345.055 de actiuni,
reprezentand un procent de 100% participatia Electrocentrale Grup SA la capitalul social al Societatii.
Sechestrul s-a efectuat in baza Procesului verbal de aplicare a sechestrului nr. 3186/318/2011/08.11.2011
de catre executorii AVAS.
Rezervele din reevaluare descresc concomitent cu cresterea rezervelor reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare si reprezinta diferentele din reevaluare trecute direct in capitalul
propriu la alte rezerve si care au fost inregistrate pe seama amortizarii contabile, conform reglementarilor
contabile in vigoare.
Rezervele legale se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand
rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.
Valoarea existenta a rezervelor legale a fost constituita in perioada 2005 – 2010 cand societatea a
inregistrat profit.
Rezultatul reportat reprezinta pierderile contabile inregistrate in perioada anilor 2009-2017. De
asemenea, incepand cu anul 2015, in rezultatul reportat, s-au trasferat rezervele reprezentand surplusul
realizat din rezervele din reevaluare, conform OMF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
Rezultatul exercitiului desi este negativ in toata perioada analizata, totusi este intr-un trend
favorabil, plecand in anul 2014 de la o pierdere de 50.089.600 lei si ajungand in anul 2019 la o pierdere
de 13.774.827 lei, iar la 30.06.2020 la o pierdere de7.206.702 lei.
In acest context, valoarea totala a capitalurilor proprii a scazut, incepand cu anul 2015 avand valori
negative.
II. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt fonduri destinate acoperirii riscurilor si
cheltuielilor pe care evenimentele survenite sau in curs de desfasurare le fac probabile.

Provizioane pentru litigii
Provizioane certificate de CO2
Provizioane pentru alte cheltuieli
Total provizioane pentru
riscuri si cheltuieli

2014
1,454,819
0
43,940

2015
1,454,819
3,476,489
227,741

2016
3,871,706
0

1,498,759

5,159,049

3,871,706

2017

0

2018 2019 30.06.2020

0

0

0

Incepand cu anul 2017 nu s-au mai inregistrat provizioane pentru cheltuielile cu contravaloarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, intrucat acestea au fost achizitionate in anul in care au
fost emise noxele in atmosfera.
III. Datoriile exprima resurse straine, apartinand entitatii o perioada mai mult sau mai putin indelungata.
Acestea se regasesc sub forma imprumuturilor si datoriilor asimilate, furnizori si conturi asimilate,
avansuri primite de la clienti si alte datorii.
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Datoriile societatii se impart in doua grupe: Datorii inscrise la masa creditorilor si datoriile curente
nascute dupa deschiderea procedurii insolventei.
Structura datoriilor societatii pe cele doua categorii in perioada analizata este:
31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

30.06.2020

Datorii totale,dc:

206,438,251

246,275,197

271,076,112

249,790,619

254,865,744

240,246,925

241,700,717

1. Masa
creditorilor,dc:
-datorii la banciBCR*
-datorii
comerciale,dc:
Romgaz SA**

156,709,974

156,709,974

156,666,581

156,666,581

156,666,581

156,666,581

156,666,581

7,250,611

7,250,611

7,207,218

7,207,218

7,207,218

7,207,218

7,207,218

149,459,363

149,459,363

149,459,363

149,459,363

149,459,363

149,459,363

149,459,363

139,056,682

139,056,682

139,056,682

139,056,682

139,056,682

139,056,682

139,056,682

Transgaz SA

9,067,370

9,067,370

9,067,370

9,067,370

9,067,370

9,067,370

9,067,370

Alti furnizori**

1,335,311

1,335,311

1,335,311

1,335,311

1,335,311

1,335,311

1,335,311

49,728,277

89,565,223

114,409,531

93,124,038

98,199,163

83,580,344

85,034,136

42,725,561

87,660,059

112,297,230

91,122,241

95,797,199

74,450,315

76,068,220

Romgaz SA

27,161,291

62,404,136

76,584,637

69,625,112

82,807,356

61,404,241

63,063,780

Transgaz SA

6,991,880

5,555,461

10,994,970

11,424,542

11,833,623

12,262,805

12,476,509

Alti furnizori

8,572,390

19,700,462

24,717,623

10,072,587

1,156,220

783,269

527,931

7,002,716

1,905,164

2,112,301

2,001,797

2,401,964

9,130,029

8,965,916

2. Datorii
curente,dc:
-datorii comerciale

-datorii buget,
salariati, alte datorii

*Nota: La deschiderea procedurii Societatea beneficia de un imprumut intern sub forma de linie de
credit (overdraft cu caracter revocabil) in suma de 12.127.122 lei, cu scadenta finala 29 august 2014,
conform contractatului incheiat in decembrie 2008 si Actului Aditional incheiat in decembrie 2013 cu
B.C.R. S.A.
-Imprumutul este garantat cu doua tipuri de garantii: 1) ipoteca mobiliara asupra conturilor/subconturilor
Imprumutatului deschise la B.C.R., si 2) ipoteca mobiliara asupra creantelor si incasarilor din contractulcadru de vanzare/cumparare a energiei termice, apa dedurizata si apa demineralizata incheiat cu
ArcelorMittal SA si din contractul de vanzare/cumparare a energiei termice incheiat cu Linde Gaz
Romania SRL.
-Valoarea imprumutului bancar a scazut de la 7.250.611 lei la 31.12.2015 la 7.207.218 lei la 31.12.2018
prin plata sumei de 43.393 lei, reprezentand dobanda scadenta.
-In data de 08 iunie 2016, B.C.R. S.A. a notificat Societatea cu privire la cesiunea de creanta a sumelor
ce decurg din Contractul de credit incheiat in decembrie 2008, conform contractului de cesiune incheiat
in decembrie 2015 intre B.C.R. S.A. in calitate de cedent si Tonescu Finance SRL in calitate de cesionar.
**Nota: Instanta a solutionat (in sensul admiterii partiale in favoarea creditorilor) contestatiile formulate
de acestia la Tabelul preliminar de creante, sens in care s-a dispus inscrierea in tabelul definitiv de
creante cu suma suplimentara astfel: Romgaz SA cu suma de 867.671,96 lei si Independent Protect
Security SRL cu suma de 6.234,40 lei.
Datoriile inscrise la masa creditorilor, respectiv cele nascute anterior deschiderii procedurii
insolventei, vor fi platite conform programului de plati din Planul de reorganizare.
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Datoriile curente ale societatii (nascute dupa deschiderea procedurii insolventei) inregistreaza
valori semnificative si in crestere pe toata perioada analizata. Totalul acestor datorii se situeaza in anul
2014 la valoarea de 49.728.277 lei si ajunge la 85.034.136 lei la 30.06.2020.
Peste 80% din datoriile curente sunt reprezentate de datoriile catre Romgaz SA Medias- furnizorul
de combustibil (gaz natural).
Pentru evitarea sistarii gazelor naturale in anul 2012 s-a incheiat Conventia de Esalonare pentru
stingerea datoriilor cu Romgaz SA pentru suma de 65.042.149 lei. La data de 31 decembrie 2013 datoria
catre Romgaz aferenta Conventiei de esalonare este in suma de 38.432.343 lei, din care cu scadenta
depasita valoarea de 27.591.968 lei.
In anul 2014 Societatea a incheiat o noua Conventie de esalonare a datoriilor cu SNGN Romgaz SA
Medias nr. 11587/24.04.2014 pentru suma de 154.410.578 lei, in care este prevazuta si rezilierea
Conventiei de esalonare incheiata in anul 2012. Conform art. 8, alin (a) din conventia de esalonare
nr.11587/24.04.2014 “Prezenta conventie de esalonare va fi reziliata de drept fara nicio alta formalitate
si fara interventia instantei de judecata in termen de 30 de zile de la data neachitarii primei rate
scadente”. Avand in vedere ca societatea nu a onorat la timp plata primei rate scadente, la data de
30.06.2014 Conventia de esalonare nr. 11587/24.04.2014 a incetat de drept.
In luna noiembrie 2018 s-a incheiat cu SNGN Romgaz SA Convenția de eșalonare nr.
35189/15.11.2018, pentru suma de 64.317.598 lei, reprezentând 42.103.690 lei contravaloare gaze natural
și 22.213.908 lei reprezentând dobânzi și penalități calculate până la data de 14.11.2018. Ratele sunt
esalonate pe o perioada de 36 de luni, respectiv pe perioada noiembrie 2018 – octombrie 2021. Avand in
vedere ca societatea a platit doar primele 7 rate, in data de 28 iunie 2019 Conventia de esalonare s-a
reziliat.
In luna noiembrie 2019 s-a incheiat cu SNGN Romgaz SA Convenția de eșalonare nr.
38796/13.11.2019, pentru suma de 62.368.359 lei, reprezentând 37.617.856 lei contravaloare gaze natural
și 24.750.503 lei reprezentând dobânzi și penalități calculate până la data de 31.10.2019. Ratele sunt
esalonate pe o perioada de 36 de luni, respectiv pe perioada noiembrie 2019 – octombrie 2022. Avand in
vedere ca societatea a platit doar primele 3 rate, in data de 18 martie 2020 Conventia de esalonare s-a
reziliat.
Societatea nu a inregistrat si nu inregistreaza datorii restante catre bugetul statului.
IV. Venituri in avans – Societatea nu a inregistrat venituri in avans pe toata perioada analizata.
4.2.2. Contul de profit si pierdere
Contul de profit si pierdere este un instrument contabil 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 a rezultatelor economice. Asadar, contul de profit
si pierdere este un document de sinteza contabila prin care se grupeaza fluxurile de exploatare, financiare
si extraordinare ale unei intreprinderi.
Drept urmare, analiza evolutiei contului de profit si pierdere este necesara pentru a contura o
imagine fidela a situatiei debitoarei precum si pentru a putea defini cat mai precis cauzele si imprejurarile
care au determinat instalarea insolventei acesteia.
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit si pierdere in perioada 2014-2019 este
urmatoarea:
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Indicatori

Cifra de afaceri neta productia vanduta
Venituri din subventii de
exploatare
Alte venituri din exploatare
Venituri financiare
TOTAL VENITURI
Cheltuieli cu materii prime
si material
Alte cheltuieli materiale
(obiecte de inventar,
materiale nestocate, etc.)
Cheltuieli cu energie si
apa
Cheltuieli privind
marfurile
Cheltuieli cu personalul si
assimilate
Cheltuieli privind
prestatiile externe
Cheltuieli cu impozite,
taxe
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli cu ajustarile de
valoare priv.
imobiliz.corporale
Ajustari active circulante
Provizioane riscuri si
cheltuieli
Cheltuieli financiare
TOTAL CHELTUIELI
Rezultat exercitiului

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Sem I 2020

171,375,420

87,904,803

87,090,560

119,318,854

90,288,820

41,381,982

17,482,164

22,860,872
6,401
194,242,693

2,037,589
4,078
89,946,470

364,966
42,827
87,498,353

133,600
12,706
119,465,160

5,795,423
2,380
96,086,623

458,928
5,236
41,846,146

239,588
137,308
2,150
17,861,210

2,293,427

811,815

10,009,591

1,897,412

375,272

304,386

64,159

161,877,349

65,875,572

51,321,318

76,047,560

54,330,113

17,506,383

10,104

6,116,145

2,618,682

2,558,293

3,145,980

2,736,532

4,210,573

9,018,473

185,650

3,794

14

261

18

162,241

0

27,037,530

20,669,298

18,256,731

19,190,226

16,083,103

16,605,603

8,236,216

4,493,576

2,579,168

1,859,473

1,938,910

1,777,860

2,011,781

829,419

1,778,728

1,242,247

1,605,726

1,218,960

1,318,752

1,227,221

607,249

32,118,777

8,418,525

12,738,902

19,216,646

12,923,304

7,051,768

2,862,396

13,735,451
-577,708

13,938,091
-168,999

13,520,782
-133,386

13,154,671
-4,927,849

12,245,586
-121,067

13,642,135
-7,102,623

3,439,667
0

-5,120,695
394,063

3,660,290
3

-1,287,343
814,827

-3,871,706
7,129

0
1,962

244,332,293
-50,089,600

119,648,486
-29,702,016

111,264,928
-23,766,575

127,018,200
-7,553,040

101,671,435
-5,584,812

0
1,505
55,620,973
-13,774,827

0
229
25,067,912
-7,206,702

4.2.2.1.
Structura veniturilor
In perioada 01.01.2014 –30.06.2020 structura veniturilor este urmatoarea:
Structura venituri
1.Vanzari de energie
electrica
2.Bonus cogenerare inalta
eficienta
3.Servicii tehnologice de
system
4.Vanzari de energie termicaapa fierbinte
5.Vanzari de energie termicaabur industrial
6.Ape industrial
7.Produse reziduale
8. Venituri din subventii de
exploatare
9.Alte venituri
10.Venituri financiare
TOTAL VENITURI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sem.I 2020

47,485,334

16,866,806

18,906,942

50,757,918

34,503,363

20,419,610

17,482,164

23,890,608

13,844,432

13,817,896

16,280,529

4,109,227

0

10,916,952

5,716,101

9,699,291

15,355,548

37,944,372

20,782,322

55,263,567

44,213,845

44,589,114

36,820,087

19.258.226

0

19,597,325

3,638,767

0

0

13,845,971
375,663

3,618,170
6,682

77,187
130

104,167
605

30,557
70

0
180,051

22,860,872
6,401
194,242,693

2,037,589
4,078
89,946,470

364,966
42,827
87,498,353

133,600
12,706
119,465,160

238.428
2,380
96,086,623

458,927
5,236
41,846,146

0

0
0

239,588
137,308
2,150
17,861,210

In perioada analizata veniturile realizate sunt reprezentate de:
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1. Vanzarile de energie electrica efectuate in baza principiului cerere - oferta pe Piata
Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB), pe Piata Zilei Urmatoare (PZU) si pe Piata de Echilibrare
(PE).
2. Venituri incasate ca bonus pentru cogenerare de inalta eficienta conform HG nr. 1215/2009
privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă. Pretul de vanzare
este regelementat prin decizie de catre A.N.R.E. Avand in vedere ca cererea de energie termica a scazut
de la an la an si bonusul incasat pentru cogenerare de inalta eficienta a scazut. Incepand cu luna aprilie
2018 nu s-a mai incasat ca urmare a lipsei cererii de energie termica pentru populatie.
3. Venituri din servicii tehnologice de sistem fluctueaza in functie de licitatiile castigate pe piata
serviciilor de sistem administrata de C.N.Transelectrica SA Bucuresti.
4. Venituri din energie termica livrata sub forma de apa fierbinte catre populatia municipiului
Galati, pentru care pretul de vanzare este reglementat prin decizie de catre A.N.R.E. Pentru reducerea
pierderilor, incepand cu anul 2015 si pana in anul 2017, energia termica pentru populatie a fost asigurata
astfel:
-in perioada de iarna a fost produsa de grupurile energetice ale societatii
-in perioada de vara conducerea societatii a hotarat oprirea grupurilor energetice, asigurand
livrarea de energie termica prin utilizarea energiei termice sub forma de abur achizitionat de la
ArcelorMittal SA Galati, la cererea clientului Calorgal SA Galati. Mentionam ca, incepand cu luna aprilie
a anului 2018 nu s-a mai produs energie termica din lipsa cererii clientului Calorgal SA, distribuitorul
local de energie termica, intrucat reprezentantii municipalitatii au gasit surse alternative de incalzire a
populatiei.
5. Venituri din vanzari de energie termica livrata sub forma de abur industrial catre
ArcelorMittal SA Galati, la pret negociat.
6. Venituri din vanzarea apelor industriale (apa demineralizata, condens) catre ArcelorMittal SA
Galati, la pret negociat.
Incepand cu luna martie 2015 ArcelorMittal SA Galati nu a mai solicitat achizitia de abur si ape
industriale, ceea ce a condus la scaderea veniturilor inregistrate de societate.
7. Veniturile din produsele reziduale sunt din deseurile valorificate de societate conform legii.
8. Avand in vedere efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta
instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin
reducerea activitatii societatea a beneficiat de prevederile OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si
completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale
in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform careia a beneficiat de incasarea din bugetul de somaj a
contravalorii indemnizatiilor de 75% din salariul de baza dar corespunzător locului de muncă ocupat, dar
nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2020. Suma totala incasata a fost de 239.588 lei.

4.2.2.2.

Structura cheltuielilor

In toata perioada analizata au fost aplicate masuri de reducere a cheltuielilor, fiind efectuate doar
in stransa concordanta cu necesarul pentru desfasurarea in conditii de siguranta si eficienta a procesului
de productie.
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Evolutia cheltuielilor materiale pe perioada analizata este:
Cheltuieli materiale
Materii primepacura,gaz metan,
furnal, abur
Energia si apa
Cheltuieli cu piese de
schimb
Alte cheltuieli
material
TOTAL
CHELTUIELI
MATERIALE

Sem I 2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

161,740,045
6,116,145

65,833,731
2,618,682

60,751,190
2,558,293

77,339,321
3,145,979

54,297,296
2,736,532

17,456,525
4,210,573

0
9,018,473

507,047

92,395

116,649

83,356

30,041

59,436

7,384

2,109,333

765,056

463,084

522,556

378,067

457,049

66,879

170,472,570

69,309,863

63,889,216

81,091,213

57,441,936

22,183,583

9,092,736

Cheltuielile cu materiile prime cuprind cheltuielile cu consumul de pacura, gaze naturale, gaz
furnal precum si energia termica sub forma de abur achizitionata in perioada de vara cand grupurile de
producere a energiei au fost oprite.
Cheltuielile cu energia si apa cuprind cheltuielile cu apa decarbonatata, cu energia electrica
achizitionata de pe PZU si PE, contravaloarea transportului energiei electrice, precum si cu cheltuielile cu
energia electrica achizitionata in perioada de vara cand grupurile de producere a energiei au fost oprite.
La alte cheltuieli materiale sunt cuprinse cheltuielile cu materialele auxiliare, cheltuieli cu uleiuri
si chimicale, cheltuieli cu combustibilul pentru parcul auto, cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar, respectiv cheltuieli cu echipamentele de protectie a muncii precum si alte
materiale necesare respectarii legislatiei in vigoare in domeniul sanatatii muncii (apa in perioadele cu
temperaturi extreme, produse igienico – sanitare, laptele antidot)
Evolutia cheltuielilor cu personalul:
Cheltuieli cu
personalul
Cheltuieli cu
salariile
Plati compensatorii
conf. CCM
Tichete de masa
Cheltuieli cu
asigurarile sociale
TOTAL
CHELTUIELI CU
PERSONALUL
Numar mediu de
salariati

Sem I 2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20,620,045

16,281,655

14,371,135

13,689,919

15,071,205

15,559,922

7,768,215

861,883

631,668

582,118

1,481,400
546,220

672,345

695,175

0
297,975

5,555,602

3,755,975

3,303,478

3,472,687

339,553

350,506

170,026

27,037,530

20,669,298

18,256,731

19,190,226

16,083,103

16,605,603

8,236,216

453

388

351

304

258

242

202

Cheltuielile cu personalul in perioada supusa analizei au avut un trend descrescator in corelatie cu
reducerea numarului mediu de salariati, cu urmatoarele exceptii:
- In luna august 2017 s-au inregistrat cheltuieli cu plati compensatorii prevazute in CCM aferente
unui numar de 54 salariati disponibilizati, in suma totala de 1.481.400 lei. Aceasta masura a fost aprobata
de Adunarea Creditorilor pentru personalul excedentar schemei aferente unui grup energetic, deoarece
exista o incertitudine mare a societatii de a-si exercita in viitor obiectul de activitate rezultat din
incadrarea sa ca centrala in cogenerare la nivelul anilor anteriori;
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- Incepand cu anul 2018 cheltuielile cu salariile fata de anul precedent au inregistrat cresteri
determinata de modificarea legislatiei fiscale prin transferul contributiilor salariale de la angajator in
sarcina angajatului. De asemenea, s-a majorat salariul minim pe economie incepand cu luna ianuarie
2018 (1900 lei) si incepand cu luna ianuarie 2019 (2080 lei).
Numarul mediu de salariati inregistrat in anul 2014 de 453 de persoane a scazut in perioada
analizata cu 211 de persoane, ajungand in anul 2019 la 242 de persoane. Din cele 211 de persoane plecate
din societate in decursul anilor 2015-2019, 54 de salariati au fost disponibilizati prin concediere
colectiva, 41 de salariati au solicitat desfacerea contractului de munca cu acordul partilor, 6 salariati au
decedat, iar restul de 110 de salariati au avut conditii de pensionare.
Cheltuielile cu prestatiile externe in structura inregistrate in perioada 2014-2019 au avut
urmatoarea evolutie:
Cheltuieli cu prestatiile
externe
Cheltuieli cu intretinere
si reparatii
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu primele de
asigurare
Cheltuieli cu
comisioanele si
onorariile
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli cu transportul
de bunuri
Cheltuieli cu deplasari
Cheltuieli postale si
telecomunicatii
Cheltuieli cu
comisioanele bancare
Cheltuieli cu taxe ANRE
si OPCOM
Cheltuieli cu paza
Cheltuieli cu servicii
evaluare
Cheltuieli cu alte
prestatii externe
Total cheltuieli cu
prestatiile externe

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sem.I 2020

1,534,427
3,507

589,208
1,726

478,196
2,566

568,489
2,545

168,013
2,374

177,261
19,525

14,239
10,014

58,824

21,107

28,470

15,101

5,531

3,675

1,854

38,268
1,578

2,508
403

1,213
0

1,000
0

39,868
0

26,760
0

0
0

54,470
198,852

26,354
122,189

6,493
57,111

4,951
45,825

9,450
70,222

3,288
67,810

0
16,745

115,111

43,775

30,187

31,528

31,523

29,345

10,883

27,116

15,195

27,098

17,593

14,236

20,211

12,274

171,601
2,228,908

126,295
1,525,517

69,854
1,014,444

72,605
1,092,129

123,408
1,221,749

270,728
1,058,280

86,723
568,015

0

0

6,800

40,300

54,700

8,500

0

60,914

104,891

137,042

46,844

36,787

326,398

108,672

4,493,577

2,579,168

1,859,474

1,938,910

1,777,860

2,011,781

829,419

In toata perioada analizata cheltuielile cu prestatiile exeutate de terti au fost urmarite in
permanenta in vederea mentinerii lor la un nivel cat mai scazut. Asfel, valoarea acestora a scazut datorita
volumului mai redus al necesarului corelat cu scaderea activitatii, insa si datorita renegocierii tuturor
contractelor cu furnizorii in vederea reducerii tarifelor. Totusi, la unele servicii prestate valoarea acestora
a crescut datorita majorarii salariului minim pe economie reglementat prin lege (de exemplu: la
cheltuielile cu paza).
Taxele anuale datorate Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei fluctueaza in
functie de cifra de afaceri realizata in anul precedent.
Cheltuielile cu serviciile de evaluare inregistrate in anul 2017 si anul 2018 au fost ocazionate de
prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prin care se statueaza la art. 41 alin. 2 ca, in
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tabelul definitiv creantele garantate se inscriu pana la valoarea garantiei stabilita prin evaluare dispusa de
administratorul judiciar sau de lichidator.
Cheltuielile cu impozitele si taxele cuprind impozitele si taxele locale (impozit pe cladiri,
terenuri, auto, taxa mediu), cheltuieli privind cota de 4% pentru persoanele cu handicap, accizele, taxa de
timbru.
Cheltuielile de exploatare sunt reprezentate in principal de cheltuielile cu achizitionarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si cheltuielile cu penalitatile facturate de furnizori pentru
neplata la timp a datoriilor nascute dupa intrarea societatii in insolventa. Tot la acest capitol sunt
inregistrate si cheltuielile cu onorariul administratorului judiciar, cu transportul personalului la si de la
locul de munca, cheltuieli cu activele cedate, cheltuieli cu amenzi si despagubiri, cheltuieli cu ajutoare
sociale conform CCM care nu intra in componenta salariului ( ajutoare deces, ajutoare nastere, cadouri in
bani pentru salariati si/sau copiii acoestora la diferite ocazii), etc.
Cheltuielile cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale reprezinta amortizarea
contabila a imobilizarilor corporale si necorporale prin metoda liniara.
Ajustarile pentru active circulante cuprind deprecierile pentru stocuri fara miscare si creante
incerte.
Ajustarile privind provizioanele s-au inregistrat pentru acoperirea unor probabile riscuri si
cheltuieli determinate de evenimente petrecute sau in curs de desfasurare.
4.2.2.3.

Rezultatul exercitiului

Rezultatul exercitiului inregistrat in perioada 2014-2019 este urmatorul:

Rezultatul
exercitiului

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-50,089,600

-29,702,016

-23,766,575

-7,553,040

-5,584,812

-13.774.827

Sem.I
2020
-7.206.702

Rezultatul exercitiului in perioada 2014-2019 este continuu negativ, insa in descrestere pana la
2018 si o usoara crestere in 2019. Asfel, de la suma negativa de 50.089.600 lei inregistrata in anul 2014
se ajunge la suma negativa de 13.774.827 lei in anul 2019, iar la 30.06.2020 la -7.206.702 lei. Acest lucru
este rezultatul eforturilor sustinute de a lua masuri pentru:
- oprirea activitatii de productie in perioada de vara cand se inregistratu cele mai mari pierderi
operationale
- oprimizarea consumurilor de combustibil la nivel de societate
- diminuarea numarului de personal cu cca 47% de salariati in perioada analizata
- reducerea cheltuielilor de personal in perioada de sistare a productiei, prin intrarea tuturor
salariatior in regim de asteptare intre 2-3 zile pe saptamana, timp in s-a platit o indemnizatie de
75% din slariul de incadrare conform CCM
- analiza tuturor cheltuielilor necesare doar in stricta concordanta cu necesarul pentru desfasurarea
activitatii, coroborate cu demersurile pentru a obtine cele mai mici preturi de la furnizori.
Punctam cu privire la rezultatul obtinut faptul ca include si o valoare nelichida, aceea a ajustarilor
privind imobilizarile, activele circulante si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.
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4.2.3. Analiza economico - financiara
4.2.3.1.

Analiza ratelor de structura ale activului patrimonial

O analiza detaliata a elementelor de activ in practica se calculeaza prin intermediul ratelor de
structura ale activului. Cele mai des utilizate sunt ratele prezentate alaturat in format tabelar:
Indicatori/

Relatia de calcul

2014

2015

2016

2017

2018

1. Rata
imobilizarilor (rata
activelor
imobilizate)
2. Rata activelor
circulante
2.1 Rata stocurilor

Active
imobilizate/ Total
activ

71%

61%

55%

58%

52%

Active circulante/
Total activ
Stocuri/ Active
totale
Creante/ Active
totale
(Disponibilitati +
Valori mobiliare
de
plasament)/Active
totale

29%

39%

45%

42%

48%

46%

Sub 40%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

Sub 40%

24%

35%

41%

35%

44%

32%

Sub 40%

3.6%

2.2%

2.8%

5.3%

2.9% 13.0% 1,5%-2%

2.2 Rata creantelor
2.3 Rata
disponibilitatilor
banesti si
plasamentelor

2019 Valoarea
optima
52%
peste
60%

Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a elementelor de capital şi reflectă
ponderea elementelor patrimoniale aflate permanent în patrimoniu. Nivelul optim al acestei rate
oscilizează în jurul valorii de 60%. In cazul nostru societatea debitoare inregistreaza valori
nesatisfacatoare ale acestui indicator, in sensul ca rata ridicata obtinuta indica o activitate investitionala
importanta, ceea ce indica un dezechilibru pe termen scurt cu probleme de lichiditate financiara. Evolutia
acestui indicator este urmatoarea: de la 71% in anul 2014, ajunge la 52% la data de 31.12.2019.
Rata activelor circulante este complementară ratei activelor imobilizate şi se calculează ca
raport procentual între activele circulante şi totalul activului. Activele circulante (stocuri, creanţe,
disponibilităţi băneşti) ocupă o pondere relativ complementara celei aferente ratei activelor imobilizate,
suma lor fiind de regulă egală cu întregul (100%), cu excepţia cazului când în totalul activului se
regăsesc şi sume reprezentând cheltuieli efectuate în avans, respectiv sume înregistrate în conturi de
regularizare activ.
Ratele de detaliu ale acestui indicator, sunt:
 rata stocurilor. Evolutia indicatorului depinde de sectorul de activitate al intreprinderii (rata fiind
mai mare in sectorul productiv si mai mica in sfera serviciilor), durata ciclului de exploatare (rata fiind
ridicata la intreprinderile cu ciclu lung de fabricatie) si de factorii conjuncturali. In cazul societatii
debitoare, nivelul obtinut este satisfacator.
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 rata creantelor se calculează că raport procentual între creanţe şi totalul activului. Nivelul optim al
acestei rate este in sub 40%, in cazul societatii debitoare are o evolutie fluctuanta, respectiv intre 24% 44%.
 rata disponibilitatilor reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul patrimoniului şi se
calculează că raport procentual între disponibilităţile băneşti şi totalul activului si se situeaza in cazul
nostru peste nivelul de siguranta de 2%. Cresterea ratei disponibilitatilor arata o consolidare a
solvabilitatii financiare, porecum si o imbunatatire a a rentabilitatii monetare. In acelasi timp, o valoare
ridicata a disponibilitatilor poate reflecta o situatie favorabila in termeni de echilibru financiar, dar poate
fi si semnul detinerii unor resurse ineficient utilizate, al unor resurse neproductive.
4.2.3.2.
Indicatori/
1. Rata
stabilitatii
financiare
2. Rata
autonomiei
financiare
globale
3. Rata de
indatorare
globala

Analiza ratelor de structura ale pasivului patrimonial

Relatia de
calcul
Capital
permanent/Pasiv
total
Capital propriu/
Pasiv Total

Datorii totale/
Pasiv total

2014

2015

2016

2017

2018

9%

-2%

-12%

-20%

8%

8.7%

2019 Valoarea
optima
-3%
30-60%

4.1% 14.0% 19.8% 22.5% 33.7%

91% 102%

112%

120%

122%

134%

>1/3

2/3
(66%)

Analiza structurii pasivului arată că societăţile comerciale utilizează diferite surse de finanţare:
surse proprii, reprezentate de capitalul social şi rezultatele obţinute; surse împrumutate, de natura
împrumuturilor obligatare sau bancare (pe termen lung, mediu şi scurt) şi surse atrase (credite
comerciale).
Ratele de structură permit aprecierea politicii adoptate de întreprindere în domeniul financiar, prin
evidenţierea unor aspecte privind stabilitatea financiară, autonomia financiară, precum şi gradul de
îndatorare.
Rata stabilitatii financiare reflectă legătura dintre capitalul permanent aflat la dispoziţia
întreprinderii şi patrimoniul total, calculându-se fie ca raport procentual între capitalul permanent şi
pasivul total, fie ca raport între datoriile pe termen scurt şi total pasiv. Evolutia acestui indicator este
nefavorabila societatii in eprioada 2014-2017 intrucat ponderea capitalului permanent in total pasiv scade
in aceasta perioada.
Analizând evoluţia aceastei rate in perioada 2014 – 2019, putem identifica următoarele cazuri:
 pierderi în cursul exerciţiului si pierderi reportate;
 creşterea datoriilor pe termen scurt, într-un ritm superior creşterii capitalului permanent.
Rata autonomiei financiare globale exprimă gradul de finanţare a elementelor de activ pe seama
resurselor proprii. Se determină prin raportarea capitalului propriu la pasivul total şi reflectă ponderea pe
care o au capitalurile proprii în total surse de finanţare. Pentru a fi satisfăcătoare, rata a autonomiei
financiare globale trebuie fie mai mare de 1/3 (> 33%). Tendinta generala a fost de descrestere a acestui
indicator, respectiv de scadere a capitalului propriu in total pasiv, si astfel a avut loc o diminuarea a
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gradului de autonomie financiară globală, ca urmare a modificării capitalului propriu într-un ritm mai
redus decât totalul resurselor.
Rata îndatorării globale măsoară ponderea datoriilor totale ale societăţii în total pasiv. Se
calculează prin raportarea datoriilor totale faţă de terţi (împrumuturi pe termen mediu şi lung+datorii pe
termen scurt) la total pasiv. Această rată arată cât din total pasiv reprezintă datoriile totale, diferenţa care
rămâne reprezentând partea de capitaluri proprii ale entităţii, fiind complementară ratei autonomiei
financiare globale, ceea ce presupune că o valoare recomandabilă ar fi de maxim 2/3, deci nu mai mare
de 66%. Astfel: o creştere a ratei de îndatorare globale afectează rata autonomiei financiare globale în
sensul descreşterii acesteia şi invers, o descreştere a ratei de îndatorare globală implică o creştere a ratei
de autonomie financiară globală.
In concluzie, putem afirma ca indatorarea globala crescand pe toata perioada analizata a
prezentat un pericol asupra situatiei societatii, in acelasi timp insa, se observa ca de la an la an ritmul de
indatorare se micsoreaza pana in 2018, dar creste in anul 2019.
4.2.3.3.

Analiza echilibrului financiar

Echilibrul financiar al unei societati, necesita a fi analizat intr-o maniera dinamica, pe cele trei
coordonate temporale:
 echilibru pe termen lung – caz in care se compară resursele permanente cu utilizările
permanente - se utilizează indicatorul fond de rulment;
 echilibru pe termen scurt – caz in care se compară resursele temporare cu utilizările temporare
- se foloseşte indicatorul necesar de fond de rulment;
 echilibru curent – situatie in care se compară disponibilităţile cu nivelul creditelor bancare
temporare - se determină nivelul trezoreriei.
Calculul acestor indicatorii in perioada analizata se prezinta astfel:
Indicatori
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Capitalul
21,305,019
-4,736,707 -29,790,625 -41,215,371 15,917,415
-5,008,328
permanent
Active
160,969,774 147,062,852 133,546,745 120,352,628 107,407,242 93,793,637
imobilizate
Active
66,725,369 94,403,570 107,684,644 86,995,142 99,788,436 82,921,164
circulante
Cheltuieli
48,127
72,068
54,098
1,227,478
869,883
2,957,113
in avans
Venituri in
avans
Datorii pe 206,438,251 246,275,197 271,076,112 249,790,619 192,148,146 184,680,242
termen
scurt
1. Fondul
de rulment 139,664,755 151,799,559 163,337,370 161,567,999 91,489,827 98,801,965
139,664,755 151,799,559 163,337,370 161,567,999 91,489,827 98,801,965
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2.
Necesarul 147,849,686 157,016,828 170,091,119 172,629,137 97,535,706 122,141,798
de fond de
rulment
3.
Trezoreria
8,184,931
5,217,269
6,753,749 11,061,138
6,045,879 23,339,833
neta
Fondul de rulment - reprezinta partea din capitalul permanent utilizata pentru finantarea
activelor circulante, impuse de diferentele dintre sumele de incasat si sumele de platit, precum si de
decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante in lichiditati si durata medie in
care datoriile pe termen scurt devin eligibile.
Fondul de rulment se determină prin două modalităţi:
a)
pornind de la elementele cuprinse în partea superioară a bilanţului, ca diferenţă între capitalul
permanent şi imobilizările nete. In această situaţie, fondul de rulment reprezintă excedentul de resurse
permanente care asigură finanţarea activelor circulante. Acest excedent de resurse permanente degajat de
partea de sus a bilanţului este folosit pentru acoperirea nevoilor de finanţare din partea de jos a bilanţului,
fiind destinat reînnoirii activelor circulante.
b)
pornind de la elementele cuprinse în partea de jos a bilanţului, ca diferenţă între activele
circulante şi datoriile pe termen scurt, situaţie în care, fondul de rulment evidenţiază surplusul activelor
circulante în raport cu datoriile temporare sau partea activelor circulante nefinanţată de resursele pe
termen scurt şi care este finanţată de resurse permanente.
Indiferent de modalitatea de calcul, fondul de rulment apare ca o „marjă de securitate financiară", care
permite întreprinderii să facă faţă, fără dificultate, diverselor riscuri care se manifestă pe termen scurt.
In situatia analizata fondul de rulment este negativ, scăderea fondului de rulment poate fi
compensată printr-o gestionare mai eficientă a activelor circulante.
Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintă acea parte din activele circulante care trebuie
acoperită din capitalul permanent.
Sensul evolutiei indicatorului este de scadere pana in anul 2017, ceea ce semnifica o diminuare a
necesităţilor ciclice de finanţare a întreprinderii generată de scaderea activelor din exploatare şi din afara
exploatării.
Necesarul de fond de rulment este negativ, ceea ce reflectă existenţa unui surplus de resurse
temporare (ciclice) în raport cu activele ciclice (nevoi temporare).
Trezoreria neta este expresia cea mai concludentă a desfăşurării unei activităţi echilibrate şi
eficiente. Ea relevă calitatea echilibrului general al întreprinderii atât pe termen lung, cât şi pe termen
scurt.
Ecuaţia financiară a bilanţului, rezultat al abordării financiare, evidenţiază faptul că echilibrul
financiar al societăţii, respectiv relaţia de egalitate valorică stabilită între utilizarea sau alocarea
resurselor şi originea lor (resursele ca atare), este legat de deciziile managementului societăţii pe termen
scurt şi mediu (ce vizează gestiunea stocurilor, politica de credit comercial faţă de clienţi, relaţiile cu
furnizorii etc), cât şi pe termen lung (investiţiile şi mijloacele de finanţare durabile).
Trezoreria pozitiva este efectul suficientei fondului de rulment si evidenţiază un ezechilibru
financiar, in conditiile in care nevoia de fond de rulment poate fi finanţată în întregime din resurse
permanente. Trezoreria neta pozitiva (adica valoarea fondului de rulment financiar este superioara valorii
nevoii de fond de rulment) presupune un excedent de finantare se va regasi sub forma disponibilitatilor
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banesti in conturi bancare si in casa sau altfel spus, compania va genera fluxuri pozitive de numerar din
operatiunile efectuate – pana la urma, acesta este scopul final al activitatii unei companii, alaturi de
obtinerea de profit din activitatea curenta.

4.2.3.4.

Analiza lichiditatii

Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani. Acest
indicator se analizeaza prin intermediu urmatorilor indicatori: rata lichiditatii generale, rata lichiditatii
curente si rata lichiditatii imediate, care, in perioada analizata au fost:

1. Rata
lichiditatii
generale
2. Rata
lichiditatii
curente
3. Rata
lichiditatii
imediate

Relatia de calcul

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Valoarea
optima
45%
120 200%

Active
circulante/Datorii
curente
(Active circulanteStocuri)/Datorii
curente
Disponibilitati si
plasamente/Datorii
curente

32%

38%

40%

35%

52%

31%

37%

39%

34%

51%

44%

40-60%

4.0%

2.1%

2.5%

4.4% 3.1% 12.6%

20-30%

Rata lichidităţii generale exprimă măsura în care societatea este aptă de a-şi onora datoriile pe
termen scurt din activele de exploatare (activele circulante), adică în ce măsură sunt suficiente activele
circulante (stocuri+creanţe+disponibilităţi) pentru a acoperi obligaţiile de plată vizând datoriile pe termen
scurt.
Acest indicator se calculează ca raport între active circulante şi pasive curente (datorii pe termen
scurt).
De regulă se consideră că lichiditatea generală reflectă o situaţie bună dacă are valori cuprinse
între 1,2 până la 2, limita sa minimă fiind 1. Valoarea maximă acceptată este 2, iar dacă rata lichidităţii
trece peste această valoare este un semnal că activele circulante sunt gestionate necorespunzător. In
situaţia în care rata lichidităţii are valori mai mari de 1,2, situaţia societăţii este bună, denotând că are
capacitatea de a-şi achita datoriile exigibile.
O rată a lichidităţii mare nu indică neapărat o activitate eficientă, având în vedere faptul că
mărimea ratei este influenţată de mărimea stocurilor, care, dacă au o viteză de rotaţie mică, sau sunt fără
mişcare sau degradate, denotă un nivel scăzut al lichidităţii.
Dacă rata lichidităţii generale este egală cu 1, acest lucru denotă o deplină concordanţă între
activele circulante şi resurse. Această situaţie poate fi un impediment pentru societate, deoarece orice
întârziere în încasarea creanţelor poate duce la imposibilitatea acoperirii datoriei curente.
Când rata lichidităţii generale este mai mică decât 1, societatea se află în situaţia în care
înregistrează plăţi restante cu influenţă asupra fluxurilor băneşti şi financiare. Remediul în acest caz este
reducerea nivelului stocurilor sau reducerea duratei creditului client.
Rata lichidităţii curente reflectă capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt
din plasamente şi disponibilităţi, calculându-se ca raport între investiţii financiare pe termen scurt plus
disponibilităţi băneşti şi pasive circulante. Valoarea optimă a acestei rate este cuprinsă între 0,4 şi 0,6.
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Rata lichidităţii imediate exprimă măsura în care entitatea este aptă ca din disponibilităţile
băneşti să-şi achite prompt datoriile pe termen scurt, calculându-se ca raport între disponibilităţi băneşti
şi datorii pe termen scurt.
Valoarea recomandată a acestui indicator este cuprinsă între 0,2 şi 0,3, tinzând spre 1. Trebuie
avut în vedere faptul că o rată a lichidităţii imediate mai mare nu constituie neapărat o garanţie că
societatea poate să-şi achite datoriile pe termen scurt, dacă celelalte elemente ale activului circulant au o
lichiditate redusă.
Un nivel redus al acestei rate poate asigura menţinerea echilibrului financiar, dacă stocurile,
creanţele sau titlurile de plasament ale societăţii sunt uşor mobilizabile, în conformitate cu exigibilitatea
datoriilor pe termen scurt.
Din analiza ratelor calculate in tabelul de mai sus, putem concluziona faptul ca societatea nu
isi poate achita datoriile curente pe seama trezoreriei.
4.2.3.5.

Analiza solvabilitatii

Solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scadenta.
Ratele de solvabilitate ce pot fi analizate in acest sens sunt:
Rata solvabilitatii patrimoniale se calculeaza ca raport intre capitalul propriu si suma dintre
capitalul propriu si creditele totale. Valoarea minima a a cestui indicator trebuie sa se incadrese in limita
30-50%.
In cazul societatii debitoare acest indicator depaseste limita minima de 50%, fiind de peste 80%.
Rata solvabilitatii generale – se determina ca raport intre activele totale si datoriile totale si
indica gradul de acoperire a datoriilor totale de catre activele totale ale intreprinderii si exprima siguranta
de care se bucura creditorii pe termen lung, precum si marja de creditare a intreprinderii. Valoarea critica
a acestui indicator este de 150%.
In perioada analizata valoarea acestui indicator prezinta valori normale doar in anul 2015 (368%),
insa in ceilalti ani se situeaza sub valoarea critica de 150%, ceea ce evidentiaza incapacitatea societatii de
a-si onora toate obligatiile de plata exigibile. Din acest motiv singura solutie este anularea partiala de
datorii, cu efectul obtinerii unor resurse cat mai mari prin valorificarea afacerii, ceea ce in ipoteza
falimentului nu se sustine. Cu alte cuvinte, o eventuala vanzare a unei afaceri in procedura de faliment nu
este sustenabila.
Relatia de
31.12.2 31.12.201 31.12.201 31.12.201 31.12.201 31.12.201
calcul
014
5
6
7
8
9
1. Rata
Capital
73%
368%
127%
121%
118%
114%
solvabilitatii propriu/
patrimoniale (Capital
propriu+Credit
e totale)
2. Rata
Active
110%
98%
89%
84%
82%
75%
solvabilitatii totale/Datorii
generale
totale
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4.3.

Ședințele adunării creditorilor/comitetului creditorilor Electrocentrale Galați S.A.

4.3.1. Hotărârile Adunării creditorilor societatii Electrocentrale Galati SA pe intreaga perioada de
observatie sunt prezentate in Anexa nr.6.
4.3.2. Hotărârile comitetului creditorilor societatii Electrocentrale Galati SA pe intreaga perioada de
observatie sunt prezentate in Anexa nr.7.
CAPITOLUL 5. TABELUL DEFINITIV DE CREANȚE
5.1. Tabel preliminar de creanțe
După intrarea în insolvenţă, creditorii societăţii Electrocentrale Galaţi SA admişi conform
tabelului preliminar de creanţe, publicat în Buletinul Procedurilor Insolvenţei
nr.15512/02.09.2014, au fost :
Tabel nr.1 Tabelul preliminar al creanţelor
Nr.
Crt.

I

II

III

Categorie
creanţe

Nume/ denumire Creanţa
creditor
depusă

Creanţa admisă
Creanţa
în
urma
contestată
verificării

Pondere

Administraţia
Cheltuieli
Naţională
a
necesare
49.639.301,80 lei
Rezervelor de Stat şi
pentru
49.639.301,80 lei Nota:
0%
creanţa
specialconservarea si Probleme
sub rezervă
Unitatea Teritorială
adm
515 Bucureşti
bunurilor
139.056.681,91
lei
Nota:
creanţa
SNGN ROMGAZ 162.281.861,83 garantată
23.225.179,92 88,393%
114.149.249 lei
SA Mediaş
lei
Creanţe
şi
creanţa
garantate
chirografară
24.907.432,91 lei
Banca Comercială
Romana
S.A. 7.856.670,39 lei 7.856.670,39 lei
4,994%
Bucureşti
146.913.352,30
Nota: din care
se scade creanţa
chirografară
Total creanţe
170.138.532,22
23.225.179,92
SNGN
garantate
ROMGAZ SA
24.907.432,91
lei
APA CANAL SA
75.212,79 lei
13.704,14 lei
61.508,65 lei
0,009%
Creanţe
Galaţi
chirografare
Proiect S.A Galaţi
15.460,74 lei
15.460,74 lei
0,010 %
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RASTOUR AS SRL
Galaţi
RED GUARD SRL
Galaţi
ROMELECTRO
SA Bucureşti
SERVICE
IMPLEMENTARE
PRODUCŢIE SA
Petrila
TERMOFLOR SRL
Galaţi
Societatea
de
Transport
Gaze
Naturale (SNTGN)
Transgaz
SA
Mediaş

76.030,79 lei

34.429,10 lei

41.601,69 lei

0,022%

149.373,01 lei

44.014,05

105.358,96 lei

0,028%

1.177.011,35 lei

1.177.011,35 lei

79.980,00 lei

23.994,00 lei

55.986,00 lei

0,015 %

37.124,41 lei

26.697,72 lei

10.426,68 lei

0,017 %

9.067.569,84 lei

9.067.569,84 lei

Total creanţe
chirografare

12.802.877,30
lei

10.402.288,94
lei
Nota: la
care se adauga
creanţa
chirografară
24.907.432,91
lei a SNGN
ROMGAZ

TOTAL
creanţe

232.580.711,32

206.955.535,04

0,748%

5,764%

25.625.176,32

100%

Creanţa solicitata de către SNGN Romgaz SA de a fi inscrisa in tabelul preliminar de creanţe
a fost în cuantum de 162.281.861,83 lei din care creanţă garantată în sumă de 114.149.249 lei şi
creanţă chirografară în sumă de 48.132.612,83 lei.
Garantiile ipotecare asupra activelor Societatii în suma totala de 114.149.249 lei (stabilită în
baza evaluării efectuată de către DRS Darian –evaluator ANEVAR), sunt constituite dupa cum
urmează:
 Contract ipotecă de rang I nr. 873/12.06.2012 şi Act adiţional nr.5994/25.04.2014 pentru suma
de 65.042.249 lei (cladiri)
 Contract ipotecă de rang I nr. 5997/25.04.2014 pentru suma de 6.762.842 lei (alte active)
 Contract ipotecă mobiliară nr. 5996/25.04.2014 pentru suma de 42.344.158 lei (echipamente,
instalaţii şi reţeaua de termoficare).
La data de 08.06.2016, creditorul Banca Comercială Romana SA a comunicat că a cesionat
creanţa în valoare de 7.207.217,88 lei deţinută asupra Electrocentrale Galaţi SA către Tonescu Finance
SRL, conform contract cesiune creanţă din data de 21.12.2015, astfel că şi Tonescu Finance SRL a
dobândit calitatea de creditor chirografar cu o creanţa de 7.207.217,88 lei .
Urmare a cesiunii de creanţă, administratorul judiciar a întocmit şi depus la arhiva
Tribunalului Galaţi Addendum nr.1 la Tabelul preliminar al creanţelor, acesta fiind publicat şi în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.18240/10.10.2016 cu următoarea structura:
Addendum nr.1 la Tabelul preliminar al creanţelor
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Nr. Categorie
Crt. creanţe
Creanţe
I
garantate
Creanţe
II
chirografare

Nume/ denumire creditor

Creanţa
depusă

Banca Comercialǎ Romana
345.504 lei
S.A. Bucureşti
Tonescu Finance SRL
7.207.217,88
lei

Creanţa admisă în Creanţa
urma verificării
contestată
345.504 lei
7.207.217,88 lei

Ulterior, urmare a expirarii termenului de valabilitate a Scrisorii de Garanţie Bancara, suma de
345.504 lei a fost restituită în contul de insolvenţă de către creditorul garantat BCR, fiind întocmit de
către administratorul judiciar Addendum 2 la tabelul preliminar care a fost publicat în BPI nr.
16691/13.09.2017.
Addendum nr.2 la Tabelul preliminar al creanţelor
Creanţa
Nr. Categorie
Nume/
denumire Creanţa admisă în
Crt. creanţe
creditor
depusă urma
verificării
Banca
Comerciala
Romana
S.A.
Creanţe
I
Bucureşti
0 lei
0 lei
garantate

Creanţa contestata
Suma de 345.504 lei a fost
restituită în contul de insolvenţa
de către BCR urmare a expirarii
termenului de valabilitate a
Scrisorii de garanţie bancară

5.1.1.Date despre constituirea garanțiilor imobiliare și mobiliare în favoarea S.N.G.N.
Romgaz S.A. Mediaș
La data de 30.04.2012, Electrocentale Galati .S.A inregistra catre S.N.G.N. Romgaz Medias S.A.
datorii in cuantum de 65.042.249 lei pentru plata careia a fost semnata Conventia de esalonare având
numărul de înregistrare 111/ 08.05.2012 la S.N.G.N. Romgaz Medias S.A. și 9863/16.05.2012 la
Electrocentrale Galați SA. Conventia a fost garantata prin constituirea unei garantii sub forma de ipoteca
de rangul I asupra unui imobil evaluat de DRS Darian la solicitarea S.N.G.N. Romgaz Medias S.A..
Raportul de evaluare a fost intocmit pentru un numar de sase mijloace fixe pentru care valoarea a fost
stabilita la suma de 65.047.700 lei.Contractul de ipoteca a fost autentificat la notariat prin Incheierea de
autentificare nr.873/12.06.2012 si intabulat in Cartea Funciara Galati sub numarul 107932, incheierea
nr.35704/12.06.2012.
Contractul de ipoteca sus mentionat a fost modificat cu Actul aditional nr.4798/28.03.2013 prin
care garantia constituita se extindea si asupra obligatiilor de plata exigibile in temeiul Contractului de
vanzare-cumparare gaze naturale nr.6/2011 si a actelor aditionale la acesta.Actul aditional a fost
autentificat prin incheierea de autentificare notariala nr.483/26.03.2012 si intabulat la Arhiva Electronica
prin incheierea nr.19053/26.03.2013.
In anul 2014 a fost incheiata Conventia de esalonare a datoriilor nr.11587/24.04.2014 pentru
suma de 129.342.403,81 lei iar componenta datoriei era urmatoarea:
 114.232.382,45 lei contravaloare gaze naturale;
 10.056.233,37 lei penalitati pentru neplata sau plata cu intarziere;
 1.994.024,60 lei dobanda remuneratorie aferenta ratelor din conventia
nr.111/2012;
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 3.059.763,39 lei penalitati pentru neplata sau plata cu intarziere a ratelor din
conventia nr.111/2012.
Conventia de esalonare a fost garantata cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii iar
evaluarea a fost efectuata tot de catre de DRS Darian, la solicitarea S.N.G.N. Romgaz Medias S.A..
Asfel au fost incheiate:
- Contractul de ipoteca mobiliara nr.5996/25.04.2014 in valoare de 42.344.158 lei, autentificat la
notariat cu Incheierea notariala nr.691/24.04.2014 si inregistrat la Arhiva electronica de Garantii Reale
Mobiliare sub nr.2014-00029996752677-YWV.
-Contractul de ipoteca nr.5997/25.04.2014 in valoare de 6.762.842 lei, autentificat la notariat cu
Incheierea notariala nr.690/24.04.2014 si intabulat in Cartea Funciara Galati sub numarul 107932,
incheierea nr.35704/12.06.2012, incheierea nr.19053/26.03.2013, incheierea nr.32101/25.04.2014 si
incheierea nr.32563/28.04.2014.
-Actul aditional nr.5994/25.04.2014 la Contractul de ipoteca nr.873/12.06.2012, autentificat la
notariat prin Incheierea de autentificare nr.689/24.04.2014 Prin actul aditional garantia in cuantum de
65.042.249 lei constituita la incheierea Conventiei de esalonare cu nr.111/ 08.05.2012 (Romgaz)
9863/16.05.2012 (Electrocentrale) a fost transferata la Conventia nr.11587/24.04.2014 si extinsa si la
Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr.16/2013 si a actelor aditionale ale acestuia. .
Garantia finala constituita la data intrarii in insolventa este de 114.149.249 lei iar bunurile mobile si
imobile care fac obiectul garantiei se regasesc in anexa nr.8.
5.1.2.Date despre soluționarea contestațiilor formulate împotriva tabelului
preliminar de creanțe
Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanţe, prin
Sentinţa civilă nr.174/24.04.2019, rămasă definitivă, urmare a soluţionarii apelului formulat de către
SNGN ROMGAZ SA si Independent Protect Security SRL, prin Decizia civilă nr 10/22.01.2020, a
condus la:
 admiterea partiala a creanţei SNGN Romgaz SA pentru diferenta de 867.671,96 lei din suma
contestata de 25.068.174,64 lei, astfel ca valoarea totala admisa a creantei Romgaz este in
cuantum de 139.924.353,87 lei.
 Respingerea creantei chirografare aferente Allrom Ind SRL în cuantum de 941.168,27 lei
 admiterea partiala a creanţei în cuantum de 6.234,4 lei aferente Independent Protect Security
SRL.
5.2. Tabel definitiv de creanțe
În vederea stabilirii tabelului definitiv al creanţelor, a fost angajat un evaluator independent,
SALINA Galaţi, pentru întocmirea rapoartelor de evaluare a valorii garanţiilor aferente creanţelor
garantate şi a rapoartelor de evaluare a valorii de piaţă şi valorii de lichidare a tuturor bunurilor imobile
şi mobile din patrimoniul Electrocentrale Galaţi S.A, impuse de legislaţia în vigoare.În conformitate cu
prevederile art.41 alin 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei evaluatorul a stabilit că,
valoarea totală a bunurilor imobile şi mobile garantate în favoarea SNGN Romgaz SA este de
82.451.355 lei, compusă din:
 suma de 68.671.241 lei pentru bunurile aferente Contractului de ipotecă de rang I
nr.873/12.06.2012 şi Act adiţional nr.5994/25.04.2014 (clădiri)
 suma de 506.725 lei pentru bunurile aferente Contractului de
ipotecă de rang I
nr.5997/25.04.2014 (alte active)
Page 63 of 94

Plan de reorganizare al debitoarei ELECTROCENTRALE GALAȚI SA

 suma de 13.273.389 lei pentru bunurile aferente Contractului de
5996/25.04.2014 (echipamente, instalaţii şi reţeaua de termoficare).

ipotecă mobiliară nr.

Menţionăm că, în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 04.04.2019 s-a luat la cunoştinţă de
”Nota de informare privind serviciile de evaluare a valorii de piaţă şi a valorii de lichidare a tuturor
bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul Electrocentrale Galaţi SA”, efectuate de Salina SRL, în
conformitate cu caietul de sarcini nr. 2558/07.03.2018, necesare întocmirii tabelului definitiv al
creanţelor şi a planului de reorganizare”, nr.1921/25.03.2019, şi nu au fost obiecţiuni.
Luând în considerare Sentinta Civila nr. 174/2019 a Tribunalului Galati pronuntata in dosarul
nr.3783/121/2014/a1, privind contestaţiile la tabelul preliminar de creanţe, rămasă definitiva prin Decizia
civilă nr 10/22.01.2020 a Curtii de Apel Galati, urmare a soluţionării apelului formulat de către SNGN
ROMGAZ SA, precum şi prevederile art.41 alin 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,
administratorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv de creanţe ce a fost publicat în B.P.I.
nr.12488/29.07.2020 cu urmatoarea structura:
Pondere
din
Creanţa
categoria
acceptată tabel de creanţe
%
definitv
82.451.355,00 100%

Creditor
I.Creanţe
garantate

1
SNGN ROMGAZ SA Mediaş
Total creanţe
82.451.355,00
garantate
1*
57.472.998,87
SNGN ROMGAZ SA Mediaş
Tonescu Finance (cesiune de la
2
BCR)
7.207.217,88
3
13.704,14
APA CANAL SA Galaţi
4
15.460,74
Proiect S.A Galaţi
5
34.429,10
RASTOUR AS SRL Galaţi
6
44.014,05
RED GUARD SRL Galaţi
7
1.177.011,35
ROMELECTRO SA Bucureşti

II.Creanţe
chirografare 8
9

10
11
Total creanţe
chirografare
Total creanţe

SERVICE
IMPLEMENTARE
23.994,00
PRODUCŢIE SA Petrila
26.697,72
TERMOFLOR SRL Galaţi
Societatea de Transport Gaze
Naturale (SNTGN) Transgaz SA
9.067.569,84
Mediaş

Independent
SRL Galati

Protect

52,34%
76.54%
9.60%
0.02%
0.02%
0.04%
0.06%
1.57%
0.03%
0.03%
12.08%

Security
6.234,4

0.01%

75.089.332,09 47,66%
157.540.687,09 100%
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CAPITOLUL 6. STRATEGIA DE REORGANIZARE
6.1.Strategia, măsurile și durata planului de reorganizare
Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de debitoare
în vederea implementării planului, în scopul redresării debitoarei şi a distribuirilor către creditorii săi, în
cuantumul indicat în cuprinsul planului, iar mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 95 alin.( 6)
din Legea nr. 85/2006 şi se referă la restructurarea operaţională, financiară şi corporativă a debitorului.
În vederea alegerii măsurilor optime, au fost analizate următoarele aspecte:
- Situaţia actuală a societăţii în momentul depunerii planului;
- Conjunctura economică în care îşi desfăşoară activitatea;
- Resursele pe care societatea le poate genera sau le poate atrage în intervalul de implementare a
planului.
Deși, în mod tradițional, reorganizarea este menită a păstra nucleul în societatea debitoare, aceasta
continuându-și activitatea dupa acoperirea pasivului și închiderea procedurii, strategia de reorganizare
cuprinzând măsuri de transmitere a tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau
mai multe persoane fizice sau juridice constituite anterior sau ulterior confirmării planului si măsuri de
lichidare totala a activelor in termen de 3 ani, a fost identificată ca soluția cea mai eficientă de
echilibrare a situației patrimoniale și continuare a activității.
Cea mai cunoscută reglementare a transferului de afacere este cea consacrată de Codul fiscal, sub
forma transferului de active.
Distincția esențială existentă între un transfer obișnuit și un transfer de active/afacere este dată de
obiectul acestora, obiectul transferului de active fiind ramura de activitate, respectiv totalitatea
activelor şi pasivelor unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o
activitate independentă, adică o entitate capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace.
Așadar, o activitate economică constituie o ramură de activitate, în sens de diviziune a unei
societăți care poate face obiectul unui transfer de active, dacă se caracterizează prin independență prin
raportare la societatea cedentă și ”îndeplinirea în mod cumulativ a unor condiţii referitoare la:
(i)
existenţa respectivei ramuri de activitate ca structură organizatorică distinctă de alte
diviziuni organizatorice/ramuri de activitate ale societăţii cedente;
(ii)
funcţionarea ramurii de activitate ca un ansamblu independent, în condiţii normale pentru
sectorul economic de activitate al acesteia. În acest sens, se verifica activele corporale şi necorporale
proprii, stocurile proprii, personalul propriu, precum şi a alte active şi pasive care sunt legate în mod
indirect de ramura transferată. Ramura de activitate poate cuprinde şi servicii administrative proprii;
(iii)
exercitarea efectivă a activităţii la momentul aprobării operaţiunii de transfer de către
adunările generale ale celor două societăţi, cedentă şi beneficiară, sau la data la care operaţiunea are
efect, dacă aceasta este diferită‟‟
Prin urmare, transferul de active nu este un simplu transfer de bunuri sau a unui ansamblu de
drepturi și obligații (active și pasive). Datorită caracteristicilor sale definitorii, transferul de active (de
afacere) este un transfer universal total sau parțial de bunuri, acestea nefiind tratate individual, ci ca
un tot unitar care reprezintă o afacere independentă, la persoana impozabilă cedentă, și, ulterior, la
cesionar, indiferent dacă este un transfer total sau parțial de active/afacere.
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Este esențial ca, ansamblul elementelor sau activelor transferate să fie suficient pentru a permite
continuarea activității economice ce se derulează cu ajutorul respectivelor active. În acest sens, nu ar
putea avea nicio relevanță dacă cesionarul tranferului va exploata (parte din) ramura preluată în mod
independent sau ca parte a unei activități economice mai ample.
Totodata, avand in vedere ca, datoriile totale la nivelul pasivului, stabilite ca suma a datoriilor din
tabelul definitiv si a celor din perioada de observatie, sunt la un nivel semnificativ mai mare decat
volumul total al activelor, stabilit de evaluator si ca, realizarea unui profit care sa permita realizarea unor
distribuiri satisfacatoare fata de creditori, este putin probabila, se impune ca planul sa prevada printre
alte masuri si reducerea creantelor in temeiul art.3 pct.21 litera a) din legea nr.85/2006, in
conditiile respectarii tratamentului corect si echitabil prevazut de Legea nr.85/2006.
In acest sens, strategia de reorganizare va cuprinde următoarele măsuri:
1. anularea partiala a masei credale, respectiv anularea partiala a creanțelor creditorilor
chirografari, cu suma de 63.439.332 lei din totalul in cuantum de 75.089.332,09 lei, în scopul
echilibării situaţiei patrimoniale a debitoarei, astfel încât să poată fi acoperită o parte cât mai mare din
datoriile societăţii, într - un grad mai ridicat decât în cazul falimentului. In urma ajustarii masei credale,
si a platii sumei de 11.650.000 lei datoriile Electrocentrale Galati catre creditorii chirografari vor fi stinse
si acestia, vor iesi din procedura insolventei in raport cu societatea debitoare.
2. transferul de active/afacere realizat de către societatea debitoare catre una sau mai multe
persoane juridice constituite anterior sau ulterior confirmarii planului (transfer de afacere).
In cadrul transferului vor fi incluse activele din ansambul functional Incinta CET pentru
continuarea activității de producere energie electrică și asigurarea serviciilor de sistem: rezervă terțiară
lentă și rezervă terțiară rapidă, până la data punerii în funcțiune a investiției prevăzute la Capitolul nr.7.
Acest transfer se realizeaza in conditiile art.270 alin (7) din codul fiscal, astfel:
(8) ) Transferul de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Codul fiscal este un transfer universal de
bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă
cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de active,
în sensul art. 270 alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele
investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic
o structură independentă, capabilă să efectueze activităţi economice separate.De asemenea, se consideră
că transferul parţial are loc şi în cazul în care bunurile imobile în care sunt situate activele transferate de
cedent nu sunt înstrăinate, ci realocate altor ramuri ale activităţii aflate în uzul cedentului. Simplul
transfer al unor active nu garantează posibilitatea continuării unei activităţi economice în orice situaţie.
Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 270 alin. (7) din Codul
Fiscal, primitorul activelor trebuie să facă dovada intenţiei de a desfăşura activitatea economică sau
partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea respectivă
şi, după caz, să vândă eventualele stocuri. Primitorul activelor are obligaţia să transmită cedentului o
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea acestei condiţii. Pentru calificarea unei
activităţi ca transfer de active nu este relevant dacă primitorul activelor este autorizat pentru desfăşurarea
activităţii care i-a fost transferată sau dacă are în obiectul de activitate respectiva activitate. În acest sens
a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cazul C - 497/01 - Zita Modes.
In ceea ce priveste documentul care va sta la baza transferului, acesta va respecta conditiile
prevazute de art.320- Alte documente- din Codul Fiscal care la pct 12 prevede:
Transferul parţial sau integral de active, prevăzut la art. 270 alin. (7) şi la art. 271 alin. (6), se va
evidenţia într-un document întocmit de părţile implicate în operaţiune, fiecare parte primind un exemplar
al acestuia. Acest document trebuie să conţină următoarele informaţii:
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a) un număr de ordine secvenţial şi data emiterii documentului;
b) data transferului;
c) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 316, al ambelor
părţi, după caz;
d) o descriere exactă a operaţiunii;
e) valoarea transferului.
Intentia clara este ca, in urma acestui transfer, noua societate sa deruleze activitatea desfasurata
anterior de societatea care transfera activele prin mentinerea in viata a unei afaceri ce se poate dovedi
rentabila .
Solutia optima pentru realizarea acestui deziderat o constituie valorificarea afacerii ca un intreg
prin transmiterea bunurilor societatii catre una sau mai multe persoane juridice constituite anterior sau
ulterior confirmarii planului (transfer de afacere).Valorificarea concomitenta a activelor si a afacerii, nu
se pot realiza decat in cadrul unei reorganizari, falimentul presupunand in mod direct stoparea oricarei
activitati si dizolvarea societatii, situatie in care bunurile vor fi vandute doar ca active individuale a caror
valoare este mult diminuata in lipsa afacerii care le sustine.
Avantajele juridice ale acestei operatiuni de transmitere sunt reprezentate de satisfacerea
principiului maximizarii averii debitoarei si al celeritatii procedurii, luand in considerare faptul ca este
mai facila o valorificare a activelor ca ansamblu functional, decat una individuala a fiecarui bun existent
in patrimonial societatii.
Pretul de transfer al activitatii va fi egal cu valoarea ansamblului funcțional ce este parte din
activul înscris la numărul C.F. 107932 a localității Galați, denumit conform raportului de evaluare
efectuat de către Salina în procedura insolvenței, „Terenuri și mijloace fixe aparținând Incinta CET
Galați și rețeaua de termoficare” și are valoarea de 91.827.884 lei (din valoarea evaluată a activului de
97.622.732 lei s-a scăzut suma de 5.794.848 lei aferentă ansamblului de termoficare ce nu mai poate fi
inclus în cadrul activelor ce fac obiectul transferului de afacere).
Administratorul judiciar isi propune majorarea valorii de transfer care reprezinta : depturile
detinute prin licentele ANRE, drepturile obtinute prin certificatele TRANSELECTRICA si drepturile
detinute prin Autorizatia integrata de mediu valabila pana in anul 2024, avand in vedere ca se tranfera o
afacere care inseamna nu numai vanzarea bunurilor ce contin activul functional, ci o afacere in functiune
; majorarea valorii de transfer nu va fi avuta in vedere in cazul creditorului garantat ROMGAZ ; valoarea
adaugata poate constitui si interval de negociere.
În urma incasarii pretului aferent transferului de afacere de la entitatea juridica identificata
ulterior aprobarii planului de reorganizare, datoria catre creditorul garantat de 82.451.355 lei va fi
achitata si acesta, respectiv Romgaz S.A. Medias, nu va mai avea calitatea de creditor garantat in raport
cu societatea debitoare.
Lista activelor din cadrul ansamblului funcțional denumit „Terenuri și mijloace fixe aparținând
Incinta CET Galați și rețeaua de termoficare” ce urmeaza a fi transferate de la Electrocentrale Galați SA
către o alta entitate juridica va fi anexă la documentele de transfer.
După incasarea pretului transferului de catre Electrocentrale Galati SA, se poate promova o noua
investiție (de către SNGN Romgaz,alți investitori, Liberty Steel Group Galați-care a transmis adresa de
intenție nr.2011/064/30.08.2019) detaliată în Capitolul nr.7.
3. Înaintea transferului afacerii și după realizarea lui, funcționarea centralei
electroenergetice se va realiza pentru desfășurarea activității de producere energie electrică și
asigurarea serviciilor de sistem: terțiară rapidă și lentă, cu grupurile energetice existente utilizând
combustibili gaze naturale, gaz de furnal sau păcură.
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4. Vânzarea de active energetice, stocuri, alte mijloace fixe, non-core derulării activității
Pornind de la scopul principal al planului de reorganizare, „‟acoperirea pasivului debitorului in
insolventa‟‟, corelat cu principiul maximizarii averii debitoarei, debitorul impreuna cu administratorul
special vor contura o strategie de valorificare a activelor, stocurilor, mijloacelor fixe, non-core, care sa
corespunda atat intereselor celor care sunt in mod direct implicati in procedura (creditorii societatii si
salariatii acesteia), cat si mediului de afaceri din sistemul energetic.
Valorificarea se va realiza cel tarziu in anul 1 din planul de reorganizare, catre cumpararatori
identificati ulterior confirmarii planului, iar sumele obtinute vor fi utilizate pentru acoperirea creantelor
prevazute a se achita conform programului de plati.
Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului reeşalonarea datoriilor
menţionate în programul de plăţi din fluxul de trezorerie.
În consecinţă, în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului plan, ce asumă acoperirea
într-o cât mai mare masură a pasivului Societăţii, se propune implementarea planului de reorganizare pe
o durată de 36 de luni, cu aplicabilitate de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic.
Astfel cum s-a prezentat în cele de mai sus, se estimează că transferul de afacere către noua
entitate să se realizeze într-un interval de 12 luni, astfel încât durata planului de reorganizare, şi implicit
punerea în aplicare a tuturor paşilor acestuia să se încadreze în termenul prevazut de Legea nr. 85/2006
art.95 alin (3), in care se stipuleaza ca executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani,
socotiţi de la data confirmării.
Debitoarea ia în considerare posibilitatea ca perioada de reorganizare sa fie încheiata mai
devreme, în conditiile în care sunt implementate masurile planului de reorganizare, iar plata anticipata a
creanţelor, potrivit Programului de Plăţi, este posibilă.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.95 alin.(4) din Lege, la recomandarea
administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului,
această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de
cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată.
De asemenea in conformitate cu prevederile art.101 alin.(5) din Lege modificarea planului de
reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot şi de
confirmare prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui să
fie aprobată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.
6.1.1.Aspecte de reglementare a activității debitorului la momentul transferului afacerii
Pentru desfășurarea activității de producere și furnizare de energie electrică, Electrocentrale Galați
deține:
-Licența nr.589 pentru producerea de energie electrică emisă în 09.03.2004 și având durata de
valabilitate de 25 de ani
-Licența nr.1666 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice emisă în data de 04.06.2014 și
valabilă până la data de 30.07.2024.
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Referitor la transferul activelor și a activității de producere a energiei electrice, Licența nr.589
prevede în Condițiile asociate - revizia 1, astfel:
Art.4.
În conformitate cu prevederile art.13 alin.(2), ale art.15 punctul 2 lit.a) și ale art.16 alin. (1) din
Lege, Licența are ca obiect autorizarea desfășurării activității de interes public de producere a energiei
electrice, prin exploatarea comercială a capacităților energetice aferente unității de producere a energiei
electrice, menționate în Anexa B a Licenței.
Anexa B –Descrierea capacităților energetice instalate în unitatea de producere a energiei
electrice aflate în exploatarea titularului licenței conține următoarele componente principale ale
capacității energetice:
cazanele energetice: C5,C6,C7,C8,
turbinele cu abur: TA 3, TA 4,TA5, TA6,
generatoarele: G3,G4,G5,G6,
transformatoarele principale: Trafo bloc nr.3, Trafo bloc nr.4, Trafo bloc nr.5, Trafo bloc
nr.6
stație electrică 110 kV SC1C
Linie electrică 110 kV CET Sidex .
Art.49 (1) primul paragraf
Titularul Licenței va efectua operațiuni comerciale cu activele destinate activităților care fac
obiectul Licenței, numai în condițiile legii și cu avizul Autorității competente. Operațiunile comerciale cu
activele dezafectate nu necesită avizul Autorității compete
(2) menținerea activelor constituie o condiție esențială a Licenței, iar efectuarea operațiunilor
menționate la această condiție a Licenței, fără acordul scris al Autorității competente, poate conduce la
suspendarea sau retragerea Licenței.
Art.50 (1)
La primirea unei notificări privind intenția de efectuare a unei tranzacții din categoria celor menționate la
Condiția 49 din Licență, Autoritatea competentă va analiza dacă, în urma realizării acesteia, Titularul
Licenței are în continuare posibilitatea să-și îndeplinească obligațiile și va comunica în scris acestuia, în
termen de 20 de zile lucrătoare, avizul său.
Art. 52
La transmiterea pentru exploatarea comercială, în condițiile legii, către o altă persoană juridică a
capacităților energetice utilizate în desfășurarea activităților autorizate prin Licență, Titularul Licenței
poate transfera, în condițiile legii, în întregime sau în parte, drepturile și obligațiile ce îi revin conform
Licenței, cu respectarea prevederilor Regulamentului și ale Condițiilor 77-80 din Licență.
Art. 61(1)
Pe toată durata de valabilitate a Licenței, Titularul Licenței va respecta în totalitate prevederile:
a) Licenței,
b) Legii, inclusive a modificărilor aduse ulterior acesteia,
c) tuturor legilor aplicabile,
d) tuturor reglementărilor emise de Autoritatea competentă,
e) normativelor, prescripțiilor, standardelor și altor acte normative în vigoare în sectorul
energieie electrice.
(2) Dacă, ulterior datei de emitere a Licenței, în aplicarea Condițiilor Licenței, Titularul Licenței
este pus în situația de a contravene legilor în vigoare, Titularul Licenței va acorda prioritate acestei legi.
Art.77
Transferarea prin cesiune, în totalitate sau în parte, a drepturilor acordate prin Licenţă Titularului
Licenţei, se poate face numai prin contract, cu respectarea condiţiilor legale şi cu aprobarea scrisă,
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prealabilă a Autorităţii competente.
Art.78
În contractual încheiat conform cerințelor din Condiția 77 din Licență, Titularul Licenței va
preciza obligațiile pe care trebuie să le preia cesionarul; dintre acestea nu vor lipsi obligațiile stipulate la
Condiția 61 din Licență. Titularul Licenței răspunde solidar cu cesionarul pentru obligațiile ce decurg din
Licență.
Art.79
Orice transfer realizat fără aprobarea Autorității competente este considerat nul, constituie
încălcarea unei Condiții a Licenței și se sancționează contravențional.
Art.80
În cazul unei tranzacții din categoria celor enumerate la Condiția 49 din Licență, Societatea
comercială care preia partial sau integral active care sunt incluse în Anexa B a Licenței este obligată să
preia drepturile și obligațiile ce îi revin în conformitate cu prevederile Condițiilor Licenței, până la
obținerea licenței pentru producerea de energie electrică. În această perioadă, Titularul Licenței se va
asigura și va răspunde solidar cu Societatea respective de îndeplinirea obligațiilor ce decurg din Licență,
dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare de la data notificării Autorității competente.
Referitor la transferul Licenței pentru furnizarea energiei electrice nr.1666/04.06.2014 acordate
Societății Electrocentrale Galați S.A., Condițiile generale asociate licenței, aprobate prin Ordinul ANRE
nr.8/2014, prevede la art.38 (1):
Titularul licenței notifică autorității competente, cu 60 de zile înainte, intenția de a efectua
operațiuni (inclusiv fuziuni sau divizări) , în urma cărora:
a) activele corporale destinate activităților autorizate prin licenț se vor transmite sau vor aparține
altei/altor persoane
b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o transă sau pe ansamblu, cu cel puțin
25%.Prin capital social existent al titularului licenței se înțelege capitalul social inițial, la data
emiterii licenței sau capitalul social existent la un moment dat, obținut prin creșteri sau scăderi
ale capitalului social inițial, făcute ulterior emiterii Licenței, cu respectarea prevederilor
Condițiilor asociate licenței.
Pentru asigurarea serviciilor de sistem: terțiară rapidă și lentă, cu grupurile energetice existente
utilizând combustibili gaze naturale, gaz de furnal sau păcură, societatea detine Certificate eliberate de
Transelectrica pentru 4 grupuri.
Societatea detine Autorizatie integrate de mediu valabila pana in data de 23.02.2024 eliberata de
Agentia pentru Protectia mediului Galati la categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea
nr.278/2013 privind emisiile industriale: 1.1. ,,Arderea combustibililor in instalafii cu o putere termici
nominali totali
egall sau mai mare de 50 MW".
6.1.2.Aspectele fiscale considerate la transferul activelor/afacerii
În toate operațiunile prin care se realizează un transfer de afacere, se regasesc următoarele elemente
comune:
(i) obiect al transferului este o activitate economică organizată, autonomă sau independentă
organizată care reprezintă o ramură de activitate sau o parte dintr-o ramură de activitate;
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(ii) ulterior transferului de afacere societatea cedentă continuă să existe ca entitate și să desfășoare
activitate economică (de regulă, diferită față de cea/cele cesionate);
(iii) transferul de afacere nu implică în mod necesar o modificare în structura capitalului social al
societății beneficiare a transferului de afacere, cumpărător sau cesionar al afacerii;
(iv) titularitatea/controlul afacerii este preluată de cesionar/cumpărător sau beneficiar al
transferului.
Potrivit legii, toate modalitățile concrete de realizare a transferului de afacere reprezintă un transfer
de active și beneficiază de avantaje fiscale din dublă perspectivă: a impozitului pe profit și a taxei pe
valoare adăugată, în condițiile legii române și legislației europene. Din perspectiva sferei de cuprindere a
taxei de valoare adăugată, art. 5 alin. (8) prima teză din a șasea directivă, în prezent art. 19 prima teză din
Directiva 112/2006, prevede că statele membre pot considera că, în cazul transferului tuturor activelor
unei societăți sau al unei părți a acestora, indiferent dacă este efectuat cu titlu oneros sau nu, sau sub
formă de aport la o societate, nu a avut loc nicio livrare de bunuri și că persoana căreia îi sunt transferate
bunurile este succesorul cedentului.
În aplicarea și interpretarea art. 5 alin. (8) prima teză din a șasea directivă, CJUE a stabilit că
”atunci când un stat membru a utilizat această posibilitate, transferul tuturor activelor sau al unei părți a
acestora nu este considerat o livrare de bunuri în sensul celei de a șasea directive și nu este, așadar, supus
TVA –ului în temeiul art. 2 din această directivă” [art. 1 alin. (2) paragraf 1, 2 și 3 din Directiva
112/2006.
Ca atare, transferul de active nu este considerat livrare de bunuri și, deci, operațiune cuprinsă în
sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugată, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile speciale ale
Codului fiscal.
Prin urmare, atunci când transferul de afacere constituie un transfer de active în sens fiscal nu
suntem în prezenta unei livrări de bunuri, operațiunea nefiind supusă taxei pe valoare adăugată, iar
primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de
deducere prevăzut de lege.
Sub aspectul impozitului pe profit, transferul de afacere realizat prin intermediul divizărilor,
fuziunilor, transferului de active, precum și achizițiile de titluri de participare, efectuat de persoane
juridice române, este tratat ca transfer neimpozabil, pentru diferența dintre prețul de piață al
activelor/pasivelor transferate și valoarea sa fiscală
Transferul activelor/afacerii se realizeaza in conditiile art.270 alin (7) din codul fiscal, astfel:
(8) ) Transferul de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Codul fiscal este un transfer universal de
bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă
cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de active,
în sensul art. 270 alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele
investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic
o structură independentă, capabilă să efectueze activităţi economice separate.De asemenea, se consideră
că transferul parţial are loc şi în cazul în care bunurile imobile în care sunt situate activele transferate de
cedent nu sunt înstrăinate, ci realocate altor ramuri ale activităţii aflate în uzul cedentului. Simplul
transfer al unor active nu garantează posibilitatea continuării unei activităţi economice în orice situaţie.
Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 270 alin. (7) din Codul
Fiscal, primitorul activelor trebuie să facă dovada intenţiei de a desfăşura activitatea economică sau
partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea respectivă
şi, după caz, să vândă eventualele stocuri. Primitorul activelor are obligaţia să transmită cedentului o
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea acestei condiţii. Pentru calificarea unei
activităţi ca transfer de active nu este relevant dacă primitorul activelor este autorizat pentru desfăşurarea
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activităţii care i-a fost transferată sau dacă are în obiectul de activitate respectiva activitate. În acest sens
a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cazul C - 497/01 - Zita Modes.
In cee ace priveste documentul care va sta la baza transferului, acesta va respecta conditiile
prevazute de art.320- Alte documente- din Codul Fiscal care la pct 12 prevede:
Transferul parţial sau integral de active, prevăzut la art. 270 alin. (7) şi la art. 271 alin. (6), se va
evidenţia într-un document întocmit de părţile implicate în operaţiune, fiecare parte primind un exemplar
al acestuia. Acest document trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) un număr de ordine secvenţial şi data emiterii documentului;
b) data transferului;
c) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 316, al ambelor
părţi, după caz;
d) o descriere exactă a operaţiunii;
e) valoarea transferului.
Intentia clara este ca, in urma acestui transfer, noua societate sa deruleze activitatea desfasurata
anterior de societatea care transfera activele, prin mentinerea in viata a unei afaceri ce se poate dovedi
rentabila in conditiile existentei unui management adecvat si a unor resurse financiare care sa sustina
dezvoltarea acestei afaceri la un nivel care sa asigure sustenabilitatea acesteia.
Solutia optima pentru realizarea acestui deziderat o constituie valorificarea afacerii ca un intreg
prin transmiterea bunurilor societatii catre o alta entitate juridica identificata ulterior aprobarii planului
de reorganizare.Valorificarea concomitenta a activelor si a afacerii, nu se pot realiza decat in cadrul unei
reorganizari, falimentul presupunand in mod direct stoparea oricarei activitati si dizolvarea societatii,
situatie in care bunurile vor fi vandute doar ca active individuale a caror valoare este mult diminuata in
lipsa afacerii care le sustine.
6.1.3.Aspectele legale considerate la transferul de personal ca parte a transferului afacerii
Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 conține în cadrul capitolului Protecţia drepturilor
salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia următoarele
prevederi:
Art. 173. - (1) Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un
transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la
data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de
concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.
Art. 174. - Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului,
sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale
asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate.
6.2.Etapele strategiei de reorganizare
Reorganizarea societăţii Electrocentrale Galaţi SA se va realiza în mai multe etape, după
cum urmează :
6.2.1.Etapa I- Confirmarea planului de reorganizare
Planul va fi confirmat dacă vor fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
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A. cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre
cele menţionate la art. 100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum
una dintre categoriile defavorizate să accepte planul;
B. în cazul în care sunt doar două categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu
valoarea totală cea mai mare a creanţelor a acceptat planul;
C. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi
echitabil prin plan.
D. vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se
vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de
credit sau leasing din care rezultă;
Creanțele creditorilor chirografari deși sunt defavorizate prin plan, sunt supuse unui tratament
corect și echitabil, așa cum este definit la art.101 alin2 din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolventei, astfel:
a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu primesc mai
puţin decât ar fi primit în cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea
totală a creanţei sale;
c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang inferior
categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu
primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului.
Pornind de la cele trei conditii de mai sus, precum si de la simularea distribuirilor realizate catre
creditori in cazul falimentului debitoarei, tinand cont si de posibilitatile de plata ale societatii, planul de
reorganizare prevede realizarea de distribuiri in favoarea creditorilor garantati în cuantum de 82.451.355
lei, dupa incasarea pretului transferului de activitate. Intrucat pretul transferului de afacere este de
91.827.884 lei la nivelul stabilit, de catre evaluatorul Salina, pentru ansamblul funcțional ce este
parte din activul înscris la numărul C.F. 107932 a localității Galați, denumit in cadrul raportului de
evaluare „Terenuri și mijloace fixe aparținând Incinta CET Galați și rețeaua de termoficare” (din
valoarea evaluată a activului de 97.622.732 lei s-a scăzut suma de 5.794.848 lei aferentă ansamblului de
termoficare ce nu mai poate fi inclus în cadrul activelor ce fac obiectul transferului de afacere),in urma
incasarii lui se vor efectua plati de 82.451.355 lei catre grupa creditorilor garantati și de 9.376.529
lei catre creantele curente.
In urma confirmarii planului de reorganizare, pasivul societatii se va diminua cu c/val partiala a
creantelor aferente grupei creditorilor chirografari –respectiv cu suma de 63.439.332 lei- înregistrate
în tabelul definitv de creanțe, creante pentru care planul prevede o anulare partiala a acestor, aceasta
categorie de creanta benefiicind de o distribuire in cuantum de 11.650.000 lei.
Odata cu confirmarea si intrarea în vigoare a planului, activitatea debitorului este reorganizată în
mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate
astfel cum este prevăzut în plan.
Conform prevederilor legale, datoriile inregistrate ulterior datei deschiderii procedurii nu vor fi
supuse reducerii prin plan.
Termenul de executare al planului
Termenul de executare a planului este prevazut la 3 ani de la data confirmarii lui de judecatorul
sindic.
Termenul poate fi prelungit, in conditiile art. 95 al. 4 din Legea nr. 85/2006, cu inca cel mult un
an, daca prelungirea este aprobata de creditori.
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Prezentul plan va fi considerat ca fiind executat la data stingerii ultimei creante inscrise in
programul de plati, inclusiv onorariul administratorului judiciar.
In oricare dintre variantele prevazute mai sus, poate fi cerut judecatorului sindic, de catre partea
interesata, sa constate plata tuturor creantelor de la masa credala si inchiderea procedurii chiar inainte de
implinirea oricaruia dintre termenele alternative previzionate mai sus.
Modificarea planului
In conformitate cu art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, modificarea planului de reorganizare se
poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute
de lege.
Planul modificat va intra in vigoare la data confirmarii lui de catre judecatorul sindic.
6.2.2.Etapa II-Descărcarea de răspundere a debitorului
Potrivit Art. 137 alin.2 ,,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.‟‟
Prin votarea planului de reorganizare de către creditori, debitorul urmează a fi descărcat de
răspundere, în sensul celor prevăzute de art.95 alin .5 din Legea nr.85/2006, incluzând şi răspunderea
administratorilor.
Descarcarea de raspundere a debitorului şi membrilor organelor de conducere nu va opera decat in
momentul inchiderii procedurii de insolventa deschisa impotriva debitoarei.
6.2.3. Etapa III–Continuarea activităţii Societăţii Electrocentrale Galaţi SA în perioada
reorganizării - până la data realizării transferului afacerii
6.2.3.1.Atributiile managementului Debitoarei in perioada de reorganizare judiciara
In urma confirmarii planului, conducerea operationala a activitatii societatii Debitoarei va fi
efectuata de catre Administratorul Special, sub supravegherea Administratorului Judiciar.
Controlul aplicarii planului
Pe perioada executarii planului de reorganizare, administratorul judiciar supravegheaza
conformitatea actiunilor si masurilor intreprinse de administratorul special cu planul confirmat.
De asemenea, acesta verifica indeplinirea fara intarziere a schimbarilor de structura prevazute in
plan si efectuarea distribuirilor in conformitate cu graficul de plati stabilit.
Totodata, comitetul creditorilor, va primi spre analiza, in sedintele stabilite, raportul
administratorului judiciar, care se va referi si la masurile concordante cu prevederile planului de
reorganizare, precum si eventuale abateri de la masurile stabilite prin plan.
Societatea debitoare prin administrator special va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte
comitetului creditorilor, asupra situatiei financiare a averii debitorului, care se aproba in sedinta de
comitet si apoi se inregistreaza la grefa tribunalului. Rapoartele astfel aprobate vor fi notificate de catre
debitor tuturor creditorilor, in vederea consultarii lor.
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De asemenea, administratorul special va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul
mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora, potrivit art. 106 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.
Daca debitorul nu se conformeaza planului, sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale,
in perioada de reorganizare, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori,
precum si administratorul special pot solicita, oricand, judecatorului sindic, sa aprobe intrarea in faliment.
6.2.3.2. Acțiuni desfășurate de Societatea Electrocentrale Galați SA în perioada reorganizării-până
la data realizării transferului afacerii
Până la data realizării transferului de afacere, societatea va derula activitatea de producere energie
electrică şi de asigurare a serviciilor de sistem: rezervă terțiară rapidă și rezervă terţiară lentă cu
grupurile energetice existente utilizând combustibili gaze naturale, gaz de furnal sau păcură.
Derularea activitatilor curente, menţionate în prezentul plan, are ca scop achitarea creanţelor
curente născute în perioada de observaţie.
În cadrul reorganizării se va derula şi acţiunea de valorificare a activelor energetice, stocuri,
alte mijloace fixe, non-core, în conformitate cu prevederile strategiei de valorificare .
Valorificarea se va realiza in primul an din planul de reorganizare, către cumpărătorii identificaţi
ulterior confirmării planului și vizează:
-Terenuri şi mijloace fixe apartinând Incinta CAF;
-Terenuri şi mijloace fixe apartinând Staţie Epurare Chimica III,
-Ansamblu de termoficare , mijloace fixe , obiecte de inventar și stocuri.
6.2.3.3. Redimensionarea structurii organizatorice
Structura organizatorica a companiei va fi redimensionata si optimizata pe parcursul reorganizarii,
astfel incat sa corespunda efectuarii unui transfer de activitate optimizat si sa asigure continuitatea unei
activitati eficiente. Toate restructurarile vor fi concepute si operate astfel incat sa nu afecteze capacitatea
centralei electroenergetice de realizare a produsului final – producerea energiei electrice.
Restructurarile se vor efectua in mod etapizat, fiind corelate cu nevoile de personal pentru nivelul
de activitate ce urmeaza a fi desfasurata in etapa respectiva, iar pentru personalul concediat se vor aplica
prevederile Contractului de Munca in vigoare si ale Codului Muncii.
6.2.3.4.Masuri financiar- contabile
In vederea asigurarii desfasurarii in conditii normale a activitatii Societatii se impun urmatoarele
masuri organizatorice de natura financiar-contabila:
- Asigurarea monitorizarii zilnice a operatiunilor financiar-contabile asigurand astfel
evitarea unor erori de natura contabila;
- Urmarirea permanenta a indicatorilor financiari si operationali ai Societatii, in vederea
luarii celor mai bune decizii managerial si raportarea catre Administratorul Judiciar;
- Depunerea in termenul prevazut de lege a declaratiilor fiscale;
- Asigurarea arhivarii documentelor financiar-contabile in conformitate cu Legea nr.
16/1996 – Legea Arhivelor Nationale privind modul de pastrare a documentelor, evident si
inventarierea documentelor;Transferul de activitate va presupune si transferul arhivei societatii.
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6.2.4. Etapa IV Transfer de afacere
In aceasta etapa vor fi transmise atat acele bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, asupra carora
exista inscrise garantii, sub forma de ipoteca sau garantie reala mobiliara, cat si alte bunuri care apartin
ansamblului funcțional ce este parte din activul înscris la numărul C.F. 107932 a localității Galați,
denumit conform raportului de evaluare efectuat de către Salina în procedura insolvenței, „Terenuri și
mijloace fixe aparținând Incinta CET Galați și rețeaua de termoficare” și are valoarea de 91.827.884
lei (din valoarea evaluată a activului de 97.622.732 lei s-a scăzut suma de 5.794.848 lei aferentă
ansamblului de termoficare ce nu mai poate fi inclus în cadrul activelor ce fac obiectul transferului de
afacere).
Transferul activităţii de producţie de la Electrocentrale Galaţi către o alta entitate juridica
identificata dupa aprobarea planului de reorganizare, pentru continuarea activității și a programului de
investiţii prevăzut în Capitolul nr.7, va include:
 Activele de producție în totalitatea lor și toate activele suport aferente lor;
 Terenul “Incintă CET” în suprafață totală de 223.179 mp
 Personal direct productiv, personal administrativ
 Contracte aflate în vigoare/ în derulare;
 Licențe, certificate, autorizații cu excepția celor ce prin natura lor nu pot face obiectul
transferului;
 Orice alte elemente necesare continuării activității operaționale.
În această etapă se va încheia documentul care va sta la baza transferului, respectand conditiile
prevazute la punctul 12 al art.320- Alte documente- din Codul Fiscal:
Transferul parţial sau integral de active, prevăzut la art. 270 alin. (7) şi la art. 271 alin. (6), se va
evidenţia într-un document întocmit de părţile implicate în operaţiune, fiecare parte primind un exemplar
al acestuia. Acest document trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) un număr de ordine secvenţial şi data emiterii documentului;
b) data transferului;
c) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 316, al ambelor
părţi, după caz;
d) o descriere exactă a operaţiunii;
e) valoarea transferului.
6.3. Mecanismul reorganizarii şi finanțarea planului de reorganizare
Reorganizarea judiciara este conform definiţiei, procedura ce se aplică debitorului, persoană
juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform unui program de plată a creanţelor, prin
raportara la tabelul definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare.
În aceasta secţiune, planul de reorganizare prevede mecanismul de implementare a reorganizării
şi modalitatea de asigurare a fluxurilor de numerar necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor de plată
asumate prin planul de reorganizare.
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Mecanismul de implementare a transferului activităţii de producţie reprezintă un proiect complex,
sintetizat în următoarele etape principale:
Descriere
Durată estimată
"1. Analiza tuturor contractelor şi catalogarea lor în funcţie 1 luna
de:
- Transferabilitate din punct de vedere legal.
- Delimitarea tuturor componentelor transferului, inclusiv orice
drepturi şi obligaţii aferente contractului, solduri, garanţii, etc.
2. Analiza contractelor individuale şi colective de muncă din
punct de vedere al transferabilităţii.
- definirea, împreună cu echipa de lucru, a entitatii juridice care
preia transferul de afacere, a structurii optime de personal
transferate,
3. Analiza listei complete de imobilizări supuse transferului
- inventarierea şi arhivarea întregii documentaţii de proprietate,
conformitate, autorizaţii specifice activelor imobilizate
transferate, schiţe de design, cărţi ale constructţilor, istoric
complet şi plan de mentenanţă şi reparaţii pentru echipamente,
etc.
de 1.Stabilirea perimetrului de transfer, compus în principal 12 luni
din:
- activele ce fac parte din ansamblul funcțional „Terenuri și
mijloace fixe aparținând Incinta CET Galați și rețeaua de
termoficare”;
- contracte de muncă aferente personalului transferat.;
- contracte de întreţinere şi mentenanţă
- contracte de achiziţii
- contracte de utilizare / exploatare
- contracte de prestări servicii terţi (verificări metrologice,
analize, determinări, supravegheri, determinări, alte servicii
tehnice specifice şi generale)
- contracte de furnizare, vânzare-cumpărare de utilităţi, energie
electrică, altele;
- licenţe, certificate,avize, autorizaţii, licenţe, proiecte, studii şi
orice alte certificări ce permit continuarea activităţii principale
de producţie a energiei electrice;
2. Pregătirea documentaţiei de transfer, incluzând:
- contract de transfer de afacere, ce va stipula:
*Lista detaliată a obiectului transferului (activitatea de
producţie) din cadrul ansamblului funcțional ce este parte
din activul înscris la numărul C.F. 107932 a localității
Galați, denumit in cadrul raportului de evaluare „Terenuri și
mijloace fixe aparținând Incinta CET Galați și rețeaua de
termoficare”
*preţul transferului, şi anume suma de 91.827.884 lei
reprezentand valoarea de piata, stabilita de evaluatorul
independent Salina, pentru ansamblul funcțional ce este parte
din activul înscris la numărul C.F. 107932 a localității
Galați, denumit in cadrul raportului de evaluare „Terenuri și

Etapa
Definirea detaliată a
tuturor elementelor
ce vor face obiectul
transferului

Transferul
activitate
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mijloace fixe aparținând Incinta CET Galați și rețeaua de
termoficare” (din valoarea evaluată a activului de 97.622.732 lei
s-a scăzut suma de 5.794.848 lei aferentă ansamblului de
termoficare ce nu mai poate fi inclus în cadrul activelor ce fac
obiectul transferului de afacere)
*termenii, calendarul şi modalitatea de plată a preţului.
- documentaţia de proprietate aferentă activelor transferate
- întreaga documentaţie tehnică aferentă activelor transferate și a
investiției în curs de promovare
- contractele ce fac obiectul transferului
- lista de personal şi contractele de muncă ce fac obiectul
transferului
Valoarea transferului poate fi majorata in functie de negocieri,
avand in vedere ca centrala este in functiune si detine licente,
certificate si autorizatii valabile.
3.Incasarea pretului transferului de afacere si efectuarea
platilor catre creditori.
4. Transferul efectiv al activităţii operaţionale catre
entitatea/entitatile juridice identificate ulterior aprobarii
planului de reorganizare, constituite anterior sau ulterior
acestui moment.

6.3.1. Surse de finantare in perioada de reorganizare, Programul de plăţi și fluxul de numerar
Surse de finantare
Plățile cuprinse în planul de reorganizare au drept surse de finanțare:
- transferul de afacere;
-rezultatul veniturilor obținute din continuarea activității;
- valorificarea activelor non core ce nu fac obiectul transferului de afacere;
- valorificarea stocurilor;
- recuperarea creanţelor de la Apaterm;
- încasări TVA – ANAF(dosar nr. 787/44/2018 ) în cuantum de 45.742.571 lei.
In mod similar cu bugetul de venituri si cheltuieli, tabloul fluxului de numerar este prezentat
distinct pe activitatea curenta si cea de valorificare, surplusul celor doua activitati, fiind sursa de
rembursare a datoriilor inscrise la masa credala şi a celor acumulate in timpul procedurii.
In privinta intocmirii corecte şi echilibrate a fluxului de numerar privind activitatea
curenta, trebuie corelate in mod corect termenele de plata cu termenele de incasare. In privinta platilor,
termenele de plata au fost stabilite in functie de prioritatile prevăzute în Legea nr.85/2006.
Fluxul de numerar generat de activitatea curenta , de activitatea de valorificare active non-core,
ansamblu de termoficare si stocuri, din incasarea/ cesionarea creantelor Apaterm, precum si din rambursarea sumei de 45.742.571 lei reprezentând TVA este previzionat, detaliat, in anexa nr.1.
De asemenea, in anexa nr.1 este detaliat modul detaliat de efectuare, pe trimestre, a plăților pentru
activitatea curenta iar in anexa 3 este prezentata modalitatea de rambursare a creanțelor inscrise in
tabelul definitiv de creante.
Referitor la veniturile din activitatea curenta, la momentul incasarii c/val transferului de afacere,
respectiv in trimestrul II al celui de-al doilea an din planul de reorganizare, grupul energetic al societatii
este in functiune. Astfel, veniturile estimate din activitatea curenta sunt:
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- venituri din vanzarea cantitatii de 18.720 MWh de energie electrica tranzactionata pe Piata
Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB) la un pret mediu de 322,63 lei/MWh;
-venituri din vanzarea cantitatii de 14.400 MWh de energie electrica tranzactionata pe Piata de
echilibrare din dispozitia Dispeceratului energetic national la un pret mediu de 628 lei/MWh;
-venituri din contractarea de 30.960 MWh ca rezerva tertiara rapida la un pret de 37 lei/MWh.
Referitor le prognozarea vanzarilor de energie electrica pana la momentul transferului activitatii
mentionam urmatoarele:
Societatea Electrocentrale Galati SA tranzactioneaza energia electrica produsa pe pietele
concurentiale pe care se inregistreaza in prezent, suprapunerea a doua fenomene: majorarea ofertei de
energie electrica si scaderea cererii de consum energie electrica.
Majorarea ofertei de energie electrica pe piata nationala s-a realizat prin inregistrarea unui surplus
al ofertei nationale de producere a energiei electrice (in special produsa de catre sisteme alternative
centralelor pe hidrocarburi avand costuri de productie mult mai mici decat ale societatii noastre) si prin
realizarea importului de energie electrica.
Diminuarea cererii de pe pietele concurentiale de energie electrica are drept cauza impunerea,
realizata prin OUG nr.114/2018, producatorilor eficienti de energie electrica ca sa incheie contracte
reglementate de vanzare energie electrica (la preturi si cantitati reglementate de catre ANRE) cu
furnizorii consumatorilor casnici de energie electrica la nivelul necesar consumului populatiei, astfel
incat furnizorii nu mai aveau nevoie sa contracteze energie electrica de pe pietele concurentiale pentru
satisfacerea acestui consum.
Conform reglementarilor ANRE in vigoare, perspectiva incetarii contractelor reglementate este
dupa 1 iulie 2021, motiv pentru care, apreciem ca, dupa aceasta data, respectiv in trimestrul IV, anul I al
planului, va avea loc o majorare a cererii nationale de contractare concurentiala a energiei electrice si
societatea va produce si vinde energie electrica, realizand si servicii de sistem.
Platile in reorganizare se refera la:
 activitatatea de productie, la nivelul cheltuielilor bugetate (plus TVA pentru anumite categorii de
cheltuieli);
 obligatii nascute in procedura de insolventa referitoare la furnizorii comerciali – restanti;
 obligatii bugetare din procedura – restante, catre bugetele locale;
 cheltuielile de procedura cuprind onorariul administratorului judiciar si alte cheltuieli
neprevazute.
Programul de plati
Programul de plati, elaborat pe o perioada de 36 de luni, este prezentat in anexa nr. 3 si are ca
sursa excedentul de numerar eliberat in urma activitatilor prevazute a avea loc in timpul reorganizarii
judiciare.
Programul de plati tine cont de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2006 referitor la tratamentul
corect si echitabil al creditorilor si prevede acelasi tratament pentru fiecare creanta in cadrul categoriilor
distincte, cuprinde plata creantelor curente inregistrate in perioada de observatie.
Fluxul de numerar
Pentru realizarea planului de reorganizare a fost prognozat BVC pentru fiecare din cei trei ani
din perioada de reorganizare.
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a) Previziune primului an de plan se prezinta alaturat:
ANUL 1
Explicatii
Numerar la inceputul perioadei :
Intrari de numerar :
Incasari din activitatea de baza
Incasari din valorificare active non-core
Incasari din transfer active
Incasari din valorificare stocuri
Incasari din recuperare creante
Incasari TVA ajustare ANAF
(dosar 787/77/2018)
Incasari TVA din activitatea curenta
TOTAL INCASARI
Iesiri de numerar:
Plati combustibil - gaz metan
Plati utilitati
Plati taxe ANRE si OPCOM
Plati alte cheltuieli materiale
Plati servicii de paza/chirii
Plati alte servicii executate de terti
(deplasari, comisioane,alte prestatii, transport
salariati)
Plati salarii si alte cheltuieli de personal
Plati onorariu administrrator judiciar-lunar
Plati onorariu administrator judiciar 2.5%
Plati onorariu UNPIR 2%
Plati impozite si taxe(inclusiv creante curente obs
Plati TVA din recuperare creante
Plati TVA activitatea curenta
Total plati activitatea curenta
Plati Romgaz-creante curente obs
Plati Transgaz- creante curente obs
Plati impozite si taxe – creante curente obs
Total plati creante – activitate curenta obs
TOTAL PLATI
Disponibil inainte de distribuire :
Plati creante garantate
Plati creante chirografare
Disponibil dupa distribuire

Trim I
10.098.640

Trim II
2.757.352

Trim III
1.196.519

Trim IV
231.988

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6.039.634
11.461.655
0
5.796.394
8.424.179

0
134.583
134.583

0
85.658
85.658

0
69.226
69.226

45.742.571
65.040
77.529.473

0
231.052
14.612
7.140
341.683

0
147.435
16.495
7.140
226.550

0
142.878
0
7.140
172.698

0
383.290
0
7.140
172.698

202.209
631.560
47.615
0
0
0
0
0
1.475.870
5.019.0000
981.000
0
6.000.000
7.475.870
2.757.352
0
0
2.757.352

84.696
631.560
47.615
0
0
485.000
0
0
1.646.491
0
0
0
0
1.646.491
1.196.519
0
0
1.196.519

31.866
631.560
47.615
0
0
0
0
0
1.033.757
0
0
0
0
1.033.757
231.988
0
0
231.988

31.866
631.560
47.615
2.124.888
1.428.496
0
1.630.486
0
6.458.039
59.210.931
11.568.378
275.494
71.054.803
77.512.842
248.618
0
0
248.618
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b) Previziune celui de-al doilea an de plan se prezinta alaturat:

Explicatii
Numerar la inceputul perioadei :
Intrari de numerar :
Incasari din activitatea de baza
Incasari din valorificare active non-core
Incasari din transfer active
Incasari din valorificare stocuri
Incasari din recuperare creante
Incasari TVA ajustare ANAF
(dosar 787/77/2018)
Incasari TVA din activitatea curenta
TOTAL INCASARI
Iesiri de numerar:
Plati combustibil - gaz metan
Plati utilitati
Plati taxe ANRE si OPCOM ,transport
Plati alte cheltuieli materiale
Plati servicii de paza/chirii
Plati alte servicii executate de terti
(deplasari, comisioane,alte prestatii, transport salariati)
Plati salarii si alte cheltuieli de personal
Plati onorariu administrrator judiciar-lunar
Plati onorariu administrator judiciar 2.5%
Plati onorariu UNPIR 2%
Plati impozite si taxe(inclusiv creante curente obs
Plati TVA din recuperare creante
Plati TVA activitatea curenta
Total plati activitatea curenta
Plati Romgaz-creante curente obs
Plati Transgaz- creante curente obs
Plati impozite si taxe – creante curente obs
Total plati creante –activitate curenta obs
TOTAL PLATI
Disponibil inainte de distribuire :
Plati creante garantate
Plati creante chirografare
Disponibil dupa distribuire

Trim.I
248.618

Anul II
Trim.II
Trim.III
338.465
1.269.332

Trim.IV
901.246

12.124.577
0
0
0
0

0
0
91.827.884
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
8.424.179

0
1.184.361
13.308.938

0
480.464
92.308.348

0
39.867
39.867

0
40.645
8.464.824

11.500.000
177.163
51.237
7.140
129.524

5.238.899
147.992
0
7.140
43.175

0
143.441
0
7.140
20.000

0
148.504
0
7.140
20.000

31.866
631.560
47.615
0
0
0
0
0
12.576.105
0
0
642.986
642.986
13.219.091
338.465
0
0
338.465

31.866
631.560
47.615
2.731.880
0
0
0
0
8.880.126
0
0
46.000
46.000
8.926.126
83.720.687
82.451.355
0
1.269.332

31.866
157.890
47.615
0
0
0
0
0
407.952
0
0
0
0
407.952
901.246
0
0
901.246

31.866
157.890
47.615
250.619
168.484
0
1.630.486
0
2.462.604
0
0
0
0
2.462.604
6.903.466
0
4.000.000
2.903.466
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c)Previziune celui de-al treilea an de plan se prezinta alaturat:

Explicatii
Numerar la inceputul perioadei :
Intrari de numerar :
Incasari din activitatea de baza
Incasari din valorificare active non-core
Incasari din transfer active core garantate
Incasari din valorificare stocuri
Incasari din recuperare creante
Incasari TVA ajustare ANAF
(dosar 787/77/2018)
Incasari TVA din activitatea curenta
TOTAL INCASARI
Iesiri de numerar:
Plati combustibil - gaz metan
Plati utilitati
Plati taxe ANRE si OPCOM
Plati alte cheltuieli materiale
Plati servicii de paza/chirii
Plati alte servicii executate de terti
(deplasari, comisioane,alte prestatii, transport salariati)
Plati salarii si alte cheltuieli de personal
Plati onorariu administrrator judiciar-lunar
Plati onorariu administrator judiciar 2.5%
Plati onorariu UNPIR 2%
Plati impozite si taxe(inclusiv creante curente obs
Plati TVA din recuperare creante
Plati TVA activitatea curenta
Total plati activitatea curenta
Plati Romgaz-creante curente obs
Plati Transgaz- creante curente obs
Plati impozite si taxe – creante curente obs
Total plati creante –activitate curenta obs
TOTAL PLATI
Disponibil inainte de distribuire :
Plati creante garantate
Plati creante chirografare
Disponibil dupa distribuire

Trim.I
2.903.466

Anul III
Trim.II
Trim.III
1.221.058
3.057.616

Trim.IV
1.389.131

0
0
0
0
0

0
0
0
0
4.214.000

0
0
0
0
0

0
0
0
4.210.179

0
80.674
80.674

0
60.650
4.274.650

0
39.921
39.921

60.718
4.270.897

0
148.571
0
7.140
20.000

0
148.322
0
7.140
20.000

0
143.891
0
7.140
20.000

0
149.575
0
7.140
20.000

31.866
157.890
47.615
0
0
0
0
0
413.082
0
0
0
0
413.082
2.571.058
0
1.350.000
1.221.058

31.866
157.890
47.615
125.367
84.280
0
815.613
0
1.438.093
0
0
0
0
1.438.093
4.057.616
0
1.000.000
3.057.616

31.870
157.890
47.615
0
0
0
0
0
408.406
0
0
0
0
408.406
2.689.131

31.880
157.890
47.615
125.253
84.204
814.873
0
1.438.430
0
0
0
0
1.438.430
4.221.598

1.300.000
1.389.131

4.000.000
221.598
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Plata onorariului administratorului judiciar

Onorariul administratorului judiciar in reorganizare a fost calculat in conformitate cu
diospozitiile Încheierii din şedinţa din data de 20.10.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul
nr.3843/121/2014 la valoarea de 2.750 euro/luna, (la care se adauga TVA) şi un procent de 2,5% din
fondurile obţinute în favoarea creditorilor, (la care se adauga TVA) pe toata durata planului de
reorganizare.
Creante nascute dupa data deschiderii procedurii
Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii de reorganizare, reprezentand cheltuieli
aferente procedurii, taxe, timbre, cheltuieli de administrare, remuneratii, inclusiv onorariul
Administratorului Judiciar, impozite si taxe fiscale, obligatii comerciale - vor fi platite in perioada de
reorganizare judiciara conform actelor care constituie temeiul creantelor respective, avand in vedere
natura juridica a acestora si prioritatea conferita de lege.
6.3.2. Metoda de vanzare si strategia de valorificare a bunurilor din patrimoniul societatii in
derularea planului de rorganizare
In derularea planului de reorganizare, pentru plata creantelor curente si a celor din programul de
plati, adminstratorul judiciar a propus lichidarea integrala a patrimoniului, atat prin transfer de afacere cat
si prin valorificarea activelor..
Valorificarea activelor societatii se va efectua cu respectarea Legii 85/2006, respectiv art. 117 si
urmatoarele.
Astfel, acestea vor putea fi valorificate individual sau in bloc, prin licitatie publica, pretul
de pornire va fi valoarea de piata, stabilita prin raportul de evaluare
Regulamentul privind licitatia publica sa fie urmatorul:
În vederea organizării licitaţiei de vânzare a bunurilor, administratorul judiciar va face public
anunţul de vânzare la licitaţie într-un ziar largă circulaţie.
Anuntul va include următoarele informaţii:
a) denumirea societatii debitoare (CUI si nr. dosar faliment) si a administratorului judiciar
b)data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei;
c) denumirea generica a bunurilor si pretul de pornire la licitatie;
d) detalii cu privire la termenul-limită de inscriere la licitatie;
e) detalii privind achizitionarea caietului de sarcini.
Administratorul judiciar va putea publica anuntul si pe site-ul propriu de internet
www.maestrolichidare.ro si/sau pe site-uri de specialitate precum www.licitatiiinsolventa.ro,
www.olx.ro, www.tocmai.ro, www.publi24.ro (site-uri - ce asigura vizibilitate on-line 24/24 h).
Administratorul judiciar este obligat sa vanda fiecarui potential ofertant caietul de sarcini.
Licitatia se va desfasura la sediul administratorului judiciar MAESTRO S.P.R.L. din Constanta,
str. Dr. Aristide Caratzalli nr. 24, săptâmânal, în fiecare zi de joi a săptămânii (saptamanal), ora
12:00, pana la adjudecarea bunurilor.
Comisia de licitaţie va fi formată din reprezentanţi ai administratorului judiciar, care au calitatea
de practicieni în insolvenţă. Comisia va fi formata din numar impar de persoane. La licitatie pot participa
reprezentantii creditorilor in calitate de invitati.
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Toţi potenţialii cumpărători trebuie să fie înregistraţi de administratorul judiciar şi trebuie să
furnizeze documentele solicitate de acesta.
La licitaţia publică deschisă cu strigare pot participa persoane fizice şi juridice.In cadrul sedintelor de
licitatie ofertantii vor putea fi reprezentati de un numar de maxim 2 imputerniciti.
Potenţialii ofertanţi trebuie să depună cu o zi inainte de ziua licitaţiei, ora 16:00 la sediul
administratorului judiciar următoarele documente care constituie condiţia acceptării ofertei pentru
participarea la licitaţie:
 Scrisoare de intenţie de participare la licitaţie publică care să cuprindă declaraţia expresă că
participantul a vizionat bunurile , că acceptă condiţiile şi regulamentul de desfăşurare al licitaţiei
şi achiziţionarea bunului în stadiul în care se găseşte la data licitaţiei.
 Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în cuantum de eliberată de către
administratorul judiciar (chitanţa sau ordinul de plată – în copie) prin care s-a virat această sumă
în contul MAESTRO SPRL, cod IBAN - RO27 BTRL01401202B90511XX deschis la Banca
Transilvania Constanta, CIF: 20553269 – în copie). Pretul caietului de sarcini va varia, in functie
de bunul/activul oferit spre vanzare.
- Dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei.
Garanţia de participare la licitaţie va fi depusă în contul de insolventă: deschis la Raifeisen Bank
Galati, pe numele ELECTROCENTRALE GALATI S.A.(CUI 16044852), COD IBAN: RO54
RZBR 0000 0600 1899 3088 RAIFFEISEN BANK Galaţi; RO83 RZBR 0TVA 0600 1989 0547
RAIFFEISEN BANK Galaţi
- Beneficiar: ELECTROCENTRALE GALATI S.A.
Garanţia de participare la licitaţie, se restituie tuturor ofertanţilor neadjudecatari, prin virament, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului - verbal de licitaţie.
Garanţia de participare achitată de ofertantul adjudecatar se consideră plată parţială a preţului de
adjudecare.
Participanţii vor prezenta, în original, documentele care atestă faptul că garanţia de participare la
licitaţie a fost plătită în contul debitoarei.
Documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului:
o Pentru persoanele juridice:
 Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie – pentru persoane juridice (format tip) (in care sa fie
mentionate bunul/categoria de bunuri pentru care urmeaza sa se liciteze) la care se vor ataşa:
- Dovada achiziţionării caietului de sarcini al debitoarei pentru bunuri ;
- Dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie pentru bunurile la care s-a înscris;
- Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de licitaţie si puterile
conferite acestuia pentru şedinţa de licitaţie, semnata de reprezentantul legal al societatii,
pentru sustinerea valabilitatii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitatie, a
adjudecarii si semnarii actului de adjudecare.
- Copie după actul de identitate al împuternicitului;
- Copie conforma cu originalul dupa Certificatul de inmatriculare al societatii la ORC;
- Copie conforma cu originalul dupa certificatul de inregistrare fiscala;
- Declaraţie pe proprie răspundere că societatea nu se află în reorganizare, lichidare voluntară
sau faliment;
o Pentru persoanele fizice:
 Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie pentru persoane fizice (format tip) (in care sa fie
mentionate bunul/categoria de bunuri pentru care urmeaza sa se liciteze) la care se vor ataşa:
- Dovada achiziţionării caietului de sarcini al bunurilor debitoarei;
- Dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie pentru bunul la care s-a înscris;
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Copie după actul de identitate
Declaraţia ofertantului privind contul în care se poate restitui garantia de participare la
licitaţie, în cazul neadjudecării bunurilor scoase la licitaţie – în original.

Toate documentele menţionate vor fi depuse deodată, cu o zi inainte de ziua licitaţiei, ora 16:00
la sediul administratorului judiciar, respectiv: Constanta, str. Dr. Aristide Caratzalli nr. 24.
Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricărora dintre documentele prevăzute conduce
la pierderea dreptului de a participa la licitaţie.
Sub sancţiunea decăderii din dreptul de a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să prezinte în
original, comisiei de licitaţiei, la data şi ora licitaţiei, documentele prevăzute care au fost solicitate în
copie în vederea înscrierii la licitaţie.
O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte
că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare la licitaţie prezentate în Regulamentul de vanzare,
precum şi faptul că a vizionat bunul mobil şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se
găsesc acestea la data licitaţiei.
Vanzarea se va face pentru bunuri avand la baza principiul „vazut-placut”, fara asigurarea din
partea administratorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse potrivit art. 1707 alin. 5 N.C.Civ.
Cumpărătorul va lua cunostinta despre starea si despre situatia juridica si faptica a bunurilor ca
fiind cea descrisă in caietul de sarcini si le cumpara in starea in care se afla, fara a avea niciun fel de
obiectiuni si nicio pretentie ulterioara, de orice fel.
Comisia de licitaţie va analiza actele depuse de participanţii la licitaţie înainte de începerea
licitaţiei propriu-zise şi va exclude participantii care nu îndeplinesc conditiile de participare.
Lista cu participantii exclusi va fi afisata la sediul administratorului judiciar in ziua licitatiei,
inainte cu o ora de inceperea licitatiei, respectiv la ora 12:00.
Desfăşurarea licitaţiei
Potenţialii cumpărători vor depune scrisoarea de intenţie de participare la licitaţie şi toate
documentele menţionate la sediul administratorului judiciar cu o zi inainte de ziua licitaţiei, ora 16:00.
Întocmirea, semnarea si depunerea scrisorii de intenţie de participare la licitaţie reprezintă acordul
de acceptare şi însuşirea condiţiilor de desfăşurare a licitaţiei pentru valorificarea activelor
ELECTROCENTRALE GALATI S.A menţionate în Regulament.
In ziua licitaţiei, ora 1200 potentialii cumparatori care au depus scrisoarea de intenţie de
participare la licitaţie şi documentele se vor prezenta la sediul administratorului judiciar situat in
Constanta, Str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, în vederea participarii la licitatia organizata de catre
administratorul judiciar.
La licitatia publica deschisa, cu strigare poate participa un numar nelimitat de persoane.
Licitatia este condusa de presedintele comisiei de licitatie - desemnat dintre membrii comisiei de
licitatie.
La deschiderea sedintei de licitatie, comisia de licitatie va anunta participantii inscrisi in licitatie
(licitantii), pretul de pornire pentru bunuri şi pasul de licitaţie.
Licitatia va fi publica, deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, în functie de
raportul dintre cerere si oferta.
Valoarea de pornire a licitatiei si pasul de strigare reprezinta valori fara TVA. Pasul de licitatie va
fi cuprins intre 1-10 % din pretul de pornire şi va fi anuntat la inceputul licitaţiei.
Preţul de pornire al licitaţiei nu include TVA. In cazul in care, operatiunea de vanzare reprezinta o
operatiune impozabila, la preturile de vanzare se va adauga TVA in cota in vigoare la data respectiva
(19% in prezent).
Participarea la licitatie reprezinta pentru potentialii cumparatori un angajament irevocabil de
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acceptare a 100 % din pretul de pornire al licitatiei pentru adjudecarea bunului .
Adjudecarea bunului poate fi facuta si in conditiile in care la licitatie participa un singur licitant
(ofertant).
In cazul în care la licitatie participa mai multi ofertanti, comisia de licitatie va anunta pretul de
pornire a licitatiei. Comisia de licitatie va creste succesiv pretul de pornire a licitatiei cu pasul stabilit, pe
masura acceptarii acestuia de catre licitanti.
Licitantii care ofera pretul anuntat de licitator trebuie sa indice aceasta comisiei de licitatie. În
momentul în care numai un licitant ofera pretul licitat, comisia de licitatie va mai face doua strigari
pentru acest pret. Daca la a treia strigare nici un alt licitant nu va oferi un pret superior cu cel putin un pas
fata de cel licitat anterior, bunul licitat se va adjudeca în favoarea licitantului care a oferit pretul cel mai
mare.
Pretul de adjudecare nu poate fi mai mic decât pretul de pornire al licitatiei.
În cazul în care mai multi licitanti ofera aceeasi suma pentru bunurile licitat si nu mai accepta
pasul urmator de licitatie, va fi declarat adjudecatar ofertantul care a efectuat primul strigarea pentru
pretul egal acceptat de catre cei doi licitanti.
Dupa anuntarea adjudecatarului de catre comisia de licitatie, comisia va declara închisa sedinta de
licitatie si va proceda la întocmirea procesului-verbal de licitatie.
Procesul-verbal de licitatie se va semna de catre comisia de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti
licitanti.
Prin semnarea procesului verbal de licitatie de catre licitanti acestia si îsi asuma ca nu au nici o
obiectie asupra modului în care s-a derulat si adjudecat licitatia.
Ofertantilor neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data
organizarii licitatiei, ordinele de plata pentru rambursarea sumelor depuse ca garantie.
Pentru fiecare ofertant se va permite accesul la sedinta de licitatie doar a persoanei împuternicite,
ofertele de preţ în licitaţie putând fi făcute numai de către aceasta.
Procedura ulterioara desfasurarii licitatiei
Plata preţului de adjudecare, (inclusiv TVA-ul aferent acestuia), se va efectua in termen de 30 de
zile calendaristice de la data încheierii Procesului Verbal de Licitaţie.
Plata pretului se va considera a fi efectuata daca in termen de 30 de zile calendaristice de la data
Procesului Verbal de Licitaţie, contravaloarea acestuia va fi încasată în contul de insolventă: deschis
la RAIFEISEN BANK , pe numele ELECTROCENTRALE GALATI S.A (CUI 16044852),
COD IBAN: RO54 RZBR 0000 0600 1899 3088 RAIFFEISEN BANK Galaţi; RO83 RZBR
0TVA 0600 1989 0547 RAIFFEISEN BANK Galaţi
Beneficiar: ELECTROCENTRALE GALATI S.A– in reorganizare judiciara.
In conformitate cu prevederile art.120 din Legea nr.85/2006, procesul verbal de adjudecare
semnat de administratorul judiciar constituie titlu de proprietate. Administratorul judiciar va incheia
factura fiscala care tine loc de contract de vanzare cumparare si contract de vanzare-cumparare in
forma autentica pentru bunurile imobile( daca este cazul).
In cazul în care adjudecatarul nu va achita pretul de adjudecare (inclusiv TVA-ul aferent) in
termen de 30 de zile calendaristice de la data Procesului Verbal de Licitaţie, garantia adjudecatarului se
va opri cu titlu de daune interese.
Toate taxele şi cheltuielile aferente vânzării vor fi suportate de cumpărători.
Transferul dreptului de proprietate asupra bunului se va face numai după plata în întregime a
preţului acestora de către adjudecatar/i (inclusiv TVA-ul aferent acestuia) si a îndeplinirii de catre acesta
a celorlalte conditii stabilite în prezentul Regulament.
Neachitarea de catre adjudecatar a pretului de adjudecare (inclusiv TVA-ul aferent) in
termen de 30 zile calendaristice de la data Procesului Verbal de Licitaţie are drept consecinta
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pierderea garantiei de participare la licitatie devenita avans precum si a ratelor platite si rezilierea
de deplin drept fara punere in intarziere si fara alte formalitati a procesului verbal de adjudecare.
Garanţia depusa de adjudecatar direct în contul ELECTROCENTRALE GALATI S.A pentru
participarea la licitaţie va fi considerata ca avans din valoarea la care au fost adjudecate activele.
Garantia constituita, sau, dupa caz, depusa pentru participarea la licitatie, împreuna cu toate
celelalte sume platite de adjudecatar vor fi retinute cu titlu de daune interese în cazul în care
adjudecatarul nu se achita în totalitate de obligatiile asumate prin prezentul regulament.
Comisia de licitatie îsi rezerva dreptul de a anula licitatia în orice moment înainte de începerea
acesteia, pentru evenimente independente de vointa sa. Comunicarea între Vanzator si ofertanti se va face
dupa cum urmeaza: Pentru vanzator, la adresa de e-mail: maestro@maestrolichidare.ro.
Pentru ofertant, la adresa de e-mail/numarul de fax indicate în adresa cu datele de contact anexată
la scrisoarea de intenţie de participare la licitaţie .
Orice termen prevazut în prezentul Regulament care expira într-o zi nelucratoare se considera
prelungit de drept pana la orele 18:00 ale zilei lucratoare urmatoare.
Orice oferta inregistrata care nu se incadreaza in conditiile de mai sus va fi adusa la cunostinta
Adunarii Creditorilor.
Bunurile vor fi dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau
drepturi de retentie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia măsurilor asiguratorii sau masurilor
preventive specifice instituite în cursul procesului penal, conform art.53 din Legea nr.85/2006.
CAPITOLUL 7. STRATEGIE PRIVIND PROMOVAREA UNEI INVESTIȚII NOI
7. STRATEGIE PRIVIND PROMOVAREA UNEI INVESTIȚII NOI
7.1.Necesitatea promovării unei investiții noi
Centrala electro-termică aparținând Electrocentrale Galaţi SA a fost construită pentru a fi
destinată livrării de energie electrică în Sistemul Energetic Naţional și alimentării cu energie termică sub formă de abur tehnologic şi apă fierbinte a consumatorilor urbani şi industriali din municipiul Galaţi,
fiind echipată cu grupuri energetice care să funcționeze în cogenerare.
Însă, în anul 2015 a încetat livrarea de abur 13 kgf/cm2 către Societatea Linde Gaz S.A. şi abur de
35 kgf/cm2 către ArcelorMittal S.A iar, în anul 2018, problemele cauzate de distribuitorul local de
energie termică- Calorgal SA Galaţi au culminat prin adoptarea hotărârilor Consiliului local Galați de
desfiinţare a Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Galaţi şi
subvenţionarea, de către administraţia locală, a consumatorilor debranşaţi de la S.A.C.E.T. pentru
achiziţionarea de surse alternative de energie termică.
Din aceste motive, în iarna 2018-2019, centrala a funcţionat în condensaţie pură, cu costuri de
operare mai mari faţă de de o centrală cu grupuri energetice construite în condensație (însă acoperite de
preţurile de vânzare a energiei electrice pe pieţele de tranzacţionare ) și a rezultat necesitatea studierii
realizării unei capacități de producție în condensație adaptată concurenței de pe piața energiei electrice,
tendințelor de creștere a prețului gazului metan și a certificatelor de emisii de CO2.
În acest sens, s-a elaborat Nota de Fundamentare privind achiziția, din surse proprii, a Studiului
de prefezabilitate privind modernizarea/retehnologizarea grupurilor energetice existente sau
posibilitatea promovării unei investiții pentru realizarea unui grup energetic, în ciclu combinat gazeabur, în condensație, cu funcționare pe gaze naturale, înregistrată cu nr. 1914/22.03.2019, care a fost
aprobată de către Adunarea Creditorilor în data de 04.04.2019.
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După parcurgerea etapelor de achiziție, s-a elaborat, de către ISPE București “Studiu de
prefezabilitate privind retehnologizarea/modernizarea grupurilor energetice existente sau posibilitatea
promovării unei investiții pentru realizarea unei capacități de producere energie electrică ciclu combinat
apă - abur”, în baza contractului nr.27062/2T/8649/2019.
7.2.Elementele
principale
din
cadrul
Studiului
de
prefezabilitate
privind
modernizarea/retehnologizarea grupurilor energetice existente sau posibilitatea promovării unei
investiții pentru realizarea unui grup energetic, în ciclu combinat gaze-abur, în condensație, cu
funcționare pe gaze naturale
În rândurile următoare prezentăm elementele principale din cadrul Studiului de
prefezabilitate.
La analiza tehnico-economică a variantelor propuse s-au avut în vedere:
• Evoluţia pe termen mediu a preţului gazelor naturale
În noua sa previziune pentru preţurile mărfurilor, realizată în raportul “Commodity Markets
Outlook” din aprilie 2019, Banca Mondială a estimat că, în Europa, preţul gazelor naturale va continua să
crească pe perioada 2020-2025.
Ca urmare, în această analiză tehnico-economică se consideră o rată medie de creştere anuală a preţului la
gaze naturale de 1,55% după anul 2020.
• Evoluţia pe termen mediu a preţului energiei electrice
În Raportul “Preţurile şi costurile energiei în Europa” din ianuarie 2019 al Comisiei Europene
către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor,
la capitolul 5 “Preţuri, costuri şi investiţii“ se arată că, preţul pentru ziua următoare al energiei electrice
este prognozat să crească de la 47 Euro/MWh în 2018 la aproximativ 66 Euro/MWh în 2030. Preţurile
energiei electrice sunt calculate pe baza costurilor de generare, recuperarea cheltuielilor de investiţii în
infrastructura reţelei, costurile schemelor de sprijin regenerabil, plăţile de licitaţie ETS şi impozitele
aplicabile.
Prin urmare, având în vedere că, piaţa naţională de energie electrică este integrată cu piaţa de
energie electrică a Uniunii Europene, s-a considerat în analiză o rată medie de creştere anuală a preţului
energiei electrice pe piaţa pentru ziua următoare de 2,87% din 2020.
 Evoluţia pe termen mediu a consumului de energie electrică
Din datele statistice colectate pentru ultima perioadă, se constată în 2018 o creştere a producţiei
de energie electrică cu circa 1% faţă de valoarea înregistrată în anul 2017.În ceea ce priveşte consumul
intern de energie electrică, acesta a înregistrat o creştere medie de circa 2,2% anual.
În scenariile propuse în "Strategia energetică a României 2019-2030" este luată în considerare o
creștere susținută a nivelului de trai – deci a consumului casnic – și a activității în industria prelucrătoare,
dar rezultatele modelării nu au în vedere modificări de substanță la nivel sistemic cu privire la încălzirea
electrică și electromobilitate. Rezultatele pentru 2030 sunt influențate de stadiul incipient în care se află
aceste tehnologii în România și de inerția inerentă în fața schimbării. Este preconizată însă o creștere
susținută a cererii finale de energie electrică, de la circa 60 TWh în prezent până la 73 TWh în 2030,
rezultând o creştere anuală medie de 1,6%.
• Cantitatea de energie electrică posibil a se valorifica pe diverse pieţe de energie pe
termen mediu
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România este un exportator de energie electrică. Pe ansamblu, în ultima perioadă statisticile au
înregistrat că, soldul schimburilor comerciale cu alte sisteme electroenergetice a fost exportator, chiar
dacă după 2016 valoarea cantităţii medii de energie electrică exportată a scăzut cu aproximativ 20%
anual.
Rezultatele modelării cuprinse în "Strategia energetică a României 2019-2030" arată că, România
va rămâne exportator net de energie electrică. Un factor semnificativ de impact asupra nivelului
exporturilor nete este realizarea proiectelor strategice de interes național.
Proiectele menționate vor mări exporturile nete de energie electrică de la aproximativ 3 –7 TWh
în ultimii trei ani (în anul 2017, soldul de export a fost de aproximativ 3 TWh, iar în anul 2015 soldul a
fost de aproximativ 7 TWh), la 11 TWh anual.
7.3.Variantele analizate în cadrul Studiului de Prefezabilitate
In Studiul de prefezabilitate s-au analizat trei variante:
a) Varianta 1 de modernizare/retehnologizare a grupurilor existente în CET Galați pentru
funcționare în regim de condensație pură. Valoarea estimată a investiției este de 99.197 mii
euro exclusiv TVA.
b) Varianta 2 – realizarea unei centrale noi ciclu combinat gaze - abur, cu o sarcină electrică
instalată de 215 MWe , având următoarea echipare:
- 2 turbine cu gaze, cu câte o putere instalată de 70 Mwe/turbină
- 2 cazane recuperatoare cu recuperarea căldurii sub formă de abur de câte 200 t/h fiecare
- 1 turbină cu abur de 75 MW
- 1 cazan de abur pentru pornire de 30 t/h
Valoarea estimată a investiției este de 177.392 mii euro exclusiv TVA.
c) Varianta 3 – realizarea unei centrale noi ciclu combinat gaze - abur, cu o sarcină electrică
instalată de 275 MW, având următoarea echipare:
- 1 turbină cu gaze cu o putere instalată de circa 180 MWe
- 1 cazan recuperator cu recuperarea căldurii sub formă de abur de 271 t/h
- 1 turbină cu abur de 95 MWe
- 1 cazan de abur pentru pornire de 30 t/h
Valoarea estimată a investiției este de 227.892 mii euro exclusiv TVA.
În urma analizei aspectelor tehnico - economice ale celor trei variante s-au constatat următoarele:
- varianta de retehnologizare/modernizare/readaptare la funcționare în condensație pură (varianta
1) a grupurilor energetice existente, conduce la îmbunătățirea eficienței instalațiilor, însă nu
plasează Electrocentrale Galați într-o poziție bună în actualele condiții de piață a energiei
electrice.
- numai propunerile de realizare a unei noi capacităţi de producere a energiei electrice cu ciclu
combinat (varianta 2 sau varianta 3) conduc la eficientizarea activității Electrocentrale Galați.
Premisele considerate la elaborarea analizei tehnico- economice comparative dintre varianta 2 și
varianta 3 au fost:
• Analiza cost-beneficiu s-a efectuat pe conturul noilor investiţii
• Analiza a fost elaborată în Euro pentru a fi evitate distorsionările create de fluctuațiile cursului
monedei naționale;
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• Analiza comparativă de eficienţă economică pentru fiecare variantă de echipare s-a efectuat pe o
perioadă comună de analiză de 25 ani (2019-2043), din care: 5 ani de execuţie a investiţiei şi 20 de ani de
exploatare a investiţiei;
• Ratele de actualizare considerate în cadrul analizei au fost de 12% și 15%;
• Combustibilul utilizat este gazul natural;
• Numărul de ore de funcţionare a fost de 8000 ore/an, pentru fiecare instalaţie de producere a
energiei electrice;
• Pentru fiecare an de analiză s-a ținut cont de evoluția viitoare a prețului gazelor naturale, a prețului
energiei electrice, a certificatelor de CO2, a cheltuielilor cu munca vie, a cheltuielilor de mentenență,
e.t.c.
Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Specificatie
VNA 12%
VNA 15 %
RIR % Eficiență
Ordinea
de
Mii Euro
Mii Euro
energetică %
eficiență
Varianta 2
114.251,66
56.480,89
20,64
56,23
1
(215 MW)
Varianta 3
128.061,83
58.912,49
19,54
54,96
2
(275 MW)
Ordinea de eficienţă obţinută, conduce la propunerea ca, în cadrul studiului de fezabilitate să fie
aprofundate variantele 2 şi 3 din studiu.
7.4.Amplasarea noii capacități de producere a energiei electrice
Terenul pe care se va amplasa noua capacitate va deveni proprietatea beneficiarului transferului
de afacere, dupa realizarea transferului, ulterior momentului incasarii pretului aferent acestei operatiuni si
efectuarea platilor catre creditorii garantati si catre creantele curente. Acesta este inclus în terenul pe care
este amplasată centrala actuală este de 223.179 mp, este situat în zona de sud-vest a Municipiului Galati,
și face obiectul Certificatului de Proprietate seria MO3 nr.8189/31.01.2003, emis de către Ministerul
Industriei și Resurselor, fiind proprietatea Electrocentrale Galați.
Amplasamentul propus pentru noua investiție ar fi pe latura de EST a centralei existente în zonă
(stația de electroliză, platformă magazii, garaj auto, teren viran). Amplasamentul este degrevat de sarcini
cu acees la utilități, sau se poate alege alt amplasament aflat în perimetrul centralei existente.
Utilitățile/echipamentele, deja existente pentru funcționarea actualei centrale, care pot fi
readaptate pentru noua investiție sunt:
- alimentarea cu combustibil din rețeaua de transport TRANSGAZ prin S.R.G.M. Movileni
- alimentarea cu energie electrică a serviciilor generale (furnizor Liberty Steel Group)
- alimentarea cu apă brută (decarbonatată) pentru instalațiile de răcire și apă tratată, instalații de
incendiu (furnizor Liberty Steel Group)
- alimentarea cu apă potabilă și canalizare (furnizor Liberty Steel Group)
- evacuarea apelor tratate prin canalizarea Electrocentrale la rețeaua de canalizare apartinand
Liberty Steel Group cu punct de conectare – în căminele existente
- evacuarea energiei electrice în Sistemul Electroenergetic Național prin stațiile electrice de
110kV: SC1 si SC2 sau/și în legătură prin cablu subteran de 110kv existent între SC1 și SC2
- stația electrică SC 1A și 1B de 110 kV
- turnurile de răcire, nr.2 și 3 de 10.000 mc fiecare iar nr.4 de 14.000 mc.
- căminele tehnologice ale circuitului de răcire existent
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- capacități de stocare (rezervoare) de apă demineralizată, de ulei de transformatoare, de ulei de
turbină, de uleiuri uzate, de acid clorhidric, de sodă,etc
- clădirea stației de reducere și de reglare a gazului metan S.R.G.M. nr. 2- pentru montarea
compresorilor de gaz metan
- gospodăria de aer comprimat prevăzută cu 3 compresoare și capaciăți de stocaj la presiunea de 10
bari
- convertizoarele de frecvență de 0,4 si 6 kv
- sistemul de monitorizare a parametriilor chimici ale apelor uzate din caminele de canalizare.
7.5. Posibilități de finanțare a investiției
Studiul prevede drept posibilă sursă de finanțare fondurile nerambursabile prevăzute în cadrul
mecanismului de finanțare propus de Directiva (EU) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului,
prin care se modifică Directiva 2003/87/EC. Astfel, noua directivă introduce art. 10 d) – prin care statele
membre care îndeplinesc anumite condiții, pot înființa un fond de modernizare finanțat din valorificarea
certificatelor de emisii de CO2 posibil a fi alocate cu titlu gratuit către operatorii eligibili din sector. În
vederea accesării acestei surse posibile de finanțare statul membru va elabora o procedură de ofertare
concurențială, în mai multe runde organizate în perioada 2021 – 2030, pentru finanțarea proiectelor care
îndeplinesc anumite condiții de eligibilitate.
În acest sens, Electrocentrale Galati SA a transmis catre Ministerul Energiei solicitarea de a fi
inclus proiectul de realizare al acestei investiții pe lista care va fi întocmită în conformitate cu
prevederile art.10 d) din Directiva UE 2018/410.
În urma discuțiilor purtate referitoare la identificarea surselor de finanțare necesare promovării
acestei investiții și atragerea de parteneri, Liberty Galați a transmis scrisoarea de intentie
nr.2011/064/30.08.2019 către Electrocentrale Galați SA –în insolvență și SNGN Romgaz SA Mediaș,
prin care și-a manifestat intenția de implicare în procedura de revitalizare/reorganizare a societății
Electrocentrale în 2 variante posibile:
-participarea Liberty Galați ca acționar al societății comerciale deținătoare a noilor unități de
producție energiei electrică.Această participare se va realiza în condițiile în care interesele Liberty Galați
vor fi corespunzător reprezentate și apărate.
-perfectarea unui contract multianual de furnizare a energiei electrice încheiat prin negociere
directă cu societatea care va fi înființată și care va deține noile unități de producere a energiei electrice, în
calitate de producător/furnizor și Liberty Galați, în calitate de consumator.
Participarea Liberty Galați, în oricare dintre variantele de mai sus, este condiționată de aprobarea
Consiliului de Administrație al acestei societății.
Tranferul de afacere din cadrul planului de reorganizare se adreseaza primordial catre ROMGAZ
si Liberty, dar si catre o alta entitate interesata.
7.6. Durata și etapele de implementare ale investiției
Studiul prevede că, fiecare variantă de echipare a investiției are o durată de 6 ani de execuție,
graficul de execuție și plățile (exprimate în mii euro) fiind redate în tabelul de mai jos:
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Anul Anul 2 Anul 3 - 2021
1 - 2019 2020
Sem.I Sem.II

1.
Elaborare 28,38
S.P.F.
2.
Elaborare
S.F.
3. Achiziție și
obținere
de
avize
4.Proiectare
organizare de
șantier,
achiziție
echipamente
5.Montaj
echip.instal.
constr.cladiri
6.Verif., probe,
PIF

Anul 4 – 2022

Anul 5 - 2023

Sem.I

Sem.II

Sem.
I

Sem.II Sem.I

100

35,500

45000

45000

Anul 6 - 2024

Sem.II

73,68
2

30

46657,9

5000

Cursul de schimb valutar este 1 euro = 4,75 lei.
In SPF se prevede ca aceasta capacitate noua de producere sa aiba o durata minima de exploatare de 20
de ani.
7.7. Efectele implementării investiției
7.7.1. Efectele implementării investiției asupra Sistemului Energetic Naţional
Importanţa şi impactul pozitiv al noii investiţii asupra siguranţei Sistemului Energetic Naţional
sunt:

• Creşterea şi îmbunătăţirea condiţiilor de stabilitate în tensiune precum şi calitatea energiei
electrice prin asigurarea unei rezerve importante de putere reactivă pentru reglajul de tensiune;
• Creșterea nivelului de adecvanţă¹ a SEN, dat fiind funcţionarea cu un combustibil alternativ celor
existente în SEN, prin asigurarea alimentării cu energie în perioadele în care există deficit din acest
punct de vedere în alte tipuri de centrale (energie hidroelectrică redusă în perioadele de secetă,
energie fotovoltaică redusă în perioadele cu nebulozitate ridicată, energie eoliana redusă, în
perioadele cu viteze mici ale vântului);
• Compensarea variabilităţii ridicate a producţiei de energie electrică din surse de producţie
regenerabilă prin capabilităţile tehnice superioare ale grupurilor cu încărcare/descărcare rapidă
¹ adecvanţă- Capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface în permanenţă cererile
de putere şi energie ale consumatorilor
- Cresterea disponibilitatii de timp si de energie;
- Prelungirea duratei de functionare a blocurilor;
-Introducerea unor sisteme moderne de automatizare,reglare si control vor indeplini conditiile
tehnice impuse de interconectarea la UCTE;
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-Centrala noua va respecta Decizia de punere in aplicare a Directivei UE 2017/1442 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatii de ardere de dimensiuni
mari, in temeiul Directivei UE 2010/75;
-Echiparile din centrala noua vor permite incadrarea in valorile limita admise de reglementarile
UE si de normele interne privind emisiile poluante conform prevederilor Legii nr.278/2013;
-Consumul specific redus va conduce la un pret a energiei electrice competitiv facand sigura
valorificarea pe piata a energiei electrice produse.
7.7.2. Efectele implementării investiției asupra mediului și conservării naturii
Romania face tranzitia catre o economie caracterizata prin emisii reduse de dioxid de carbon prin
producerea mai curata si mai eficienta a energiei electrice din gaze naturale, care reprezinta calea
principala de a reduce emisiile de sera ale tarii, asigurand in acelasi timp furnizarea de energie electrica in
conditii de siguranta si accesibilitate.
Centralele moderne cu turbine cu gaz în ciclu combinat, reprezintă tehnologia existentă cea mai
curată şi eficientă de producere a energiei electrice din combustibili fosili. O astfel de centrală produce
mai puţin de jumătate din volumul de dioxid de carbon (CO2) comparativ cu o centrală pe cărbune de
dimensiuni echivalente. Spre deosebire de centralele electrice pe combustibili fosili, conţinutul de sulfuri
din gazele naturale este neglijabil, iar emisiile de pulberi ale centralei electrice cu turbine cu gaz în ciclu
combinat vor fi minime.
Reducerea volumelor de apă de răcire evacuate va fi semnificativă iar în timpul funcţionării,
echipamentele vor genera un nivel de zgomot <65dB(A) la nivelul incintei industriale.
7.7.3 Impactul social al implementării investiției
Realizarea unei noi centrale electrice cu turbine pe gaz în ciclu combinat, reprezintă un
angajament pe termen lung faţă de zona Galaţi. Va menţine locuri de muncă pe termen lung în zonă şi
reprezintă o investiţie substanţială pentru economia locală.
Anexe
Prezentul plan de reorganizare este insotit de urmatoarele anexe, care fac parte integranta din
plan:
Anexa 1 – Recuperarea estimata in procedura de faliment
Anexa 2 – Flux de incasari si plati pe perioada reorganizarii
Anexa 3 – Program de plata al creantelor inscrise in tabelul creantelor
Anexa 4- Organigrama societatii anterior intrarii in insolventa
Anexa 5- Organigrama societatii in insolventa
Anexa 6- Centralizator hotarari adunare creditori
Anexa 7- Centralizator hotarari comitet creditori creditori
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Anexa 8 – Tabel definitiv de creante
Anexa 9 – Licente ANRE
Anexa 10 –Cerificate Transelectrica

Anexa 11- Autorizatie integrata de mediu
Anexa 12 – Studiu ISPE

Data: AUGUST 2020

ELECTROCENTRALE GALATI SA
Prin Administrator judiciar
MAESTRO SPRL CONSTANTA
Sirbu Anca Cristina
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