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1. Definiţii 
 

Ori de câte ori vor fi folosite în prezentul Plan de reorganizare, cu excepţia cazului în care 

sunt definite altfel decât în cadrul acestuia, sau cu excepţia cazului în care contextul 

necesită altă interpretare, termenii definiţi în continuare vor avea aceleaşi înţelesuri, după 

cum urmează: 

 SC UCM Reşiţa SA (Societatea, Uzina, Debitoarea, Compania, UCM Reşiţa) 

- societatea aflată în procedura generală a insolvenţei, cu sediul social în 

București, piața Charles de Gaulle, clădirea Charles de Gaulle Plaza, care 

propune prezentul Plan de Reorganizare; 

 Legea 85/2006 privind procedura insolvenței (legea) 

 Administrator Judiciar - Consorţiul de practicieni în insolvenţă EURO INSOL 

SPRL şi VF INSOLVENŢĂ SPRL confirmat  în calitate de administrator 

judiciar al UCM Reşiţa SA de către Adunarea Creditorilor, conform Procesului 

- Verbal nr. 2876/11.11.2013, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr. 18943/13.11.2013; 

 Administratori Speciali - reprezentanţii desemnaţi de Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor UCM Reşiţa SA, conform Hotărârii nr. 

39/12.11.2012; 

 Buletinul Procedurilor de insolvenţă (BPI) – publicația editată de Oficiul 

Național al Registrului Comerțului care are drept scop publicarea citațiilor, 

convocărilor, notificărilor și comunicărilor actelor de procedură efectuate de 

instanțele judecătorești, Administratorul Judiciar/lichidator după deschiderea 

procedurii de insolvență; 

 Perioada de observaţie - perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii 

şi data confirmării Planului de Reorganizare; 

 Tabelul definitiv de creanțe – reprezintă tabelul care cuprinde toate creanțele 

asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în Tabelul 

preliminar și împotriva cărora nu s-au formulat contestații, precum și creanțele 

admise în urma soluționării contestațiilor. Tabelul definitiv de creanțe  

cuprinde suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei; 
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 Reorganizarea judiciară – este procedura ce se aplica debitorului în 

insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform 

Programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune 

întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui plan, 

numit Plan de reorganizare, care poate să prevadă, nelimitativ, împreună sau 

separat: 

a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului; 

b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 

c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din 

averea debitorului; 

 Planul de reorganizare (Planul) - prezentul plan, care indică perspectivele de 

redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu 

mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, 

incluzând și Programul de plată a creanțelor; 

  Programul de plată a creanțelor – este graficul de achitare a creanțelor 

menționat în Planul de reorganizare, pe care Debitoarea se obligă să le 

plătească creditorilor,  prin raportare la Tabelul definitiv de creanțe și la 

fluxurile de numerar aferente Planului de reorganizare și care include: 

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, 

dar nu mai mult decât sumele datorate conform Tabelului definitiv de creanțe;  

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;  

 Creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței – este acel titular al 

unui drept de creanță asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de 

înscriere a creanței, în urma admiterii căreia acesta dobandește drepturile și 

obligațiile reglementate de legea insolvenței pentru fiecare stadiu al 

procedurii. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a 

înlăturării din tabelele creditorilor întocmite succesiv în procedură, precum și 

prin închiderea procedurii; au calitatea de creditor, fără a depune personal 

declarațiile de creanță, salariații debitorului; 

 Creanțele garantate – creanțe care beneficiază de o cauză de preferință, care 

sunt însoțite de un privilegiu și/sau de un drept de ipotecă și/sau de drepturi 

asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, și/sau de un drept de gaj 
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asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este 

debitor principal sau terț garant față de persoanele beneficiare ale garanțiilor 

reale; 

 Creanțele bugetare – reprezintă creanțele constând în impozite, taxe, 

contribuții, amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora. Își 

păstrează această natură și creanțele bugetare care nu sunt acoperite în 

totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deținute, pentru 

partea de creanță neacoperită; 

 Creditori chirografari – sunt creditorii debitorului înscriși în tabelele de creanțe 

care nu beneficiază de o cauză de preferință, precum și creanțele noi, 

aferente activităților curente în perioada de observație;  

 Categoria de creanțe defavorizate (creanța defavorizată) – este prezumată a 

fi categoria de creanțe pentru care Planul de reorganizare prevede cel puțin 

una dintre modificările următoare pentru creanțele categoriei respective: 

a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care 

creditorul este îndreptățit potrivit legii; 

b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, 

fără acordul expres al acestuia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 8 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

2. Aspecte legale care stau la baza întocmirii Planului de Reorganizare 

2.1. Condiţii preliminare pentru întocmirea Planului de 
Reorganizare 

 

Condiţiile preliminare pentru depunerea prezentului Plan de Reorganizare, prevăzute 

expres de art.94, alin (1) din Legea 85/2006, au fost îndeplinite după cum urmează: 

(1) Prin Încheierea de şedinţă pronunţată la data de 06.12.2011 în dosarul nr. 

75017/3/2011, Tribunalul Bucureşti , Secţia a VII-a Civilă, a admis cererea 

debitoarei UCM Reşiţa de deschidere a procedurii generale a insolvenţei şi a 

desemnat ca administrator judiciar pe VF INSOLVENŢĂ SPRL; 

(2) În temeiul art. 59, alin. (1) din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar pe VF 

INSOLVENŢĂ SPRL a întocmit Raportul  privind cauzele şi împrejurările care au 

dus la apariția stării de insolvenţă a debitoarei UCM Reşiţa SA care fost publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4208/22.03.2012; 

(3) Ulterior, administratorul judiciar pe VF INSOLVENŢĂ SPRL a adus completări 

Raportului publicat în BPI nr. 4208/2012 privind cauzele şi împrejurările care au dus 

la apariția stării de insolvenţă a debitoarei UCM Reşiţa SA, completare care a fost 

publicată în   Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.12792/19.09.2012. 

(4) Prin Încheierea de şedinţă din data de 29.05.2015 Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VII-a Civilă, a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul 

format din practicienii în insolvenţă VF Insolvenţă SPRL şi Euro Insol SPRL. 

(5) Conform Procesului Verbal nr. 2876/11.11.2013, publicat în Buletinul Procedurilor 

de Insolvenţă nr.18943/13.11.2013, Adunarea Creditorilor a confirmat ca 

administrator judiciar consorţiul format din practicienii în insolvenţă VF Insolvenţă 

SPRL şi Euro Insol SPRL.  
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2.2. Justificarea realizării și depunerii Planului de reorganizare 

 

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului Plan de reorganizare este 

Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței. 

Legea consacră problematicii reorganizării două secțiuni  distincte,  în cadrul Capitolului 

III– Procedura, respectiv Secțiunea  a 5-a (Planul)  și  Secțiunea a 6-a (Reorganizarea).  

Prin  prisma acestor prevederi legale  se oferă debitorului șansa  să-și continue 

activitatea, pe baza unui  plan  de reorganizare care, conform  art.  95, alin. 1, ,, va indica 

perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu 

mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va 

cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (. . .)". 

 

Scopul  principal  al  Planului  de reorganizare  este cel  statuat de art. 2 din   Legea  nr.  

85/2006, respectiv  acoperirea pasivului  debitorului  aflat în  insolvență.   

De asemenea, un alt scop al propunerii  prezentului Plan este asigurarea unui nivel 

superior al recuperării creanțelor creditorilor Societății  comparativ cu cel de care aceștia 

ar  avea parte în cadrul  unei ipotetice proceduri  de faliment. 

Astfel,  este relevantă  funcția  economică  a procedurii  instituite  de Legea 85/2006, 

respectiv necesitatea  salvării societății aflată în insolvență prin  reorganizare, inclusiv   

restructurare economică, și numai în subsidiar, în condițiile eșecului  reorganizării  sau  

lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea  

intereselor creditorilor. 

Prezentul Plan de reorganizare are în vedere  continuarea producției  de echipamente 

hidroenergetice în România care să asigure funcționarea în bune condiții a sistemului 

hidroenergetic românesc, precum și continuarea fabricării celorlalte produse care au 

făcut din UCM Reșița un brand, precum echipamente hidro pentru piața externă , motoare 

electrice pentru laminoare și pompe de irigații, instalații pentru industria extractivă, 

petrolieră sau a cimentului etc. 

Cu o istorie neîntreruptă  de 250 ani,  UCM Reşiţa a construit echipamentele aferente a 

peste 90% din sistemul hidroenergetic naţional, punând în funcţiune peste 6.325 MW 

putere instalată, echivalentul a 326 grupuri hidroenergetice. 
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În prezent, UCM Reşiţa reprezintă o componentă cheie a siguranței energetice a 

României, deoarece contribuie la menţinerea şi dezvoltarea sistemului hidroenergetic 

românesc prin: 

- specialiştii de care dispune atât în domeniul proiectării, tehnologiei, cât şi al 

execuţiei,  

- know-how-ul aferent proiectelor şi documentaţiilor deţinute în arhiva proprie,  

- dotările cu maşini-unelte şi utilaje necesare pentru a executa atât echipamente 

noi, complexe, cât şi reparaţii şi retehnologizări ale echipamentelor aflate deja în 

folosinţă.  

Chiar și în condițiile dificile ale stării de insolvență, UCM Reşiţa  contribuie, în mod 

substanţial, la păstrarea în condiţii optime de funcţionare şi la asigurarea  echipamentelor 

necesare mentenanţei şi punerii în funcţiune a centralelor aflate în proprietatea 

Hidroelectica SA.  

La nivel internaţional s-a dovedit, de-a lungul timpului, că echipamentele proiectate și 

executate de  UCM Reșița  sunt întrutotul capabile să facă față oricăror concurențe, gen 

VOITH, ALSTOM, ANDRITZ, marii jucători pe pieţele internaţionale de profil.   

O colaborare deosebită se remarcă cu TURCIA unde UCM Reşiţa a reuşit să livreze un 

număr semnificativ de echipamente (35 de grupuri), în 10 centrale hidroelectrice 

operaţionale ale acestui stat. 

UCM Reşiţa s-a afirmat, de asemenea, prin numărul de generatoare livrate, atât pe piaţa 

din INDIA, cât şi din Vietnam, respective un total de 19 grupuri . 

Aşadar, echipamentele hidroenergetice realizate de UCM Reşiţa sunt foarte apreciate pe 

piața hidro din țară, dar și pe pieţele din Turcia, India, dar şi  Kenya şi Iran, Taiwan, 

Thailanda, Rusia, Japonia, Nepal, Vietnam. 

 

Pe plan local, continuarea activităţii la UCM Reşiţa  înseamnă: 

- menţinerea unui important contribuabil la bugetul local (2,2 mil lei/an) şi la bugetul 

consolidat al statului (1,3 mil lei/lună).  

În perioada de insolvenţă 2012-2021 Societatea a contribuit la bugetul statului cu 

67.948.276 lei, iar la bugetul local cu 6.013.675 lei; 

- 651 locuri de muncă, de care depind tot atâtea familii; 

- rulaj prin băncile comerciale; 
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- continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiţionali în interes economic reciproc 

- susținerea producătorilor și comercianților locali de bunuri și servicii 

 

La nivel naţional, UCM Reşiţa îşi poate dovedi, în continuare, utilitatea nu doar în domeniul 

hidroenergetic, ci şi în alte ramuri ale economiei naţionale pentru care a fost furnizor de 

produse şi servicii, după cum urmează : 

- Agricultură: execuţia de pompe şi motoare electrice pentru irigaţii. UCM Reşiţa  a 

proiectat şi executat o producţie tipizată de motoare electrice aferente pompelor de 

irigaţii cum ar fi cele de 1500 KW, 2000 KW, 3500 KW şi 4000 KW care se află 

astăzi în exploatarea ANIF, în diferite staţii de pompare 

- Transport: execuţia de poduri CFR şi rutiere în construcţie sudată  

- Utilaje grele şi complexe: indusrtia metalurgică, petrochimică, extracţia ţiţeiului şi 

gazelor 

- Apărare: repere diverse ce pot fi executate prin dotările speciale deţinute pentru 

operaţii de găurit adânc, rectificare şi honuire  pe lungimi mari 

 

Conform art. 95, alin. 2, prezentul Plan de reorganizare cuprinde  Programul de plată a 

creanțelor. 

De asemenea, Planul de reorganizare menționează: 

a) categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin Plan 

b) categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin Plan  

c) modalitatea de achitare a creanțelor curente  

d) tratamentul corect și echitabil al creanțelor  

e) prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite în procedura   de 

faliment față de procedura de reorganizare  

Potrivit art. 95, alin 6, Prezentul Plan  de reorganizare prevede următoarele măsuri 

adecvate pentru punerea sa în aplicare: 

a) păstrarea în întregime, de către debitor, a conducerii activității sale, inclusiv dreptul 

de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de 

către Administratorul Judiciar – Consorțiul Euro Insol SPRL și VF Insolvență SPRL 

b) obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării Planului din:                  
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 transmiterea în bloc a bunurilor care concură la realizarea obiectului 

principal de activitate, denumit core-business (CB),  către una sau mai 

multe persoane  juridice constituite anterior ori ulterior confirmării Planului 

 continuarea activității principale până la înstrăinarea CB, conform  

paragrafului anterior 

 continuarea activității de producție, după înstrăinarea CB, la scară mai 

restrânsă, în doar două  secții de producție , denumite generic newUCMR 

 lichidarea tuturor bunurilor care nu concură la realizarea obiectului principal 

de activitate, denumit non core-business (NCB), separat ori în bloc, libere 

de orice sarcini, sau darea în plată a acestora către creditorii care își 

manifestă acordul, în contul creanțelor pe care aceștia le au față de averea 

debitoarei UCM Reșița  

 continuarea activităților secundare (chirii, prestari servicii etc) până la 

înstrăinarea integrală a activelor care concură la realizarea acestora 

Notă:  

La data realizării transferului CB-ului sau vânzării unui  activ generator de venituri din 

sfera NCB se vor ajusta corespunzător: 

- Bugetele de Venituri și Cheltuieli 

- Fluxurile de numerar 

- Programul de plată al creanțelor 

  

Prezentul Plan de reorganizare va fi supus votului separat al următoarelor categorii 

dinstincte de creanțe: 

- creanțele garantate, care beneficiază de drepturi de preferință;  

- creanțele salariale;  

- creanțele bugetare; 

- celelalte creanțe chirografare. 

 

Conform prevederilor art.101, alin. (5) din Legea 85/2006, prezentul Plan de reorganizare 

poate fi modificat oricând pe parcursul procedurii cu respectarea condițiilor de vot și de 

confirmare prevăzute de Lege.  
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2.3. Autorul Planului de Reorganizare 

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

un plan de reorganizare va putea fi propus de către:  

a) Debitor, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 30 de zile de 

la afișarea Tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării, potrivit art. 28, a 

intenției de reorganizare, dacă procedura a fost declanșată de acesta;  

b) Administratorul judiciar de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen 

de 30 de zile de la data afișării Tabelului definitiv de creanțe, cu condiția să își fi 

manifestat aceasta intenție până la votarea raportului prevăzut la art. 59 alin. (2)  

c) Unul sau mai mulți creditori care si-au anunțat aceasta intenție până la votarea 

raportului prevăzut la art. 59 alin. (2) , deținând împreună cel puțin 20% din valoarea 

totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe, in termen de 30 de zile 

de la data afișării Tabelului definitiv de creanțe.  

Conceperea şi întocmirea prezentului Plan de reorganizare  a fost asigurată de  debitoarea 

UCM Reşiţa SA prin Administratorii Speciali, fiind avizat de Administratorul Judiciar – 

Consorțiul Euro Insol SPRL și VF Insolvență SPRL .  

 

2.4. Durata Planului de Reorganizare 

 

Recomandarea autorului  este ca prezentul Plan de reorganizare să fie implementat pe o 

perioadă de 3 ani de la data confirmării sale. 

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, la recomandarea 

administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea 

planului, perioada propusă pentru implementarea planului va putea fi extinsă cu cel mult 

încă o perioadă de 1 an, dacă această propunere este votată de cel puțin două treimi din 

creditorii aflați în sold la data la care aceasta este făcută. 
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2.5. Administrarea şi conducerea societății în perioada 
reorganizării judiciare 

 

În scopul asigurării implementării cu succes a prezentului Plan de reorganizare, precum 

şi  în vederea închiderii procedurii insolvenţei pe toată durata de implementare a 

Planului de reorganizare, întreaga activitate a debitoarei UCM Reşiţa SA va fi 

condusă de către Administratorul judiciar Consorţiul Euro Insol SPRL şi VF 

Insolvenţă SPRL împreună cu Administratorii speciali al societății. 

 

3. Prezentarea Societăţii 

3.1. Istoric 

 

Complexul industrial Reşiţa este situat în partea de sud-vest a României într-o pitorească 

zonă depresionară a Banatului Montan, la vest de munţii Semenicului. A fost fondat în 3 

iulie 1771 prin darea în exploatare a primelor furnale şi forje şi reprezintă cea mai veche 

unitate industrială din România şi una din cele mai vechi din Europa. 

Pe parcursul istoriei, se pot distinge mai multe perioade în funcţie de apartenenţa 

proprietăţii: 

 Perioada Erariului (1771 – 1854) - perioadă în care uzinele au aparţinut fiscului 

austriac, care îşi exercită conducerea şi controlul prin intermediul Direcţiei miniere 

bănăţene cu sediul la Oravița. Profilul de activitate la nivelul anului 1815 se 

compune din: piese din fontă turnate direct de la furnale, bare forjate din fier, cercuri 

pentru roţi căruţe, scule, cuie, unelte de uz agricol şi gospodăresc. 

 

 Perioada St.E.G. (1855-1920) - Uzinele din 

Reşiţa au aparţinut consorţiului internaţional 

St.E.G."K.u.KOberprivillegierte 

Staatseisenbahn Gesellschaft", societate 

privilegiată imperială şi regală a căilor ferate 

de stat, care aveau în proprietate în afara 

uzinelor din Reşiţa şi alte domenii şi proprietăţi 

miniere, metalurgice şi feroviare în Banat şi Boemia, o fabrică de 
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locomotive la Viena şi concesiunea unei reţele de căi ferate de cca 5.000 km (în 

construcţie şi exploatare).  

St.E.G. era un consorţiu internaţional cu capital francez şi austriac finanţat de trei bănci: 

Société général du crédit mobilier de Paris, Georg Sina (Viena) şi Arnstein & Eskeles 

(Viena). Domeniile cuprindeau 130.083 ha. (din care 42.578 ha teren agricol şi 87.505 ha 

păduri). 

În această perioadă, mai exact în anul 1872, uzinele din Reșița au construit prima 

locomotivă cu abur de pe actualul  teritoriu al României.  

Locomotiva denumită Resicza 2 (foto alăturată) avea ecartament îngust (948 mm), fiind 

construită după proiectul lui John Haswell. Aceasta a fost folosită doar pentru transporturi 

în interiorul uzinei. 

O lucrare de referință pentru această etapă, o reprezintă 

execuția în perioada 1910-1912 a podului de peste 

Mureș din municipiul Arad (foto alăturată) , care face 

parte din patrimoniul arhitectural al acestui oraș, 

constituindu-se ca un simbol al acestuia.  

De asemenea, trebuie evidențiată construcția  în variantă 

sudată peste râul Bârzava a podurilor de la Stavila (1931) și de la Vamă, astăzi cunoscut 

sub denumirea de podul Cultural (1937).  

Toate cele 3 poduri enumerate sunt încă existente și utilizate. 
   

 

 Perioada "Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa" - UDR (1920-1948) - Ca urmare a 

terminării primului război mondial şi a formării Statului Naţional Unitar Român, în 

baza Decretului Regal Român nr.2455/8 iunie 1920, patrimoniul St.E.G. de pe 

teritoriul României este constituit în societatea "Uzinele de Fier şi Domeniile 

Reşiţa".  

În cadrul acesteia s-a constituit "Direcţia atelierelor" amplasată pe malul stâng al râului 

Bârzava, direcţie care cuprindea sectorul de construcţii de maşini (actualul UCM Reşiţa, 

platforma industrială veche), unde de fapt au fost edificate şi primele ateliere din perioada 

St.E.G., între anii 1886-1891.  
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Domeniile aveau o suprafaţă de 95.863 ha, din care 88.248 ha păduri şi mai dețineau pe 

lângă mine (de fier, cărbune, cupru), podgorii, drumuri, cariere de calcar, dar și obiective 

industriale :  

 Furnale 

 Cocserie 

 Oţelării 

 Laminoare 

 Turnătorii 

 Forjă 

 Fabrică de poduri şi construcţii metalice 

 Fabrică de roţi montate 

 Fabrică veche de maşini 

 Fabrică de utilaj petrolier 

 Fabrică de armament 

 Fabrică de maşini electrice 

 Fabrică de locomotive cu capacitate de 100 locomotive/an 

Profilul de fabricaţie cuprindea în principal: 

 locomotive cu abur (inclusiv reparaţii),  

 roţi montate (inclusiv osii şi stele),  

 bandaje,  

 poduri metalice şi schimbătoare de cale ferată 

şi echipament feroviar,  

 construcţii metalice pentru clădiri şi hale industriale,  

 poduri rulante, maşini electrice (motoare, generatoare),  

 transformatoare, aparataj electric,  

 utilaj petrolier (tije de pompare, mufe de legătură, prăjini grele de foraj, unităţi de 

pompare, cârlige şi mese Rotary, geamblacuri şi reductoare de viteză), 

  armament (tunuri, afete, tunuri antitanc şi antiaeriene de 75 mm licenţă Vickers, 

tunuri pentru baterii de coastă, mine submarine, aruncătoare de tip Brandt 60 şi 

120 mm) şi altele.  
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Societatea era cea mai mare din economia României, din acea perioadă, în ceea ce 

priveşte cifra de afaceri, capitalul social şi numărul de angajaţi. Numărul total al angajaţilor 

în această perioadă a ajuns la 22.892 în anul 1948.                                                                                                   

 

 Naţionalizarea Uzinelor de Fier şi a Domeniilor Reşiţa – s-a realizat prin Legea nr. 

119/11 iunie 1948 publicată în Monitorul Oficial nr. 133 bis/1948.  

Perioada postnaţionalizare (după 1948) se poate subdivide la rândul ei în mai multe etape: 

 Etapa  U.D.R.I.N.  (1948-1949),  în  care   uzinele s-au  numit Uzinele de Fier şi 

Domeniile Reşiţa - întreprindere naţionalizată. 

Ca urmare a schimbării regimului politic din România, la 11 iulie 1948 s-a adoptat Decretul 

Lege nr. 119/1948, prin care un număr de 351 societăţi din diverse domenii erau preluate 

de către stat, iar Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa se găseau în capul listei. A urmat o 

perioadă de aproape un an, până în august 1949, când ele au fost integrate unor structuri 

de stat nou create. 

 Etapa SOVROM (1949-1954). Ca urmare a 

clauzelor acordului de armistiţiu cu U.R.S.S., 

în România s-au constituit societăţile mixte de 

tip SOVROM care au durat până la 30 

septembrie 1954.  

Documentele ce stau la baza existenţei acestei etape sunt acordul de colaborare sovieto 

- român din 8 mai 1945 şi Decretul 334/10 august 1949.  

În cadrul acestei etape până la sfârşitul anului 1949 a avut loc dezagregarea efectivă a 

societăţii UDR, uzinele din Reşiţa devenind de acum componente ale nou înfiinţatelor 

societăţi mixte SOVROMMETAL (ramura metalurgică) şi SOVROMUTILAJPETROLIFER 

(ramura de construcţii de maşini).  

  

S-a pus astfel capăt, pentru prima dată după aproape 180 de ani, unicităţii şi indivizibilităţii 

unui patrimoniu integrat iar consecinţele acestei rupturi brutale continuă să se facă 

resimţite şi în prezent. 

 Etapa "Combinatul Metalurgic Reşiţa" (1954-1962), în care SOVROMMETAL şi 

SOVROMUTILAJPETROLIFER au fost reunite într-o singură entitate 

administrativă cu denumirea Combinatul Metalurgic Reşiţa din cadrul Ministerului 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 18 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

Industriei Grele (ulterior Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini), conform 

Hotărârii Consiliului de Miniştri 864/10 iulie 1954. 

 Etapa Uzinei Constructoare de Maşini Reşiţa (după 1 aprilie 1962), în care 

societatea a fost în subordinea mai multor ministere sau centrale industriale, 

purtând după Decretul 162/1973 o altă denumire: Întreprinderea de Construcţii de 

Maşini Reşiţa.  

De menţionat că între octombrie 1969 şi martie 1973, 

întreprinderea a constituit nucleul de polarizare al 

Grupului de Uzine Reşiţa înfiinţat în 1969.  

În cadrul acestuia mai intrau: Uzinele de Construcţii 

Metalice Bocşa, Uzinele de Construcţii de Maşini 

Caransebeş, Uzinele Mecanice Timişoara şi Institutul 

de Cercetare şi Proiectare Echipamente Hidroenergetice Reşiţa.  

 Etapa Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa S.A. (după februarie 1991).  

Ca urmare a elaborării şi aplicării prevederilor legilor 15/1990 şi 31/1990, prin Hotărârea 

de Guvern nr. 1296/1990, completată ulterior cu Hotărârea de Guvern nr. 334/1991, ICM 

Reşiţa s-a reorganizat şi transformat în Societate Comercială pe Acţiuni - persoană juridică 

română, înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului Caraş-Severin, la nr. J.11/4 din 12 

februarie 1991. În condiţiile aplicării Legii privatizării (nr. 58/1991) la 10 iunie 1993, 

proprietatea a fost transferată în proporţie de 70% către Fondul Proprietăţii de Stat şi în 

proporţie de 30% către Fondul Proprietăţii Private I Banat-Crişana. 

 

Cu privire la perioada postnaţionalizare se constată că după  1948 în istoria uzinelor din 

Reşiţa a urmat un moment de cotitură.  

Uzinele continuau să rămână cea mai importantă unitate a industriei grele româneşti, dar 

a început să se observe şi o marginalizare a lor, fenomen care s-a manifestat aproape 

continuu în următoarele patru decenii. Astfel, uzinelor din Reşiţa le-au fost luate la diferite 

momente şi sub diferite motive o serie de produse pe care le asimilaseră şi realizaseră în 

condiţii foarte bune cum sunt: construcţii metalice şi poduri între 1953 şi 1958; roţi montate 

în 1959; utilaj petrolifer în 1954-1955; transformatoare, aparataj electric şi motoare 

electrice de mărime mijlocie în 1957; poduri rulante şi macarale după 1973; 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 19 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

schimbătoare de cale ferată în 1955; utilaj termoenergetic (turbine cu abur, turbo 

generatoare şi echipamente asociate) în 1977; boghiuri pentru locomotive în 1981. 

Perioada postnaționalizare include transformări profunde corelate cu evoluţia proceselor 

tehnologice.  

Astfel, au fost asimilate şi introduse in fabricaţie: turbine cu abur şi turbogeneratoare 

electrice, noi compresoare de aer, motoare Diesel şi boghiuri pentru locomotive, cuzineţi, 

hidroagregate energetice (turbine hidraulice, hidrogeneratoare electrice, regulatoare de 

turaţie), motoare Diesel pentru propulsie nave maritime, echipamente pentru industria 

chimică, metalurgică, echipamente hidromecanice(vane hidraulice, servomotoare 

hidraulice mari), respectiv au fost scoase din fabricaţie locomotivele cu abur. 

Istoria celor patru decenii (1948-1989) ale economiei planificate, este extrem de densă din 

punct de vedere al faptelor.  

Putem afirma că nu a existat program important al dezvoltării economiei naţionale din 

România, din această perioadă, la realizarea căruia UCM Reşiţa să nu fi fost implicată 

într-un anumit grad, prin asimilarea sau producerea de maşini, echipamente, utilaje printre 

care amintim: 

 programul de dezvoltare a bazei energetice (cu maşini şi utilaje termoenergetice 

sau hidro energetice)  

 programul nuclear 

 programul de dezvoltare a transporturilor feroviare  

 programul de dezvoltare a flotei maritime  

 programul de dezvoltare a industriei metalurgice, miniere sau chimice.  

 

 Perioada postprivatizare  

Prin vânzarea de către APAPS (Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea 

Participatiunilor Statului) la 23 decembrie 2003, a întregului pachet de acţiuni deţinute de 

stat (60,7908%) consorţiului format din societatea elveţiană INET A.G. şi Asociaţia 

Salariaţilor UCM Reşiţa, uzinele au trecut în perioada postprivatizare. 
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 Perioada de insolvenţă. 

În şedinta Consiliului de Administraţie din 30.11.2011 s-a hotărât deschiderea procedurii 

generale a insolvenţei, cu intenţia de reorganizare a activităţii, depunându-se la tribunal 

documentele necesare. În data de 06.12.2011, în dosarul 75017/3/2011 Tribunalul 

Bucureşti, Secţia a VII-a civilă, a dispus admiterea cererii privind deschiderea procedurii 

insolvenţei, lăsând  societăţii dreptul de conducere a activităţii, de administrare a bunurilor, 

drepturi menţinute sub supravegherea administratorului judiciar desemnat de judecătorul 

sindic – consorţiul format din practicienii în insolvenţă EURO INSOL SPRL şi  VF 

INSOLVENŢA  SPRL. 

 

Societatea, sub diferite denumiri, regimuri și proprietari, a acumulat în timp, o cultură 

aparte şi a ajuns la o reputaţie deosebită bazată pe tradiţie, competenţă şi calitate, astfel 

marca UCM Reşiţa a fost exportată în aproape 40 de ţări, inclusiv în unele ţări cu o veche 

tradiţie industrială. 

Uzina din Reşiţa a reuşit să menţină o activitate industrială neîntreruptă timp de  250 ani 

prin adaptarea continuă, automată a tipului şi sortimentului de produse fabricate la 

cerinţele pieţei.  

De-a lungul istoriei sale a fabricat o varietate foarte mare de produse, unele dintre ele, 

premiere de prestigiu la nivel naţional sau situate în avangarda progresului tehnic 

european.  

Este semnificativă prezentarea volumului producţiei pentru câteva din produsele 

reprezentative: 

 1.461 de locomotive cu abur, din care: 

 311 cu ecartament îngust de 948 mm şi 760 mm 

 924 cu ecartament normal de 1.435 mm 

 224 cu ecartament special de 1524 mm pentru URSS 

 2 cu ecartament special de 1.000 mm pentru Vietnam 

 peste 180 poduri metalice feroviare şi rutiere mari 

 peste 6.000 bucăţi compresoare de aer industrial 

 peste 1,5 milioane kW motoare electrice 
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 peste 1 milion kW utilaj termo energetic (turbine cu abur/generatoare) 

 4.008 perechi boghiuri pentru locomotive magistrale 

 peste 9,5 milioane CP motoare Diesel pentru locomotive, grupuri Diesel 

 generatoare, propulsie fluvială 

 peste 1,3 milion CP motoare Diesel pentru propulsie nave maritime 

 peste 200 bucăţi servomotoare hidraulice mari 

 peste 9,5 milioane CP motoare Diesel pentru locomotive, grupuri Diesel 

generatoare, propulsie fluvială 

 peste 6,2 milioane kW hidroagregate (turbine hidraulice/generatoare electrice). 

 

UCM Reșița SA a realizat echipamentele aferente a peste 90% din sistemul hidroenergetic 

naţional, punând în funcţiune peste 6.325 MW putere instalată, care reprezintă 326 grupuri 

hidroenergetice. 

Se cuvine să subliniem contribuția UCM Reșița la câteva din cele mai reprezentative 

hidrocentrale din România: 

- Hidrocentrala Porţile de Fier I – putere instalată 1080 MW; 6 hidroagregate echipate 

cu Turbine Kaplan cu ax vertical: 

 Proiectare UCM Reşiţa (Turbine licenţă L.M.Z.Leningrad) şi 

execuţie UCM Reşiţa 

 An proiect : 1968 

- Hidrocentrala Porţile de Fier II – putere instalată 250 MW; 8 hidroagregate echipate 

cu Turbine Kaplan cu ax orizontal: 

 Proiectare şi execuţie UCM Reşiţa pt. 6 grupuri + 2 grupuri 

fabricaţie rusească  (L.M.Z.Leningrad + Electrosila) 

 An proiect : 1980 

- Hidrocentrala Vidraru – putere instalată 220 MW; 4 hidroagregate echipate cu 

Turbine Francis cu ax vertical. Ca şi particularitate: Centrala este situată pe malul 

drept al râului Argeş întro cavernă situată la 104 m sub nivelul râului  şi cuprinde 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 22 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

caverna sălii maşinilor de 75 m lungime, 16 m lăţime şi 34 m înălţime, continuată 

cu boxele transformatoarelor de înaltă tensiune. 

  Proiectare + execuţie: Turbine – CKD Blansko, Cehia şi 

Hidrogeneratoare: Skoda, Cehia. 

- Hidrocentrala Râul Mare – Retezat – putere instalată 335 MW; 2 hidroagregate 

echipate cu Turbine Francis cu ax vertical. Centrala – construcţie subterană de 

mare cădere (582,50 m), este a doua centrală de vârf de pe râurile interioare din 

ţară. 

 Proiectare şi execuţie UCM Reşiţa  

 An proiect: 1976 

- Hidrocentrala Lotru – Ciunget – putere instalată 510 MW; 3 hidroagregate echipate 

cu turbine Pelton cu ax vertical. Centrala este amplasată în subteran, caverna 

executată având dimensiunile: L = 106 m, l = 18 m, H = 36 m. 

 Proiectare UCM Reşiţa ( Turbine licenţa NERPIC, Franţa) şi 

execuţie UCM Reşiţa 

 An proiect: 1969 

3.2. Date generale 

 

UCM Reşiţa SA, societate comercială pe acţiuni, înmatriculată şi funcţionând conform 

legislaţiei româneşti, cu sediul social situat în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle , nr. 15, 

Clădirea Charles de Gaulle Plaza,  etaj 3, birou Peleș, sector 1, şi sediu administrativ 

(punct de lucru) în Reşiţa, Str. GOLULUI, nr. 1, judeţul Caraş-Severin a fost înregistrată la 

Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654.  

UCM Reşiţa este amplasată pe două platforme industriale ( ABC şi Câlnicel) situate în 

două zone diferite ale oraşului Reşiţa, pe o suprafaţă totală de 44,5 hectare.   

De asemenea, Societatea deţine numeroase active din afara sferei de producţie, atât în 

Reşiţa ( Casa de cultură, Grădiniţa cu Program Prelungit “Semenic”, denumită anterior 

Grădiniţa cu  Program Prelungit nr. 7, blocuri de locuinţe - foste cămine de nefamilişti, 
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apartamente, terenuri etc.), cât şi în Anina ( Fabrica de Şuruburi) şi un teren în Râmnicu 

Vâlcea. 

Activitatea de producţie a Societăţii este structurată pe următoarele secţii de producţie: 

 Secţia Turbine şi Piese Schimb Navale 

 Secţia Mecanică Grea 

 Secţia Maşini Electrice I 

 Secţia Maşini Electrice II 

 Secţia  Ansamble Sudate şi Prelucrări Mecanice 

 Secţia  Tratamente Termice. 

Din dotările existente în secțiile de producție amintite pot fi evidențiate multe capacități cu 

caracter unicat din punct de vedere al dimensiunilor și complexității, precum: 

 freză portală Gantry Mill, în CNC, cu lungime activă totală a mesei de 22 m, lățime 

de 6 m și înălțime de 5 m 

 patru strunguri Carussel, în CNC, capabile să prelucreze piese cu diametrul de 8 

până la 10 metri 

 strung Carussel convențional Kolomna cu diametrul maxim ce poate fi prelucrat de 

16 metri 

 patru Bohrwerg-uri Innse, în CNC,  cu mese rotative 4 x 5 metri și înălțime maximă 

3,5 metri 

 două strunguri cu vârf Justina, în CNC, unul dintre ele putând prelucra piese până 

la 3,3 metri diametru, lungime până la 20 metri și greutate maximă 80 tone, ideal 

pentru prelucrarea arborilor individuali sau a rotorilor tip Franciss cuplați de aceștia 

pentru abateri minime în zona lagărelor 

 patru Bohrwerg-uri mijlocii, în CNC, Pegard și Forest, din care două cu masă 

rotativă 

 freză portală Gantry Mill, în CNC, cu lungimea activă a mesei de 10 metri, lățime 

de 3,5 metri și înălțime de 2,5 metri specializată în frezarea în comandă numerică 

a profilelor hidraulice complexe ale paletelor rotor Kaplan sau a paletelor aparatelor 

directoare 

 două ștanduri electrice de probe și două mașini de echilibrat dinamic. 

UCM Reşiţa deţine 70,8333 % din părţile sociale de la SC Multi-Farm SRL, al cărei obiect 

principal de activitate îl reprezintă comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice. 
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De asemenea, Societatea are participaţii la Bursa Română de Mărfuri (BRM), deţinând 23 

de acţiuni având o valoare nominală de 1.000 lei pe acţiune, titluri ce reprezintă 0,29% din 

capitalul BRM. 

3.3. Obiect de activitate 

 

Domeniul principal în care UCM Reşiţa SA îşi desfăşoară activitatea este fabricarea de 

echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor 

pentru avioane, autovehicule şi  motociclete) – 281. 

Activitatea principală a Societăţii constă în fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia 

celor pentru avioane, autovehicule şi  motociclete)  – 2811 Cod CAEN. 

Obiectul principal de activitate al Societăţii este fabricarea şi comercializarea de 

hidroagregate (turbine hidraulice, vane, regulatoare şi hidrogeneratoare), echipamente 

hidromecanice, servomotoare hidraulice mari şi altele asemenea. 

Societatea furnizează, de asemenea, şi servicii de reabilitare şi îmbunătăţire, inginerie 

specializată şi asistenţă tehnică în domeniile legate de obiectul său principal de 

activitate.  

Produsele şi serviciile Societăţii sunt livrate/prestate atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa 

externă.  

În fotografiile de mai jos sunt reprezentate câteva din produsele executate și livrate în 

decursul timpului de SC UCM Reșița SA și care se găsesc în exploatare:  

 

 Rotor generator 
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Rotor Kaplan     

 

 

 

 

 

 Aparat director 
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               Rotor microturbină Francis        

 

 

       Cameră spirală 

 

 

                         

                                    Rotor turbină Francis        
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 Vană sferică 

 

 

                                         Vană  fluture      

 

 Arbore turbină 
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4.  Deschiderea procedurii insolvenţei 

4.1. Cauzele care au determinat deschiderea procedurii de 
insolvenţă  

4.1.1. Pierderea înlesnirilor la plata obligaţiilor faţă de Bugetul 
Statului şi Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate 

 

Conform legislaţiei în vigoare, la data privatizării, Societatea a beneficiat de unele înlesniri 

la plata obligaţiilor la Bugetul Statului, aflate în sold la 31.12.2003, conform Ordinului 

Comun (OC) nr. 6 din 3 aprilie 2006, emis de Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală (MFP-ANAF) şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului (AVAS), după cum urmează: 

 Au fost scutite de plată obligaţiile bugetare restante la 31.12.2003, în sumă de 

54.018.544 lei (TVA, impozit pe profit, contribuţia la asigurări sociale datorată de 

angajator şi taxe speciale), precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestor 

obligaţii, în sumă de 114.160.603 lei.  

 Au fost eşalonate la plată pe 5 ani, cu perioadă de graţie de 6 luni, obligaţiile 

bugetare restante la data de 31.12.2003, în sumă de 11.481.825 lei (impozit pe 

salarii, impozit pe veniturile din salarii, contribuţia la asigurări sociale de sănătate 

datorată de angajator şi alte obligaţii). 

La 29.03.2007, Societatea a beneficiat şi de Ordinul nr. 9083, emis de către AVAS privind 

acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale 

de Sănătate (FNUASS) restante la 30.06.2003 şi neachitate la 21.02. 2007, prin care: 

 Au fost scutite de plată dobânzile şi penalităţile aferente obligaţiilor către FNUASS 

calculate până la data protocolului (14.11.2003) prin care AVAS a preluat creanţe  

bugetare de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în sumă totală de 

9.537.055 lei, reprezentând contribuţia la asigurări sociale de sănătate (angajator 

şi angajaţi). 

 Au fost eşalonate la plată pe 5 ani, cu perioadă de graţie de 6 luni, obligaţiile 

restante către FNUASS, reprezentând contribuţiile restante la asigurările sociale de 
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sănătate (angajator şi angajaţi) la 30.06.2003, în sumă de 8.449.102 lei. 

Pentru sumele eşalonate la plată prin cele două Ordine Comune, menţionate mai sus, au 

fost calculate  şi  înregistrate dobânzi, de  0,1% pe zi ,conform prevederilor legale, stabilite 

prin Codul de procedură fiscală. 

Conform Ordonanţei 45/2004, art.1, alin.6 şi art. 1¹ pentru perioada 2004-2006, 

reprezentând perioada dintre data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii 

ordinului comun, trebuiau scutite la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente 

obligaţiilor bugetare eşalonate, prin emiterea unui Ordin Comun Suplimentar, iar obligaţiile 

bugetare şi neachitate până la data emiterii Ordinului Comun trebuiau eşalonate pe o 

perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, prin emiterea unui Act Adiţional 

la Ordinul Comun. 

Întrucât aceste acte suplimentare nu au fost emise, în martie 2008, Societatea a acţionat 

în Instanţă, ANAF-ul deoarece toate aceste sume erau evidenţiate în Fişa pe Plătitor, 

majorându-se de la o zi la alta.   

Prin Sentința civila nr. 440/10.10.2011 Curtea de Apel Timișoara a respins contestația 

UCM Reșița, iar prin Decizia civilă nr. 371825.09.2012 Înalta Curte de Casație și Justiție 

a respins recursul UCM Reșița.  

Evidenţierea acestor datorii în Certificatele de Atestare  Fiscală nu permiteau desfăşurarea 

activităţii UCM Reşiţa în condiţii normale, deoarece Societatea nu avea acces la credite 

bancare pentru obţinerea capitalului de lucru şi întâmpina dificultăţi la depunerea 

documentaţiei în vederea participării la licitaţii. 

Astfel, UCM Reşiţa a ajuns într-un impas financiar, fiind din ce în ce mai greu să îşi onoreze 

datoriile faţă de Bugetele de Stat şi Local, dar şi faţă de salariaţi şi furnizori. 

Neachitarea obligaţiilor bugetare curente, începând cu luna august 2009, a atras după 

sine pierderea facilităţilor obţinute prin cele două Ordine Comune, Societatea fiind 

informată, prin Nota de Constatare nr. 1045041/26.01.2010 a Ministerului Finanţelor 

Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,  Direcţia Generală de Administrare a 

Marilor Contribuabili Bucureşti, de repunerea în sarcina sa a debitelor scutite, respectiv 

eşalonate, pentru care au început să se calculeze accesorii. 

Reactivarea datoriilor istorice, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente,  a atras 

după sine executarea silită a conturilor bancare, precum şi poprirea sumelor de încasat 

de la clienţi, aceştia fiind notificaţi să efectueze plăţile direct în conturile Bugetului de Stat, 
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precum şi instituirea de sechestre asupra bunurilor imobile ale Societăţii, blocând în 

totalitate, desfăşurarea normală a activităţii. 

Menţionăm faptul că, deşi Societatea nu a avut posibilitatea de a achita, în totalitate, 

datoriile curente la bugetul consolidat al statului, în conformitate cu cerinţele impuse prin  

cele două Ordine Comune (MFP-ANAF şi AVAS), totuşi, plata eşalonărilor prevăzute în 

acestea a fost efectuată,  respectându-se, întocmai,  graficele de eşalonare, atât în ceea 

ce priveşte sumele de achitat cât şi termenele de plată. 

Astfel, la 15.04.2011 a fost achitată ultima rată prevazută în eşalonarea acordată  de 

MFP-ANAF  prin Ordinul Comun nr.6/2006 . 

Până la data intrării în procedură de insolvenţă, respectiv 06.12.2011, Societatea a achitat,  

la scadenţele prevăzute în grafic, sumele eşalonate prin Ordinul Comun emis de AVAS, 

astfel,  rămânând un rest de 673.419 lei, din care 625.854 lei debit şi 47.656 lei majorări 

aferente, sumă cu care AVAS, actualmente AAAS ( Autoritatea pentru Administrarea 

Activelor Statului ) s-a înscris în Tabelul Preliminar al Creanţelor. 

 

4.1.2.   Criza economică  
 

Criza financiară declanșată în SUA la sfârșitul anului 2007, care a cuprins aproape 

întreaga planetă transformându-se într-o criză economică, a afectat și activitatea UCM 

Reșița SA.  

Lipsa de lichidități și de mijloace de plată a agenților economici parteneri ai Societății a 

condus la un blocaj financiar major, finanțat prin acumularea simultană de creanțe și datorii 

comerciale și bugetare. 

 

4.1.3.  Emitere instrumente de plată (bilete la ordin) fără 
acoperire 

 

Datoriile  acumulate au determinat emiterea în cascadă de instrumente de plată, cu 

scadenţe de până la 365 zile, astfel că, începând cu luna martie 2010, pe fondul lipsei de 

disponibilităţi, nu a mai fost posibilă onorarea acestora  la scadenţă. 
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Datorită gradului ridicat de neîncasare a creanțelor, în perioada 2009-2010 au fost emise 

bilete la ordin, nesustenabile în cash-flow, în valoare totală de 23.085.528,92 lei.  

Imposibilitatea achitării datoriilor pentru care au fost emise instrumente de plată a condus, 

printre altele, la nerespectarea termenelor de livrare de către diverşi furnizori, cu 

consecinţa afectării capacităţii Societăţii de a-şi procura materia primă pentru producţie. 

O altă consecinţă a neonorării la scadenţă a biletelor la ordin emise a constituit-o 

demararea de către furnizorii neplătiţi a acţiunilor de executare silită împotriva Societăţii, 

cu poprirea conturilor şi împovărarea acesteia cu alte cheltuieli de judecată şi executare. 

 

4.2. Administrarea şi conducerea Societăţii în perioada  de 
observaţie 

4.2.1. Administrarea  Societăţii în perioada de observaţie 
 

Conform Încheierii Tribunalului Bucureşti din data de 06.12.2011, în urma admiterii cererii 

privind deschiderea procedurii de insolvenţă, Societatea şi-a păstrat dreptul de 

administrare a  bunurilor sub supravegherea administratorului judiciar VF INSOLVENŢĂ 

SPRL, desemnat de judecătorul sindic. 

Ulterior, prin Încheierea de şedinţă a Tribunalului Bucureşti din data de 29.05.2012 a fost 

desemnat, în calitate de administrator judiciar al debitoarei, consorţiul format din 

practicienii în insolvenţă VF INSOLVEŢĂ SPRL şi EURO INSOL SPRL. 

Consorţiul VF INSOLVEŢĂ SPRL şi EURO INSOL SPRL a fost confirmat de Adunarea 

Creditorilor din data de 11.11.2013, conform Procesului Verbal nr. 2876/11.11.2013, 

publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.18943/13.11.2013. 

Conform art. 18 din Legea 85/2006, privind procedura insolvenţei, după deschiderea 

procedurii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, din data de 20.01.2012,l-a 

desemnat pe  domnul Dan Nicolae OBĂDĂU  ca Administrator Special al Societăţii care 

să reprezinte interesele societăţii şi ale acţionarilor şi să participe la procedură. 

Începând cu aceeaşi dată, încetează mandatul de administrare acordat membrilor 

Consiliului de Administratie.  

În cadrul  Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 12.11.2012 s-a 

aprobat noua structură de administrare specială a Societăţii  formată din doi reprezentanţi, 
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care acţionează, reprezintă şi angajează Societatea împreună, având drept de semnătura 

conjunctă. 

Astfel, au fost desemnaţi, în calitate de Administratori Speciali ai Societăţii , dl. Cosmin 

URSONIU şi dna Nicoleta Liliana IONETE. Începând cu aceeaşi dată a încetat mandatul 

de Administrator Special al d-lui Dan Nicolae Obădău . 

 

4.2.2. Conducerea executivă a Societăţii în perioada de 
observaţie 

 

Conducerea executivă a Societăţii în perioada de observaţie a avut următoarea 

componenţă: 

 Dl  Dan Nicolae OBĂDĂU – Director General până în noiembrie 2012  

 Dl Cosmin URSONIU - Director General Adjunct  până în noiembrie 2012, apoi       

Director General 

 D-na Sorina Daniela POP – Director Economic până în februarie 2012 

 D-na Nicoleta Liliana IONETE – Director Economic din februarie 2012, iar din 

octombrie 2013 Director Economic și Resurse Umane 

 Dl  Ioan PUICHIȚĂ - Director Comercial şi Management Contracte până în 

noiembrie  2013 

 Dl  Daniel BANDRABUR - Director Comercial şi Management Contracte până în 

decembrie  2016 

 Dl  Ştefan VERDEȚ- Director Producţie  până în martie 2020 

 Dl Cristian MURGU – Director Producție din aprilie 2020 

Conducerea executivă a companiei a fost numită pe o perioadă de timp nedeterminată. 

Niciun  membru al conducerii administrative sau executive a Societăţii nu participă la 

capitalul social și nici  nu a fost implicat în litigii sau proceduri administrative, în ultimii cinci 

ani. 
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4.3  Activitatea Adunării Creditorilor şi Comitetului Creditorilor UCM 
Reşiţa SA în perioada de observaţie 

 

4.3.1 Hotărârile Adunării Creditorilor UCM Reşiţa SA în perioada 
de observaţie 

 
Adunarea Creditorilor din data de 22.02.2012 a avut pe ordinea de zi următoarele 

puncte: „primul punct - prezentarea situaţiei debitorului, al doilea punct - desemnarea 

Comitetului Creditorilor şi al treilea punct - confirmarea Administratorului Judiciar V.F. 

Insolvenţă SPRL şi stabilirea onorariului acestuia.” Referitor la primul punct de pe ordinea 

de zi, Administratorul Judiciar a prezentat demersurile efectuate de la data deschiderii 

procedurii insolvenţei faţă de UCM Reşiţa SA, precum şi o succintă prezentare a 

Administratorului Special cu privire la măsurile luate de societate în ultimul an, anterior şi 

după data deschiderii procedurii. Cu privire la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, 

creditorii au putut alege un Comitet al Creditorilor, supunându-se aprobării creditorilor 

desemnarea unui Comitet format din 3 sau 5 membri. Adunarea Creditorilor a hotărât 

desemnarea Comitetului Creditorilor format din 3 membrii: Preşedinte – ANAF, Membru – 

AVAS şi Membru – INET. În ceea ce priveşte cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, 

nu s-a întrunit cvorum de vot .   

Adunarea Creditorilor din data de 23.04.2012 a avut pe ordinea de zi „Confirmarea 

Consorţiului format din administratorii judiciari V.F. Insolvenţă SPRL şi EURO INSOL SPRL 

cu un onorariu total de 3% (exclusiv TVA) din cifra de afaceri anuală a debitoarei.” Întrucât 

D.G.F.M.B. a solicitat prorogarea discutării şi aprobării ordinii de zi, s-a constatat că nu s-

a întrunit cvorumul de vot pentru aprobarea ordinii de zi, urmând a se convoca o nouă 

adunare a creditorilor la o dată ce urma a fi stabilită ulterior.   

Adunarea Creditorilor din data de 11.11.2013 a avut pe ordinea de zi „Confirmarea 

Consorţiului format din administratorii judiciari VF Insolvenţă SPRL şi EURO INSOL SPRL 

şi aprobarea ofertei financiare.” Adunarea Creditorilor a confirmat Consorţiul format din 

Administratorii judiciari V.F. Insolvenţă SPRL şi EURO INSOL SPRL şi a aprobat oferta 

financiară compusă dintr-o remuneraţie lunară de 2.500 lei, exclusiv TVA, pentru fiecare 

practician şi o remuneraţie procentuală de 3%, exclusiv TVA, din valorificarea bunurilor 

debitoarei şi/sau recuperarea creanţelor acesteia. 
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Adunarea Creditorilor din data de 18.12.2013 a avut pe ordinea de zi „Desemnarea unui 

nou membru al Comitetului Creditorilor având în vedere că ANAF nu mai deţine calitatea 

de creditor înscris în tabelul de creanţe al debitoarei UCM Reşiţa SA, întrucât, ca urmare 

a prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 97/21.10.2013, începând cu data intrării în vigoare a 

menţionatei ordonanţe, raportat la creanţa bugetară care face obiectul acesteia (n.n. art. 

2 alin. (1) – creanţele bugetare ale bugetului general consolidat înscrise pe tabelul 

preliminar sau în cel definitiv şi creanţele bugetare născute după data deschiderii 

procedurii şi până la data de 21.10.2013, data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 97/2013, 

AAAS se subrogă în drepturile şi obligaţiile ANAF.” Întrucât s-a constatat că nu au fost 

întrunite prevederile art. 16 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 s-a hotărât ca Administratorul 

Judiciar să reconvoace Adunarea Creditorilor. În aceeaşi zi la ora 14:14, prin fax s-a 

transmis Administratorului Judiciar adresa nr. 49908 de către Consiliul Local Reşiţa – 

Serviciul Public „Direcţia Impozite şi Taxe”, prin care şi-a arătat disponibilitatea de a face 

parte din Comitetul Creditorilor. 

Adunarea Creditorilor din data de 27.01.2014 a avut pe ordinea de zi „Desemnarea unui 

nou membru al Comitetului Creditorilor având în vedere că ANAF nu mai deţine calitatea 

de creditor înscris în tabelul de creanţe al debitoarei UCM Reşiţa SA, întrucât, ca urmare 

a prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 97/21.10.2013, începând cu data intrării în vigoare a 

menţionatei ordonanţe, raportat la creanţa bugetară care face obiectul acesteia (n.n. art. 

2 alin. 1 – creanţele bugetare ale bugetului general consolidat înscrise pe tabelul 

preliminar sau în cel definitiv şi creanţele bugetare născute după data deschiderii 

procedurii şi până la data de 21.10.2013, data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 97/2013, 

AAAS se subrogă în drepturile şi obligaţiile ANAF.” Adunarea Creditorilor a hotărât 

desemnarea Consiliului Local Reşiţa – „Serviciul Impozite şi Taxe” în calitate de membru 

al Comitetului Creditorilor. 

Adunarea Creditorilor din data de 07.04.2014  a avut pe ordinea de zi „Soluţionarea 

contestaţiei formulate de GDF SUEZ Energy România SA împotriva hotărârii Comitetului 

Creditorilor din data de 10.03.2014 publicată în BPI nr. 4917/11.03.2014.” 

Adunarea Creditorilor a hotărât respingerea contestaţia GDF SUEZ Energy România SA 

împotriva hotărârii Comitetului Creditorilor din data de 10.03.2014 . 

Adunarea Creditorilor din data de 05.10.2018  a avut pe ordinea de zi „Aprobarea 

metodei si a regulamentului de vanzare a activelor situate în Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 35 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

jud. Caraş-Severin (platforma Mociur-Resita).” Adunarea Creditorilor a hotărât aprobarea 

punctului de pe ordinea de zi. 

Adunarea Creditorilor din data de 18.11.2019  a avut pe ordinea de zi „Desemnarea 

celui de-al treilea membru al Comitetului Creditorilor.” Avand in vedere solicitarea 

creditorului majoritar AAAS, s-a prorogat discutarea ordinii de zi la o alta adunare de 

creditori. 

Adunarea Creditorilor din data de 26.11.2019  a avut pe ordinea de zi „Desemnarea 

celui de-al treilea membru al Comitetului Creditorilor.” Avand în vedere solicitarea 

creditorului majoritar AAAS, s-a prorogat discutarea ordinii de zi la o altă adunare de 

creditori. 

Adunarea Creditorilor din data de 10.06.2020  a avut pe ordinea de zi „Exprimarea 

votului asupra unui plan de reorganizare privind un debitor la care UCM RESITA S.A. are 

calitatea de creditor.” Adunarea Creditorilor nu a exprimat votul asupra unui plan de 

reorganizare privind un debitor la care UCM RESITA S.A. are calitatea de creditor. 

Adunarea Creditorilor din data de 29.06.2020  a avut pe ordinea de zi „Aprobarea 

metodei si a regulamentului de vanzare a terenului in suprafata de 569 mp., proprietatea 

U.C.M. Resita, liber de sarcini, inscris in Cartea Funciara nr. 39581, nr. topo 

1127/a/1/2/2/2/2/I/19/d/3/28/18/12/a/2/c, evaluat la pretul de 3.808 euro, exclusiv 

TVA.”Adunarea creditorilor nu a aprobat metoda si regulamentul de vânzare a terenului. 

Adunarea Creditorilor din data de 15.07.2020  a avut pe ordinea de zi „Aprobarea 

metodei si a regulamentului de vanzare a terenului in suprafata de 569 mp., proprietatea 

U.C.M. Resita, liber de sarcini, inscris in Cartea Funciara nr. 39581, nr. topo 

1127/a/1/2/2/2/2/I/19/d/3/28/18/12/a/2/c, evaluat la pretul de 3.808 euro, exclusiv TVA. 

Adunarea creditorilor nu a aprobat metoda si regulamentul de vanzare a terenului.  

Adunarea Creditorilor din data de 09.09.2020  a avut pe ordinea de zi „Valorificarea 

terenului în suprafață de 569 mp, proprietatea UCM Reșița, înscris în CF nr. 39581, nr. 

topo 1127/a/1/2/2/2/2/l/19/d/3/28/18/12/a/2/c, liber de sarcini si liber de constructii, la prețul 

de 3.892 euro, plus TVA, potrivit metodei și regulamentului de valorificare stabilite de 

Adunarea Creditorilor.” Adunarea creditorilor a aprobat valorificarea terenului precizat mai 

sus, prin licitație publică cu strigare ascendentă. 
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4.3.2 Deciziile Comitetului Creditorilor UCM Reşiţa SA în perioada 
de observaţie 

 

Comitetul Creditorilor din data de 04.07.2012  

Comitetul Creditorilor, convocat şi prezidat de Administratorul judiciar, a hotărât în 

unanimitate desemnarea SC PRECISS CONSULTING SRL ca evaluator în vederea 

stabilirii valorii estimative a garanţiilor şi în vederea stabilirii valorii estimative a bunurilor 

debitoarei SC UCM RESITA SA ce ar putea fi valorificate în caz de faliment. 

Comitetul Creditorilor din data de 02.10.2013  

Comitetul Creditorilor, convocat şi prezidat de Administratorul judiciar, a aprobat cu două 

voturi din trei solicitarea Administratorilor Speciali ai UCM Reşiţa, înaintată 

Administratorului Judiciar, în vederea aprobării valorificării a circa 350 tone deşeuri de fier, 

prin metoda licitaţiei publice, pornind de la preţul celei mai avantajoase oferte din punct 

de vedere financiar, respectiv preţul oferit de SC Tehnodinamic SRL. 

Comitetul Creditorilor din data de 11.02.2014 

În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Administratorul Judiciar, la solicitarea 

Administratorilor Speciali, a apreciat ca fiind oportună, convocarea Comitetului Creditorilor 

având pe ordinea de zi: „aprobarea valorificării a circa 700 tone deşeuri feroase şi 

neferoase, aflate în ceaa mai mare parte pe platforma Mociur, pe care în prezent UCM 

Reşiţa nu mai desfăşoară nici un fel de activitate, fiind în permanenţă, ţinta unor posibile 

furturi şi vandalizări, mai ales datorită vecinătăţii unor cartiere rău famate”. S-a prorogat 

discuţia cu privire la ordinea de zi, deoarece, doi membri, respectiv AAAS şi Consiliul Local 

Reşiţa,  au votat  prorogarea discuţiei, iar cel de-al treilea, INET ag a votat “pentru”ordinea 

de zi. 

Comitetul Creditorilor din data de 19.02.2014 

În temeiul art. 49, alin. (2) din Legea 85/2006, Administratorii Speciali ai UCM Reşiţa, prin 

Memoriul nr. 274/DF0000/12.02.2014, au solicitat Administratorului Judiciar convocarea 

Comitetului Creditorilor pentru aprobarea suplimentării măsurilor de securitate şi pază pe 

platforma Mociur. Administratorul Judiciar a luat act de votul pozitiv al celor trei membrii ai 

Comitetului Creditorilor, acordat  solicitării  Administratorilor Speciali de suplimentare a 

măsurilor de securitate şi pază pe platforma Mociur. 
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Comitetul Creditorilor din data de 10.03.2014 

Având în vedere faptul că, în data de 11.02.2014, doi dintre membrii Comitetului 

Creditorilor, respectiv AAAS şi Consiliul Local Reşiţa, au votat prorogarea discuţiei cu 

privire la solicitarea Administratorilor Speciali de vânzare a 700 tone deşeuri feroase şi 

neferoase, Administratorul Judiciar a procedat la reconvocarea Comitetului Creditorilor 

pentru data de 10.03.2014. AAAS şi Consiliul Local Reşiţa au votat  “împotrivă”, iar INET 

AG „pentru”, prin urmare nu s-a întrunit cvorum de vot. 

Comitetul Creditorilor din data de 28.08.2014 

Administratorul Judiciar - consorţiul EURO INSOL SPRL şi VF Insolvenţă SPRL a 

convocat Comitetul Creditorilor UCM Reşiţa SA având ca ordine de zi „aprobarea solicitării 

Administratorilor Speciali de a valorifica cca 800 tone deşeuri feroase şi neferoase. 

Administratorii Speciali au propus ca sumele încasate în urma valorificării deşeurilor  să 

fie utilizate după cum urmează: 50% din suma obţinută să fie virată către Serviciul Public 

“ Direcţia Impozite şi Taxe”, în contul datoriilor curente la Bugetul Local, iar diferenţa de 

50% să fie utilizată pentru achiziţionarea componentelor necesare finalizării procesului de 

reabilitare a unor maşini-unelte, absolut necesare în procesul de producţie.” Comitetului 

Creditorilor a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi. 

Comitetul Creditorilor din data de 15.12.2014 

Comitetul Creditorilor a aprobat, cu două voturi din trei, solicitarea Administratorilor 

Speciali ai UCM Reşiţa SA înaintată Administratorului Judiciar privind extinderea 

valabilităţii Acordului de garantare – contract de credit nr. 165/2003, încheiat între BCR 

SA şi UCM Reşiţa SA, pentru perioada 01.01.2015 - 31.03.2015. 

Comitetul Creditorilor din data de 06.02.2015 

Ordinea de zi a Comitetului Creditorilor a constituit-o „aprobarea extinderii valabilităţii 

Acordului de garantare – contract de credit nr. 165/21.07.2001 (rectificare eroare materială 

din 165/abc/21.07.2003, conform Actului Adiţional DCCM nr. 165/abc/ABQ/18.12.2014), 

încheiat între BCR SA şi UCM Reşiţa SA, pentru perioada 31.03.2015 - 30.06.2015.” 

Creditorii INET AG şi Consiliul Local  Reşiţa au aprobat, fiind aprobată extinderea 

valabilităţii Acordului de garantare indicat mai sus. 

Comitetul Creditorilor din data de 02.03.2015 

Administratorul Judiciar a convocat Comitetul Creditorilor pentru „desemnarea unui 

evaluator, membru ANEVAR, în vederea stabilirii valorii garanţiilor deţinute de creditori şi 
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aprobarea onorariului de evaluare”. Administratorul Judiciar a derulat o procedură de 

selecţie a societăţilor de evaluare acreditate ANEVAR, solictând şi primind următoarele 

oferte: Oferta nr. 185/24.02.2015 – ELF EXPERT SRL - 25.000 euro; Oferta nr. 

36/23.02.2015 - DARIAN DRS SA - 9.500 euro + TVA; Oferta nr. 402/20.02.2015 –  

ROMCONTROL SA - 37.000 euro +TVA. Comitetul Creditorilor a decis, cu două voturi din 

trei, desemnarea societăţii  DARIAN DRS SA, acreditată ANEVAR. 

Comitetul Creditorilor din data de 27.05.2015 

Comitetul Creditorilor a aprobat cu două voturi din trei solicitarea Administratorilor Speciali 

ai UCM Reşiţa SA de extindere a valabilităţii Acordului de garantare – contract de credit 

nr. 165/21.07.2001 (rectificare eroare materială din 165/abc/21.07.2003, conform Actului 

Adiţional DCCM nr. 165/abc/ABQ/18.12.2014), încheiat între BCR SA şi UCM Reşiţa SA, 

pentru perioada 30.06.2015-31.12.2015.  

Comitetul Creditorilor din data de 26.10.2015  

Ordinea de zi a Comitetului Creditorilor a fost aprobarea solicitării Administratorilor 

Speciali ai UCM Reşiţa SA înaintată Administratorului Judiciar în vederea desemnării 

societăţii care să asigure paza şi protecţia patrimoniului societăţii. S-a aprobat cu două 

voturi din trei solicitarea şi s-a desemnat societatea Divizia Pază Protecţie Consulting & 

Secutity SRL, în considerarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere financiar 

care întruneşte toate criteriile solicitate. 

Comitetul Creditorilor din data de 10.12.2015  

Convocarea Comitetului s-a făcut pentru aprobarea extinderii valabilităţii Acordului de 

garantare – contract de credit nr. 165/09.11.2001 încheiat  între BCR şi UCM Reşiţa, 

pentru perioada 31.12.2015 – 31.12.2016, extindere solicitată de  Administratorii Speciali 

ai UCM Reşiţa, SA. Creditorii INET AG şi Consiliul Local  Reşiţa au votat „pentru”, fiind 

aprobată extinderea valabilităţii Acordului de garantare indicat. 

Comitetul Creditorilor din data de 21.04.2016  

În cadrul acestei şedinţe a fost prezentat şi s-a luat act de raportul de evaluare întocmit în 

cadrul procedurii pentru bunurile aflate în patrimoniul UCM Reşiţa SA de evaluatorul 

DARIAN DRS SA în vederea stabilirii valorii garanţiilor. Nici unul dintre creditori nu a 

aprobat raportul de evaluare, Administratorul Judiciar a fost în imposibilitate de a întocmi 

tabelul definitiv. 
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Comitetul Creditorilor din data de 08.06.2016 

Convocarea Comitetului pentru această dată a avut pe ordinea de zi două puncte, şi 

anume: „Propunere de măsuri cu privire la raportul de evaluare întocmit în cadrul 

procedurii de insolvenţă a UCM Reşiţa SA şi Aprobarea măsurilor propuse de membrii 

Comitetului Creditorilor.” În această şedinţă s-a hotărât: cu privire la punctul 1 – Comitetul 

Creditorilor a propus efectuarea unei noi evaluări, iar cu privire la punctul 2 – nu s-a 

adoptat nici o măsură. Se va proceda la reconvocarea Comitetului Creditorilor. 

Comitetul Creditorilor din data de 06.03.2017  

Comitetul Creditorilor a aprobat solicitarea Administratorilor speciali ai UCM RESITA SA, 

inaintata Administratorului judiciar, in vederea actualizarii Raportului de Evaluare a 

patrimoniului intocmit de catre evaluatorul DARIAN DRS, acreditat ANEVAR si a aprobat 

oferta financiara in suma de 7.000 euro + TVA, platibila din averea debitoarei in echivalent 

lei. 

Comitetul Creditorilor din data de 12.03.2018  

Ordinea de zi a Comitetului Creditorilor a fost „Desemnarea unui consultant fiscal pentru 

stabilirea implicaţiilor fiscale pe care le poate genera vânzarea în bloc a 22 ha teren 

construit şi neconstruit, situat în Reşiţa pe platforma Mociur.” Comitetul Creditorilor a 

aprobat oferta cea mai avantajoasa, la un onorariu de 1.880 Euro plus TVA si a desemnat 

societatea MAZARS ROMANIA, in calitate de consultant fiscal. 

Comitetul Creditorilor din data de 05.10.2018 

Convocarea Comitetului pentru această dată a avut pe ordinea de zi cinci puncte. 

În această şedinţă s-a hotărât: cu privire la pct 1.) s-a luat act de Raportul de evaluare al 

activelor UCMR SA, actualizat; cu privire la pct 2.) s-a luat act de oferta de cumparare in 

bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur; cu privire la pct. 3.) s-a luat act de 

Încheierea pronunţata în data de 05.12.2017 de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 

75017/3/2011 privind ridicarea suspendării prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu 

privire la creanţa creditorului garantat şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a 

imobilelor situate în Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin (platforma Mociur-

Resita), active aflate in garantia creditorului SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD”; 

cu privire la pct. 4.) s-a aprobat cererea nr. 491/DF 0000/18.09.2018 formulata de 

Administratorii speciali, privind (i) Valorificarea activelor proprietatea UCMR RESITA SA, 

aflate in garantia AAAS si a activelor libere de sarcini situate pe platforma Mociur - Reşiţa, 
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str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin, la pretul de evaluare; (ii) Oportunitatea vânzării în 

bloc a tuturor bunurilor mobile şi imobile, proprietatea UCM Reşiţa SA, aflate pe platforma 

Mociur - Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin; cu privire la punctul 5.) s-a aprobat 

metoda de vanzare a activelor identificate la punctele 3 si 4, in sensul valorificarii in bloc 

a tututor activele de pe Platforma Mociur, prin licitatie publica cu strigare ascendenta, 

plecand de la suma de 2.844.000 Euro, cu plata unei garantii de 10% din pretul de 

evaluare, stabilirea unui pas de licitatie de 100.000 Euro . 

Comitetul Creditorilor din data de 26.03.2019  

Ordinea de zi a Comitetului Creditorilor a fost „Prezentarea Raportului nr. 1 cu privire la 

fondurile obtinute din valorificarea Platformei Mociur si a Planului de distribuire intre 

creditori nr. 1.” În urma şedinţei nu au fost adoptate masuri si nu s-au consemnat 

obiectiuni. Doi dintre cei trei membri ai Comitetul Creditorilor au luat act de Raportul nr. 1 

cu privire la fondurile obtinute din valorificarea Platformei Mociur si de Planul de distribuire 

intre creditori nr. 1, un membru si-a exprimat vot negativ, fara a mentiona obiectiunile sale, 

dar aratand ca va formula contestatie impotriva actelor prezentate. 

Comitetul Creditorilor din data de 25.11.2020  

Ordinea de zi a Comitetului Creditorilor a fost „Aprobarea solicitarii consortiului de 

administratori speciali nr. 396/DG 0000/11.11.2020 privind aprobarea constituirii unei 

garantii mobiliare in favoarea AAAS, asupra sumei de 14.670 euro, echivalent in lei, aflata 

in conturile debitoarei ca rezultat al sumelor incasate pentru bunurile libere de sarcini 

aferente vanzarii platformei Mociur, pentru punerea in executare a hotararii civile nr. 

2424/21.07.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Civila, prin care s-a 

dispus reintregirea garantiei creditorului AAAS, in conformitate cu solicitarea nr. 

20/17083/09.11.2020, privind reintregirea garantiei.” Comitetul Creditorilor a aprobat in 

unanimitate solicitarea consortiului de Administratori speciali. 
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4.4. Evoluția Societății după data deschiderii procedurii de 
insolvență 

 

În vederea formării unei imagini de ansamblu asupra evoluției Societății după data 

deschiderii procedurii de insolvență este necesar să fie prezentată situația economică și 

patrimonială  și anterior deschiderii procedurii.  

Astfel, în continuare este prezentată situația patrimonială și evoluția Contului de profit și 

pierdere din perioada 2008-2015. 

 

Situația datoriilor, activelor și capitalurilor proprii 2008-2015 

          - Mii lei - 

Denumirea elementului 
 Sold  curent la: 31 Decembrie  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVE IMOBILIZATE                 

I. IMOBILIZĂRI 
NECORPORALE  - TOTAL 

        643       1,256              206          199          154          125            35            16  

II. IMOBILIZĂRI 
CORPORALE 

                

1. Terenuri şi construcţii      81,180    237,692       202,497    160,261    131,259    103,011    181,408    173,319  

2. Instalaţii tehnice şi 
maşini  

     8,199       7,196           6,926       5,950       5,884       4,443       3,536       3,021  

3. Alte instalaţii, utilaje şi 
mobilier 

        391          878              601          257          353          308          255          212  

4. Imobilizări corporale în 
curs de executie  

     3,301       3,005           3,910            86          438            77          543          543  

5. Avansuri              -              -                  -              -          170          170            11            11  

IMOBILIZĂRI 
CORPORALE - TOTAL 

    93,071    248,771       213,933    166,553    138,104    108,009    185,754    177,106  

III. IMOBILIZĂRI 
FINANCIARE - TOTAL 

     1,950     23,949         24,129       3,645       8,777     11,005       8,994       9,356  

ACTIVE IMOBILIZATE - 
TOTAL  

    95,664    273,976       238,268    170,397    147,035    119,139    194,784    186,478  

ACTIVE CIRCULANTE                 

I. STOCURI                 

1. Materii prime şi 
materiale consumabile   

    16,048     20,218         13,635     12,439     10,112       5,319       3,519       4,876  

2. Producţia în curs de 
execuţie, produse finite şi 
mărfuri  

    71,854     54,393         53,409     35,139     35,221       3,600       4,400     19,036  

3. Avansuri      5,297       1,449           2,291       2,173       1,852       1,084          906          639  

STOCURI - TOTAL     93,199     76,060         69,335     49,751     47,186     10,002       8,825     24,551  

II. CREANŢE                                                                                                                              

1. Creanţe comerciale      76,456     36,801     1,336,999     36,266     50,518     20,599     19,038     20,022  

2. Avansuri platite         978          856              545          412          609          935          381          232  

3. Sume de încasat de la 
entitatile din grup  

     1,169       1,141           3,957          200          200          200          200          200  

4. Sume de încasat de la 
entitatile asociate si 
entitatile controlate in 
comun 

          65              -                  -          132            98          101            40            47  

5. Alte creanţe      29,589     47,010              267       4,958    211,048    233,388    234,181     29,291  

CREANŢE - TOTAL                                                                                                           108,257     85,809     1,341,767     41,969    262,473    255,223    253,840     49,791  

III. INVESTIŢII PE 
TERMEN SCURT   

        797          922                  -              -       2,549     12,303       4,244             1  

IV CASA SI CONTURI LA 
BANCI 

     4,257       4,106              945       3,415       1,291       1,204       1,122       6,398  
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ACTIVE CIRCULANTE - 
TOTAL  

  206,510    166,896     1,412,047     95,135    313,499    278,733    268,031     80,741  

CHELTUIELI IN AVANS       1,414          988              606          197            54            28            34            41  

 DATORII: SUMELE CARE 
TREBUIE PLĂTITE PANA 
LA UN AN  

                

1. Sume datorate 
instituţiilor de credit   

    18,941     21,613         19,560     24,120     33,937     37,391     35,177     39,066  

2. Avansuri încasate în 
contul comenzilor  

    47,999     76,896         64,260     37,803     16,686     16,674     16,679     19,637  

3. Datorii comerciale - 
furnizori 

    48,409     38,127     1,319,752     28,899     24,553     19,248     19,990     20,280  

4. Efecte de comerţ de 
plătit  

     9,133     25,294         16,029       3,184              -              -              -              -  

5. Alte datorii, inclusiv 
datoriile fiscale şi datoriile 
privind asigurările sociale  

  117,400    148,157       256,559    356,656    381,175    514,417    592,854    603,011  

 DATORII DE PANA LA UN 
AN - TOTAL  

  241,882    310,088     1,676,161    450,662    456,352    587,731    664,700    681,994  

ACTIVE CIRCULANTE 
NETE / DATORII 
CURENTE NETE 

   
(34,163) 

 (142,320)     (263,606)  (376,170)  (145,864)  (310,916)  (398,577)  (602,747) 

TOTAL ACTIVE MINUS 
DATORII CURENTE 

    61,501    131,656        (25,338)  (205,773)      1,171   (191,777)  (203,794)  (416,269) 

 DATORII: SUMELE CARE 
TREBUIE PLĂTITE 
PESTE UN AN  

                

1. Sume datorate 
instituţiilor de credit   

     3,750       1,500                  -              -              -              -              -              -  

2. Alte datorii, inclusiv 
datoriile fiscale şi datoriile 
privind asigurările sociale  

     8,081       3,498              809          139              -              -              -              -  

 DATORII DE PESTE UN 
AN - TOTAL  

    11,831       4,998              809          139              -              -              -              -  

PROVIZIOANE                 

1. Provizioane pentru 
beneficiile angajatilor  

            -              -                  -              -          228          617       1,046          875  

2. Alte provizioane          833          833       226,588    392,168    388,223    295,194    248,656    241,830  

PROVIZIOANE - TOTAL         833          833       226,588    392,168    388,450    295,812    249,702    242,705  

VENITURI ÎN AVANS                                                 

1. Subventii pentru investitii          155            75               66            48            29            11            11            11  

2. Venituri inregistrate in 
avans 

          49            41               33     20,792       3,036       1,936       1,931       1,524  

VENITURI ÎN AVANS - 
TOTAL                                 

        204          116               99     20,839       3,065       1,947       1,942       1,535  

CAPITAL ŞI REZERVE                 

I. CAPITAL                 

1. Capital subscris vărsat               9,427       9,427           9,427       9,427     10,993     10,993     10,993     10,993  

2. Capital subscris 
nevărsat            

            -              -                  -       1,566              -              -              -              -  

3. Ajustari ale capitalului 
social/patrimoniul regiei - 
SOLD C 

            -              -                  -              -    590,692    590,692    590,692    590,692  

CAPITAL - TOTAL      9,427       9,427           9,427     10,993    601,685    601,685    601,685    601,685  

II. REZERVE DIN 
REEVALUARE  

  127,714    291,296       291,295    281,416    124,782     99,090    179,945    172,379  

III. REZERVE                        

1. Rezerve legale                1,647       1,647           1,647       1,647       1,805       1,915       1,947       1,972  

2. Alte rezerve          716          716              716          716     16,089     16,089     16,089     16,089  

REZERVE  - TOTAL            2,363       2,363           2,363       2,363     17,894     18,004     18,036     18,061  

IV.REZULTAT REPORTAT, 
CU EXCEPTIA 
REZULTATULUI 
REPORTAT PROVENIT 
DIN ADOPTAREA 
PENTRU PRIMA DATA A 
IAS 29 - SOLD D  

    91,709    113,423       179,215    564,769    515,483    589,301    634,612    832,422  
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V. REZULTAT REPORTAT 
PROVENIT DIN 
ADOPTAREA PENTRU 
PRIMA DATA A IAS 29 - 
SOLD D 

            -              -                  -              -    619,159    619,159    619,159    619,159  

VI. PROFITUL SAU 
PIERDEREA LA 
SFARSITUL PERIOADEI 
DE RAPORTARE -    
SOLD C  

     1,095              -                  -              -       3,159       2,202          641          507  

                                                      
SOLD D 

            -     63,838       376,607    328,083              -              -              -              -  

Repartizarea profitului            55              -                  -              -          158          110            32            25  

CAPITALURI PROPRII - 
TOTAL 

    48,836    125,825      (252,736)  (598,079)  (387,280)  (487,589)  (453,496)  (658,974) 

CAPITALURI - TOTAL                          48,836    125,825      (252,736)  (598,079)  (387,280)  (487,589)  (453,496)  (658,974) 

 

Începând cu anul 2010 activul net al Societății este negativ. Pentru îmbunătățirea nivelului 

capitalurilor proprii era nevoie de o majorare a capitalului social prin aport în numerar sau 

natură. Intrarea Societății în insolvență a făcut practic imposibil acest lucru, acțiunile sale 

fiind suspendate de la tranzacționare. 
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Situația veniturilor și cheltuielilor 2008-2015 

          - Mii lei -  

Denumirea indicatorilor 

 Perioada de raportare  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A                 

1 

Cifra de afaceri neta  
  

146,012  
  

167,698  
     

121,317  
    123,084  

  
152,028  

   44,312     31,525  
       

34,813  

Productia vanduta   
  

139,790  
  

162,607  
     

116,665  
    119,184  

  
153,141  

   44,683     28,545  
       

34,847  

Venituri din vanzarea marfurilor            6,222  
     

5,091  
        

4,652  
        3,900  

     
1,914  

        334       3,291  
               

5  

Reduceri comerciale acordate            -              -    
             

-    
             -    

     
3,027  

        705          311  
             

39  

2 

Venituri aferente costului 
productiei in curs de executie                                   
Sold C 

    
26,599  

          -    
        

7,867  
             -              -              -            751               -    

                                                      
Sold D 

          -    
   

17,018  
             

-    
        9,823  

     
9,076  

   14,691            -    
           

973  

3 
Venituri din productia de 
imobilizari si investitii imobiliare  

        457  
        

565  
        

1,025  
        1,076  

        
218  

        142          474               -    

4 Alte venituri din exploatare 
    

18,206  
   

16,983  
        

1,942  
  

1,291,669  
     

2,116  
     1,117          444  

        
4,857  

VENITURI DIN EXPLOATARE - 
TOTAL         

  
191,274  

  
168,228  

     
132,151  

  
1,406,006  

  
145,287  

   30,881     33,194  
       

38,697  

5 

a) Cheltuieli cu materiile prime si 
materialele consumabile  

    
48,093  

   
67,499  

       
43,734  

      43,865  
   

35,951  
   11,963       7,669  

        
7,901  

Alte cheltuieli materiale       6,836  
     

8,020  
        

4,815  
        2,207  

     
2,299  

        467          412  
           

627  

b) Alte cheltuieli externe (cu 
energie si apa)  

    
15,733  

   
16,859  

       
11,926  

      11,202  
   

10,979  
     6,365       4,437  

        
4,739  

c) Cheltuieli privind marfurile       5,942  
     

4,417  
        

2,982  
        3,459  

     
1,925  

        220       3,198               -    

Reduceri comerciale primite            -              -    
               

3  
              7  

          
17  

          43             4  
             

32  

6 

Cheltuieli cu personalul, din 
care:                  

    
48,552  

   
53,775  

       
49,861  

      54,138  
   

52,330  
   38,729     29,326  

       
28,787  

a) Salarii si indemnizatii                      
    

36,923  
   

42,666  
       

40,078  
      42,960  

   
41,558  

   30,634     23,303  
       

23,573  

b) Cheltuieli privind asigurarile si 
protectia sociala  

    
11,630  

   
11,109  

        
9,784  

      11,177  
   

10,771  
     8,095       6,024  

        
5,214  

7 

a) Ajustari de valoare privind 
imobilizarile                       

    
14,510  

   
12,848  

       
37,634  

      39,025  
   

31,051  
   30,451     23,740  

       
32,337  

a.1) Cheltuieli cu amortizarile si 
ajustarile pt depreciere           

    
14,541  

   
12,874  

       
37,634  

      39,127  
   

31,136  
   30,451     44,756  

       
32,337  

a.2) Venituri                       31  
          

27  
             

-    
           102  

          
86  

          -       21,016               -    

8 

b) Ajustari de valoare privind 
activele circulante 

    
(3,234) 

     
1,915  

       
31,360  

  
1,299,966  

    
(8,438) 

   23,019       2,186  
      

(15,859) 

b.1) Cheltuieli                        3,526  
     

4,179  
       

31,361  
  

1,310,298  
     

1,973  
   27,493       5,407  

  
1,290,35

8  

b.2) Venituri       6,760  
     

2,264  
               

1  
      10,331  

   
10,411  

     4,474       3,220  
  

1,306,21
8  

9 

Alte cheltuieli de exploatare          
    

42,409  
   

53,177  
       

57,307  
      79,423  

   
20,798  

     6,307       6,099  
        

6,631  

1. Cheltuieli privind prestatiile 
externe  

    
30,674  

   
39,346  

       
35,232  

      16,507  
     

9,100  
     4,398       4,052  

        
4,200  

2. Cheltuieli cu alte impozite, 
taxe si varsaminte asimilate 

     1,820  
     

1,952  
        

3,214  
        3,695  

     
1,935  

     1,605       1,850  
        

2,118  

3 Cheltuieli cu protectia mediului 
inconjurator  

          -              -    
             

13  
              2             4             3            31  

               
3  

4. Alte cheltuieli                             9,915  
   

11,878  
       

18,848  
      59,219  

     
9,759  

        301          167  
           

309  
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1
0 

Ajustari privind provizioanele      
       

(721) 
          -    

     
225,755  

    165,579  
    

(4,771) 
  

(92,639) 
  

(51,044) 
      

(30,656) 

  - Cheltuieli                                    510            -    
     

225,755  
    165,705            -       23,967     12,385  

        
9,119  

  - Venituri                                          1,231            -    
             

-    
           126  

     
4,771  

  116,605     63,429  
       

39,775  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - 
TOTAL 

  
178,121  

  
218,510  

     
465,373  

  
1,698,856  

  
142,107  

   24,839     26,020  
       

34,474  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 
EXPLOATARE: 

                

  

  - Profit                         
    

13,153  
          -    

             
-    

             -    
     

3,180  
     6,041       7,174  

        
4,223  

  - Pierdere                               -    
   

50,282  
     

333,222  
    292,850            -              -              -                 -    

1
1 

Venituri din actiuni detinute la 
filiale        

          28  
          

40  
             

-    
           175            -              41            -    

             
22  

1
2 

Venituri din actiuni detinute la 
entitati asociate si entitati 
controlate in comun  

          -              -    
             

-    
             -              -              -               1  

               
1  

1
3 

Venituri din diferente de curs 
valutar  

     3,208  
     

1,327  
       

11,934  
        6,447  

     
3,417  

     1,789       1,276  
        

1,521  

1
4 

Venituri din dobanzi                    602  
        

585  
           

866  
            93  

          
10  

        463          351  
             

60  

 - din care, veniturile obtinute de 
la entitatile din grup 

        224            -    
           

808  
            83            -              -              -                 -    

1
5 

Alte venituri financiare            -              -    
             

-    
              6             1            -              -    

               
3  

VENITURI FINANCIARE - TOTAL                               3,838  
     

1,953  
       

12,800  
        6,721  

     
3,428  

     2,293       1,628  
        

1,606  

1
6 

Ajustari de valoare privind 
imobilizarile financiare si 
investitiile financiare detinute ca 
active circulante  

         
(88) 

          -    
       

25,796  
      22,921  

    
(3,019) 

     1,049       4,475  
          

(293) 

     - Cheltuieli                                      -              -    
       

25,796  
      23,097            -         1,049       4,623  

        
1,110  

     - Venituri                                            88            -    
             

-    
           176  

     
3,019  

          -            148  
        

1,403  

1
7 

Cheltuieli privind dobanzile          3,907  
     

8,119  
        

7,411  
        7,835  

     
3,179  

     3,337       2,189  
        

2,694  

  
     - din care, cheltuielile in 
relatia cu entitatile din grup 

          -              -    
        

7,103  
        5,464            -              -              -                 -    

1
8 

Alte cheltuieli financiare   
    

12,077  
     

7,362  
       

22,936  
      11,197  

     
3,289  

     1,934          863  
        

1,136  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                 
    

15,896  
   

15,481  
       

56,142  
      41,953  

     
3,449  

     6,320       7,527  
        

3,537  

PROFITUL SAU PIERDEREA 
FINANCIAR(A): 

                

  

     - Profit                                          -              -    
             

-    
             -              -              -              -                 -    

     - Pierdere                             
    

12,058  
   

13,528  
       

43,342  
      35,233  

          
21  

     4,027       5,899  
        

1,931  

VENITURI TOTALE                         
  

195,112  
  

170,181  
     

144,951  
  

1,412,727  
  

148,715  
   33,173     34,822  

       
40,304  

CHELTUIELI TOTALE                     
  

194,017  
  

233,991  
     

521,515  
  

1,740,810  
  

145,556  
   31,159     33,547  

       
38,011  

1
9 

PROFITUL SAU PIERDEREA 
BRUT(A): 

                

  

     - Profit                                1,095            -    
             

-    
             -    

     
3,159  

     2,014       1,275  
        

2,293  

     - Pierdere                                   -    
   

63,810  
     

376,564  
    328,083            -              -              -                 -    

2
0 

Impozitul pe profit curent                            -    
          

29  
             

43  
             -              -              -              -                 -    

2
1 

Impozitul pe profit amanat                             -              -    
             

-    
             -              -         6,983       2,390  

        
6,449  

2
2 

Venituri din impozitul pe profit 
amanat                    

          -              -    
             

-    
             -              -         7,170       1,756  

        
4,663  
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2
3 

PROFITUL SAU PIERDEREA 
NET(A) A PERIOADEI DE 
RAPORTARE: 

          -              -    
             

-    
             -              -              -              -                 -    

  

  - Profit      1,095            -    
             

-    
             -    

     
3,159  

     2,202          641  
           

507  

  - Pierdere           -    
   

63,838  
     

376,607  
    328,083            -              -              -                 -    

 

În 5 din cei 8 ani din cadrul intervalului analizat, Societatea a înregistrat profit.  

Pierderile sunt înregistrate în perioada 2009-2011, anterior deschiderii procedurii 

insolvenței, fiind una dintre cauzele care au determinat intrarea în insolvență. 

Procesul de restructurare și reorganizare al  SPEEH Hidroelectrica SA impus de intrarea 

sa în insolvență a determinat scăderea cifrei de afaceri a Societății în perioada 2013-2015. 

 

 

Analiza rezultatului exercițiului financiar în perioada 2012- 2020: 
 
Mii Lei 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cifra de afaceri  152,028 44,312 31,525 34,813 55,694 37,063 54,406 35,819 26,090 

Venituri din exploatare 145,287 30,881 33,194 38,697 49,722 37,026 54,032 64,956 27,957 

Cheltuieli din exploatare 142,107 24,839 26,020 34,474 67,875 56,557 72,467 80,010 51,525 

Profit/pierderea net(a) din 
exploatare 3,180 6,041 7,174 4,223 -18,152 -19,531 -18,434 -15,054 -23,568 

Venituri financiare 3,428 2,293 1,628 1,606 1,428 811 5,189 853 664 

Cheltuieli financiare 3,449 6,320 7,527 3,537 2,392 1,183 875 527 -3,867 

Profit/pierderea net(a) 
financiara -21 -4,027 -5,899 -1,931 -965 -372 4,314 325 4,531 

Impozitul pe profit  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impozitul pe profit amanat  0 6,983 2,390 6,449 7,271 3,657 3,733 1,047 2,503 

Venituri din impozitul pe 
profit amanat           0 7,170 1,756 4,663 1,517 405 3,402 343 154 

Profit/pierderea net(a) a 
exercitiului financiar 3,159 2,202 641 507 -24,871 -23,155 -14,451 -15,434 -21,386 

 

Așa cum se poate observa din tabelul anterior, în primii patru ani din perioada de 

insolvență Societatea a înregistrat profit.  

În această perioadă Societatea a participat la licitanții importante organizate de SPEEH 

Hidroelectrica SA în consorțiu cu SSH Hidroserv, care asigura eligibilitatea participării. 

În 2016, primul an în care Societatea a înregistrat pierdere, rezultatul exercițiului a fost 

afectat, în principal, de intrarea în insolvență a SSH Hidroserv, de la care avea de 

recuperat creanțe în valoare de 21.725.537 lei.  

După intrarea în insolvență a SSH Hidroserv, cele două societăți nu au mai putut constitui 

un consorțiu eligibil, ceea a creat mari dificultăți în participarea UCM Reșița SA la licitațiile 

organizate de Hidroelectrica.   
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Acest lucru s-a reflectat în scăderea cifrei de afaceri și  în rezultatul negativ înregistrat în  

anii următori. 

Și în aceste condiții, UCM Reșița a reușit să rămână principalul furnizor de echipamente 

hidroenergetice din țară,  prin găsirea unui nou partener ca lider de consorțiu eligibil, 

respectiv Romelectro SA, cu care a câștigat licitația de retehnologizare a  CHE Stejaru  

prin realizarea a 6 generatoare noi și reabilitatea vanelor sferice și a vanelor fluture. 

De asemenea,  acest consorțiu a câștigat licitația de retehnologizare a echipamentului 

hidromecanic de la CHE Slatina. 

O altă cauză a cifrei de afaceri scăzute, ulterior primului an de insolvență o constitue 

pierderea într-o proporție covârșitoare a pieței externe. 

Deși produsele realizate de UCM Reşiţa sunt apreciate pe pieţele din Turcia, India, dar şi  

Kenya şi Iran, Taiwan, Thailanda, Rusia, Japonia, Nepal, Vietnam, de la intrarea în 

insolvenţă, accesul pe aceste pieţe a fost, practic, imposibil întrucât:  

 clientul nu are certitudinea continuităţii activităţii la UCM Reşiţa pe durata de timp 

necesară pentru finalizarea contractului și  

 UCM Reşiţa nu poate oferi garanţiile solicitate, deoarece nicio bancă nu eliberează 

scrisori de garanţie bancară societăţilor aflate în procedura insolvenţei, în lipsa unui 

plan de reorganizare aprobat de către categoriile de creditori participante la 

procedură.  

Cu toate acestea, Societatea a încheiat, în această perioadă, contracte externe de mai 

mică anvergură care nu impuneau condiții de garanție bancară și termene lungi de 

realizare.  

Dintre clienții externi din acestă perioadă amintim: Voith Hydro gmbh- Austria, Voith Hydro 

cu sediu permanent în Bulgaria, Koessler – Austria , Turbiwatt – Franța.  

Pentru a limita dependența covârșitoare de un singur client respectiv Hidroelectrica, în 

condițiile în care și accesul pe piața hidro internațională a fost dificil Societatea s-a 

îndreptat spre o altă piață, pe care a mai activat în trecut și anume  instalații de pompaj. 

Astfel, în perioada 2017-2019 Societatea a reabilitat în parteneriat cu Utilnavorep SA un 

număr de 8 pompe aparținând CN CAN SA Constanța (Compania Națională Administrația 

Canalelor Navigabile SA Constanța)   . 

În ceea ce privește cheltuielile, în acestă perioadă, ponderea cea mai mare în cifra de 

afaceri o reprezintă cheltuielile cu salariile.  
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Societatea a acționat în sensul diminuării acestor cheltuieli prin măsurile de concediere 

colectivă din perioda 2012-2015, rezultatul acestor măsuri reflectându-se în perioada 

2013-2016. Ulterior, datorită majorărilor salariale, în special a celor impuse de legislație în 

legătură cu salariul minim, precum și datorită transferării începând cu anul 2018 a 

contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, cheltuielile salariale 

înregistrează creșteri, care nu mai reflectă măsurile de restructurare dispuse pe parcursul 

perioadei de observație. 

Deși ponderea cheltuielilor salariale în total cifră de afaceri este ridicată nu se mai poate 

acționa în sensul diminuării efectivului de personal, deoarece acesta reprezintă nucleul de 

personal calificat necesar pentru realizarea obiectivele propuse prin prezentul Plan. 

În perioada de observație numărul angajaților a scăzut de la 2.305 la 651, evoluția 

personalului fiind prezentată pe larg la punctul 5.2. din prezentul Plan.  

În ceea ce privește cheltuielile cu materialele și serviciile s-a urmărit minimizarea acestora 

prin căutarea permanentă de furnizori care să ofere produse și servicii de calitate la prețuri 

avantajoase. 

 

Evoluția stocurilor în perioada 2012 – 2020: 
                
Mii Lei     

STOCURI  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

Materii prime si materiale 
consumabile 10,112 5,319 3,519 4,876 9,306 5,768 7,125 5,411 5,076 

Active imob. detinute in 
vederea vanzarii  0 0 0 0 0 0 11,875 0 0 

Productia in curs de executie 34,604 2,383 3,241 16,443 11,042 11,102 10,662 14,586 13,294 

Produse finite si marfuri 617 1,217 1,159 2,593 2,031 1,808 1,802 1,945 5,096 

Avansuri pentru cumparari de 
stocuri 1,852 1,084 906 639 699 821 864 39 123 

Total stocuri: 47,186 10,002 8,825 24,551 23,077 19,498 32,329 21,981 23,590 

 

 
În ceea ce privește stocurile de materii prime și materiale, în perioda de observație  s-

a acționat în direcția reducerii acestora, achizițiile facându-se în strânsă corelație cu 

graficul de execuție a proiectelor. 

La 31.12.2018 se evidențiază o categorie aparte de stocuri cu o valoare semnificativă 

și anume “Active imobilizate deținute în vederea vânzării”.  

Conform IFRS 5, în măsura în care se estimează că un activ imobilizat va genera 

fluxuri de beneficii către societate în urma cedării acestuia mai degrabă 
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decât în urma utilizării sale continue, acesta trebuie clasificat ca activ deținut în 

vederea vânzării.  

Având în vedere aprobarea Comitetului Creditorilor și  publicarea anunțului de licitație 

pentru vânzarea platformei Mociur, imobilizările amplasate pe această platformă au 

fost reclasificate conform IFRS 5, ieșirea acestora s-a materializat prin vânzarea către 

CEETRUS România SRL,în februarie 2019. 

Stocurile de produse finite și produse în curs de execuție sunt aferente unor contracte 

vechi, sistate și anulate ( Câineni, Pașcani, Middle Kolab, Motz-Lavours, Seymarech 

etc), precum  și unor contracte pe rol a căror termene de livrare au fost decalate pe 

parcursul derulării. 

În perioada prezentată s-a urmărit acordarea a cât mai puține avansuri pentru produse 

cu termene de achiziție cât mai reduse. Acest lucru este reflectat în valorile prezentate 

în tabelul anterior. 

 
Creanțe comerciale în perioada 2012 –  2020: 

 
Mii Lei  

CREANTE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 

Creanțe comerciale 50,518 20,599 19,038 20,022 7,035 10,812 11,112 3,755 5,253 

Alte creanțe  (fără 
impozit amânat) 3,744 7,211 5,633 1,915 1,407 7,134 4,398 1,769 1,235 

Total creante: 54,263 27,810 24,671 21,936 8,442 17,946 15,510 5,524 6,489 

 

În ceea ce privește creanțele comerciale se observă o tendință de scădere a acestora, 

Societatea fiind preocupată, în permanență, de încasarea acestora la termenele scadente 

pentru asigurarea lichidităților necesare desfășurării activității curente. 

 

Datorii comerciale - furnizori în perioada 2012 – 2020: 
 

Mii Lei  

Indicator 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

31-
Dec 

Datorii comerciale - 
furnizori: 24,553 19,248 19,990 20,280 19,370 21,729 24,138 19,583 19,079 

inainte de insolventa 18,828 17,776 17,726 17,181 15,870 15,870 15,870 15,393 15,393 

in perioada de insolventa 5,725 1,472 2,264 3,099 3,500 5,859 8,268 4,190 3,686 
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Nivelul datoriilor comerciale în perioada analizată s-a menținut în limitele normale ale 

desfășurării activității, Societatea achitând, în general, la scadențe facturile primite de la 

furnizori. 

În ceea ce privește datoriile născute anterior dechiderii procedurii de insolvență, ele au 

fost înscrise în Tabelul preliminar al creanțelor și au fost actualizate, conform prezentării 

de la punctul 7.2. din prezentul Plan. 

 

 

5. Măsurile dispuse de Administratorul Judiciar și Administratorii 
Speciali în perioada de observaţie şi efectele aplicării acestora  

 

5.1. Renegocierea/denunţarea unor contracte de achiziţie sau 
prestări servicii în vederea reducerii cheltuielilor 

 

Una dintre primele măsuri impuse de deschiderea procedurii de insolvenţă a fost 

reducerea cheltuielilor în toate departamentele, fie printr-o mai bună gestionare a 

resurselor, fie prin  

economisire şi eliminarea risipei şi, nu în ultimul rând, prin renegocierea contractelor de 

achiziţie, sau prin denunţarea lor. 

Astfel, ţinta Departamenului logistică şi achiziţii  a devenit, în principal, scăderea costurilor 

materialelor fără a fi afectat nivelul tehnic şi/sau calitativ al produsului finit.  

Întrucât preţul de aprovizionare are un rol deosebit în dimensionarea cheltuielilor Serviciul 

Achiziţii a început o riguroasă campanie de negocieri, dar mai ales de renegocieri de preţ 

cu toşi furnizorii.  

De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată  reducerii cheltuielilor de transport-

aprovizionare, prin folosirea mijloacelor de transport adecvate, pentru evitarea apariţiei 

unor degradări şi pierderi în cursul operaţiunilor de încărcare, descărcare, depozitare.  

Astfel, una din cerinţele noi impuse de UCM Reşiţa, la transmiterea comenzilor către 

furnizori, a fost asigurarea de către acesta a transportului mărfurilor comandate. 

Obiectivul, primordial, al Serviciului Aprovizionare constă în asigurarea complexă şi 

completă a Secţiilor de producţie cu resursele materiale necesare,  corespunzătoare din 

punct de vedere calitativ, la termenul solicitat cu cheltuieli minime. 
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Cele cinci elemente cheie avute în vedere pentru realizarea acestui obiectiv sunt: 

calitatea, cantitatea, preţul, timpul de livrare şi furnizorii. 

 Din punct de vedere al calităţii, toate materialele comandate trebuie să fie însoţite 

obligatoriu de certificat de calitate, cerificat de garanţie, în fiecare comandă 

specificându-se documentele necesare pentru recepţionarea produselor. De 

asemenea, pe lângă cerficatele necesare receptionării produselor se verifică şi  

dacă furnizorii au implementat sistemul de management al calităţii, sens în care se 

transmite, trimestrial, furnizorilor, spre completare, documentul intitulat  

„Chestionarul de evaluare preliminară a furnizorilor”. 

 Din punct de vedere al cantităţii, s-a luat decizia  aprovizionării unor cantităţi cât 

mai reduse, pentru a nu bloca resursele financiare şi a nu încărca stocul magaziilor. 

 Din punct de vedere al preţului  s-a acţionat în direcţia reducerii  preţurilor, în special 

la materiile prime şi materialele de bază, cum ar fi: tablele  20 S235; tabla 1,5  S235; 

forjate; chimice; electroizolante  

 Din punct de vedere al timpului de livrare, se agreează furnizorii care livrează cât 

mai urgent materialele şi care asigură transportul, deoarece  condiţia de livrare 

impusă de UCM Reşiţa  este fie Delivered Duty Paid (DDP), fie Delivered at Place 

(DAP), conform  normelor INCOTERMS 2020. 

 Din punct de vedere al furnizorilor, s-a acţionat, pe cât posibil, în direcţia eliminării 

intermediarilor, achiziţionării direct de la producători sau de la distribuitorii autorizaţi 

de către aceştia. 

Organizarea aprovizionării tehnico-materiale are, în permanenţă, în vedere următoarele 

aspecte: 

 asigurarea completă, complexă şi la timp a firmei cu resursele materiale necesare; 

 asigurarea condiţiilor optime de depozitare a resurselor materiale; 

 alimentarea raţională a secţiilor cu resursele materiale necesare; 

 utilizarea raţională a resurselor materiale, astfel încât să se respecte 

normele de consum stabilite şi stocurile de producţie. 

Caracterul dinamic al acestei activităţi se manifestă atât în etapa de programare, de 

planificare a aprovizionării, cât mai ales în cea de realizare efectivă.  

În etapa de programare, caracterul dinamic al aprovizionării se manifestă printr-o 

permanentă corelare cu indicatorii celorlalte activităţi (producţie, investiţie, vânzare etc), 
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astfel încât în diferitele momente de elaborare, să se obţină variante diferite ale planului 

de aprovizionare, într-un cadru permanent şi complex de optimizare.  

În etapa de realizare efectivă a aprovizionării, caracterul dinamic al acestei activităţi se 

manifestă prin legăturile permanente, operative dintre beneficiari şi furnizori pentru 

respectarea obligaţiilor asumate prin contractele economice, pentru livrarea şi primirea 

cantităţilor de materiale prevăzute , precum şi pentru reglarea operativă a aprovizionării,  

soluţionarea anomaliilor ce pot apărea pe parcurs, dar cu deosebire pentru prevenirea 

întreruperilor în ritmicitatea şi continuitatea aprovizionărilor. 

Departamentul achiziţii vizează, în primul rând, o aprovizionare eficientă, evitarea 

întârzierilor, achiziţionarea bunurilor potrivite scopului urmărit, şi încadrarea într-un anumit 

buget. 

Schimbarea firmei de pază în luna august 2011 a asigurat o diminuare a cheltuielilor cu 

cca 3 mil lei în perioada august 2011-decembrie 2015. Ulterior, comparația nu mai este 

relevantă  datorită majorărilor salariale impuse de legislație în legătură cu salariul minim, 

coroborate cu diminuarea numărului de posturi prin vânzarea platformei Mociur. 

Reînfiinţarea propriului departament de resurse umane, în luna aprilie 2012 a adus 

Societății, la momentul respectiv, o  reducere a cheltuielilor cu cca 38.743 lei/lună.  

 

Pe termen lung, măsurile dispuse de Administratorii Speciali în direcția  renegocierii sau 

denunțării unor contracte de furnizare  bunuri și servicii nu se mai regăsesc în  reducerea 

cheltuielilor, sau nu mai sunt relevante, datorită creșterilor susținute ale  prețurilor și 

tarifelor. 
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5.2. Restructurarea personalului Societăţii şi a organigramei. 
Renegocierea Contractului Colectiv de Muncă  

 

5.2.1.  Etapele de restructurare a personalului şi de 
redimensionare a organigramei 

 

La data de 06.12.2011, data  deschiderii procedurii de insolvenţă structura organizatorică 

la nivelul UCM Reşiţa SA cuprindea 2.305 posturi. 

În perioada de observaţie, redimensionarea structurii de personal a apărut ca o necesitate 

menită să asigure o mai eficientă desfășurare a activității și în același timp o reducere a 

cheltuielilor cu personalul angajat. 

Încă din prima parte a anului 2012, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii sindicatelor cu 

privire la necesitatea reducerii de personal, măsura a cărei menire, alături de alte măsuri  

adoptate de către administratorul judiciar, a fost redresarea situaţiei economico-financiare 

a Societăţii.  

Pe parcursul anului 2012 au fost trei etape de restructurare a personalului şi de 

redimensionare a organigramei, fiind concediaţi, în total, un număr de 253 salariaţi:  

 În data de 15.06.2012 au primit preaviz de concediere un număr de 102 

persoane, cărora le-au încetat raporturile de muncă cu Societatea, 

începând cu dta de 06.07.2012. 

 În data de 01.08.2012 au fost emise 71 preavize de concediere, urmând 

ca în 23.08.2012 salariaţii care au primit aceste preavize să fie 

disponibilizaţi. 

 În 22.09.2012 au încetat 80 de contracte individuale de muncă, ca 

urmare a finalizării perioadei de preaviz de 15 zile acordate  conform 

prevederilor legale, prin Notificările primite în 03.09.2015.   

Având în vedere faptul că structura de personal era în continuare supradimensionată în 

raport cu nevoile Societăţii, Administratorul Judiciar a dispus prin Decizia nr. 

436/01.03.2013  

desfiinţarea unui număr de 250 de posturi, cu consecinţa concedierii salariaţilor 

ocupanţi ai acestor posturi, începând cu data de 13.04.2013. 

Această măsură a fost completată de o restructurare a posturilor pe mai multe paliere: 
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 A fost desfiinţată Autobaza. Au fost concediaţi mecanicii şi cea mai mare parte din 

şoferi, iar cei care au rămas pe maşinile mari au fost  trecuţi la secţiile de producţie.  

 Au fost desfiinţate funcţiile de consilieri ai directorilor, care erau ocupate de 

pensionari, foşti angajaţi ai UCM Reşiţa. 

 A fost restructurat Serviciul Juridic care era supradimensionat prin raportare la 

numărul redus de reprezentări în Instanţă, şi ca urmare, au fost disponibilizați  3 

consilieri juridici din cei 4 care figurau în organigramă.  

 Au fost desfiinţate cele 3 posturi de asistente medicale şi postul de medic, ca 

urmare a deciziei de  externalizare a serviciului  medical de medicina muncii prin 

încheierea unui contract mult mai avantajos cu Cabinetul Medical dr. Tătaru. Prin 

această  decizie s-a avut în vedere, în primul rând, diminuarea costurilor cu acest 

tip de servicii, obţinându-se prin această măsură o reducere anuală cu 21%  a 

cheltuielilor cu serviciile de medicina muncii, şi, în al doilea rând, creşterea calităţii 

serviciilor oferite angajaţilor, datorită dotării cu aparatură modernă, precum şi a 

personalului bine pregătit de care dispune Cabinetul Medical dr. Tătaru. 

 Au mai fost desfiinţate trei centre de producţie: Centrul de Producţie Turbine şi 

Piese Schimb Navale; Centrul de Producţie Diesel şi Sculărie; Centrul de Producţie 

Maşini Electrice. Astfel, au fost desfiinţate cele trei funcţii de şef centru de producţie 

şi trei posturi de secretar al şefului de centru. 

 A fost desfiinţată şi Secţia Motoare Diesel care avea 71 salariaţi,  din care au fost 

disponibilizaţi 25, iar 46 au fost transferaţi la o altă secţie.  

Ulterior reorganizării din luna aprilie 2013, la data de 02.10.2013 structura organizatorică 

a Societăţii s-a modificat din nou, prin disponibilizarea unui număr de 99 salariaţi, urmare 

a deciziei Administratorului Judiciar nr. 449/27.08.2013. 

Tot în această etapă, la începutul lunii decembrie 2013, s-a luat decizia desfiinţării Secţiei 

Sculărie, iar cei 41 de angajaţi, rămaşi în urma disponibilizărilor efectuate, au fost 

transferaţi la altă secţie. 

În luna mai 2015 a avut loc o nouă etapă de redimensionare a organigramei aprobată de 

Administratorul Judiciar prin Decizia nr. 464/24.04.2015. În această etapă au primit 

preaviz de concediere un număr de 200 salariaţi. 

Având în vedere faptul că organigrama era în continuare supradimensionată în raport cu 

nevoile actuale ale Societăţii, prin Decizia nr. 469/26.08.2015, Administratorul Judiciar a 
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dispus disponibilizarea unui număr de 100 de salariaţi începând cu 12 octombrie 2015. 

Conform legislaţiei în vigoare, în perioada 24-26 august 2015 au avut loc consultări cu 

cele două sindicate din UCM Reşiţa. 

Toate reducerile de personal aprobate de Administratorul Judiciar au avut în vedere 

următoarele aspecte: 

- Gradul de încărcare pe fiecare post 

- Redimensionarea  activităţilor 

- Propunerile şefilor direcţi  

- Calificativele obţinute la evaluările periodice 

- Reducerea personalului pe cale naturală 

- Consultările cu sindicatele 

- Cazurile sociale deosebite  

În perioada cuprinsă între 06.12.2011 (data deschiderii procedurii de insolvenţă) şi 

31.05.2021, numărul de angajaţi ai UCM Reşiţa SA a scăzut de la 2.305 la 651. 

Această diminuare a personalului s-a realizat prin: 

 Disponibilizări dispuse de Administratorul Judiciar – 902 salariaţi  

 Pensionări pentru limită de vârstă, pensionări anticipate şi anticipat parţiale, 

pensionări de invaliditate 

 Solicitări ale angajaţilor de încetare a raporturilor de muncă cu UCM Reşiţa 

 

Datorită reducerii temporare a activităţii de producţie, dar şi pentru a nu pierde personalul 

specializat de care dispune UCM Reşiţa,  în perioada 15.07.2013 -31.07.2018 s-a luat 

decizia suspendării contractelor individuale de muncă, în temeiul art. 52, aliniatul 1, litera 

(c) din Legea 53/2003- Codul Muncii,  salariaţii implicaţi în activitatea redusă, beneficiind 

de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.  

Această măsură a fost aplicată, din nou, începând cu 25.03.2020, inițial, pentru prevenirea 

și limitarea răspândirii virusului Sars Cov 2, la care s-a adăugat ulterior lipsa de încărcare 

cu comenzi în anumite sectoare.   
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Evoluţia numărului de personal din cadrul Societăţii de la deschiderea procedurii 

insolvenţei şi până la data de 31.05.2021 se prezintă astfel:   

  

 

 

 

 

Aşadar, de la data deschiderii procedurii de insolvenţă numărul de personal al Societăţii 

s-a diminuat cu 71,76%, aşa cum se poate observa şi din graficul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt

Compartiment 06/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/05/2021

1 Director General 99 33 23 24 23 36 37 35 34 32 32

2 Director Economic si RU 29 60 43 39 33 55 56 54 51 46 41

3 Serviciul Distributie Energie 

Electrica

47 38 33 32 27
26 26 26 26 24 24

4 Serviciul Energetic si 

Administrativ

107 78 32 29 23
22 19 19 17 13 12

5 Serviciul Tehnologia Informatiei 30 28 11 8 6 6 6 6 4 4 4

6 Directia Comerciala si 

Management Contracte

37 99 48 45 38
S-a desfiintat

7 Directia Productie 1635 1402 1155 1038 733 712 602 592 574 485 461

8 Directia Tehnica 226 176 109 115 105 101 90 89 91 77 77

9 Serviciul Logistica si Achizitii 95

TOTAL 2305 1914 1454 1330 988 958 836 821 797 681 651

A trecut la Directia Economica si RUA trecut la Directia Comerciala
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Evoluţia numărului de angajaţi pe categorii de personal în perioada 06.12.2011-

31.05.2021 este următoarea: 

 

Nr. 
crt. 

Data Categorie salariaţi Total % Total  

1 6-Dec-11 

TESA 576 24.99 

2305 Muncitori indirect productivi 403 17.48 

Muncitori direct productivi 1326 57.53 

2 31-Dec-12 

TESA 479 25.03 

1914 Muncitori indirect productivi 257 13.43 

Muncitori direct productivi 1178 61.55 

3 31-Dec-13 

TESA 342 23.52 

1454 Muncitori indirect productivi 227 15.61 

Muncitori direct productivi 885 60.87 

4 31-Dec-14 

TESA 324 24.36 

1330 Muncitori indirect productivi 214 16.09 

Muncitori direct productivi 792 59.55 

5 31-Dec-15 

TESA 278 28.14 

988 Muncitori indirect productivi 158 15.99 

Muncitori direct productivi 552 55.87 

6 31-Dec-16 

TESA 278 29.02 

958 Muncitori indirect productivi 151 15.76 

Muncitori direct productivi 529 55.22 

7 31-Dec-17 

TESA 250 29.90 

836 Muncitori indirect productivi 142 16.99 

Muncitori direct productivi 444 53.11 

8 31-Dec-18 

TESA 237 28.87 

821 Muncitori indirect productivi 148 18.03 

Muncitori direct productivi 436 53.11 

9 31-Dec-19 

TESA 225 28.23 

797 Muncitori indirect productivi 147 18.44 

Muncitori direct productivi 425 53.32 

10 31-Dec-20 

TESA 200 29.37 

681 Muncitori indirect productivi 123 18.06 

Muncitori direct productivi 358 52.57 

11 31-May-21 

TESA 193 29.65 

651 Muncitori indirect productivi 120 18.43 

Muncitori direct productivi 338 51.92 

 

La data intrării în insolvenţă, cheltuielile cu salariile şi contribuţiile aferente acestora erau 

de 4.773.080 lei/lună.  
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Ca urmare a  măsurilor dispuse de Administratorul Judiciar cheltuielile de natură 

salarială s-au diminuat cu 52,79%, astfel la 30.06.2016 valoarea acestor cheltuieli a fost 

de 2.253.240 lei/lună.  

Ulterior, datorită majorărilor salariale, în special a celor impuse de legislație în legătură cu 

salariul minim, precum și datorită transferării începând cu anul 2018 a contribuțiilor din 

sarcina angajatorului în sarcina angajatului, fluctuațiile cheltuielilor salariale nu mai sunt 

relevante și nu mai reflectă măsurile de restructurare dispuse de Administratorul Judiciar 

și Administratorii Speciali pe parcursul perioadei de observație. 

 

5.2.2.  Renegocierea Contractului Colectiv de Muncă  
 

 
La data  deschiderii procedurii de insolvență, UCM Reșița SA nu avea un Contract Colectiv 

de Muncă (CCM) valabil, ultimul CCM încheiat la nivel de Societate expirând  la 

31.12.2007.  

Prin adresa nr. 423 din data de 18.05.2015 Administratorul Judiciar a convocat sindicatul 

reprezentativ – “Reşiţa 1771”, în vederea reiniţierii negocierii Contractului Colectiv de 

Munca, prima şedinţă de negociere având loc în data de 25.06.2015.  

În data de 11.08.2015, părţile au a semnat Contractul Colectiv de Muncă nr.1, care a fost 

operat în Registrul Unic de Evidenţă al Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului 

Caraş-Severin, la nr. 721 din data de 13.08.2015.  

Contractul Colectiv de Muncă a intrat în vigoare  la data  înregistrării la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, fiind valabil 24 luni.  

Conform prevederilor art. 14, alin. 2 din Legea 62/10.05.2011 Contractul Colectiv de 

Muncă nr. 1 a fost prelungit prin acordul părţilor pentru încă 12 luni. 

Prin adresa 416 din data de 18.06.2018 Administratorul Judiciar a convocat sindicatul 

reprezentativ – “Reşiţa 1771” în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă, pentru 

data de 27.06.2018.  

În cadrul primei întâlniri părţile au semnat Contractul Colectiv de Muncă nr. 2, care a fost 

operat în Registrul Unic de Evidenţă al Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului 

Caraş-Severin, la nr. 52 din data de 04.07.2018, valabil pentru 24 luni, care, ulterior a fost 

prelungit pentru încă 12 luni  prin Actul Adițional nr. 2. 
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Prin adresa nr. 11/13.05.2021 Sindicatul Reșița 1771 a solicitat reinițierea negocierilor 

Contractului Colectiv de Muncă.  

În data de 24.05.2021 a avut loc prima întâlnire de negociere, în cadrul căreia, conform 

prevederilor legale, angajatorul a pus la dispoziţia organizaţiei sindicale situaţia 

economico-financiară a Societăţii, situaţia ocupării forţei de muncă, organigrama şi  alte 

documente necesare pentru negociere. 

Tot în cadrul primei şedinţe de negociere au fost nominalizate de către părţi persoanele 

mandatate să negocieze şi să semneze Contractul Colectiv de Muncă și  au stabilit data 

la care să semneze acesta, respectiv 28.05.2021. 

Contractul Colectiv de Muncă nr. 3  a fost operat în Registrul Unic de Evidenţă al 

Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Caraş-Severin, sub nr. 24 din data de 

07.06.2021.  

De la această dată Societatea aplică prevederile noului Contract Colectiv de Muncă.  

 

5.3. Activităţi specifice de natură economică şi financiară 

 

Începând cu anul 2012 conform prevederilor  OMFP 1286/2012, întrucât deţine valori 

mobiliare tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, UCM  Reşiţa a întocmit situaţiile 

financiare conform cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-

uri), adoptate de către Uniunea Europeana (UE). 

Pentru perioadele de până la, şi inclusiv, anul încheiat la 31 decembrie 2011, Societatea 

a pregătit situaţiile  financiare în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 

(republicată în 2009), cu Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 

(„OMF 3055/2009”) cu modificările ulterioare, respectiv: OMFP 2869/2010 şi  OMFP 

52/2012. 

În vederea prezentării unor informaţii comparabile, transparente şi uşor de înţeles de către 

utilizatori, Societatea, în primul set de situaţii financiare întocmite conform OMFP 

1286/2012, a retratat, aşa cum prevede IFRS 1, respectiv IAS 1, două perioade anterioare, 

respectiv  2010 şi 2011.  

În conformitate cu cerinţele IAS 19- Beneficiile angajaţilor, începând din anul 2012, anual 

s-a recunoscut o datorie a Societăţii către angajaţii aflaţi în situaţia de a se pensiona,  
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valoarea acestei sume stabilindu-se în funcţie de vechimea în UCM Reşiţa, respectiv 4 

salarii medii brute pentru minim 25 de ani vechime şi 2 salarii medii brute, la o vechime 

cuprinsă între 10 și 25 ani, respectiv 1 salariu mediu brut la o vechime cuprinsă între 5 și 

10 ani.  

Ca urmare a aplicării criteriilor IFRS de recunoaştere şi evaluare a unor active şi pasive 

bilanţiere, au rezultat diferenţe temporare deductibile, sau impozabile între baza contabilă 

şi baza fiscală a acestora, diferenţe din care au rezultat valori deductibile, sau impozabile 

pentru determinarea profitului impozabil (sau a pierderii fiscale) pentru perioadele fiscale 

viitoare, atunci când valoarea contabilă a acestor active şi datorii va fi recuperată sau 

decontată.  

Astfel,  s-au înregistrat creanţe şi datorii cu impozitul amânat, care până  în anul  2012 au 

fost evidenţiate în rezultatul reportat, iar începând cu 2013 au fost înregistrate pe seama 

contului  de profit şi pierdere. 

Având în vedere că economia românească a fost considerată una hiperinflaţionistă până 

la 31 decembrie 2003, s-a impus aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economii 

hiperinflaţioniste”.  

Astfel, au fost retratate elementele de capital, evidenţiate la cost istoric, existente în sold 

la 31.12.2012 -capital social, rezerve legale, alte rezerve- prin  actualizarea  pe baza 

indicilor lunari ai preţurilor, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică în perioada 

01.01.1991 – 31.12.2003.  

Ajustarea în urma aplicării pentru prima dată a IAS 29, în sumă totală de 619.158.675 lei, 

s-a realizat pe seama rezultatului reportat în contul 118 "Rezultatul reportat provenit din 

adoptarea pentru prima dată a IAS 29, fapt ce a condus la creşterea pierderii înregistrate. 

Societatea a considerat că pentru restul activelor nemonetare (imobilizări corporale şi 

necorporale, financiare, etc.) nu se justifică aplicarea IAS 29 în condiţiile în care aceste 

active au fost reevaluate după 31.12.2003 în mod regulat şi prezentarea acestora în 

evidenţa contabilă s-a făcut la valoarea reevaluată (justă). 

Societatea nu a efectuat ajustări asupra sumelor din contul de profit şi pierdere aferente 

exerciţiului financiar 2011, ca urmare a trecerii la IFRS, considerând că nu există diferenţe 

semnificative între principiile IFRS şi cele ale OMFP 3055/2009, în ceea ce priveşte 

evaluarea şi prezentarea veniturilor şi cheltuielilor.  
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De asemenea, Societatea consideră că nu există diferenţe semnificative între situaţia 

fluxurilor de trezorerie prezentată în conformitate cu IFRS şi situaţia fluxurilor de trezorerie 

prezentată în conformitate cu OMFP 3055/2009, astfel încât nu a efectuat ajustări ale 

sumelor din această situaţie. 

De la data deschiderii procedurii de insolvenţă s-a acţionat, în permanenţă, prin toate 

mijloacele în direcţia maximizării averii debitoarei. 

Una din măsurile adoptate în vederea asigurării necesarului de numerar a fost 

achiziţionarea de materiale consumabile (birotică, papetărie) şi echipamente de lucru de 

la unităţi protejate, pentru a beneficia, conform prevederilor Legii 448/2006 cu modificările 

şi completările ulterioare,  de  scutire la plata obligaţiei bugetare, denumită ”  Vărsăminte 

de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”. 

Începând cu 01.06.2013, s-a luat decizia majorării chiriei pentru cele 242 locuinţe 

proprietatea UCM Reşiţa. Dacă până la această data UCM Reşiţa încasa, lunar, chirii în 

valoare de 11.954,84 lei, ulterior contravaloarea chiriilor a crescut la 32.946,77 lei/lună, 

obţinându-se, în felul acesta, o creştere a veniturilor din închirierea locuinţelor cu 251.903 

lei /an. 

Pentru a limita dependența covârșitoare de un singur client respectiv Hidroelectrica, în 

condițiile în care și accesul pe piața hidro internațională a fost dificil, după deschiderea 

procedurii de insolvență Societatea a căutat noi piețe.  

Astfel, în perioada 2017-2019 a pătruns pe o piață pe care a mai activat în trecut și anume  

instalații de pompaj  prin reabilitarea în parteneriat cu Utilnavorep SA a unui număr de 8 

pompe aparținând CN ACN SA Constanța (Compania Națională Administrația Canalelor 

Navigabile SA Constanța)  . 

5.4. Activităţi specifice de reducere a cheltuielilor cu utilităţile 

 

Având în vedere numeroasele reclamaţii din partea chiriaşilor UCM Reşiţa din imobilele  

de pe platforma Mociur, dar mai ales pentru eliminarea pierderilor de apă potabilă şi 

implicit reducerea cheltuielilor, s-a dispus, în cursul anului 2014, efectuarea unor lucrări 

de reabilitare a  magistralei interioare pe o lungime de 1250 m.  

Reabilitarea magistralei s-a făcut în regie proprie, fiind angajate cheltuieli totale în valoare 

de 32.834 lei, sumă ce a fost recuperată în primele 6 luni din economia de apă realizată. 
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Aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos, prin efectuarea acestor lucrări s-a obţinut  

o reducere cu 83% a consumului mediu lunar de apă potabilă. 

 

Nr. 
Crt. Anul Luna 

Consum 
lunar 
Platforma 
Mociur 

Consum 
mediu 
lunar 
Platforma 
Mociur 

Reducerea 
consumului 
mediu lunar 
raportat la 
anul 2013 

Reducerea 
consumului 
mediu lunar 
raportat la 
anul 2013 

Pret 
unitar 
apa 
potabila 

Economie 
anuala 
costuri cu 
AP si 
Canal 

         

      
[mc] [mc] [mc] [%] 

[lei/mc 
fara TVA] 

[lei fara 
TVA/an] 

   
    

  

1 2014 Ianuarie 5327 

5,423 

4,481 83% 5.89 316,716.00 

2   Februarie 5612 

3   Martie 4838 

4   Aprilie 5458 

5   Mai  5805 

6   Iunie 5496 

7   Iulie 1502 

942 

8   August 909 

9   Septembrie 1075 

10   Octombrie 939 

11   Noiembrie 1095 

12   Decembrie 842 

13 2015 Ianuarie 1154 

14   Februarie 1108 

15   Martie 1024 

16   Aprilie 931 

17   Mai  868 

18   Iunie 856 

19   Iulie 806 

20   August 812 

21   Septembrie 738 

22   Octombrie 682 

23   Noiembrie 603 

24   Decembrie 768 

 

Analizându-se cosumurile energetice din perioada sezonului de iarnă, dar şi ineficienţa 

sistemului de încălzire centralizat, la începutul sezonului rece 2012 s-a decis 

implementarea unui sistem de încălzire nou, prin instalarea de radianţi ceramici în halele 

de producţie şi centrale termice în spaţiile administrative,  aferente acestora. 
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Lucrările de descentralizare a sistemului de încălzire s-au executat, în regie proprie, în 

perioada noiembrie-decembrie 2012, valoarea totală a investiţiei fiind de 833.939 lei. 

Deoarece noile instalaţii de încălzire au fost puse în funcţiune etapizat, reducerile 

consumurilor energetice ( gaze naturale şi energie electrică) s-au înregistrat încă din luna 

noiembrie 2012. 

 Aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos, costurilor energetice din sezonul rece 2012 

– 2013 faţă de sezonul de iarnă  2011 – 2012  s-au redus cu: 

39 % la gaze naturale; 

                             89 % la energie electrică. 

 

Nr.

crt. 
Luna 

Costuri 

2011 - 2012 

Costuri 

2012 - 2013 

Reducere costuri 

Economie (-) 

Depasire (+) 

Gaze 

naturale 

Energie 

electrica 

Gaze 

naturale 

Energie 

electrica 
Gaze naturale Energie electrica 

[lei cu 
TVA] 

[lei cu 
TVA] 

[lei cu 
TVA] 

[lei cu 
TVA] 

[lei cu TVA] [%] 
[lei cu 
TVA] 

[%] 

1 Noiembrie 668.405 621.939 217.252 506.988 - 451.153 - 32 - 114.951 - 82 

2 Decembrie    554.489 454.583 433.199 484.411 - 121.290 - 78 + 29.828 + 10 

3 Ianuarie    965.317 661.549 518.315 619.960 - 447.002 - 54 - 41.589 - 94 

4 Februarie 2.155.556 840.680 420.455 651.155 - 1.735.101 - 20 - 189.525 - 77 

5 Martie   573.133 655.478 340.164 610.933 - 232.969 - 59 - 44.545 - 93 

6 Total 4.916.900 3.234.229 1.929.385 2.873.447 - 2.987.515 - 39 - 360.782 - 89 

 

Aşadar, cu o investiţie de 833.939 lei s-a realizat o economie de 3.348.297 lei, doar în 

prima iarnă, valoarea investiţiei fiind, practic, recuperată în 2 luni și jumătate. 

Această reducere s-a observat și în continuare, în perioada 2016-2020, în medie cu: 

 73% la gaze naturale 

 52% la energie electrică 

 

De asemenea, prin desfiinţarea în anul 2012 a secţiilor DP 0520-Sculărie, DP 0500-Diesel 

şi DP 0323- Utilaj Complex s-a obţinut o reducere a cheltuielilor cu utilităţile, după cum 

urmează:  

- 24,22%  la energie electrică 

- 23,04%  la gaze naturale 

- 20,31%  la apă potabilă. 
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Pe termen lung, măsurile dispuse de Administratorii Speciali în direcția eliminării risipei 

nu se mai regăsesc în  reducerea cheltuielilor cu utilitățile, sau nu mai sunt relevante, 

datorită creșterilor susținute ale  prețurilor și tarifelor. 

 

5.5. Vânzare de active 

5.5.1. Vânzarea platformei Mociur  
 

În cursul anului 2017 creditorul garantat SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD a 

formulat cerere pentru ridicarea suspendării prevăzută de art. 36  din Legea nr. 85/2006 

cu privire la creanţa sa şi valorificarea  imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor  situate 

în Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin  (platforma Mociur-Reşiţa), care a fost 

admisă de judecătorul sindic prin Încheierea pronunţată în data de 05.12.2017. 

Prin Informarea transmisă de Primăria Muncipiului Reşiţa către Autoritatea pentru 

Administrarea Activelor Statului (AAAS), înregistrată la UCM Reşiţa sub nr.  

565/DF0000/18.12.2017, se punea în discuţie declanşarea procedurii de expropriere a 

căilor de acces aflate în proprietatea UCM Reşiţa pe platforma Mociur, pentru realizarea 

obiectivelor  de investiţii din cartierul respectiv.  

Pe lângă aspectele relatate mai sus, decizia vânzării în bloc a acestei platforme s-a luat 

avându-se în vedere și următoarele considerente: 

 Societatea nu mai desfășura activitate de producție pe această platformă 

 oferta  primită de la CEETRUS România SRL (fostă Immochan Imobiliare SRL) de 

achiziţionare, la preţul  de 2.650.000 eur  (exclusiv TVA), a activelor mobile şi 

imobile localizate pe Platforma Mociur-Reşiţa 

 cheltuielile curente suportate de  Societate pentru această platformă (servicii pază, 

impozite etc) în jur de 1,3 mil lei/an, versus veniturile de cca 0,88 mil lei/an obţinute 

din spaţiile închiriate, venituri care erau diminuate de cheltuielile de reparaţii 

solicitate de locatari conform prevederilor contractelor de închiriere  

 existența permanentă a  riscului  de furt al unor bunuri din metale feroase şi 

neferoase ce pot fi valorificate la centrele de colectare deşeuri, dar mai ales 

creșterea numărului de tentative de pătrundere prin efracţie, conform  informărilor 

firmei de pază  
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 imposibilitatea estimării costurilor de mediu și ecologizare a zonei, dat fiind faptul 

că pe platforma Mociur s-au desfăşurat vreme de peste 60 de ani activităţi 

industriale cum ar fi: turnătorie de feroase şi neferoase, forjă, depozite uleiuri etc.  

Comitetul Creditorilor întrunit în data de 05.10.2018 a aprobat valorificarea în bloc a 

activelor de pe platforma Mociur, prin licitație publică cu strigare ascendentă potrivit 

metodei  și regulamentului de vânzare stabilite de Adunarea Creditorilor. 

Procesul Verbal de licitație nr. 73/202/28.01.2019, conform căruia platforma Mociur a fost 

adjudecată în favoarea societății CEETRUS România SRL la prețul de 2.844.000 euro, a 

stat la baza încheierii contractului de vânzare în formă autentică semnat în data de 

27.02.2019.   

 

5.5.2. Vânzare teren Reșița  
 

Prin Nota informativă nr. 21495, înregistrată la UCM Reşiţa sub nr.  

79/DG0000/18.03.2020 emisă de Consiliul Local al Municipiului Reşiţa  - Direcţia Investiţii  

şi Mobilitate Urbană, ne-a fost adus la cunoştinţă faptul că administraţia locală va lua 

măsuri de demolare a celor 2 turnuri proprietatea UCM Reşiţa amplasate pe strada Poiana 

Golului, deoarece "prezintă o stare avansată de degradare reprezentând un real pericol şi 

un risc major pentru siguranţa cetăţenilor care se deplasează în această zonă". 

Denumirea de turnuri a fost atribuită unei construcţii care avusese destinaţia unor turnuri 

de răcire a apei şi care, în realitate, era o ruină, care deşi  nu s-a regăsit în inventarul 

Societăţii nici la data  deschiderii procedurii insolvenţei asupra UCM Reşiţa, figura  în 

extrasul de carte funciară, care ulterior a fost actualizat conform situaţiei reale. 

Evaluatorul autorizat, DARIAN DRS SA, membru ANEVAR, care a efectuat, evaluarea 

patrimoniului UCM Reşiţa în anul 2015, evaluare actualizată în 2017, prin adresa DRS 

108/06.07.2020 confirmă faptul că turnurile menţionate în CF 39581 nu se regăseau în 

evidenţa contabilă a Societăţii. 

Evaluatorul a considerat că demolarea turnurilor şi ecologizarea zonei ar fi generat 

cheltuieli egale, sau chiar mai mari decât valoarea materialelor recuperabile rezultate în 

urma demolării. 

În luna august 2020, la solicitarea AAAS, evaluatorul DARIAN DRS a estimat o valoare a 

turnurilor la data evaluării patrimoniului UCM Reşiţa, respectiv 31.03.2017 
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pe care a prezentat-o în anexa intitulată "Evaluare construcţie Turnuri de răcire Stand 

SMD înscrisă în CF 39581 Reşiţa proprietatea UCM Reşiţa " transmisă cu adresa DRS 

138/11.08.2020, valoare estimată la 2.900 euro – preţ de piaţă, respectiv 1.450 euro – preţ 

de lichidare. 

Această estimare s-a făcut pe baza puţinelor informaţii care au fost găsite în evidenţa 

UCM Reşiţa, după cum urmează: 

- Data punerii în funcţiune s-a considerat ca fiind identică cu data punerii în funcţiune 

a standului SMD pe care l-au deservit aceste turnuri 

- Suprafaţa construită este cea menţionată în documentaţia topografică întocmită 

pentru obţinerea titlului de proprietate în iunie 1994, acesta fiind singurul document 

care face referire la această construcţie 

- Înălţimea şi diametrul au fost estimate pe baza materialelor fotografice pe care le-

a efectuat evaluatorul la momentul evaluării terenului în 2015-2017 

- Capacitatea a fost calculată pe baza estimărilor 

La paginile 3 şi 6 din Anexă evaluatorul menţionează faptul că, la data evaluării din 2015, 

actualizată în 2017, construcţia nu era înregistrată în evidenţa contabilă a Societăţi 

fiind doar intabulată şi că se afla într-o stare avansată de degradare, prezentând 

doar parţial elemente constructive. 

De asemenea, tot la pagina 3, evaluatorul precizează că nu este posibilă estimarea 

valorii reziduale, deoarece nu există informaţii referitoare la cantitatea şi tipul materialelor 

rezultate în urma procesului de demolare. 

Având în vedere începerea lucrărilor de execuţie la obiectivul "Modernizare drum de acces 

şi străzi în Cartierul Poiana Golului în Municipiul Reşiţa", lucrări finanţate prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, prin adresa 36283/10.06.2020, Primăria şi-a exprimat 

interesul în achiziţionarea, la preţul stabilit prin evaluarea proprie respectiv 3.892 euro, 

plus TVA, a terenului, liber de sarcini, în suprafaţă de 569 mp, înscris în CF nr. 39581, pe 

care erau situate aşa-zisele turnuri. 

Adunarea Creditorilor, întrunită în şedinţa din 09.09.2020, a aprobat vânzarea terenului în 

suprafaţă de 569 mp, proprietatea UCM Reşiţa, situat pe CF nr. 39581, nr. topo 

1127/a/1/2/2/2/2/l/19/d/3/28/18/12/a/2/c, liber de sarcini şi de construcţii, prin licitaţie 

publică cu strigare ascendentă pornind de la preţul de 3.892 euro + TVA. 
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Fiind singurul ofertant, terenul a fost vândut Primăriei Municipiului Reșița în luna februarie 

2021. 

 

5.6. Activităţi specifice de reparaţii, retehnologizare şi relocare a 
unor maşini-unelte 

 

Activitatea de producţie  în UCM Reşiţa se desfăşoară pe cele două platforme distincte: 

ABC şi Câlnicel. 

Pe platforma ABC funcţionează patru secţii de producţie (DP 0320-Mecanică Grea; DP 

1110-Maşini Electrice I; DP 0800- Tratamente Termice; DP 0310- Turbine şi Piese schimb 

navale), iar platforma Câlnicel  cuprinde două secţii (DP 0600-Ansamble Sudate şi 

Prelucrări Mecanice; DP 1120 – Maşini Electrice II). 

Având în vedere modul de distribuirea pe cele două platforme al maşinilor unelte mari, 

pentru realizarea anumitor operaţii asupra echipamentelor produse de UCM Reşiţa era 

necesară transportarea acestora, de nenumărate ori, dintr-o secţie în alta, sau chiar de pe 

o platformă pe alta. Secţia DP 0600 de pe platforma Câlnicel nu dispunea de strunguri cu 

vârf, astfel că orice piesă care necesita o operaţiune de strunjire pe vârf trebuia 

transportată la o secţie de pe platforma ABC. 

La DP 1120 Maşini Electrice II nu exista Bohrwerk, maşină pentru confecţionat ştanţe şi 

presforme, astfel că tot timpul era necesară mutarea pieselor pe platforma ABC, pentru 

efectuarea operaţiilor respective. La DP 0320 nu existau freze portale şi, ca atare, era   

necesară mutarea pieselor fie la altă secţie de pe platforma ABC, respectiv DP 0310- 

Turbine şi Piese schimb navale, fie pe platforma Câlnicel.  

Toate aceste mutări, implicau costuri suplimentare, având în vedere faptul că între 

platforma ABC şi Câlnicel sunt cca 10 km şi, uneori, chiar întârzieri în ceea ce priveşte 

termenele de livrare.  Pentru eficientizarea şi optimizarea procesului de producţie şi 

generarea unui grad cât mai ridicat de independenţă a platformelor din punct de vedere al 

capacităţii de producţie s-a decis, încă din 2009, mutarea unor maşini-unelte din anumite 

secţii  în altele, cu resurse proprii, atât din punct de vedere al personalului, cât şi din punct 

de vedere financiar.   
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Datorită lipsei de încărcare cu comenzi, în 2012 secţiile Diesel (DP 0500), Sculărie (DP 

0520) şi Utilaj Complex (DP 0323) au fost desfiinţate, cea mai mare parte din maşinile-

unelte din aceste secţii fiind relocate. 

 Astfel,  au fost mutate: 

 39 de maşini – unelte de pe platforma ABC, prin desfiinţarea secţiei  DP 0500- 

Diesel, pe platforma Câlnicel, la DP 0600- Ansamble Sudate şi Prelucrări Mecanice. 

Cheltuielile de relocare şi punere în funcţiune au fost în sumă de 196.276,8 lei.  

 ca urmare a desfiinţării secţiei Sculărie (DP 0520) au fost mutate, din această 

locaţie,   33 de maşini – unelte pe platforma Câlnicel, la secţia  DP1120 – Motoare 

Electrice II.  Pentru mutarea şi punerea în funcţiune a acestor utilaje s-a cheltuit 

suma de  130.241,32 lei, iar pentru fundaţii s-a cheltuit suma de 44.252,91 lei. 

 în cadrul platformei ABC s-au mutat 16 maşini - unelte de la secţiile Utilaj Complex- 

DP 0323 (desfiinţată) şi DP 0310- Turbine şi Piese schimb navale, la secţia DP 

0320-Mecanică Grea. Cheltuielile cu relocarea şi punerea în funcţiune au fost în 

valoare totală de 146.467,69 lei, la care se adaugă cheltuielile  pentru fundaţii în 

valoare de 151.906,67 lei. 

Concomitent cu aceste relocări, la unele maşini-unelte  s-au efectuat reparaţii capitale, 

precum şi  operaţiuni   de modernizare, recuperându-se, astfel,  utilajele  îmbătrânite din 

punct de vedere al duratei de viaţă şi care se aflau în permanenţă sub un mare semn de 

incertitudine din punct de vedere al fiabilităţii şi preciziei de execuţie. 

Aceste tipuri de  lucrări erau absolut  necesare într-un proces de producţie ca cel din  UCM 

Reşiţa unde se execută piese cu un grad ridicat de precizie. 

Aceste maşini sunt: 

Bohrwerk INNSE- unitatea 1  și unitatea 2, nr. de inventar 13861, locaţie DP 0600 

Cu ajutorul acestui tip de  Bohrwerk se prelucrează carcase de turbină până la 9 m lungime 

și 3,5 m înălțime, piese grele pe masa rotativă de 3 x 4 metri, cum ar fi rotoarele de turbine, 

precum şi prelucrarea paletelor de turbină Kaplan  

până în stadiul final de calitate a suprafeţei , ceea ce înseamnă că nu mai este nevoie de 

rectificare. Acest tip de operatii pe palete se face în trei dimensiuni (3D) şi necesită un 

software special pentru întocmirea unor programe imense şi complexe . Doar comenzile 

numerice moderne suportă acest tip de programe. Tehnologia şi software-ul prelucrării 

suprafeţelor spaţiale sunt deţinute de către UCM Reşiţa.  
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Acest Bohrwerk a fost pus în funcţiune în anul 1980 şi se impunea de mai mulţi ani o 

reparaţie capitală, însă datorită lipsei de bani, acest lucru nu a fost posibil. Uzarea 

avansată a cremalierelor melcate a dus la scoaterea maşinii din funcţiune. 

Deoarece doar preţul unor cremaliere noi era de  cca. 7.500 euro/bucată, iar pe unitate 

sunt 24 de bucăţi, Departamentul Mentenanţă a propus înlocuirea acestora cu şuruburi cu 

bile şi antrenarea cu motoare sincrone şi reductoare planetare, care sunt mai performante.  

Echipamentul de comandă numerică şi acţionările digitale conduc la creşterea 

semnificativă a preciziei de prelucrare, a fiabilităţii şi calităţii suprafeţelor, prin mărirea 

turaţiei broşei, precum şi la creşterea productivităţii prin mărirea substanţială a vitezei de 

prelucrare cu cca. 50 %.  Prin implementarea acestor echipamente  se pot utiliza scule 

moderne cu viteză mare de aşchiere. Pentru modernizarea acestei maşini, s-au solicitat 

oferte de la mai multe firme specializate. Oferta minimă de preţ care a  fost primită se 

ridică la valoarea de 3.825.000 lei. 

Întrucât  Societatea nu dispunea de resursele financiare necesare angajării  unei firme, s-

a decis efectuarea modernizării cu personal propriu. 

Astfel, au fost achiziţionate, în timp,  echipamente , sisteme de măsură şi acţionări  

Siemens , motoare electrice şi reductoare ,  relee electrice şi cabluri , şuruburi cu bile şi 

casete. Costurile totale  efectuate au fost de 1.874.658,34 lei, din care   pentru 

modernizare s-au cheltuit  879.812,10 lei, iar pentru reparaţia capitală 994.846,24 lei. 

Strung paralel GIUSTINA- nr. de inventar 13846, locaţie  DP 0600  

Este singurul strung de mărimea 2032 x 10363 din dotarea platformei Câlnicel , folosit 

pentru prelucrarea arborilor lungi şi pentru realizarea liniei dintre arborele generator şi 

turbină.  Această maşină nu mai putea fi menţinută mult timp în funcţiune, deoarece, de 

mai bine de 20 ani, nu se mai fabrică   şi nici nu se mai repară  modulele electronice de la 

firma SIEMENS, motiv pentru care a fost oprită  freza portală LINNE pentru a folosi o parte 

din componentele electronice ale acesteia la Giustina.  

Lagării de la axul principal nu au fost schimbaţi de cand a fost montată maşina , în anul 

1980 şi prin urmare nu mai era asigurată precizia  geomerică prescrisă în cartea tehnică.  

Lipsa resurselor financiare pentru investiţii  a condus la decizia efectuării lucrărilor de 

modernizare şi reparaţie capitală cu echipe proprii formate din proiectanţi din cadrul 

Departamentului mentenanță maşini-unelte,  electronişti, constructori, electricieni  şi 

lăcătuşi. Pentru reabilitare au fost achiziţionate echipamente electronice , automatul 
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programabil , motorul de avans , reductorul şi acţionările electronice. Costurile efectuate 

pentru modernizare au fost în valoare de 218.565,09 lei, iar pentru reparaţia capitală (RK) 

s-au cheltuit  266.293,02 lei, adică  de 6,7 ori mai puţin faţă de oferta minimă pentru 

efectuarea reparaţiei capitale cu o firma specializată care se ridica la valoarea de 

cca.1.800.000 lei . Reparaţia capitală s-a realizat în perioada aprilie-august 2014.  

Strung Carussel DORRIES-nr. de inventar 13869, locaţie DP 0600   

Prin lucrările efectuate de angajaţii UCM Reşiţa pentru modernizare şi reparaţie capitală, 

acest strung  s-a transformat într-un strung Carussel cu comandă numerică şi acţionări 

digitale cu o precizie foarte ridicată.   

Această retehnologizare a fost necesară având în vedere faptul că o gamă foarte mare de 

repere de gabarit mare  din echipamentele hidro impun prelucrări de strunjire pe Carussel.  

Astfel, prin implementarea unui sistem de achiziţii data şi şuruburi cu bile, s-a mărit 

precizia de prelucrare , fiabilitatea , calitatea suprafeţelor şi productivitatea maşinii , putând 

fi folosite scule moderne cu viteză mult mai mare de aşchiere. Costurile efectuate pentru 

modernizare au fost  în valoare de 257.257,85 lei, iar cele pentru RK  au fost în valoare 

de 438.961,94 lei, faţă de oferta minimă de modernizare cu o firmă specializată care se 

ridica la valoarea de 2.475.000 lei . Lucrarea a fost finalizată cu PIF şi s-a desfăşurat în 

perioada 16.08.2011-09.02.2012. 

Strung carusel SCM ROMAN - nr. de inventar 14054, locaţie DP 0310  

Această maşină, dotată cu afişaj de cote şi acţionări electronice româneşti, nu mai putea 

fi utilizată, datorită gradului ridicat de uzură, dar şi a nefiabilităţii din punct de vedere 

electric, electronic şi hidraulic. Prin reparaţia capitală şi modernizarea efectuate,  această 

maşină a fost transformată dintr-un strung carusel simplu,  într-un centru de prelucrare – 

carusel / bohrwerk cu comandă numerică şi acţionări digitale, deoarece pot fi realizate o 

serie de repere  hidro de mare gabarit şi nu numai,  care  necesită prelucrări de strunjire 

şi găurire ce pot fi efectuate . Au  fost achiziţionate echipamente Siemens şi contactori, 

şurub cu bile şi acţionări electronice, costurile efectuate pentru modernizare fiind în 

valoare de 353.134,44 lei.  Pentru RK oferta minimă primită de la o firmă specializată  se 

ridica la valoarea de 2.025.000 lei,  ea fiind realizată cu angajaţii proprii cu doar 25% din 

această valoare, respective  cu suma de   503.026,94 lei. Lucrarea a fost început în  3 

aprilie 2012 şi a fost  pusă în funcţiune în 30 ianuarie 2013. 
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Maşina de frezat palete WALDRICH- nr. de inventar 14050, locaţie DP 0320 

Întrucât secţia DP 320- Mecanică Grea nu posedau o freză portală,  piesele de turbină 

sau generator necesitau transportul în vederea prelucrării, fie pe platforma Câlnicel, fie la 

altă secţie de pe platforma ABC, respectiv  DP 0310- Turbine şi Piese schimb navale. 

Pentru eliminarea cheltuielilor cu transportul şi manipularea pieselor, pentru reducerea 

timpului de execuţie, precum şi pentru crearea independenţei funcţionale din punct de 

vedere al capacităţilor de producţie şi optimizarea procesului de producţie pe fiecare 

platformă, era imperios necesară dotarea secţiei DP 0320 cu o freză portală tip Waldrich.  

Astfel, cu personal din UCM Reşiţa s-a executat fundaţia, cu o adâncime de 3,5 m, într-o 

zonă neexploatată din cadrul secţiei Mecanică Grea, s-au achiziţionat sistemele de 

măsură, CNC, automatul programabil, cablurile de semnalizare . În urma modernizării a 

rezultat o maşină- unealtă în pas cu ultimele tehnologii, cu parametrii funcţionali net 

îmbunătăţiţi, pentru prelucrarea profilelor hidraulice complexe al paletelor de turbină şi nu 

numai; s-a obţinut o creştere de turaţie şi viteză de aşchiere pe fondul scăderii consumului 

de energie,  putând fi folosite scule moderne de viteza mare de aşchiere. Costurile 

efectuate pentru modernizare au fost în valoare de 107.635,5 lei, iar pentru RK costurile 

au fost în valoare de 52.346,3 lei, iar  cheltuielile cu fundaţia în valoare de 84.411,63 lei. 

Lucrarea a fost finalizată la data de 12.10.2015. 

Bohrwerk INNSE – unitatea 2, nr. de inventar 15314, locaţie DP 0310  

Acest Bohrwerk este utilizat la  prelucrarea  carcaselor  de turbină până  la 9 m , pieselor 

grele pe masă rotativă, cum ar fi rotoarele de turbină şi, este foarte important, la 

prelucrarea paletelor de turbină Kaplan până în stadiul final de calitate a suprafeţei, ceea 

ce înseamnă că nu mai este nevoie de rectificare. Acest tip de operaţii pe palete se face 

în trei dimensiuni (3D) şi necesită un software special pentru întocmirea unor programe 

complexe . Doar comenzile numerice moderne suportă acest tip de programe. UCM 

Reşiţa deţine  tehnologia şi software-ul necesar prelucrării suprafeţelor spaţiale.  

Această maşină-unealtă nu a mai fost utilizată încă din anul 1992, întrucât cremalierele 

melcate  prezentau uzuri grave pe cele 2 axe.  

Deoarece înlocuirea cremalierelor melcate cu şuruburi cu bile şi antrenarea cu motoare 

sincrone şi reductoare planetare a dat rezultate foarte bune la două  maşini de acelaşi tip, 

de la secţia DP 0600, a cărei modernizare a început în anul 2009,  Departamentul 

Mentenanţă a propus aplicarea aceleiaşi metode şi în cazul acestui Bohrwerk.  



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 72 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

Astfel, va fi realizată  încă o maşină cu masă rotativă modernizată , ceea ce înseamnă şi 

posibilitatea prelucrării în 4 axe simultan. Echipamentul de comandă numerică şi 

acţionările digitale vor creşte mult precizia de prelucrare, fiabilitatea, calitatatea 

suprafeţelor prin mărirea turaţiei broşei, precum şi productivitatea prin mărirea 

substanţială a vitezei de prelucrare, cu  cca. 50 % .  De asemenea, se vor putea utiliza 

scule moderne de viteză mare de aşchiere .  

În vederea realizării lucrărilor de modernizare şi RK, se estimează, pe baza cunoștințelor 

dobândite la modernizarea celorlalte două mașini similar,un buget pentru toate 

echipamentele necesare, sisteme de măsură şi acţionări  Siemens, motoare electrice şi 

reductoare,  relee electrice şi cabluri, şuruburi cu bile şi casete, la nivelul unor costuri 

pentru modernizare de aproximativ 180.000 euro, iar pentru RK în valoare de 380.000 

euro.  Şi în cazul acestei maşini, atât operaţiunile de modernizare, cât şi cele de reparaţie 

capitală vor fi realizate de echipele de specialişti din UCM Reşiţa, economisindu-se 60% 

din valoarea ofertei  minime primită doar pentru modernizare de la  firme specializate. 

După modernizare și reinstalare prin existența în dotare a mesei rotative va permite 

efectuarea tuturor operațiilor de strunjire și găurire a pieselor deosebit de mari și grele 

evitând operații de transport ale acestora. 

Coroborat cu dimensiunile podurilor rulante instalate în hala 1 MAN, respectiv 2 și 3 MAN, 

precum și cu celelalte  mașini –unelte de dimensiuni mari din vecinătate, Carussel, Roman 

10.000, Gantry Mill, acest Bohrwerg va realiza capacitățile de producție necesare pentru 

execuția tuturor operațiilor aferente unei piese gen butuc rotor turbine Kaplan tip PDF I 

fără deplasarea acestei piese în alte locații ținând cont că ea cântărește peste 90 tone. 

Deținerea de astfel de facilități de producție constituie un unicat în industria românească. 

 

5.7. Activitatea privind managementul calității, mediului, 
securității și sănătății în muncă și managementul riscului 

 

UCM Reşiţa  deţine în prezent următoarele certificări de sisteme de management: 

1. Sistemul de Management al Calităţii al UCM Reşiţa este certificat în conformitate cu 

ISO 9001: 2015, respectiv SR EN ISO 9001: 2015, de către organismul Lloyd`s Register 

Quality Assurance, pentru activităţi care includ sau sunt asociate cu proiectarea, fabricaţia,  
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instalarea, service şi reparaţii (inclusiv piese de schimb) pentru: turbine hidraulice şi 

echipamente auxiliare, instalaţii de vane hidraulice, regulatoare şi grupuri de ulei sub 

presiune, generatoare şi echipamente electrice, echipamente hidromecanice, 

echipamente mecanice şi electrice pentru instalaţii de irigat şi instalaţii de pompaj, 

compresoare de aer, motoare Diesel şi componente ale acestora, construcţii/confecţii 

metalice în construcţie sudată, distribuţie energie electrică, transport-manevră 

feroviară(logistică feroviară).  

Compania a obţinut Certificatul de aprobare LRQA nr. BUC0200999 în anul 1996, 

certificatul actual nr.10187876 fiind obţinut în aprilie 2019, având valabilitate până la 

05.03.2022. 

 2. Sistemul de Management de Mediu al UCM Reşiţa este certificat în conformitate cu 

ISO 14001: 2015, respectiv SR EN ISO 14001: 2015, de către organismul Lloyd`s Register 

Quality Assurance, pentru activităţi care includ sau sunt asociate cu proiectarea, fabricaţia, 

instalarea, service şi reparaţii (inclusiv piese de schimb) pentru: turbine hidraulice şi 

echipamente auxiliare, instalaţii de vane hidraulice, regulatoare şi grupuri de ulei sub 

presiune, generatoare şi echipamente electrice, echipamente hidromecanice, 

compresoare de aer, motoare Diesel şi componente ale acestora, construcţii/confecţii 

metalice în construcţie sudată, distribuţie energie electrică.  

Compania a obţinut Certificatul de aprobare LRQA nr. BUC6005022 în anul 2009, 

certificatul actual nr.10313398 fiind obţinut în decembrie 2020 şi având valabilitate până 

la 22.01.2024. 

3. Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale al UCM Reşiţa 

este certificat în conformitate cu OHSAS  18001: 2007, respectiv SR EN OHSAS 18001: 

2008, de către organismul Lloyd`s Register Quality Assurance, pentru activităţi care includ 

sau sunt asociate cu proiectarea, fabricaţia, instalarea, service şi reparaţii (inclusiv piese 

de schimb) pentru: turbine hidraulice şi echipamente auxiliare, instalaţii de vane hidraulice, 

regulatoare şi grupuri de ulei sub presiune, generatoare şi echipamente electrice, 

echipamente hidromecanice, compresoare de aer, motoare Diesel şi componente ale 

acestora, construcţii/confecţii metalice în construcţie sudată, distribuţie energie electrică.  

Compania a obţinut Certificatul de aprobare LRQA nr. BUC6007737 în anul 2009, 

certificatul actual nr. 10342039 fiind obţinut în decembrie 2018 şi având valabilitate până 

la 11.09.2021. 
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S-a dispus actualizarea - modificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii 

în muncă în conformitate cu cerinţele standardului SR ISO 45001:2018 şi migrarea 

sistemului de management al sănătăţii şi securităţii în muncă la noul  standard SR ISO 

45001:2018. 

Decizia proiectării, menţinerii şi certificării celor 3 sisteme  a fost luată de către 

managementul la cel mai înalt nivel în scopul de a: 

- demonstra capabilitatea companiei de a furniza consecvent produse care să 

satisfacă cerinţele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile  

- determina aspectele interne şi externe relevante pentru scopul şi direcţia sa 

strategică, care influenţează capabilitatea  de a realiza rezultatele intenţionate 

ale sistemului de management al calităţii 

- identifica, evalua, analiza, trata  riscurile  operaţionale şi organizaţionale, 

precum şi oportunităţile, proporţional cu impactul potenţial asupra: proceselor 

sistemului de management al calităţii, conformităţii produselor şi serviciilor, 

creşterii satisfacţiei clienţilor, îndeplinirii scopului şi direcţiilor strategice ale 

Companiei precum şi a modului de evaluare a eficacităţii acţiunilor de tratare a 

riscurilor şi oportunităţilor 

- conferi încredere beneficiarilor produsului sau serviciului că cerinţele lor vor fi 

îndeplinite sistematic de furnizor 

- identifica şi a satisface nevoile şi aşteptările clienţilor săi, precum şi a altor părţi 

interesate, (respectiv angajaţi, furnizori, proprietar societate) pentru obţinerea 

unui avantaj concurenţial şi să realizeze acest lucru într-o manieră eficientă şi 

eficace 

- obţine, menţine şi să-şi îmbunătăţească performanţele şi capacităţile generale, 

factorul cheie fiind un angajament puternic în vederea realizării calităţii 

- creşte credibilitatea şi  încrederea în calitatea produselor/serviciilor 

- înţelege mai bine procesele organizaţiei, prin angajamentul ferm al 

managementului, definirea clară a responsabilităţilor şi autorităţilor, 

comunicarea internă şi externă îmbunătăţită, utilizarea mai eficientă a resurselor 

şi reducerea costurilor de neconformitate 

- creşte cadrul pentru îmbunătăţirea continuă 
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- creşte satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a 

proceselor de îmbunatăţire continuă a sistemului şi prin asigurarea conformităţii 

cu cerinţele clientului şi cu cerinţele legale şi reglementate aplicabile 

- formula şi implementa politica şi obiectivele de mediu ţinând seama de cerinţele 

legale aplicabile şi de impacturile semnificative asupra mediului ale companiei 

- identifica toate aspectele de mediu ale activităţii sale şi de a ierarhiza aceste 

aspecte în ordinea importanţei impactului asupra mediului înconjurător 

- să orienteze sistemul de management de mediu pentru a urmări îmbunătăţirea 

şi minimizarea unor astfel de impacturi semnificative asupra mediului 

- abordare sistematică în vederea tratării aspectelor de mediu ale organizaţiei 

- să controleze impacturile activităţilor, produselor, serviciilor lor asupra mediului 

înconjurător 

- câştigarea şi menţinerea cotei de piaţă prin promovarea unei imagini 

organizaţionale „VERZI” 

- atingerea şi demonstrarea unor performanţe de mediu reale părţilor interesate 

printr-un management tehnic şi economic al problemelor de mediu 

- reducerea costurilor prin o mai eficientă utilizare a resurselor şi reducerea 

riscului producerii accidentelor de mediu 

- determina aspectele interne şi externe relevante pentru scopul şi direcţia sa 

strategică, care influenţează capabilitatea  de a realiza rezultatele intenţionate 

ale sistemului de management de mediu 

- identifica, evalua, analiza şi trata riscurile şi oportunităţile referitoare la: 

aspectele de mediu identificate, obligaţiile de conformare, aspectele contextului 

intern şi extern relevante, părţile interesate relevante şi nevoile şi aşteptările 

relevante ale acestora  

- demonstra performanţele în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă prin 

identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi ţinerea sub control a propriilor 

riscuri(accidente, incidente şi boli profesionale) în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă prin eliminarea sau minimizarea acestora pentru angajaţi şi 

alte părţi interesate care ar putea fi expuse la pericole asociate cu activităţile 

desfăşurate şi să îşi îmbunătăţească performanţele în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă 
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- determina aspectele interne şi externe relevante pentru scopul şi direcţia sa 

strategică, care influenţează capabilitatea  de a realiza rezultatele intenţionate 

ale sistemului de management de sănătate şi securitate în muncă  

- furniza cadrul pentru gestionarea riscurilor şi oportunitaţilor referitoare la 

sănătate şi securitate în muncă, a preveni rănirea şi îmbolnavirea  determinate 

de muncă ale lucrătorilor şi a asigura locuri de muncă sigure şi sănătoase prin 

eliminarea pericolelor şi minimizarea riscurilor referitoare la sănătate şi 

securitate în muncă  

- pătrunde pe noi pieţe 

- participa la licitaţii, deţinerea acestor certificări fiind una dintre cerinţele cuprinse 

în  caietele de sarcini întocmite pentru participarea la licitaţii. 

Prin auditurile interne desfăşurate conform Programului anual de audit intern al Sistemului 

de Management Integrat precum şi prin efectuarea auditurilor de supraveghere din partea 

organismului de certificare Lloyd`s Register Quality Assurance, Compania a reuşit:  

 să menţină certificările celor 3 sisteme de management integrat calitate, mediu, 

sănătate şi securitate ocupaţională pe câte un ciclu de certificare de 3 ani 

 să obţină noi recertificări pentru cele 3 sisteme de management calitate, mediu, 

sănătate şi securitate ocupaţională   

 să păstreze un nivel de control corespunzător al proceselor şi de implementare a 

sistemelor de management 

 să demonstreze că sistemul de management integrat:  

 - furnizează satisfacţie clientului şi conformitate faţă de cerinţele legale şi de 

reglementare,  

 - este conform cu politica şi obiectivele calităţii, de mediu, sănatăţii şi securităţii 

ocupaţionale  

 - este util în minimizarea riscurilor şi valorificarea oportunităţilor  

 - furnizează date şi informaţii relevante şi de încredere care să fie utilizate de  top 

management în luarea deciziilor 

 - sistemul operează într-un mod eficace şi ajută compania să ţină sub control 

procesele derulate şi să atingă obiectivele şi performanţele ţintă pe care şi le 

stabileşte 
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          - să analizeze observaţiile şi să implementeze recomandările/neconformităţile 

emise cu ocazia auditurilor de supraveghere LRQA. 

5.8 Activităţi specifice protecţiei mediului 
 

Din punct de vedere al protecţiei mediului şi a gospodăririi apelor, activitatea UCM 

Reşiţa SA pe cele două platforme pe care îşi are amplasate obiectivele industriale, 

este reglementată prin:  

 autorizaţia de mediu nr. 166/12.10.2011, revizuită la data de 15.07.2013, 

revizuită la 21.10.2019, cu valabilitate până la data de 12.10.2021, 

emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin şi 

autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 21/S.G.A. – CS din 29.03.2021, 

cu valabilitate până la data de 29.03.2024, emisă de către Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Caraş - Severin -  pentru platforma industrială 

ABC; 

 autoriziţia de mediu nr. 96 din 26.11.2019, emisă de către Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Caraş – Severin, cu valabilitate pe toată perioada cât 

beneficiarul obţine viza anuală şi autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 

430/31.10.2019, cu valabilitate până la data de 31.10.2022, emisă de 

către Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara -  pentru platforma 

industrială Câlnicel;  

În perioada de observație, până la vânzarea platformei Mociur, Societatea a obținut,   

pentru această platformă industrială, autorizaţia de mediu nr. 17/31.01.2012, revizuită 

la data de 18.06.2012, cu valabilitate până la data de 31.01.2022, emisă de către 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin şi autorizaţia de gospodărire a 

apelor nr. 273/11.07.2014, cu valabilitate până la data de 11.07.2017, prelungită prin 

autorizația  nr. 50 din 30.01.2018, cu valabilitate până la data de 31.01.2021 emisă 

de către Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara.  

Aceste autorizații  au fost transferate în februarie 2019 noului proprietar al platformei 

Mociur, societatea CEETRUS SRL.  
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Pentru reglementarea activităţilor generatoare de emisii de gaze cu efect de seră, 

corespunzătoare Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze 

cu efect de seră pentru perioada 2013 -2020, la obiectivele care intră sub incidenţa 

Hotărârii de Guvern nr. 780/ 2006, privind stabilirea schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările 

ulterioare, Compania deţine:  

 Autorizaţia nr. 3/26.11.2012, privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru 

perioada 2013 - 2020, emisă de către Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului - pentru platforma ABC,  

 Autorizaţia nr. 4/26.11.2012, privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru 

perioada 2013 – 2020, emisă de către Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului - pentru platforma Câlnicel. 

Conform anexei nr. 1 a HG nr. 780/2006, societatea desfăşoară activitatea: “Arderea 

combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu 

excepţia instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor periculoase sau urbane)”.  

Cerinţă impusă prin programele de conformare ale documentelor de reglementare 

anterioare celor în vigoare, (Autorizaţia de mediu nr. 21 din 02.06.2009, pentru 

Platforma industrială ABC şi nr. 27 din 13.02.2009, pentru paltforma Mociur, 

Compania noastră a realizat din fonduri proprii, separarea canalizării menajere de 

canalizarea industrială şi pluvială, pe platforma industrială ABC şi Mociur, acţiune 

demarată în anii anteriori intrării in insolvenţă şi finalizată în prima parte a anului 2012.   

Bilanţul activităţii de execuţie propriu-zisă a gunoiului menajer, arăta la finalul anului 

2011, astfel:  

 UCM Reşiţa SA a finalizat lucrările de separare a canalizării menajere de 

canalizarea industrială şi pluvială şi montarea de separatoare de produse 

petroliere pe colectoarele impuse de proiectele tehnice, pentru platformele 

industriale ABC şi Mociur.  

 În urma lucrărilor desfăşurate au rezultat două noi reţele de canalizare 

menajeră, însumând cca. 5400 m lungime, la care s-au racordat toate 
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obiectivele de pe fiecare din cele două amplasamente. Noile canale au fost 

racordate la reţeaua menajeră a oraşului Reşiţa.  

 Investiţiile de separare a canalizărilor de pe cele două amplasamente, au inclus 

în partea a doua a anului 2011, achiziţionarea şi montarea a 6 separatoare de 

nămol şi produse petroliere cu filtre coalescente, pe colectoarele de evacuare 

ape pluviale şi uzate industriale: 1, 2, 3, 5, 6, GV8, de pe platforma ABC şi pe 

colectoarele 20 şi 21 de pe platforma Mociur. 

 Valoarea investiţiei de separare a canalizărilor  desfăşurată pe platforma ABC 

a totalizat  2.393.158 lei şi a inclus: diagnosticarea reţelelor de canalizare, 

proiectul tehnic, ridicările topografice, materialele utilizate, achiziţionarea şi 

montarea celor 6 separatoare de produse petroliere, lucrările de execuţie 

propriu-zise şi auxiliare, realizate cu forţe proprii.   

 Valoarea investiţiei de separare a canalizărilor  desfăşurată pe platforma 

Mociur s-a ridicat la  2.135.406 lei şi a inclus: diagnosticarea reţelelor de 

canalizare, proiectul tehnic, ridicările topografice, materialele utilizate, 

achiziţionarea şi montarea celor 3 separatoare de produse petroliere cu filtre 

coalescente, o staţie de pompare, lucrările de execuţie propriu-zise şi auxiliare, 

realizate cu forţe proprii.  

În cursul anului 2012 activităţile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către 

UCM Reşiţa pentru conformarea la obligaţiile reieşite din autorizaţiile de mediu, de 

gospodărire a apelor şi privind emisiile de gaze cu efect de seră, se prezintă în 

continuare: 

1. Pentru asigurarea exploatării/întreţinerii sistemelor de preepurare a apelor 

uzate (staţia de neutralizare şi separatoarele de produse petroliere recent 

montate) au avut loc următoarele acţiuni: 

 în luna februarie 2012, a fost achiziţionată o pompă în valoare de  

7.659,68 lei, pentru golirea produselor petroliere şi a nămolului colectat 

în noile separatoare de produse petroliere, montate pe colectoarele de 
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ape uzate de pe platformele ABC şi Mociur. 

 Staţia de neutralizare aflată în dotarea secţiei Tratamente Termice, a 

fost adaptată pentru tratarea apelor cromice concomitent cu apele 

provenite de la procesul de zincare alcalină, proces introdus in 

activitatea companiei în anul 2012. Costurile pentru adaptarea 

funcţionării staţiei pentru neutralizarea apelor cu conţinut de zinc, 

concomitent cu apele cromice, au fost de 12.345,75 lei, sumă care a 

inclus:   

- lucrările pentru aducerea la parametrii a staţiei automată de 

neutralizare, prin colaborare cu SC CAST SA Bucureşti, pentru 

montarea echipamentelor electronice necesare ambelor procedee 

de acoperiri galvanice de cromare şi zincare 

- realizarea unei conducte de transport a apelor de la băile de spălare 

incluse în linia de zincare, la bazinul colector (inainte de intrarea în 

statia de neutralizare). 

2. În scopul optimizării managementului deşeurilor periculoase depozitate 

temporar pe amplasamentele sale, în conformitate cu contractul nr. I-T-061-

AV0 din 10.05.2011, încheiat cu SC Indeco Grup Ploieşti,  în luna mai 2012, 

UCM Reşiţa a predat spre eliminare: 3,64 tone de deşeuri de lacuri şi vopsele, 

4,44 tone de nămoluri de la maşini unelte şi 1,705 tone de materiale absorbante 

contaminate, pentru care s-a achitat suma de 11.281,03 lei firmei eliminatoare 

autorizate. 

3. Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor 

de mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului, 

(emisii, imisii şi nivel de zgomot echivalent), a calităţii apelor uzate evacuate 

prin canalele colectoare existente pe fiecare dintre cele 3 amplasamente şi a 

calităţii solului şi subsolului (analiza apelor de foraj din 16 foraje executate pe 

platforma ABC şi Mociur), UCM Reşiţa a achitat în cursul anului 2012, 

contravaloarea serviciilor de specialitate realizate de către laboratorul autorizat 

şi acreditat RENAR, SC Givaroli Impex SRL Bucureşti, suma de 47.159,19 lei.  
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4. Pentru monitorizarea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră în condiţiile 

legii, (HG 780/2006) Compania a încheiat contractul nr. 15813/15.12.2011, cu 

Lloyd`s Register (România) SRL, verificator autorizat şi acreditat RENAR. De 

atunci şi până în prezent, verificatorul a emis anual rapoarte de 

verificare/validare, care au confirmat calculul emisiilor cuprins în Rapoartele de 

monitorizare anuale, întocmite de către UCM Reşiţa. Contravaloarea serviciilor 

prestate de către LRQA pentru verificarea datelor prezentate de societate în 

Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC şi Câlnicel 

întocmite pentru anul 2011, a fost de 7.854, 03 lei.  

5. S-au întocmit Planurile de monitorizare emisii de gaze cu efect de seră aferente 

anului 2013, pentru platforma ABC şi Câlnicel şi s-au depus la Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru aprobare (tarif aprobare - 1.200 lei).  

În acelaşi context, pentru administrarea celor două conturi pe care UCM Reşiţa 

le deţine în Registrul European al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 

(RUEGES) s-a achitat tariful de 1.835, 28 lei.  

6. Datorită modificărilor intervenite în activitatea desfăşurată de Companie pe 

platforma Mociur, s-a întocmit documentaţia (Fişa de prezentare şi declaraţie) 

pentru revizuirea autorizaţiei de mediu nr. 17/31.01.2012. Autorizaţia revizuită 

a fost emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, la data 

de 18.06.2012. 

7. Corespunzător Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de 

gaze cu efect de seră pentru perioada 2008 - 2012, privind stabilirea schemei 

de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, s-a  

efectuat tranzacţionarea certificatelor EGES rămase din alocarea iniţială, după 

predarea în Registrul UE a celor aferente activităţii anului 2012.  

8. În vederea desfăşurării inspecţiilor planificate de la Garda de Mediu 

Comisariatul Judeţean Caraş - Severin, pe fiecare dintre cele 3 platforme 

industriale s-au pregătit date pentru control având ca referinţă anul precedent, 

referitoare la activităţile desfăşurate, consumurile de utilităţi, consumurile de 

substanţe chimice, situaţia deşeurilor, monitorizarea factorilor de mediu, stadiul 

măsurilor dispuse la ultima inspecţie. 
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În cursul anului 2013 acţiunile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către UCM 

Reşiţa pentru conformarea la obligaţiile reieşite din documentele de reglementare a 

activităţii sale, au fost următoarele: 

1. Datorită schimbărilor intervenite în fluxurile tehnologice, (introducerea operaţiei 

de zincare la secţia Tratamente Termice şi producerea internă de ambalaje 

pentru produsele companiei), a fost necesară întocmirea documentaţiei (Fişa 

de prezentare şi declaraţie) pentru revizuirea autorizaţiei de mediu nr. 

166/12.10.2011, pentru platforma ABC. Autorizaţia revizuită a fost emisă de 

către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, la data de 15.07.2013. 

2. În baza contractului de prestari servicii nr. 1640 din 25.02.2013, încheiat cu SC 

RIAN CONSULT SRL, Zărneşti - Braşov, s-a predat pentru eliminare în data de 

11.07.2013, cantitatea de 93,3 kg deşeu de mercur rezultat din aparatură de 

măsură şi control şi 11,3 kg deşeuri de ambalaje contaminate cu mercur, pentru 

care s-a  achitat firmei contractate, suma de 3.242,60 lei. 

3. Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor 

de mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului, 

(emisii, imisii, nivel de zgomot echivalent ), a calităţii apelor uzate şi a calităţii 

solului şi subsolului (analiza apelor de foraj), UCM Reşiţa a achitat în anul 

2013, contravaloarea serviciilor de specialitate efectuate de către laboratorul 

autorizat şi acreditat RENAR, SC Givaroli Impex SRL Bucureşti, suma de 

20.616,24 lei.  

4. Pentru emiterea de către Lloyd`s Register (România) SRL, a raportului de 

verificare / validare care a confirmat calculul emisiilor de gaze cu efect de seră 

cuprins în Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC 

şi Câlnicel, întocmite de către UCM Reşiţa pentru anul 2012, Compania a 

achitat suma de 7.202, 05 lei.  

5. S-au întocmit Planurile de monitorizare emisii de gaze cu efect de seră aferente 

anului 2014, pentru platforma ABC şi Câlnicel şi s-au depus la Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru aprobare (tarif aprobare - 1.200 lei).  

În acelaşi context, pentru administrarea celor două conturi pe care UCM Reşiţa 

le deţine în Registrul European al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 

(RUEGES) s-a achitat tariful de 1835, 28 lei.  
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6. Au fost întocmite şi depuse la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

documentele necesare pentru ajustarea numărului de certificate alocate iniţial 

referitor la emisiile de gaze cu efect de seră,  în cazul reducerii activităţii 

instalaţiilor EGES din anul în curs 

7. Urmare a unei măsuri dispuse de Garda de mediu CJ CS, personalul societăţii 

a efectuat acţiuni de salubrizare pe platforma industrială Mociur în zona nr. top 

R218-13 (terenul din vecinătatea SC Burgerom SRL) şi R 218-11, (terenul 

fostei Turnătorii de Neferoase). Acţiunile de salubrizare au constat în: 

identificarea şi sortarea deşeurilor existente, preluarea deşeurilor metalice din 

zonă şi valorificarea lor cu firma SC Tehnodinamic SRL Caransebes, preluarea 

deşeurilor menajere şi predarea lor către SC Brantner SA Reşiţa, tăierea 

vegetaţiei din zonă şi nivelarea terenului după acţiunile de salubrizare. 

Lucrările s-au desfaşurat pe o suprafaţă de 21 693 mp. În urma acţiunii  de 

salubrizare au rezultat deşeuri metalice, moloz de turnătorie şi scoarţă în 

cantitate totală de 621,05 tone. 

8. Prin obiectivele de mediu stabilite pentru anul 2013, UCM Reşiţa şi-a propus 

economisirea de resurse naturale, respectiv :  

- scăderea consumului de gaz natural cu 15% faţă de anul 2012  

- reducerea consumului de apă cu 10% faţă de anul 2012   

Pentru reducerea consumului de gaz în anul 2013, faţă de anii anteriori, 

managementul de vârf a dispus renunţarea la sistemul centralizat de încălzire, 

(sistarea funcţionării Centralelor termice de pe platforma ABC şi Călnicel). 

Descentralizarea sistemului de încălzire a condus la reducerea consumului de 

gaz la nivelul societăţii cu 52,82%, faţă de anul 2012. 

Prin furnizarea de apă strict proporţional cu nevoile reduse ale secţiilor de 

producţie,  prin întreruperea furnizării la sfârşit de săptămână şi prin lucrări de 

înlocuire ale tronsoanelor avariate ale reţelelor de apă, s-a reuşit cuantificarea 

unui  consum de apă potabilă în 2013, cu 21,11% mai redus faţă de anul 2012,  

iar consumul de apă industrială în 2013 a fost în scădere cu 84,23%, faţă de 

anul 2012. 

9. În vederea desfăşurării inspecţiilor planificate de la Garda de Mediu 

Comisariatul Judeţean Caraş - Severin, pe fiecare dintre cele 3 platforme 
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industriale s-au pregătit date având ca referinţă anul precedent, referitoare la 

activităţile desfăşurate, consumurile de utilităţi, consumurile de substanţe 

chimice, situaţia deşeurilor, monitorizarea factorilor de mediu, stadiul măsurilor 

dispuse la ultima inspecţie. 

 

În cursul anului 2014 acţiunile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către UCM 

Reşiţa pentru conformarea la obligaţiile reieşite din documentele de reglementare a 

activităţii sale, au fost următoarele: 

1. Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii 

factorilor de mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza 

calităţii aerului, (emisii, imisii, nivel de zgomot echivalent ), a calităţii 

apelor uzate şi a calităţii solului şi subsolului (analiza apelor de foraj), 

UCM Reşiţa a achitat în anul 2014, contravaloarea serviciilor de 

specialitate efectuate de către laboratorul autorizat şi acreditat RENAR, 

SC Givaroli Impex SRL Bucureşti, suma de 10.480 lei. 

2. Pentru emiterea de către Lloyd`s Register (România) SRL, a raportului 

de verificare / validare care a confirmat calculul emisiilor de gaze cu 

efect de seră cuprins în Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de 

pe platforma ABC şi Câlnicel întocmite de către UCM Reşiţa pentru anul 

2013, Compania a achitat suma de 7.737,08 lei.  

3. S-au întocmit Planurile de monitorizare emisii de gaze cu efect de seră 

aferente anului 2015, pentru platforma ABC şi Câlnicel şi s-au depus la 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru aprobare (tarif 

aprobare - 1.200 lei).  În acelaşi context, pentru administrarea celor două 

conturi pe care UCM Reşiţa le deţine în Registrul European al Emisiilor 

de Gaze cu Efect de Seră (RUEGES) s-a achitat tariful de 1835, 28 lei. 

4. Au fost întocmite şi depuse la Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice documentele necesare pentru ajustarea numărului de 

certificate alocate iniţial referitor la emisiile de gaze cu efect de seră,  în 

cazul reducerii activităţii instalaţiilor EGES din anul în curs 

5. În conformitate cu contractul nr. I-T-061-AV0 din 10.05.2011, încheiat cu 

SC Indeco Grup Ploieşti, s-a predat pentru eliminare în zilele de 
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26.05.2014 şi 05.11.2014, cantitatea totală de 22,2 kg deşeu de mercur 

rezultat din aparatură de măsură şi control, plus deşeurile de ambalaje 

contaminate cu mercur aferente, pentru care s-a  achitat firmei 

contractate suma de 792,8 lei. 

6. În scopul eliminării pierderilor de apă potabilă înregistrate pe platforma 

Mociur, s-au realizat cu forţe proprii, lucrări de înlocuire a tronsoanelor 

avariate aparţinând reţelei foarte vechi existente pe platforma 

industrială. Valoarea investiţiilor asupra magistralei  de apă potabilă 

desfăşurate în anul 2014 a fost de 461.962,64 lei. 

7. În cursul anului 2014 în urma documentaţiilor întocmite, s-a solicitat 

Administraţiei Bazinală de Apă Banat Timişoara, reautorizarea din punct 

de vedere a gospodăririi apelor pentru UCM Reşiţa, platforma 

industrială ABC şi Mociur. Tariful achitat pentru emiterea celor două noi 

autorizaţii, autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 272/11.07.2014 şi nr. 

273/11.07.2014, cu valabilitate până la data de 11.07.2017 a fost de 

2300,72 lei. 

8. În vederea desfăşurării inspecţiilor planificate de la Garda de Mediu 

Comisariatul Judeţean Caraş - Severin, pe fiecare dintre cele 3 

platforme industriale s-au pregătit date având ca referinţă anul 

precedent, referitoare la activităţile desfăşurate, consumurile de utilităţi, 

consumurile de substanţe chimice, situaţia deşeurilor, monitorizarea 

factorilor de mediu, stadiul măsurilor dispuse la ultima inspecţie. 

 

În cursul anului 2015, acţiunile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către 

UCM Reşiţa pentru conformarea la obligaţiile reieşite din documentele de 

reglementare a activităţii sale, au fost următoarele:  

1. Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor 

de mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului, 

(emisii, imisii, nivel de zgomot echivalent ), a calităţii apelor uzate şi a calităţii 

solului şi subsolului (analiza apelor de foraj), UCM Reşiţa a achitat de la 

începutul anului 2015 şi până în prezent, contravaloarea serviciilor de 
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specialitate efectuate de către laboratorul autorizat şi acreditat RENAR, SC 

Givaroli Impex SRL Bucureşti, suma de 22.990,96 lei. 

2. Pentru emiterea de către Lloyd`s Register (România) SRL, a raportului de 

verificare / validare care a confirmat calculul emisiilor de gaze cu efect de seră 

cuprins în Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC 

şi Câlnicel, întocmite de către UCM Reşiţa pentru anul 2014, Compania a 

achitat suma de 5.520,6 lei (taxa de evaluare a rapoartelor de monitorizare 

privind emisiile de gaze cu efect de seră- etapele I şi II) 

3. S-au întocmit Planurile de monitorizare emisii de gaze cu efect de seră aferente 

anului 2016, pentru platforma ABC şi Câlnicel şi s-au depus la Ministerul 

Mediului şi Apelor şi Pădurilor, pentru aprobare (tarif aprobare - 1.200 lei).   

În acelaşi context, pentru administrarea celor două conturi pe care UCM Reşiţa 

le deţine în Registrul European al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 

(RUEGES) s-a achitat tariful de 201,72 euro. De asemenea, au fost întocmite 

şi depuse la Ministerul Mediului documentele necesare pentru ajustarea 

numărului de certificate alocate iniţial pentru emisiile de gaze cu efect de seră, 

în cazul reducerii activităţii instalaţiilor EGES în anul în curs. 

4. În scopul eliminării pierderilor de apă potabilă şi industrială înregistrate pe 

platforma ABC, s-au realizat cu forţe proprii, lucrări de înlocuire a tronsoanelor 

avariate aparţinând reţelei vechi a platformei industriale. Valoarea investiţiilor 

asupra celor două magistrale de apă potabilă din cursul anului 2015 a fost  de 

49.457,63 lei, iar pentru repararea capitală a reţelei de apă industrială s-au 

cheltuit 27.604,72 lei . 

5. În conformitate cu contractul nr. I-T-061-AV0 din 10.05.2011, încheiat cu SC 

Indeco Grup Ploieşti, au fost predate în cursul lunii septembrie şi octombrie 

2015, 14,38 t deşeuri periculoase, în vederea eliminării. Contravaloarea 

serviciilor de colectare, transport, depozitare temporară şi eliminare deşeuri a 

totalizat 16.859, 46 lei. În acelaşi context, pentru respectarea legislaţiei privind 

transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României, a fost achitată 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, suma de 1.000 lei reprezentând 

aprobarea formularelor pentru asigurarea transportului deşeurilor periculoase 

de la UCM Reşiţa, până la Ploieşti. 
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6. Ca rezultat al unei inspecţii realizată de către reprezentanţii Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Caraş – Severin în UCM Reşiţa, prin Procesul verbal de 

verificare şi analiză emis în data de 28.09.2015, a fost dispusă măsura de 

“Acoperire a separatorului de produse petroliere de pe canalul 21, de pe 

platforma industrialã Mociur”. Costul confecţionării prin forţe interne a celor 3 

capace carosabile pentru separatorul de produse petroliere de pe canalul de 

evacuare a apelor pluviale şi uzate industriale în râul Bârzava nr. 21 a însumat 

3.567,69 lei. 

7.  A fost întocmit şi depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, 

Planul anual de eliminare a echipamentelor cu ulei cu PCB (pentru 

transformatoarele şi condensatorii cu ulei cu compuşi bifenil poli cloruraţi aflaţi 

în funcţiune sau scoşi din uz). Pentru aprobarea acestui plan s-a achitat APM 

CS tariful de 300 lei. 

 

În cursul anului 2016  acţiunile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către 

UCM Reşiţa pentru conformarea la obligaţiile reieşite din documentele de 

reglementare a activităţii sale, au fost următoarele: 

1. Pentru emiterea de cãtre Lloyd`s Register (România) SRL, a raportului de 

verificare / validare care a confirmat calculul emisiilor de gaze cu efect de seră 

cuprins în Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC 

şi Câlnicel, întocmite de către UCM Reşiţa pentru anul 2015, Compania a 

achitat suma de 4.028,86 lei. (Taxa de evaluare a rapoartelor de monitorizare 

privind emisiile de gaze cu efect de seră - etapele I şi II). 

2. Pentru instruirea pe linie de situaţii de urgenţă a personalului din cadrul 

Serviciului Privat pentru Situaţii de urgenţă şi Protecţia Mediului, Compania a 

contractat firma SC Top Media SRL Reşiţa, solicitând servicii de formare 

profesională pentru 6 servanţi pompieri, servicii pentru care a achitat 2.400 lei.  

3. Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor 

de mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului 

(emisii, imisii, nivel de zgomot echivalent ), a calităţii apelor uzate şi a calităţii 

solului şi subsolului (analiza apelor de foraj), UCM Reşiţa a achitat de la 

începutul anului 2016 şi până în prezent, contravaloarea serviciilor de 
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specialitate efectuate de către laboratorul autorizat şi acreditat RENAR, SC 

Givaroli Impex SRL Bucureşti, suma de 7.209,60 lei. 

4. În luna februarie a anului 2016 în urma documentaţiei întocmite, s-a solicitat 

Administraţiei Bazinală de Apă Banat Timişoara, reautorizarea din punct de 

vedere a gospodăririi apelor pentru UCM Reşiţa, platforma industrială Câlnicel. 

Tariful achitat pentru emiterea noii autorizaţii de gospodărire a apelor nr. 218 

din 22.06.2016, cu valabilitate până la data de 22.06.2019, a fost de 1.380,43 

lei.  

5. Ca urmare a semnalării prezenţei unor pete de produse petroliere pe suprafaţa 

râului Bârzava, în zona clădirii “Cultural”, reprezentanţii Gărzii Naţionale de 

Mediu, Comisariatul Judeţean CS şi cei ai Administraţiei Bazinale de Apă Banat 

şi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor CS au efectuat un control în data de 

15.07.2016, la S.C.UCM Reşiţa S.A. platforma ABC, în urma căruia s-a 

depistat sursa de poluare cu produse petroliere în două zone de-a lungul râului 

Bârzava. A fost emis Procesul Verbal nr. 477/DG 0000 /18.07.2016, care a 

inclus măsuri de remediere a situaţiei create. Pentru rezolvarea acestor măsuri, 

Compania a contractat firma de proiectare SC MINISTAR SERVICII SRL 

Reşiţa, care a realizat documentaţia tehnică pentru racordarea căminului situat 

în colţul secţiei Mecanică Grea la separatorul de produse petroliere SPP 8 şi a 

proiectat soluţiile tehnice pentru stoparea scurgerilor de produse petroliere din 

zona canalului 3. Contravaloarea proiectului tehnic întocmit a fost de 3.600 lei. 

Soluţiile propuse au fost materializate prin forţe interne, în conformitate cu 

documentaţia tehnică realizată.  

Personalul UCM Reşiţa a acţionat împreună cu reprezentanţii autorităţilor de 

gospodărire a apelor pentru intervenţia si soluţionarea poluării. Manopera, 

materialele, consumul de combustibil, costul analizelor de laborator, cu care 

autorităţile pe linie de gospodărire a apelor au acţionat în eliminarea efectelor poluării 

cu produse petroliere a suprafeţei apei râului Bârzava, au făcut obiectul facturii nr. 

ABAB 15 / 7952 / 25.07.2016, emisă de către Administraţia Bazinală de Apă Banat, 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş – Severin, factură care totalizează 26.427, 

40 lei. Pentru asigurarea unui stoc de materiale de intervenţie în caz de poluări 
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accidentale au fost achiziţionate 800 kg material absorbant natural şi biodegradabil şi 

53 bucăţi de baraje absorbante pentru hidrocarburi, în valoare totală de 7.716,77 lei. 

Sistemul de Management de Mediu al UCM Reşiţa este certificat în conformitate cu ISO 

14001: 2004, respectiv SR EN ISO 14001: 2005, de către organismul Lloyd`s Register 

Quality Assurance, pentru activităţi care includ sau sunt asociate cu proiectarea, fabricaţia, 

instalarea, service şi reparaţii (inclusiv piese de schimb) pentru: turbine hidraulice şi 

echipamente auxiliare, instalaţii de vane hidraulice, regulatoare şi grupuri de ulei sub 

presiune, generatoare şi echipamente electrice, echipamente hidromecanice, compresoare 

de aer, motoare Diesel şi componente ale acestora, construcţii/confecţii metalice în 

construcţie sudată, distribuţie energie electrică.  

Compania a obţinut Certificatul de aprobare LRQA nr. BUC6005022 în anul 2009, certificatul 

actual fiind obţinut în decembrie 2014 şi având valabilitate până la 22.01.2018. 

Pentru reglementarea activităţilor generatoare de emisii de gaze cu efect de seră la 

obiectivele care intră sub incidenţa Hotărârii de Guvern nr. 780/2006, privind stabilirea 

schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu modificările 

şi completările ulterioare, Compania deţine Autorizaţia nr. 123/21.04.2021 şi nr. 

124/21.04.2021, privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2021 - 2030, 

emise de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru punctele de lucru 

platforma industrială ABC şi platforma industrială Câlnicel. Conform anexei nr. 1 a HG nr. 

780/2006, societatea desfăşoară activitatea: “Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere 

termică nominală totală de peste 20 MW (cu excepţia instalaţiilor pentru incinerarea 

deşeurilor periculoase sau urbane)”.  

În cursul anului 2017, activităţile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către UCM 

Reşiţa pentru conformarea la obligaţiile din autorizaţiile de mediu, de gospodărire a apelor 

şi privind emisiile de gaze cu efect de seră, se prezintă în continuare: 

 Au fost întocmite şi depuse la Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara, în data 

de 22.02.2017, documentaţiile de solicitare a unor noi autorizaţii de gospodărire a 

apelor pentru platforma ABC şi platforma Mociur. Ca urmare, ABAB a emis autorizaţia 

nr. 49/31.01.2018 pentru platforma ABC şi nr. 50/31.01.2018, pentru platforma 

Mociur (taxă emitere autorizaţii – 2737,86 lei). 
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 Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor de 

mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului, a calităţii 

apelor uzate şi analiza apelor de foraj din forajele existente, UCM Reşiţa a achitat în 

cursul anului 2017 laboratorului autorizat şi acreditat RENAR contractat, SC Givaroli 

Impex SRL Bucureşti, suma de 12316 lei.  

 În data de 21.02.2017 a avut loc un control din partea Sistemului de Gospodărire a 

Apelor Caraş - Severin pe platforma Câlnicel, iar în data de 18.07.2017 a fost efectuat 

un control din partea Gărzii Naţionale de Mediu Comisariatul Judeţean Caraş - 

Severin, referitor la activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament. Nu au fost 

aplicate sancţiuni contravenţionale. 

 Pentru monitorizarea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, 

Compania a încheiat contractul nr. 6014295 din 13.11.2017, cu Lloyd`s Register 

(România) SRL, verificator autorizat şi acreditat RENAR. Verificatorul acreditat a 

emis anual rapoarte de verificare/validare pentru anul anterior celui în curs, care au 

confirmat calculul emisiilor cuprins în Rapoartele de monitorizare anuale, întocmite 

de către UCM Reşiţa. Contravaloarea serviciilor prestate aferente anului 2017, 

pentru activitatea anului 2016, a fost de 3870,33 lei.  

 În conformitate cu cerinţele Ordinului nr. 3420 din 12/09/2012, a fost solicitată 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, revizuirea autorizaţiilor EGES emise 

pentru UCM Reşiţa, nr. 3/26.11.2012 şi nr. 4/ 26.11.2012, pentru perioada 2013 -

2020. Autorizaţiile revizuite au fost emise de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Caraş – Severin, la data de 13.11.2017. 

 În scopul optimizării managementului deşeurilor periculoase depozitate temporar pe 

amplasamentele sale, în colaborare cu SC RECHORALEX SRL, subcontractant al 

SC RECOLAMP SRL, în trimestrul IV al anului 2017, UCM Reşiţa a predat spre 

eliminare 0,032 tone de deşeuri de tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de 

mercur.  

 

În cursul anului 2018 acţiunile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către UCM 

Reşiţa au fost următoarele: 

 Prin obiectivele de mediu stabilite pentru anul 2018, UCM Reşiţa şi-a propus 

reducerea consumului de apă cu 5% faţă de anul 2017, prin reabilitări ale reţelei 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 91 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

exterioare subterane de apă potabilă de pe Platforma Câlnicel şi raţionalizarea 

consumului pe cele 3 amplasamente. Obiectivul de mediu a fost realizat la termenul 

planificat. 

 În baza contractului de prestări servicii încheiat cu SC ALLIED GREEN &Co, , s-a 

predat pentru valorificare în luna februarie şi noiembrie 2018, cantitatea de 4,52 tone 

uleiuri minerale hidraulice neclorinate uzate şi 0,692 tone ulei de la separatoarele ulei 

– apă. 

 Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor de 

mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului, a calităţii 

apelor uzate şi a apelor de foraj, UCM Reşiţa a achitat în anul 2018, laboratorului SC 

Givaroli Impex SRL Bucureşti, suma de 17628,02 lei.  

 Lloyd`s Register (România) SRL, a emis rapoartele de verificare / validare care a 

confirmat calculul emisiilor de gaze cu efect de seră cuprins în Rapoartele de 

monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC şi Câlnicel, întocmite de către 

UCM Reşiţa pentru anul 2017 (tarif verificare -2167,73 lei). 

 În data de 05.03.2018 şi în 06.03.2018 au avut loc inspecţii din partea Gărzii de mediu 

CJ CS, privind activitatea desfăşurată pe platforma Câlnicel şi platforma ABC. Nu s-

au aplicat sancţiuni.  

 În luna noiembrie 2018 au avut loc controale din partea Sistemului de Gospodărire a 

apelor CS, pe platformele industriale ABC, Mociur şi Câlnicel. Nu au fost aplicate 

sancţiuni. 

 

În cursul anului 2019 acţiunile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către UCM 

Reşiţa au fost următoarele:  

 Prin obiectivele de mediu stabilite la începutul anului 2019, UCM Reşiţa şi-a propus 

decontaminarea a 5 transformatoare electrice şi eliminarea a 19 condensatori 

electrici scoşi din uz, cu ulei cu conţinut de PCB. Obiectivele de mediu au fost 

realizate, respectându-se termenele planificate. 

 Pentru verificarea documentelor privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor EGES 

pentru viitoarea perioadă 2021- 2025 a fost întocmit contractul nr. 113-V, cu 

verificatorul autorizat, SC AEROQ SA Bucureşti. 
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 Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor de 

mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului, a calităţii 

apelor uzate şi a apelor de foraj, UCM Reşiţa a achitat în anul 2019, SC Givaroli 

Impex SRL Bucureşti, suma de 9488 lei. 

 În luna februarie 2019, în contextul vânzării platformei industriale Mociur de către 

UCM Reşiţa, ABAB Timişoara a transferat autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 

50/2018, noului proprietar al amplasamentului, SC CEETRUS România SRL. 

 În urma documentaţiei întocmite, s-a solicitat Administraţiei Bazinale de Apă Banat 

Timişoara, în data de 21.05.2019, reautorizarea din punct de vedere a gospodăririi 

apelor pentru UCM Reşiţa, platforma industrială Câlnicel. A fost emisă AGA nr. 

430/31.10.2019 (tarif emitere autorizaţie - 1150,36 lei). 

 În luna iulie 2019 a fost valorificat de către UCM Reşiţa un excedent de 4500 

certficate EGES, în colaborare cu SAGA COMMODITIES AD Bulgaria. 

 Pentru emiterea de către Lloyd`s Register (România) SRL, a raportului de verificare 

/ validare care a confirmat calculul emisiilor de gaze cu efect de seră cuprins în 

Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC şi Câlnicel 

întocmite de către UCM Reşiţa pentru anul 2018, Compania a achitat suma de 

2000,75 lei.  

 În data de 17.04.2019 şi 02.07.2019 au avut loc inspecţii planificate de la Garda de 

Mediu Comisariatul Judeţean Caraş - Severin, pe platforma industrială Câlnicel şi 

ABC. Nu au fost aplicate sancţiuni. 

 

În cursul anului 2020, acţiunile pe linie de protecţia mediului întreprinse de către UCM 

Reşiţa au fost următoarele:  

 Prin obiectivele de mediu stabilite pentru anul 2020, UCM Reşiţa şi-a propus 

eliminarea deşeurilor periculoase generate în cursul activităţii secţiilor productive. În 

luna noiembrie 2020 au fost predate SC INDECO GRUP SRL: 1,577 tone deşeuri de 

lacuri şi vopsele cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase; 3,163 

tone ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase; 

1,1 tone nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase; 0,8 tone 

absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie) şi 6,64 tone 

ape uleioase (contravaloare 13193,61 lei). 
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 Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii factorilor de 

mediu impuse prin autorizaţiile de mediu, pentru analiza calităţii aerului, a calităţii 

apelor uzate şi a apelor de foraj, UCM Reşiţa a achitat SC Givaroli Impex SRL 

Bucureşti, suma de 7278 lei. 

 Prin adresele nr. 218/DG 0060/30.07.2020 şi nr. 277/DG 0060/16.09.2020 UCM 

Reşiţa a solicitat APM CS, vizele anuale pentru autorizaţiile de mediu pentru 

platforma ABC şi Câlnicel. APM CS a emis în acest scop Decizia nr. 29 din 

25.08.2020 pentru  AM ABC şi Decizia nr. 50 din 30.09.2020 pentru  AM Câlnicel. 

 Prin adresele nr. 188 / DG 0022 / 01.07.2020 şi 189 / DG 0022 / 01.07.2020 a fost 

solicitată ANPM, emiterea autorizaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră 

pentru perioada 2021 – 2030, pentru punctul de lucru Platforma ABC şi punctul de 

lucru Platforma Câlnicel. Autorizaţiile au fost primite în cursul anului 2021, sub 

numerele de înregistrare: 123/21.04.2021 şi 124/21.04.2021. 

 În data de 21.12.2020, în urma documentaţiei întocmite, s-a solicitat Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Caraş - Severin, reautorizarea din punct de vedere a 

gospodăririi apelor pentru UCM Reşiţa, platforma industrială ABC. A fost emisă AGA 

nr. 21/SGA CS din 29.03.2021 (tarif emitere autorizaţie - 1194,42 lei). 

 Pentru emiterea de cãtre Lloyd`s Register (România) SRL, a raportului de verificare 

/ validare care a confirmat calculul emisiilor de gaze cu efect de seră cuprins în 

Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC şi Câlnicel, 

întocmite de către UCM Reşiţa pentru anul 2019, Compania a achitat suma de 

2031,09 lei. 

 În data de 13.05.2020 a avut loc inspecţia tematică desfăşurată de reprezentanţii 

Gărzii de Mediu Comisariatul Judeţean Caraş - Severin, pe platforma industrială 

ABC, având ca obiectiv verificarea conformării la prevederile legislaţiei privind 

substanţele şi amestecurile restricţionate în UCM Reşiţa. Nu au fost aplicate 

sancţiuni. 

 

În cursul anului 2021 (ianuarie – aprilie 2021), acţiunile pe linie de protecţia mediului 

întreprinse de către UCM Reşiţa pentru conformarea la obligaţiile reieşite din documentele 

de reglementare a activităţii sale, au fost următoarele: 
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 Pentru emiterea de cãtre Lloyd`s Register (România) SRL, a raportului de verificare 

/ validare care a confirmat calculul emisiilor de gaze cu efect de seră cuprins în 

Rapoartele de monitorizare pentru instalaţiile de pe platforma ABC şi Câlnicel, 

întocmite de către UCM Reşiţa pentru anul 2020, Compania a achitat suma de 

2070,29 lei.  

 Pentru conformarea la obligaţiile de monitorizare periodică a calităţii apelor uzate, 

UCM Reşiţa a achitat de la începutul anului, SC Givaroli Impex SRL Bucureşti, suma 

de 1700 lei. 

 Pentru verificarea rapoartelor privind nivelul de activitate conform Regulamentului 

(UE) 2019 / 1842, UCM Reşiţa a contractat această activitate cu SC AERQ SA, 

verificator autorizat şi acreditat RENAR  - contract nr. 113/V/23.02.2021. 

 În luna martie 2021, UCM Reşiţa a valorificat 1427 certificate EGES, în colaborare 

cu Aither Group SA Elveţia. 

 

Pentru conformarea la cerinţele documentelor de reglementare pe linie de protecţia 

mediului, în intervalul menţionat personalul serviciului Protecţia Mediului a efectuat 

următoarele activităţi periodice: 

 Lunar, au fost întocmite Declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu 

(calcul sume datorate Fondului pentru Mediu, proporţionale cu emisiile din 

surse staţionare generate din activitate). 

 Lunar, a fost raportată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, 

situaţia uleiurilor proaspete şi a uleiurilor uzate, situaţia substanţelor chimice 

periculoase (SCP), situaţia deşeurilor periculoase, iar trimestrial s-a raportat 

situaţia transporturilor de deşeuri periculoase generate din activitatea 

Companiei. 

 A fost întocmit şi depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, 

Planul anual de eliminare a echipamentelor cu ulei cu PCB (pentru 

transformatoarele şi condensatorii cu ulei cu compuşi bifenil policloruraţi aflaţi 

în funcţiune sau scoşi din uz). Pentru aprobarea acestui plan se achită anual 

la APM CS, tariful de 300 lei. 

 O parte importantă a analizelor fizico-chimice pentru calitatea apelor uzate se 

face lunar în laboratorul propriu. 
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 S-au întocmit Planurile de monitorizare emisii de gaze cu efect de seră 

aferente anului următor celui în curs, pentru platforma ABC şi Câlnicel  şi s-au 

depus la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru aprobare (tarif 

aprobare - 1.200 lei).  În acelaşi context, s-a achitat anual, taxa pentru 

administrarea celor două conturi pe care UCM Reşiţa le deţine în Registrul 

European al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (RUEGES).  

 A fost întocmit  şi depus la Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara, 

Planul anual de Prevenire Poluări accidentale. 

 În vederea desfăşurării inspecţiilor planificate de la Garda de Mediu 

Comisariatul Judeţean Caraş - Severin, pe platforma industrială ABC şi Mociur 

s-au pregătit date având ca referinţă anul precedent, referitoare la activităţile 

desfăşurate, consumurile de utilităţi, consumurile de substanţe chimice, 

situaţia deşeurilor, monitorizarea factorilor de mediu, stadiul măsurilor dispuse 

la ultima inspecţie. 

 

Sistemul de Management de Mediu al UCM Reşiţa este certificat în conformitate cu ISO 

14001: 2004, respectiv SR EN ISO 14001: 2005, de către organismul Lloyd`s Register 

Quality Assurance, pentru activităţi care includ sau sunt asociate cu proiectarea, fabricaţia, 

instalarea, service şi reparaţii (inclusiv piese de schimb) pentru: turbine hidraulice şi 

echipamente auxiliare, instalaţii de vane hidraulice, regulatoare şi grupuri de ulei sub 

presiune, generatoare şi echipamente electrice, echipamente hidromecanice, compresoare 

de aer, motoare Diesel şi componente ale acestora, construcţii/confecţii metalice în 

construcţie sudată, distribuţie energie electrică. Compania deţine în prezent, Certificatul 

LRQA nr. 13313398 din 03.12.2020, valabil până la 22.01.2024, emis în conformitate cu 

ISO 14001: 2015.  

Pentru menţinerea certificării Sistemului de Management de Mediu, compartimentul 

Protecţia Mediului are următoarele obligaţii: 

 Implementarea Politicii de mediu în toate activităţile desfăşurate în Companie. 

 Stabilirea Obiectivelor SMM anuale şi planificarea realizării acestora – anual 

 Întocmirea / revizuirea procedurilor SMM existente – funcţie de modificările survenite 

în legislaţia de mediu, în activitatea compartimentelor Companiei, etc. 

 Întocmirea documentaţiilor privind analiza de mediu, pentru aspectele de mediu  
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  Întocmirea convenţiilor de protecţia mediului pentru terţii care desfăşoară lucrări pe 

teritoriul UCM Reşiţa 

 Efectuarea de audituri interne de mediu în toate compartimentele de activitate, 

redactarea rapoartelor de audit, emiterea eventualelor observatii, dispoziţii de acţiuni 

corective – conform Planului anual de audit al Sistemului de Management Integrat 

 Efectuarea auditurilor suplimentare, de urmărire a modului de rezolvare a 

neconformităţilor / observaţiilor dispuse. 

 Întocmirea Raportului de Mediu care reflectă performanţa de mediu a UCM Reşiţa 

SA prin analiza sarcinilor exercitate de Companie asupra mediului şi măsurile luate 

pentru diminuarea lor - semestrial. 

Menţinerea certificării Sistemului de Management de Mediu (SMM) este unul dintre 

obiectivele primordiale ale managementului Societăţii. 

 

5.9. Activităţi specifice sănătăţii şi securităţii în muncă 

 

În perioada 2012 – 2021 s-au efectuat de către Serviciul de Sănătate şi Securitate în 

Muncă peste 90 de controale privind securitatea și sănătatea în muncă în secţiile şi 

compartimentele din Companie, în urma cărora au fost stabilite o serie de măsuri pentru 

îmbunătăţirea atât a condiţiilor de muncă, cât şi a gradului de securitate al lucrătorilor. 

Măsurile stabilite în urma controalelor au fost rezolvate în proporţie de 99%. Astfel, au fost 

aduse la cunoştiinţa lucrătorilor cele mai noi acte legislative apărute în domeniul securitatii 

și sănătății în muncă  prin instruirile lunare, au fost îmbunătăţite condiţiile de muncă prin 

separarea locurilor unde sunt noxe de celelate locuri de muncă, au fost îmbunătăţite 

sistemele de ventilaţie şi sistemele de iluminat, a fost implementat în 2012 un nou sistem 

de încălzire pe timpul iernii în secţiile de producţie prin montarea de panouri radiante pe 

gaz şi centrale termice pe gaz în clădirile cu birouri, magaziile de substanţe periculoase 

explozive au fost dotate cu corpuri de iluminat Antiex. 

Pentru a mări gradul de protecţie al lucrătorilor la accidentare s-a făcut anual centralizarea 

echipamentului individual de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare conform datelor 

primite din secţii/compartimente, verificare stocuri de echipamente de protecţie în magazii, 

testare echipament în secţii/compartimente, solicitări de echipament de protecţie 
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suplimentar. În acest sens toţi lucrătorii au fost dotaţi cu echipament individual de protecţie 

şi s-au asigurat acolo unde a fost cazul echipamente de protecţie suplimentare (costume 

speciale pentru sablatori).  Au fost achiziţionate truse de prim ajutor pentru toate secţiile 

şi compartimentele şi au fost aduse kit-uri pentru toate trusele de prim ajutor din 

Companie.  

Tot personalul din cadrul Companiei a fost instruit in legătură cu legislaţia SSM şi a fost 

testat în acest sens, pentru o bună cunoaştere a legislaţiei în vigoare. Astfel, s-au întocmit 

şi revizuit instrucţiunile specifice de securitatea muncii și instrucţiunile proprii de 

securitatea muncii din sectoarele de activitate ale UCM Reşiţa SA, au fost revizuite 

procedurile specifice sănătăţii şi securităţii ocupaţionale și s-au întocmit convenţii privind 

securitatea şi sănătatea în muncă  între UCM Reşiţa SA şi  firme care au închiriat spaţii, 

firme furnizoare / distribuitoare de fluide energetice şi firme care au prestat servicii pe 

teritoriul Companiei. 

În anii 2012, 2015 și 2018 s-a obţinut recertificarea Lloyd’s Register LRQA şi urmează 

migrarea la noul standard SR ISO 45001:2018 Sisteme de Management al Sănătăţii şi 

Securităţii în Muncă în cursul anului 2021. 

La începutul anului 2013 prin reorganizarea serviciului medical a fost încheiat un contract 

cu Cabinetul de Medicina Muncii Dr. Tătaru M. Prin încheierea acestui contract au fost 

micşorate costurile privind examenele medicale la angajare, periodice şi spontane la mai 

puţin de jumătate și s-a asigurat un serviciu de calitate în ceea ce priveşte consultarea 

medicală a lucrătorilor din Companie prin aparatura modernă cu care este dotat cabinetul 

şi prin profesionalismul ridicat de care dau dovadă cadrele medicale de aici. 

În urma şedinţelor Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă trimestriale au fost luate 

o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de igienă a lucrătorilor  prin 

modernizarea unor vestiare şi puncte sanitare. 

Numărul accidentelor de muncă a scăzut considerabil în perioada 2012 – 2021, în  această 

perioadă înregistrându-se 7 accidente cu incapacitate temporară de muncă după cum 

urmează: 

 1 accident în anul 2013,  

 1 accident de traseu in anul 2016,  

 1 accident colectiv în anul 2017, în care au fost implicate 2 persoane 

 2 accidente în anul 2019 și  
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 1 accident uşor în anul 2020.  

De asemenea, s-a înregistrat un caz de îmbolnăvire profesională în anul 2020. 

În fiecare an lucrătorii din cadrul Serviciului de Sănătate şi Securitate în Muncă împreună 

cu responsabilii SSM şi maiştrii din secţii şi compartimente au făcut Evaluarea riscurilor 

de accidentare şi îmbolnavire profesională şi Planul de prevenire şi protecţie. Evaluarea 

riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, prin scăderea nivelului de risc 

agregat pe Companie de la 2.741 în 2015 la 2.697 în 2020, ceea ce reflectă creşterea 

securităţii lucrătorilor din Companie şi micşorarea riscului de îmbolnăvire profesională prin 

totalitatea măsurilor care au fost luate pe linie de securitate şi sănătate în muncă. 

Controalele făcute de ITM Caraş-Severin şi DSP Caraş-Severin au avut drept rezultat 

stabilirea unor  măsuri, care au fost realizate în termenul stabilit, astfel în anul 2015 a fost 

obţinut de la INSEMEX Petroşani, Atestatul de Conformitate pentru instalaţii din arii 

periculoase Ex – cabina de vopsire – uscare din cadrul secţiei Ansamble Sudate şi 

Prelucrări Mecanice, în anul 2016 s-a întocmit Evaluarea agenților chimici și Fișe de 

identificare a factorilor de risc profesional pentru lucrătorii care lucrează cu agenți chimici 

(vopsitori, bobinatori, galvanizatori, topitori, laboranți, gestionari), în anul 2019 au fost 

stabilite „Măsuri sau Planuri de acţiune pentru cazul producerii unor accidente sau 

incidente legate de prezența ACP (agenţi chimici periculoşi) la locul de muncă și Planuri 

de măsuri pentru cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau accidentelor care ar 

putea antrena o expunere anormală a lucrătorilor”. 

În anul 2020 în vederea prevenirii și limitării răspândirii virusului SARS CoV-2 s-au 

completat, în consecință, fișa de Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire 

profesională, Planul de prevenire si protectie, Instrucțiunile proprii de securitatea muncii și 

s-a emis Procedura de lucru privind prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 

în cadrul U.C.M.Resita S.A. și s-au făcut instructaje periodice întregului personal al 

Companiei. 

De asemenea, au fost asigurate produse de igienă, prevenire și protecție, precum și 

afișaje cu  recomandările și obligațiile angajaților referitoare la  prevenirea răspândirii 

coronavirusului SARS CoV-2. 
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5.10. Crearea şi dezvoltarea Departamentului Proiectare 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 344/1991, “Centrul de cercetare ştiinţifică şi inginerie 

tehnologică pentru echipamente hidroenergetice Reşiţa”, din subordinea „Institutului de 

cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru echipamente energetice Bucureşti” a 

fost transferat pe bază de protocol şi bilanţ, cu întreg patrimoniul, la SC UCM Reşiţa SA.  

Activul şi pasivul “Centrului de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru 

echipamente hidroenergetice Reşiţa” stabilit pe baza bilanţului încheiat la 31.12.1990, 

împreună cu indicatorii economico financiari şi cu contractele încheiate, precum şi cu 

personalul aferent au trecut la UCM Reşiţa SA. 

În urma acestui transfer, obiectul de activitate al UCM Reşiţa, stabilit prin anexa nr. 1, 

poziţia 4, la HG 344/1991, a devenit: “cercetarea, proiectarea, producerea şi 

comercializarea în ţară şi străinătate a echipamentelor şi utilajelor hidroenergetice şi 

componentelor acestora, echipamentelor hidromecanice şi pentru centralele nuclearo-

electrice, maşinilor electrice rotative mari, speciale şi aparatajelor electrice, a utilajelor 

tehnologice, motoarelor Diesel pentru tracţiune feroviară şi propulsie navală, 

compresoarelor, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.” 

Acesta a funcţionat ca secţie în cadrul UCM Reşiţa până în anul 2006, când a devenit 

firmă de sine stătătoare, sub denumirea Hydro Engineering, preluând, de la UCM Resita 

SA, activele aparţinând acestei secţii, arhiva, documentaţia, precum şi  personalul 

specializat în proiectare constructivă şi tehnologică. 

În perioada 2007-2013 UCM Reşiţa SA a avut contractate servicii comerciale cu HYE 

pentru servicii de ofertare comercială, proiectare constructivă şi asistenţa tehnică la 

execuţie.În anul 2013 HYE a deschis procedura de insolvenţă şi după o perioadă de timp 

pe cea de faliment. 

Datorită acestei evoluţii a situaţiei, în paralel cu relaţiile contractuale existente, UCM 

Reşiţa SA a luat decizia înfiinţării unui departament de proiectare propriu, în cadrul uzinei. 

Departamentul Tehnic de Proiectare Constructivă şi Tehnologică, aşa cum a fost denumit, 

deţinea în dotare 13 licenţe de proiectare CATIA şi cuprindea două servicii:  

Serviciul de Structuri şi Codificare, care a început să dezvolte şi să arhiveze în formă 

electronică şi printată, într-o nou infiinţată arhivă la parterul clădirii Direcţiune, tot ce 

deţinea din istoricul fabricaţiei. Astfel a început dezvoltarea reală a unei baze de date de 
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proiectare, în format electronic a UCMR, precum şi o arhivă cu desenele reperelor care s-

au executat în UCMR începând cu anul 2005 pentru diferite contracte.  

Serviciul de proiectare SDV-uri a fost cel de-al doilea serviciu din cadrul noului 

Departament de Proiectare Constructivă şi Tehnologică. Proiectanţii din cadrul acestui 

serviciu, care de fapt erau proiectanţii de scule şi dispozitive din cadrul uzinei, au început 

timid, cu paşi mărunţi, execuţia proiectelor şi desenelor necesare realizării contractelor pe 

rol. În scurt timp au preluat complet sarcina de proiectanţi ajungând să poată realiza 

inclusiv proiectarea complexă şi desenele necesare chiar şi pentru contracte de reparaţii 

şi chiar retehnologizări de grupuri hidroenergetice. Timpul de realizare pentru 

documentaţia necesară execuţiei unor astfel de proiecte pentru contracte de reparaţii sau 

retehnologizări era însă unul încă destul de lung datorită în special numărului mic de 

personal existent dar şi datorită faptului ca un proiect de reparaţie sau mai ales de 

retehnologizare este greu de realizat fără consultarea proiectului iniţial, adică a soluţiei 

constructive de bază, existentă şi care urma a fi reparată sau retehnologizată ori, aşa cum 

am precizat anterior,în UCMR se afla doar o parte din arhivă,vechile soluţii constructive 

existente cu documentaţiile lor şi desenele aferente, aflându-se în continuare în arhiva 

amplasată în interiorul HYE.  

Primele proiecte executate, au fost grupele de tipizate, adică cele cu un anume grad de 

universalitate în proiectele şi soluţiile practicate de UCM Reşiţa SA, apoi grupe executate 

noi, în cadrul comenzilor existente pe rol sau grupe cu desene existente, executate pe 

planşetă ,de la turbine sau de la hidrogenerator toate fiind transpuse şi în format electronic, 

inclusiv cu diferite corecţii necesare, deoarece proiectarea pe planşetă presupune uşoare 

erori pe care programele performante de proiectare precum CATIA, le sesizează şi le 

corectează. S-au mai efectuat desene de reparaţii mici, proiecte de execuţie pentru piese 

schimb, proiecte ale circuitelor instalaţiilor din centrale (CHE Bretea),proiecte pentru 

implementarea fişelor de modificare pentru corelarea cu situaţia existentă la montaj în 

centrale, aplicate la proiectele care erau în lucru (CHE Rastoliţa, CHE Bumbeşti, CHE 

Dumitra, CHE Paşcani Mare şi CHE Paşcani Mic, CHE Bretea). 

Au urmat întocmirea documentaţiei însoţitoare, paşapoarte de montaj şi cărţi tehnice 

pentru produsele finalizate pe diverse proiecte respectiv contracte, cum ar fi CHE Bretea, 

CHE Paşcani Mare şi Paşcani Mic, CHE Dumitra, CHE Bumbeşti, CHE Kilavuzlu, CHE 

Lugaşu, CHE Nehoiaşu, CHE Scoreiu, CHE Nedelea, stator pentru MECC Slatina. 
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La scurt timp au fost contractate lucrări ample de reparaţie şi retehnologizare cum este 

cea de la Retezat nr. 1 sau Tarniţa , reabilitarea GUP CHE Haţeg, unde a fost solicitată 

doar proiectarea fără execuţie, precum si retehnologizarea unui grup de la centrala CHE 

Stânca. UCM Reşiţa a încercat să contracteze aceste proiecte la Hydro Engineering, însă 

negocierile au eşuat datorită faptului că reprezentanţii Hydro Engineering nu au acceptat 

bugetul alocat  de Hidroelectrica. În această situaţie, UCM Reşiţa a trebuit sa işi asume 

realizarea  acestor lucrări care au necesitat proiectare completă, dar care au scos în 

evidenţă capacitatea colectivului înfiinţat de a le putea realiza. 

La unele din aceste contracte, pentru a evita riscurile unor posibile erori de calcul în 

dimensionare, au existat cazuri  precum cele din cadrul proiectelor CHE Tarniţa şi CHE 

Stânca, în care proiectarea pentru anumite repere sau grupe dificile nu s-a putut întocmi 

în UCM Reşiţa, întrucât personalul nu avea suficientă experienţă în proiectare. 

În aceste condiţii, a fost necesară colaborarea cu terţi precum PFA-  Gheorghe Zâncescu, 

fost proiectant angajat HYE, pensionat intre timp, pentru execuţia unor echipamente 

aferente CHE Tarniţa, sau cu General Design Tech SRL,firma de proiectare în 

componenţa căreia era personal de proiectare specializat pe generatoare provenit tot din 

foşti angajaţi HYE, ca în cazul reparaţiei CHE Stânca Costeşti unde s-au întocmit  4 grupe 

din cadrul Stator HG. 

În urma disponibilizărilor de personal efectuate de către Hydro-Engineering, în luna 

februarie 2014,  UCM Reşiţa a angajat 9  proiectanţi, fiind consideraţi cei mai buni din 

rândul celor disponibilizaţi.  Colectivul existent deja,completat acum prin aceste preluări a 

continuat cu şi mai multă încredere activitatea întocmind proiecte ample de execuţie Stator 

MECC1500KW Slatina, Instalaţie acţionare VS Colibiţa, de execuţie cărucioare de 

transport şi modificare circuit hidraulic şi reamplasare dulap CHE Răstoliţa, reparaţie HG 

CHE Retezat nr.2, reparaţie HG CHE Lereşti, RAV pentru CHE Gâlceag, reparaţie rotor, 

arbore coloană distribuţie, servomotor - CHE Subcetate, generator asincron CHE 

Nedelea, reparaţie servomotor VIR pentru CHE PDF II, piese schimb –CNE Cernavodă, 

reparaţie cameră rotor – PDF I, piese schimb (ventil de izolare, dispozitiv pentru urmărire 

şi semnalizare inel mobil, ventil de descărcare ) CHE Râul Alb, Haţeg, Şugag, Ostrovul 

Mic, coloana cap de distribuţie  - CHE Ostrov Mic, reparaţie arbore TH - MHC Herculane, 

reparaţie sistem elastic lagăr axial radial –CHE Nehoiaşu,  şi CHE Lereşti, Reparaţie rotor 

HG - CHE Lereşti, reparaţie stator HG - CHE Scropoasa, vana lămâie  - CHE Munteni, 
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cuzineţi – MHC Dobreşti, servomotor DN 220 – CHE Cârneşti, recondiţionare piese – CHE 

Vidraru, reabilitare servomotor oscilant – CHE Gâlceag, reparaţie cap de distribuţie - CHE 

Racoviţa şi CHE Câineni. 

În cursul lunilor mai şi iunie 2015, ca urmare a declarării falimentului societăţii Hydro-

Engineering, colectivul de proiectare din UCM Reşiţa s-a consolidat şi mai mult prin 

angajarea  a încă 18 proiectanţi, dintre cei disponibilizaţi de HYE, consideraţi foarte buni 

proiectanţi specializaţi  în proiectare de echipamente hidroenergetice.  

Astfel, a fost creată o structură completă a Serviciului de proiectare, atât pentru 

proiectarea de generatoare, cât şi pentru turbine, vane, regulatoare, grupuri de ulei sub 

presiune şi instalaţii auxiliare, motoare electrice şi alte echipamente, iar arhiva de desene 

şi documentaţie tehnică creată, devenise deja una considerabil de complexă şi completă, 

suficientă pentru a putea să susţină cu date, soluţii pentru aproape orice provocare tehnică 

de proiectare primită din piaţă. 

Prin Sentința Penală Nr.106/08.03.2017 şi ulterior prin Procesele Verbale de predare –

primire din 09.01.2019, 02.04.2019 și 03.04.2019, UCM Reşiţa a reintrat în posesia arhivei 

ce conţine documentaţia aferentă modelelor şi a majorităţii soluţiilor constructive executate 

în decursul timpului de Companie, mutând-o în interiorul UCM Resita. Astfel ca, prin 

această mutare, UCM Reşiţa, prin arhiva nou creată de propriul Departament de 

Proiectare, completată cu această arhivă preluată de la HYE deţine astăzi informaţiile 

aproape complete despre majoritatea echipamentelor aflate în exploatare şi a căror 

proiectare şi execuţie au fost realizate pe perioada existenţei UCM Reşiţa. 

 

În prezent, UCM Reşiţa, prin colectivul de proiectare de care dispune, poate oferi 

următoarele tipuri de lucrări de inginerie: 

 Lucrări de proiectare în domeniul echipamentelor hidroenergetice: 

  Generatoare sincrone verticale cu puteri de 1 MW până la 200 MW, turaţii 

între 62 rotaţii pe min,  

 Generatoare sincrone verticale cu puteri  de la 1 MW până la  200 MW, 

turaţii între 62 rotaţii pe min până la 1000 rotaţii pe min, şi tensiuni de la 6.3 

kV până la 15.75 kV 
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  Generatoare sincrone orizontale cu puteri de la 1 MW până la 15MW , 

turaţii de la 62.5 rotaţii pe min până la 1000 rotaţii pe min şi tensiuni de la 

6.3 kV pana la 10.5 kV 

  Generatoare sincrone orizontale capsulate tip bulb cu puteri de la 1 MW 

până la 30 MW , turaţii de la 62.5 rotaţii pe min până la 1000 rotaţii pe min 

şi tensiuni de la 6.3 kV până la 10.5 kV 

  Excitatoare sincrone cu diode rotative pentru generatoarele proiectate 

  Transformarea excitatoarelor de curent continuu în excitatoare cu diode 

rotative 

  Generatoare sincrone şi asincrone pentru MHC cu puteri cuprinse între 

100 kW şi 1 MW 

  Turbine hidraulice de tip Francis cu puteri de la 1 MW până la  200 MW cu 

căderi între 50 şi 500 m 

  Turbine hidraulice de tip Kaplan cu puteri de la 1 MW până la  200 MW cu 

căderi între 10 şi 30 m 

  Turbine hidraulice de tip Bulb cu puteri de la 1 MW până la  30 MW cu 

căderi între 3 şi 15 m 

  Turbine hidraulice de tip Pelton cu puteri de la 1 MW până la  175 MW cu 

căderi între 50 şi 750 m 

  Turbine hidraulice pentru MHC cu puteri cuprinse între 100 kW şi 1 MW 

  Vane fluture de intrare în turbină şi nod de presiune cu diametre cuprinse 

între 1 m până la 5 m şi căderi până la 200 metri coloană apă 

  Vane sferice de intrare în turbină cu diametre cuprinse între 0.5 m până la 

2.2 m şi căderi până la 770 metri coloană apă 

  Regulatoare de turaţie, grupuri de ulei sub presiune şi instalaţiile aferente 

pentru gama de hidroagregate oferite 

 Studii de fezabilitate pentru investiţii noi sau retehnologizări 

 Expertize tehnice de diagnoză pentru echipamentele existente în exploatare 

 Verificări de proiecte la lucrările efectuate, validate de verificatori de proiect 

atestaţi atât pe parte mecanică, cât şi pe parte electrică 

 Consultanţa şi asistenţa tehnică în timpul lucrărilor de montaj, PIF şi mentenanţă 
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6. Litigiile aflate pe rolul Instanţelor de Judecată în perioada de 
observaţie 

 
După deschiderea procedurii insolvenţei Societatea a fost implicată într-o serie de litigii  

fie în calitate de pârât/debitor, fie în calitate de reclamant/creditor.  

Unele dintre aceste dosare  au fost  finalizate, altele au fost suspendate de la judecare, 

iar altele se află încă pe rolul instanțelor în diverse stadii de judecată. 

Pe perioada stării de observație au fost finalizate 176 dosare,  soluţionate irevocabil sau 

definitiv, după caz, din care:  

 1 dosar a avut ca obiect acţiune în anulare dispusă de Administratorul judiciar în 

temeiul art. 80, alin. 1, lit. b) şi alin. 2, lit. c) din Legea nr. 85/2006;  

 60 de dosare - litigii comerciale;  

 115 de dosare – civile şi penale.  

În legătură cu dosarele suspendate facem următoarele precizări: 

 - 2 dosare  au fost suspendate în temeiul art. art. 244 alin. 1 pct. 2 Cod Procedură 

Civilă, întrucât s-a început urmărirea penală pentru infracţiuni ce ar avea o înrâurire 

hotărâtoare asupra hotărârilor ce urmează să se pronunţe; 

 - 2 dosare  au fost suspendate în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod Procedură 

Civilă, întrucât soluţionarea acestora depind în tot sau în parte de soluţionarea unor alte 

cauze; 

 - 46 dosare au fost suspendate în temeiul legilor insolvenței, Legii nr. 85/2006, 

respectiv Legii nr. 85/2014. 

6.1. Litigii comerciale 

 

Dosar nr. 1388/115/2012 - SC GIA SECURITY SRL – debitor 

Obiectul dosarului: procedura insolvenţei, cerere înscriere la masa credală cu suma de 

7.885,60 lei pe rolul Tribunalului Caraş-Severin. Termen de judecată 23.09.2021. 

 

Dosar nr. 29140/3/2012 - SC LIBAROM AGRI SRL – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei - cerere înscriere la masa credală 

pe rolul Tribunalului Bucureşti cu suma de 1.289.570.079,97 lei, din care admisă suma de 
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3.706.200,00 lei, conform hotărârilor judecătoreşti din dosar nr. 29140/3/2012/a1. Termen 

de judecată 27.10.2021.   

 

Dosar nr. 2253/115/2009 -  SC CONPEX CONSTRUCT SRL – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei - cerere înscriere la masa credală 

cu suma de 98.914,84 lei, pe rolul Tribunalului Caraş-Severin. Termen de judecată  

17.06.2021. 

 

Dosar nr. 5911/115/2013 - SC HYDRO-ENGINEERING SA – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere înscriere la masa credală 

cu suma de 126.633,68 lei. Termen de judecată 24.06.2021. 

 

Dosar nr. 38503/3/2014 - ISPH SA  Bucureşti – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere înscriere la masa credală 

cu suma de 32.460 lei, pe rolul Tribunalului Bucureşti. Termen de judecată 18.06.2021. 

 

Dosar nr. 1088/115/2015 - SC IMB MILOŞ SRL – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere de înscriere la masa credală 

cu suma de 18.200,46 lei, Tribunalului Caraş-Severin. Termen de judecată 17.06.2021. 

 

Dosar nr. 1020/108/2015 - SC ZAD TIARA SRL – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere de înscriere la masa credală 

cu suma de 17.721,38 lei, pe rolul Tribunalului Arad. Termen de judecată 19.10.2021. 

 

Dosar nr. 36365/3/2016 - HIDROSERV SA – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere de înscriere la masa credală 

cu suma de 21.725.537,41 lei, pe rolul Tribunalului Bucureşti. Termen de judecată 

01.09.2021. 

 

Dosar nr. 22123/3/2017 – SC TRANSENERGO MICROHIDRO SRL – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere de înscriere la masa credală 

cu suma de 47.016 lei, pe rolul Tribunalului Bucureşti. Termen de judecată 30.06.2021. 
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Dosar nr. 3842/115/2013 – Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere de înscriere la masa credală 

cu suma de 111.656,24 lei, pe rolul Tribunalului Caraş-Severin. Termen de judecată 

16.09.2021. 

 

Dosar nr. 408/115/2020 – SC MS SITTNER TRANS SRL – debitor 

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolvenţei, cerere de înscriere la masa credală 

cu suma de 25.785,83 lei, pe rolul Tribunalului Caraş-Severin. Termen de judecată 

24.06.2021. 

 

Dosar nr. 29595/3/2020 – ICESA SA – contestator, INET AG - intervenient 

Obiectul dosarului: contestaţie Raport Administrator judiciar publicat în BPI. Prin 

Încheierea din 12.02.2021 Tribunalul Bucureşti suspendă judecarea cauzei până la 

soluţionarea dosarului 23676/3/2020. Prin Decizia civilă nr. 324/30.03.2021 Curtea de 

Apel Bucureşti admite recursul ICESA, casează Încheierea şi trimite cauza la prima 

instanţă pentru continuarea judecăţii. Urmează ca Tribunalul Bucureşti să citeze părţile 

pentru judecarea dosarului. 

 

6.2. Litigii civile şi penale 

 

Dosar nr. 1453/290/2016 – PEIA GHEORGHE, PEIA BOGDAN, DĂNOIU (fostă PEIA) 

OANA, SC TMK SA, STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – 

pârâţi 

Obiectul dosarului: acţiune în constatare nulitate act juridic. Termen de judecată: 

18.08.2021. 

 

Dosar nr. 4488/290/2017 – IOSIF LEONTINA – reclamant, CONSILIUL LOCAL AL 

MUN. REŞIŢA, RA PRESCOM prin Lichidator judiciar – pârâţi 

Obiectul dosarului: acţiune în constatare. Prin Sentinţa civilă nr. 1597/11.12.2020 

Judecătoria Reşiţa admite în parte acţiunea reclamantei. Împotriva acestei Sentinţe UCM 

Reşiţa a formulat apel.  
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Dosar nr. 567/290/2018 – CIORTAN IOAN, CIORTAN NADIA–MARIA, CIURARU 

OVIDIU-MARIUS, CIURARIU VIOLETA FLORICA – reclamanţi, KUNSCHER ELENA,  

KUNSCHNER RENATE MARIA MAGDALENA, CONSILIUL LOCAL  REŞIŢA  prin 

Primar, STATUL ROMAN prin MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE   – pârâţi 

Obiectul dosarului: partaj judiciar iesire din indiviziune. Prin Sentinţa civilă nr. 

620/17.06.2020 Judecătoria Reşiţa admite în parte acţiunea reclamanţilor şi admite în 

parte cererea reconvenţională formulată de UCM Reşiţa. Prin Decizia civilă nr. 

211/05.04.2021 Tribunalul Caraş-Severin respinge apelul formulat de Statul Român prin 

Ministerul Finanţelor Publice. Împotriva acestei Decizii, Statul Român a formulat recurs, 

urmează ca părţile să fie citate de către Curtea de Apel Timişoara pentru judecarea 

dosarului. 

 

Dosar nr. 11394/299/2019 – ANAF - DGRFP BUCUREŞTI – Administraţia Fiscală 

pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti  – pârât 

Obiectul dosarului: contestaţie la executare silită şi suspendare executare – 1.558.963 lei, 

151.870 lei, 156.420 lei. Prin Sentinţa civilă nr. 6986/11.11.2019 Judecătoria Sectorul 1 

Bucureşti respinge contestaţia UCM Reşiţa. Împotriva acestei Sentinţe, UCM Reşiţa a 

formulat apel, urmând ca Tribunalul Bucureşti să citeze părţile pentru judecarea dosarului. 

 

Dosar nr. 225/115/2020 – RACZ VIRAG VILMA – reclamant, SC ARHIVE VEST SRL - 

pârât 

Obiectul dosarului: acţiune în constatare – condiţii speciale de muncă. Prin Sentinţa civilă 

nr. 910/22.09.2020 Tribunalul Caraş-Severin admite în parte acţiunea reclamantei. Apel 

formulat de UCM Reşiţa pe rolul Curţii de Apel Timişoara, termen judecată 23.06.2021. 

 

Dosar nr. 1115/111/2021 – GUG IOAN – reclamant 

Obiectul dosarului: acţiune în constatare – grupa a II-a de muncă pe rolul Tribunalului 

Bihor. Termen judecată: 04.10.2021. 
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Dosar nr. 995/115/2021 – RACZ VIRAG VILMA – pârât, SC ARHIVE VEST SRL - pârât 

Obiectul dosarului: contestaţie în anulare – condiţii speciale de muncă pe rolul Tribunalului 

Caraş-Severin, termen judecată 25.06.2021. 

 

Dosar nr. 8308/3/2021 – SC ENERGY HOLDING SRL, SC UCM Reşiţa SA – părţi 

responsabile civilmente, AlEXANDRESCU COSTIN RĂDUCU, ŢICU ELENA LAVINIA 

– inculpaţi, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, AUTORITATEA 

NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI, PRIMĂRIA COMUNEI 

PLOPŞURU, JUD.GORJ, CLINICA POLISANO SRL, ş.a. - părţi civile 

Obiectul dosarului: dosar penal – delapidare, pe rolul Tribunalului Bucureşti. 

 

Dosar nr. 8308/3/2021-a1 – SC ENERGY HOLDING SRL, SC UCM Reşiţa SA – părţi 

responsabile civilmente, AlEXANDRESCU COSTIN RĂDUCU, ŢICU ELENA LAVINIA 

– inculpaţi, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, AUTORITATEA 

NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI, PRIMĂRIA COMUNEI 

PLOPUŞORU, JUD.GORJ, CLINICA POLISANO SRL, ş.a. - părţi civile 

Obiectul dosarului: dosar penal – delapidare – cameră preliminară, pe rolul Tribunalului 

Bucureşti, termen judecată: 14.06.2021. 

 

6.3 Dosare în faza de urmărire, cercetare penală 
 

Dosarele cu nr. 48/P/2012 şi 116/P/2016 -  se află în instrumentarea Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial 

Timişoara. 
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7. Tabelul creanţelor împotriva averii debitoarei UCM Reşiţa SA 
 

7.1. Tabelul Preliminar al Creanţelor 

 

Ca rezultat al verificării declarațiilor de creanța depuse la dosarul cauzei, administratorul 

judiciar a întocmit şi afișat la grefa instanței  Tabelul Preliminar de creanțe.  

Tabelul Preliminar de creanțe a fost comunicat debitoarei şi publicat în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 2378/17.02.2012.  

În temeiul art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a transmis 

creditorilor motivele înscrierii sub condiție, nescadente, parțiale sau respingerii creanțelor.  

Împotriva Tabelului preliminar de creanțe au fost formulate 5 de contestații, de către 

următorii creditori: 

- SC Metalurgica Transilvania Aiud - Instanţa a admis contestaţia și a dispus 

înscrierea în tabelul contestat cu creanţa totală de 317.593,80 lei. 

- SC Crescendo Internaţional - Instanţa a luat act de renunţarea creditoarei 

Crescendo Internaţional la judecata contestaţiei formulate împotriva Tabelului 

Preliminar al creanţelor înregistrate asupra averii debitoarei UCM Reşiţa SA. 

- SC Joboloct SRL - Instanţa a admis în parte contestaţia şi a dispus înscrierea 

creditoarei la masa credală, în categoria creditorilor chirografari, cu creanţa de 

67.943,53 lei. 

- Sindicatul Liber Independent SC UCM Reșița SA -  Instanţa a admis contestaţia și 

a dispus rectificarea Tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC UCM RESIŢA 

SA, şi înscrierea în tabel a creditoarei SINDICATUL LIBER INDEPENDENT SC 

UCM REŞIŢA SA, FEDERAŢIA SINDICALĂ A LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE, 

METAL'' cu creanţa totală de 46.356 lei, în categoria creanţelor salariale. 

- Sindicatul Reşiţa 1771 - Instanţa a admis contestaţia și a dispus rectificarea 

Tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC UCM REŞIŢA SA şi înscrierea în 

tabel a creditoarei SINDICATUL RESIŢA 1771 UCMR cu creanţa totală de 95.050 

lei, în categoria creanţelor salariale. 

Valoarea totală a creanțelor admise la masa credală a fost de 852.787.958,46 lei, iar 

totalul creanțelor respinse la masa credală a fost în cuantum de 558.846,40 lei.   
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7.2. Tabelul definitiv al creanţelor 

 

În perioada de observație Tabelul preliminar al creanțelor a suferit o serie de modificări, 

atât în ceea ce privește titularii creanțelor, cât și valoarea acestora, ca urmare a: 

 emiterii OUG 97/2013,  

 cesionărilor de creanțe,  

 admiterii contestațiilor 

 îndeplinirii condițiilor care au stat la baza înregistrării,  

 falimentul creditorului etc.    

În continuare am prezentat principalele modificări ale Tabelului preliminar: 

 

 SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD. – a dobândit calitatea de creditor 

garantat prin cesionarea creanţei deţinute de  BANCA COMERCIALĂ  

ROMÂNĂ SA (BCR) 

BCR s-a înscris în Tabelul Preliminar al creditorilor cu suma totală de 81.148.393,74 lei, 

constând în credite restante şi scrisori de garanţie bancară în sumă de 79.612.748,42 lei, 

dobânzi restante în sumă de 221.229,66 lei şi comisioane restante în sumă de 

1.314.415,66 lei. 

De la data deschiderii procedurii de  insolventă până în prezent, aceste sume s-au 

modificat datorită expirării unor scrisori de garanţie bancară, sau îndeplinirii condiţiilor 

pentru care au fost emise aceste scrisori, precum şi ca urmare a rambursării parţiale a 

Liniei de credit în euro. 

Astfel, prin livrările de echipamente s-au restituit avansurile încasate de la clienţii 

Romelectro (9.490.893,43 lei) şi Hidroelectrica (12.626.239,03 lei), avansuri pentru care 

au fost emise scrisori de garanţie bancară. În ceea ce priveşte scrisoarea de garanţie 

bancară pentru avansul încasat de la Hidroelectrica SA pentru proiectul CHE Câineni, în 

valoare de 8.817.043,26 lei, aceasta nu a mai fost prelungită, deoarece beneficiarul nu a 

solicitat în termen prelungirea ei. 

De asemenea, la solicitarea clientului B Fouress din India au fost anulate cele trei  scrisori 

de garanţie bancară emise pentru proiectul Nam La,  în valoare totală de 138.179 eur. 
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Întrucât compania indiană B Fouress nu a mai solicitat prelungirea celor două scrisori de 

garanţie bancară rămase în vigoare, în valoare totală de 127.200 eur, la 31.12.2015 

acestea au fost anulate. 

Datoria aferentă Liniei de credit în euro, în sumă de 3.683.540 eur, s-a diminuat cu 

valoarea de 1.038.480 eur (contravaloarea a 4.520.919 lei), deoarece  BCR a încasat 

această sumă  din vânzarea unui imobil, în procedura de lichidare a UCM Turnate SRL, 

imobil cu care această societate a garantat linia de credit acordată pentru UCM Reşiţa. 

Prin Notificarea din 25 aprilie 2016 Societatea a fost informată că BCR în calitate de 

Cedent a finalizat cesiunea în baza Contractului – cadru de Cesiune şi a Contractului de 

Cesiune de Contract,a tuturor şi a oricăror drepturi, garanţii şi creanţe rezultând din sau 

în legătură cu contractele de credit încheiate cu UCM Reşiţa, aşa cum au fost acestea 

modificate şi/sau completate, în favoarea Cesionarului Serraghis Loan Management Ltd. 

În conformitate cu prevederile împuternicirii din data de 13.07.2016, societatea Asset 

Recovery Debts SRL a fost mandatată de Serraghis Loan Management Ltd în vederea 

reprezentării acesteia în cadrul procedurilor de executare silită sau insolvenţă pendinte în 

care are calitatea de creditoare.  

Prin adresa 5425/15.03.2019, înaintată Administratorului Judiciar, creditoarea Serraghis 

Loan Management Ltd, își exprimă acordul, ca odată cu diminuarea pretențiilor privind 

încasarea a cel puțin  sumei de 1.200.000 euro din valorificarea garanției reprezentată de 

platforma Mociur, să se diminueze corespunzător creanța garantată înscrisă la masa 

credală cu valoarea de piață a acestei garanții.   

Prin Decizia civilă nr. 1095R/12.11.2019 Curtea de Apel București a stabilit că, Serraghis 

Loan Management Ltd. (succesoarea creditoarei BCR) este deţinătoarea unei creanţe 

garantate şi cu garanţii reale mobiliare împotriva debitoarei UCM Reșița, raportat la 

contractul de credit nr.258/09.01.2003, astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr. 

DCCM 258/AG din 12.07.2010.  

Întrucât Societatea se afla în imposibilitatea stabilirii mijloacelor fixe care fac obiectul 

acestei garanții, în lipsa unei liste detaliate înscrise în AEGRM și agreată de părți  la data 

semnării Actului Adiţional nr. DCCM 258/AG la contractul de credit nr.258/09.01.2003, 

Judecătorul sindic la termenul din 23.03.2021, a dispus sub sancțiunea amenzii  

identificarea de către părți a acestor bunuri. În lipsa documentelor justificative necesare 
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identificării bunurilor mobile creditorul a decis, în condițiile în care creanța sa este 

supragarantată, să nu mai solicite identificarea acestor bunuri. 

Prin urmare, cuantumul creanței de plată înscris în Tabelul definiv este de 20.908.392,65 

lei.  

 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS) – 

subrogat în drepturile  AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

(ANAF) 

Având în vedere faptul că UCM Resita SA contribuie în mod major la operarea în  bune 

condiţii a celui mai mare producător de energie electrică din sectorul hidroenergetic -  

Hidroelectica SA şi implicit la asigurarea securităţii energetice a ţării, prin Ordonanţa de 

Urgenţă nr.97/16.10.2013 s-a dispus preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea 

Activelor Statului (AAAS) a creanţelor bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuţii, 

amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat inclusiv accesorii înscrise în Tabelul 

Preliminar al Creanţelor, precum şi creanţele bugetare născute după data deschiderii 

procedurii insolvenţei până la data de 21.10.2013, data intrării în vigoare a  OUG  mai sus 

menţionate, creanţe administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). 

Astfel, în Tabelul  creditorilor figurează doar AAAS cu o creanţă totală de 513.039.673,47 

lei, din care : 

- Creanță garantată în sumă de 105.395.880 lei  

- Creanță bugetară în sumă de 407.643.793,47 lei  

În urma vânzării platformei Mociur creditorului AAAS i-a revenit suma totală de 3.812.854 

lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor deținute, sumă ce a fost depusă într-un cont 

de depozit bancar cu scadența în 25.09.2021 și va fi distribuită către AAAS în contul 

creanței preluată prin OUG 97/2013. 

Societatea își va fi îndeplinit obligația de distribuire a contravalorii garanțiilor deținute de 

AAAS pe platforma Mociur și în situația în care această sumă va fi achitată către terții 

creditori ai AAAS. 
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 SC HIDROELECTRICA SA 

SC Hidroelectrica SA a solicitat şi a fost admisă în Tabelul Preliminar al creditorilor cu 

valoarea de 21.443.282,03 lei aferentă avansurilor acordate către UCM Reşiţa SA, 

avansuri existente  în sold la data intrării în insolvenţă. Pe măsura livrărilor efectuate 

conform contractelor încheiate, aceste avansuri au fost restituite, astfel că, suma iniţială a 

fost diminuată, Hidroelectica figurând în Tabelul creanţelor  cu 8.817.043, 26 lei, sumă 

care reprezintă avansul acordat pentru CHE Câineni, contract care a fost suspendat la 

intrarea în insolvenţă a Hidroelectrica SA. 

 

 BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA 

BRD-Groupe Societe Generale  a solicitat înscrierea în Tabelul Preliminar al creanţelor cu 

suma de 10.189.119 lei, echivalentul a 2.340.496,93 euro,  pentru un contract de împrumut 

acordat societăţii EUROMETAL,  în care UCM Resita SA avea calitatea de codebitor. 

UCM Reşiţa SA prin Administratorul Judiciar a formulat acţiune împotriva 

pârâţilor EUROMETAL  prin Lichidator judiciar Magister SPRL, EUROSTRUCTUR SRL, 

AC MANAGEMENT SRL, SAERO SRL şi BRD – Sucursala Timiş pentru anularea Actului 

Adiţional nr. 1/REC din data de 30.04.2010 la Contractul de credit de investiţii nr. 

932/19.03.2008, prin care UCM Reşiţa a devenit codebitor pentru creditul obţinut de 

EUROMETAL. 

Prin Sentinţa civilă nr. 525/12.04.2012 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul 

nr. 4142/115/2011 s-a dispus admiterea acţiunii formulată de UCM Reşiţa. 

Sentinţa Tribunalului Caraş-Severin a rămas definitivă prin anularea ca netimbrat a 

apelului declarat de B.R.D. - Groupe Societe Generale SA, de către Curtea de Apel 

Timişoara prin Decizia civilă nr. 228/12.12. 2012.  

 ROMELECTRO SA 

Romelectro SA a solicitat înscrierea în Tabelul Preliminar al creanţelor cu suma de 

9.490.893,43 lei reprezentând avansuri plătite către UCM Reşiţa SA, în baza contractelor 

comerciale. Întrucât aceste avansuri au fost stornate integral pe măsura livrării produselor, 

Romelectro nu mai figurează cu creanțe înscrise la masa credală. 
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 UCM TURNATE SRL 

Furnizorul UCM Turnate SRL a fost admis în Tabelul Preliminar  cu suma solicitată în 

valoare de 1.375.834 lei, sumă datorată de către UCM Reşiţa SA  pentru facturi de 

materiale şi servicii neplătite la data intrării în insolvenţă.  

Ulterior, având în vedere faptul că UCM Turnate nu livrase către UCM Reşiţa maşina 

orizontală de alezat şi frezat  Skoda WD 160, pentru care a fost emisă factura nr.   

20110311/14.10.2011, în valoare de 107.217,89 lei, s-a procedat la stornarea acesteia cu 

factura nr. 20120056/08.03 2012. 

Adunarea Creditorilor debitoarei UCM Turnate SRL,întrunită în data de 11.08.2016 a decis 

scoaterea din evidență a creanțelor deținute împotriva UCM Reșița SA. Ulterior, societatea 

UCM Turnate a fost radiată ca urmare a închiderii procedurii falimentului. 

 ENEL  ENERGIE SA 

Creanţa în valoare de 831.849,31 lei solicitată de către ENEL Energie SA şi acceptată 

iniţial la masa credală, a fost  diminuată  cu suma de 788.213,97 lei reprezentând  

contravaloarea facturii nr. 09049116, emisă de furnizor în data de 06.12.2011, data 

deschiderii procedurii de insolvenţă, fiind considerată creanţă curentă, nescadentă, 

admisă provizoriu. Astfel, Enel Energie a rămas în Tabelul Creditorilor cu suma de 

43.635,34 lei. 

 HYDRO-ENGINEERING SA 

Furnizorul Hydro-Enginenering SA a cerut înscrierea în Tabelul Preliminar al creanţelor cu 

suma de 621.472,01 lei, Administratorul Judiciar acceptând doar 547.151,69 lei, diferenţa 

de 74.320,32 lei fiind creanţe curente. 

Întrucât în data de 09.04.2012 Filiala pentru Reparaţii şi Servicii Hidroserv Râmnicu 

Vâlcea a plătit în numele UCM Reşiţa  suma de 38.000 lei, Hydro-Engineering a solicitat 

actualizarea creanţei înscrisă la masa credală, la valoarea rămasă de încasat de 

438.915,24 lei. 

 BCR LEASING IFN SA 

Pentru înscrierea în Tabelul Preliminar al creditorilor BCR Leasing IFN SA a făcut două 

cereri, fiind admis  atât  la poziţia nr. 54 cu soldul facturilor emise aferente contractelor de 

leasing  

încheiate cu UCM Resita SA în valoare totală de 99.839,24 lei, cât şi la poziţia nr. 30 cu 

valoarea de 434.626,12 lei reprezentând capital nefacturat, creanţe nescadente. 
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În luna februarie 2012, BCR a procedat la executarea parţială a 10 scrisori de garanţie 

bancară de bună plată emise în favoarea BCR Leasing IFN SA, în cadrul Acordului de 

garanţie nr. 165/21.07.2003, corespunzător ratelor neachitate de UCM Reşiţa SA în cadrul 

contractelor de leasing, valoarea totală executată fiind de 119.925 EUR. Ca urmare, a 

executării acestor scrisori,  creanţele solicitate de BCR Leasing IFN în Tabelul Preliminar 

au fost anulate. 

 CNC TVAR SRO 

Furnizorul extern CNC TVAR SRO a fost acceptat la masa credală cu suma solicitată de 

351.449,98 lei, echivalentul a 80.730 eur. Având în vedere faptul că produsele facturate 

de CNC TVAR nu fuseseră livrate, ele fiind de o importanţă deosebită pentru finalizarea 

contractului încheiat cu Romelectro pentru CHE Bumbeşti, Administratorul Judiciar a 

aprobat efectuarea plăţii sumei de 80.730 eur de către Romelectro, conform contractului 

de cesiune creanţe nr.1 din 15.02.2012 şi în felul acesta CNC TVAR a ieşit de la masa 

credală. 

 ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL 

Iniţial, societatea comercială Electroechipament Industrial SRL a fost înscrisă în Tabelul 

Preliminar al creditorilor cu soldul facturilor neplătite la data insolvenţei în sumă de 

208.719,67 lei.  

Conform Convenţiei încheiată în data de 19.12.2011, contravaloarea echipamentelor care 

făceau obiectul contractului nr.17 din 17.06.2011 aferent CHE Bretea HA1 si HA2, urma 

să fie  achitată direct de către Sucursala Hidrocentrale Haţeg SA.  

Având în vedere importanţa acestor echipamente pentru repunerea în funcţiune a CHE 

Bretea, Administratorul Judiciar a acceptat această modalitate de plată, procedând la 

diminuarea corespunzătoare, cu suma de 139.408,09 lei,  a creanţei, rămânând înscrisă  

la masa credală doar diferenţa de 69.311,58 lei. 

 PURATOR SYSTEMS SRL 

SC Purator Systems SRL a solicitat înscrierea în Tabelul Creditorilor cu suma de 

105.620,10 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 2761 emisă în data de 12.09.2011 

şi neplătită până la data intrării UCM Reşiţa în insolvenţă. Având în vedere că în data de 

31.10.2012 furnizorul a procedat la stornarea parţială a facturii mai sus menţionată, pentru 

produsele nelivrate, suma acceptată la masa credală a fost actualizată la valoarea rămasă 

de 83.774,60 lei. 
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 LLOYD'S REGISTER ROMANIA SRL 

Organismul de certificare Lloyd's Register Romania SRL  a solicitat înscrierea în Tabelul 

Preliminar al creditorilor cu suma de 116.710,90 lei, din care a fost acceptată doar creanţa 

certă, scadentă şi exigibilă în valoare  de 99.736,52 lei, diferenţa reprezentând o factură 

emisă în 17.12.2011, fiind creanţă curentă. 

Datorită necesităţii continuării şi menţinerii certificărilor existente privind sistemul de 

management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, precum şi 

datorită faptului că procedurile interne ale Lloyd's Register prevăd ca societăţile care nu 

respectă termenele de plată prevăzute în contractele încheiate să fie listate de „Ex 

Clients”, s-a aprobat de către Administratorul Judiciar achitarea sumelor restante, aferente 

anului 2011, printr-o serie de plăţi succesive în sumă totală  de 99.050,52 lei , rămânând 

în Tabelul Creditorilor suma de 686 lei. 

 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA 

Furnizorul de servicii de salubritate, Brantner Servicii Ecologice a fost admis  în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor cu suma de 56.437,10 lei, care  a fost diminuată, ulterior,  cu 

valoarea facturilor emise în data de 06.12.2011, deoarece erau creanţe curente care 

trebuiau plătite, suma rămasă fiind de 47.592,90 lei. 

 ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE CFR IRLU SA 

SC Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU  a solicitat admiterea la masa 

credală cu creanţă în valoare de 23.987,78 lei, care a fost acceptată. Ulterior, prin 

verificările efectuate de ambele părţi, a fost confirmat un sold de 21.443,47 lei, conform 

extrasului de cont semnat de  furnizor şi  trimis către UCM Reşiţa SA în data de 

30.10.2014. 

 SINDICATUL LIBER INDEPENDENT SC UCM Reșița SA    

A contestat măsura Administratorului Judiciar de a nu înscrie creanța sa ca și creanță 

salarială care trebuie admisă din oficiu. Instanţa a admis contestaţia și a dispus rectificarea 

Tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC UCM RESIŢA SA, şi înscrierea în tabel a 

creditoarei SINDICATUL LIBER INDEPENDENT SC UCM REŞIŢA SA, FEDERAŢIA 

SINDICALĂ A LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE, METAL'' cu creanţa totală de 46.356 

lei, în categoria creanţelor salariale. 
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 SINDICATUL  REȘIȚA 1771  

A contestat măsura Administratorului Judiciar de a nu înscrie creanța sa ca și creanță 

salarială care trebuie admisă din oficiu. Instanţa a admis contestaţia și a dispus rectificarea 

Tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC UCM REŞIŢA SA şi înscrierea în tabel a 

creditoarei SINDICATUL RESIŢA 1771 UCMR cu creanţa totală de 95.050 lei, în categoria 

creanţelor salariale. 

 ICESA SA 

Prin contestaţia formulată împotriva Raportului administratorului judiciar publicat în BPI 

19963/23.10.2019, înregistrată cu numărul de dosar 32266/3/2019 de pe rolul Tribunalului 

Bucureşti, ICESA SA a solicitat actualizarea Tabelului preliminar de creanţe al UCM 

Reşiţa, în sensul înscrierii ICESA SA în Tabelul de creanţe în locul INET AG, având în 

vedere faptul că ICESA SA a devenit creditorul UCM Reşiţa SA cu privire la creanţa de 

131.026.054,77 lei.  

Prin Sentinţa civilă nr. 6540/19.11.2019 Tribunalul Bucureşti admite contestaţia ICESA SA, 

desfiinţează măsura adoptată prin Raportul de activitate de respingere a cererii de 

actualizare a Tabelului, pune în vedere Administratorului judiciar să actualizeze Tabelul de 

creanţe al debitoarei UCM Reşiţa, în sensul înscrierii ICESA SA în locul INET AG.  

 

7.3. Simularea falimentului 

 

Pornind de la scopul principal și intrinsec al unui plan de reorganizare de a îndestula 

creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă 

ipoteze are un rol de referință în elaborarea prezentului Plan. 

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în 

comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, 

au fost determinate ținând cont de prevederile art. 121 și art. 123 din Legea nr. 85/2006. 

A. Fondurile obținute din vânzarea bunurilor și drepturilor din averea debitorului, 

grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare 

ori drepturi de retenție de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine: 
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Art. 121,        
alin. 1, pct. 1 

 

Taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, 
inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea 
acestor bunuri, precum şi plata remunerațiilor persoanelor angajate în 
condițiile art. 10, art.19, alin.2, art.23 și 24 

 

Art. 121,        
alin. 1, pct. 1 

 

Creanțele creditorilor garantați născute în timpul procedurii de 
insolvență,după confirmarea planului de reorganizare, ca parte 
componentă a acestui plan. Aceste creanțe cuprind capitalul, dobânzile, 
majorările și penalitățile de orice fel. 

 

Art. 121,        
alin. 1, pct. 2 

 
Creanțele creditorilor garantați, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, 
majorările și penalitățile de orice fel, precum și cheltuielile pentru 
creanțele născute înainte de deschiderea procedurii 

 

 

B. Creanțele vor fi plătite în cazul falimentului în următoarea ordine: 

 

Art. 123,         
pct. 1 

 

Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin 
prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și 
administrarea bunurilor din averea debitorului, precum și plata 
remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art.10, art.19, alin. 2, 
art.23, art. 24 și ale art. 98, alin.3, sub rezerva celor prevăzute la art.102, 
alin.4 

 

Art. 123,         
pct. 2 

 Creanțele izvorâte din raportul de muncă 

 

 

Art. 123,         
pct. 3 

 
Creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile și cheltuielile aferente, 
acordate după deschiderea procedurii, precum și creanțele rezultând din 
continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii 

 

Art. 123,         
pct. 4 

 Creanțele bugetare 
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Art. 123,         
pct. 5 

 
Creanțele reprezentând sumele datorate de debitor unor terți, în baza 
unor obligații de întreținere, alocații pentru minori, sau de plată a unor 
sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existență 

 

Art. 123,         
pct. 6 

 
Creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru 
întreținerea debitorului și a familiei sale, dacă acesta este persoană 
fizică 

 

Art. 123,         
pct. 7 

 
Creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile 
aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte 
lucrări, precum și din chirii 

 

Art. 123,         
pct. 8 

 Alte creanțe chirografare 

 

Art. 123,         
pct. 9 

 

Ceanțele subordonate în următoarea ordine de preferință:                                                                      
a) credințele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat 
sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din 
drepturile de vot în adunarea generală a asociaților, ori, după caz, de 
către un membru al grupului de interes economic                                                     
b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit 

 

În ipoteza în care față de Societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, 

activitatea ar fi sistată și activele ar fi valorificate. 

Având în vedere numărul foarte mare de active aflate în proprietatea debitoarei, raportarea 

valorificării acestora la contextul actual al pieței, în principal al pieței imobiliare din zonă, 

estimăm că procedura falimentului se va întinde pe o perioadă de 5 ani.  
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Valoarea totală de lichidare a activelor societății provine din următoarele componente: 

 

 

 

Denumire activ  
Valoare de vânzare 

forțată (lei) 

Imobilizari necorporale 0.00 

Proprietăți imobiliare 69,598,849.86 

Bunuri mobile (inclusiv cele din 
afara bilanțului) 

42,567,009.66 

Stocuri 20,045,769.00 

Creanțe 2,282,819.00 

Disponibilități 3,359,043.00 

Participații 377,166.50 

TOTAL 138,230,657.02 

 

 

Din totalul de mai sus, valoarea estimată de lichidare a activului garantat este în cuantum 

de 81.809.859,17 lei și provine din următoarele surse: 

 bunuri imobile asupra cărora creditorul Serraghis Loan Management ltd. deține un 

drept de preferință – 25.774.962 lei 

 bunuri mobile si imobile gajate în favoarea creditorului AAAS – 56.034.896,82 lei 

 

Cheltuielile aferente procedurii, în conformitate cu art.123, pct.1, totalizând 

121.015.559,23 lei, se vor achita cu prioritate din valorificarea bunurilor gajate și libere de 

sarcini. 

 

Întrucât sumele obținute din valorificarea activelor libere de sarcini de pe platforma Mociur 

au fost diminuate cu cheltuielile de procedură, respectiv 2% onorariu UNPIR și 3%+TVA 

onorariu Administrator Judiciar, disponibilul din contul curent, provenit din această 

valorificare, nu a fost cuprins în calculul cheltuielilor de procedură în varianta falimentului. 
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Detaliile de calcul ale estimării cheltuielilor procedurii de faliment sunt prezentate în tabelul 

următor: 

 

Cheltuieli procedură faliment                    
pentru 60 luni Ipoteză de calcul  Valoare lei  

Taxă UNPIR 
2% din valoarea de lichidare a 
activelor  2,697,432.28 

Onorariu variabil Lichidator Judiciar 
3% din valoarea de lichidare a 
activelor + TVA 4,814,916.62 

Onorariu fix Lichidator Judiciar 60 luni x 2.500 lei/luna+ TVA 178,500.00 

Inventariere și evaluare  

se impune o nouă evaluare pentru 
stabilirea valorii de lichidare, având în 
vedere condițiile de exploatare 
ulterioare evaluării  15.000 euro + TVA 89,250.00 

Costuri salariale de administrare și 
conservare (*)   20,480,336.92 

Servicii pază 60 luni x 401.264/luna + TVA 28,650,249.60 

Taxe și impozite locale 2.185.953 lei /an  10,929,765.00 

Arhivare ( estimat 35.000 ml) 

(25 euro/ml x 5 lei/eur x15.000 ml) 
+TVA 2,231,250.00 

Utilități, consumabile  estimare 60 luni 8,920,784.60 

Cheltuieli de mediu (**) 

preluare substanțe toxice și 
periculoase + estimare decontaminare 
teren 40,000,000.00 

Alte cheltuieli neprevăzute (***) 
1,5 % din valoarea de lichidare a 
activelor 2,023,074.21 

TOTAL 121,015,559.23 

 

(*) 

Aceste cheltuieli sunt aferente unui număr total de 115 persoane, ce trebuie păstrate în 

activitate, pentru diverse perioade de timp, după deschiderea procedurii falimentului, 

pentru: 

- întocmirea actelor și documentelor de personal ca urmare a încetării contractelor 

individuale de muncă 

- efectuarea situațiilor financiar – contabile  care se impun  

- rezolvarea situațiilor deosebite generate de încetarea relațiilor comerciale cu clienții 

și furnizorii 

- predarea arhivelor 

- asigurarea măsurilor optime de conservare a mașinilor unelte, instalațiilor, 

echipamentelor etc. 
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- întreținerea imobilelor pentru a evita degradarea lor  

- gestionarea și conservarea stocurilor până la valorificare 

- asigurarea funcționalității sistemului informatic necesar  

- asigurarea minimului de utilități pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus 

- respectarea obligațiilor impuse de ISU 

- respectarea obligațiilor impuse de ANRE în legătură cu licența de distribuție 

- respectarea obligațiilor de mediu referitoare la stocurile de deșeuri toxice și 

periculoase etc. 

(**) 

Garda de Mediu a încadrat Platforma ABC ca fiind sit industrial posibil contaminat.  

În cazul falimentului, în imposibilitatea vânzării unor imobile în starea în care se găsesc, 

se impune demolarea lor și aducerea terenului la “cota zero” pentru a fi valorificat ca atare, 

ulterior decontaminării. 

Societatea nu a dispus de numerarul necesar angajării unui evaluator specializat pentru 

estimarea costurilor de demolare a structurilor care prezintă un avansat grad de degradare 

neputând fi valorificate ca atare precum și pentru decontaminarea terenului.  

Pentru estimarea acestor cheltuieli s-a plecat de la proiectul de reabilitare ecologică a unei 

suprafețe poluate de 20 ha aparținând fostului Combinat Siderurgic Hunedoara, care s-a 

ridicat la valoarea de 37.100.981,46 lei.  

Având în vedere vechimea platformei industriale ABC, pe care s-au desfășurat activități 

de producție timp de 250 ani și suprafața acesteia de 30,63 ha, mai mare decat cea de la 

Combinatul Siderurgic Hunedoara, estimăm că valoare acestor cheltuieli ar putea să 

ajungă la circa 40.000.000 lei. 

(***) 

La estimarea acestei valori s-au avut în vedere, în principal, cheltuielile cu actualizarea 

și/sau dezmembrarea CF-urilor în cazul valorificării individuale a activelor, în cadrul  

procedurii de faliment.   

 

În vederea determinării valorii sumelor ce urmează a fi distribuite creditorilor într-o 

ipotetică procedură de faliment, conform prevederilor art. 121, coroborat cu art. 123 din 

Legea 85/2006, pe lângă distribuirile către creditorii garantați   trebuie luate în considerare 

distribuirile către creditorii salariați și  obligațiile născute în perioada de observație.  
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Cheltuielile de procedură impuse de art.123 punctul 1, sunt suportate atât din activul 

garantat, cât și din cel negarantat, proporțional cu ponderea acestor cheltuieli în valoarea 

de lichidare. 

Valoarea estimativă de distribuit, în situația ipotetică a falimentului debitoarei UCM Reșița, 

este prezentată în tabelul de mai jos. 

Valoare lichidare total 
138,230,657.02 

Rest de 
distribuit 

Valoare lichidare fara 
disponibilitati bănesti 
(depozit bancar din 
vanzare active libere de 
sarcini de pe platforma 
Mociur) 134,871,614.02   

Valoare lichidare 
Active garantate Active negarantate 

134,871,614.02 81,809,859.17 53,061,754.85 

Cheltuieli de procedura  

121,015,559.23 

13,864,801.92 

89.72% 89.72% 

73,399,805.65 47,607,006.45 

Disponibilități bănești 
(depozit bancar din 
vanzare active libere de 
sarcini de pe platforma 
Mociur)   3,359,043.00 17,223,844.92 

Distribuiri catre creditorii 
garantati  8,410,053.52   8,813,791.40 

Distribuiri catre 
categoria de creante 
salariale   14,536.54 8,799,254.86 

Plati creanțe din 
perioada de observație   8,799,254.86 0 

 

 

În caz de faliment, creanțele se vor plăti conform prevederilor art. 121 și 123 din Legea 

85/2006, în următoarea ordine: 

 Din totalul de 134.871.614,02 lei estimat a fi obținut în urma lichidării activelor, s-ar 

achita cheltuielile procedurii de faliment, și anume suma de 121.015.559,23 lei. 

Această sumă ar fi suportată din activul garantat (73.399.805,65 lei) și din activul 

negarantat (47.607.006,45 lei)   



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 124 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

 Suma de 17.223.844,92 lei (după deducerea cheltuielilor de procedură) ar urma să 

fie distribuită, astfel: 

 creditorilor din categoria creanțelor garantate li se distribuie suma de 

8.410.053,52 lei, aceștia fiind îndestulați pe total grupă (exclusiv din 

valorificarea platformei Mociur) în proporție de 6,86 %. 

 creditorilor din categoria creanțelor salariale li se distribuie suma de 

14.536,54 lei, aceștia fiind îndestulați pe total grupă în proporție de 10,28 %. 

 creanțele născute în perioada de observație suma de 8.799.254,88 lei din 

totalul de 115.140.558 lei  reprezentând 7,64%  

 

 

În concluzie, din totalul  masei credale, suma ce ar putea fi distribuită în caz de 

faliment  este de 8.424.590,06 lei. 
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8. Situația patrimonială a Societății la data propunerii Planului de 
reorganizare 

8.1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 
31.05.2021  

  
Denumirea elementului 

Nr. 
rd. 

 Sold an curent la:  

01.01.2021 31.05.2021 

  B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE       

  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE       

  1.Cheltuielile de dezvoltare 1                  -                        -    

  
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 
comerciale si alte imobilizari necorporale  

2             3,410                1,337  

  3. Fond comercial 3                       -    

  4. Avansuri  4                       -    

  
5. Active necorporale de explorare şi 
evaluare a resurselor minerale  

5     

  TOTAL (rd. 01 la 05)                             6             3,410                1,337  

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE       

  1. Terenuri şi construcţii   7   120,192,904      118,338,809  

  2. Instalaţii tehnice şi maşini  8       1,854,729          1,792,259  

  3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier  9           17,210               13,404  

  4. Investitii imobiliare  10                  -                        -    

  
5. Imobilizări corporale în curs de 
executie      

11         543,465             543,465  

  6. Investitii imobiliare în curs de executie  12                       -    

  
7. Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 

13                       -    

  8. Plante productive  14     

  9. Avansuri 15                  -    -  

  TOTAL (rd. 07 la 15)                             16   122,608,308       120,687,937  

  III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE  17     

  IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE       

  1. Actiuni detinute la filiale  18           17,000               17,000  

  
2. Imprumuturi acordate entitatilor din 
grup 

19                  -                        -    

  
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si 
la entitatile controlate in comun 

20           23,000               23,000  

  
4. Imprumuturi acordate entitatilor 
asociate si entitatilor controlate in comun  

21                  -                        -    

  5. Alte titluri imobilizate                    22                  -                        -    

  6. Alte imprumuturi  23     12,654,903         11,213,272  

  TOTAL (rd. 18 la 23)                             24     12,694,903         11,253,272  

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL   25   135,306,621       131,942,546  
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B. ACTIVE CIRCULANTE       

  I. STOCURI       

  
1. Materii prime şi materiale 
consumabile  

26       5,075,719          4,447,647  

  
2. Active imobilizate detinute in vederea 
vanzarii  

27                  -                        -    

  3. Producţia în curs de execuţie 28     13,294,221         13,527,429  

  4. Produse finite şi mărfuri  29       5,096,400          5,435,731  

  5. Avansuri 30         123,376                 7,264  

  TOTAL (rd. 26 la 30)                             31     23,589,716         23,418,071  

  II. CREANŢE                                                                                                                    

  1. Creanţe comerciale 32       5,253,393          3,968,482  

  2. Avansuri platite  33         340,432                 2,353  

  
3. Sume de încasat de la entitatile din 
grup  

34                  -                        -    

  
4. Sume de încasat de la entitatile 
asociate si entitatile controlate in comun 

35           61,574               61,574  

  
5. Creante rezultate din operatiunile cu 
instrumente derivate 

36                  -                        -    

  6. Alte creanţe  37     13,828,425         13,737,075  

  7. Capital subscris şi nevărsat  38                  -                        -    

  TOTAL (rd. 32 la 38)                             39     19,483,824         17,769,484  

  III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT  40       7,186,908          7,235,631  

  IV CASA SI CONTURI LA BANCI  41       2,013,512          1,054,593  

  
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  (rd. 
31+39+40+41) 

42     52,273,960         49,477,779  

C. 
CHELTUIELI IN AVANS (ct.471+474) 
(rd. 44+45), din care: 

43           42,726             215,664  

  
Sume de reluat într-o perioadă de până 
la un an ( 

44           42,726             215,664  

  
Sume de reluat într-o perioadă mai mare 
de un an  

45                  -                        -    

D. 
 DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 
PANA LA UN AN  

      

  
1.Împrumuturi din emisiunea de 
obligaţiuni 

46                  -                        -    

  2. Sume datorate instituţiilor de credit   47                  -                        -    

  
3. Avansuri încasate în contul 
comenzilor 

48     17,364,457         17,539,568  

  4. Datorii comerciale - furnizori  49     19,078,702         19,594,426  

  5. Efecte de comerţ de plătit  50                       -    

  
6. Datorii din operatiuni de leasing 
financiar 

51                       -    

  7. Sume datorate entitatilor din grup 52                       -    

  
8. Sume datorate entitatilor asociate si 
entitatilor controlate in comun 

53                       -    

  
9. Datorii rezultate din operatiunile cu 
instrumente derivate  

54                       -    



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 127 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

  
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 
datoriile privind asigurările sociale  

55   677,117,264       682,765,136  

  TOTAL (rd. 46 la 55)                             56   713,560,423       719,899,131  

E. 
ACTIVE CIRCULANTE NETE / 
DATORII CURENTE NETE (rd. 42+44-
56-74-77-80) 

57  (661,255,014)    (670,216,965) 

F. 
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 
CURENTE (rd. 25+45+57) 

58  (525,948,393)    (538,274,419) 

G. 
 DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI 
MARE DE UN AN  

      

  
1. Împrumuturi din emisiunea de 
obligaţiuni 

59                  -                        -    

  2. Sume datorate instituţiilor de credit  60                  -                        -    

  3. Avansuri încasate în contul comenzilor  61                  -                        -    

  4. Datorii comerciale - furnizori  62                  -                        -    

  5. Efecte de comerţ de plătit 63                  -                        -    

  
6. Datorii din operatiuni de leasing 
financiar 

64                  -                        -    

  7. Sume datorate entitatilor din grup  65                  -                        -    

  
8. Sume datorate entitatilor asociate si 
entitatilor controlate in comun 

66                  -                        -    

  
9. Datorii rezultate din operatiunile cu 
instrumente derivate 

67                  -                        -    

  
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 
datoriile privind asigurările sociale  

68                  -                        -    

  TOTAL (rd. 59 la 68)                             69                  -                        -    

H. PROVIZIOANE       

  
1. Provizioane pentru beneficiile 
angajatilor  

70         692,948             692,948  

  2. Alte provizioane 71   231,912,560       231,891,742  

  TOTAL (rd. 70+71)                  72   232,605,508       232,584,690  

  I. VENITURI ÎN AVANS                                       

  
1. Subventii pentru investitii (rd. 74+75), 
din care: 

73           11,277               11,277  

  
         Sume de reluat într-o perioadă de 
până la un an 

74           11,277               11,277  

  
         Sume de reluat într-o perioadă mai 
mare de un an 

75                  -                        -    

  
2. Venituri inregistrate in avans - total 
(rd.77+78), din care: 

76                  -                        -    

  Sume de reluat intr-o per de pana la un an  77                  -                        -    

  Sume de reluat intr-o per mai mare de un an  78                  -                        -    

  
3. Venituri in avans aferente activelor 
primite prin transfer de la clienti 
(rd.80+81), din care: 

79                  -                        -    

  
       Sume de reluat într-o perioadă de 
până la un an 

80                  -                        -    
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       Sume de reluat într-o perioadă mai 
mare de un an  

81                  -                        -    

   TOTAL (rd. 73+76+79)  82           11,277               11,277  

J. CAPITAL ŞI REZERVE       

  I. CAPITAL       

  1. Capital subscris vărsat            83     10,993,390         10,993,390  

  2. Capital subscris nevărsat                84                       -    

  
3. Capital subscris reprezentand datorii 
financiare  

85                       -    

  4. Patrimoniul regiei  86                       -    

  
5. Ajustari ale capitalului 
social/patrimoniul regiei      SOLD C 

87   590,691,694       590,691,694  

                 SOLD D 88                       -    

  
6. Alte elemente de capitaluri proprii   
               SOLD C 

89                  -                        -    

                 SOLD D 90                  -                        -    

  
 TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 
+ 89 – 90)  

91   601,685,084       601,685,084  

  II. PRIME DE CAPITAL  92     

  III. REZERVE DIN REEVALUARE  93   125,996,791       124,263,522  

  IV. REZERVE              

  1. Rezerve legale        94       1,972,406          1,972,406  

  2. Rezerve statutare sau contractuale  95                       -    

  3. Alte rezerve  96     16,088,620         16,088,620  

   TOTAL (rd. 94 la 96)  97     18,061,026         18,061,026  

  
Diferente de curs valutar din conversia 
situatiilor financiare anuale   SOLD C 

98                  -                        -    

                                               SOLD D 99                  -                        -    

        Actiuni proprii   100                  -                        -    

  
Castiguri legate de instrumentele de 
capitaluri proprii   

101                  -                        -    

  
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 
proprii   

102                  -                        -    

  

V.REZULTAT REPORTAT, CU 
EXCEPTIA REZ. REP. PROVENIT DIN 
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A 
IAS 29             
                   SOLD C  

103                  -                        -    

                     SOLD D  104   863,752,443       883,404,858  

  
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT 
DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA 
DATA A IAS 29    SOLD C 

105                       -    

                    SOLD D  106   619,158,675       619,158,675  

  

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA 
SFARSITUL PERIOADEI DE 
RAPORTARE  
                  SOLD C  

107                       -    

                    SOLD D 108     21,385,684         12,305,209  

    Repartizarea profitului 109                  -                        -    

  CAPITALURI PROPRII - TOTAL 110  (758,553,901)    (770,859,109) 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 129 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

  Patrimoniul privat 111     

  Patrimoniul public                 112                    -                      -    

  
CAPITALURI - TOTAL 
(rd.110+111+112)                         

113  (758,553,901)    (770,859,109) 

 

 

8.2. Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 31.05.2021 

 

Denumirea indicatorilor 
Nr. 

rd. 

 Perioada de raportare  

 01.01.2020-

31.05.2020  

 01.01.2021-

31.05.2021  

A B 1 2 

1 

Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05) 1 
      

5,498,191  

      

5,895,764  

Productia vanduta 2 
      

5,498,191  

      

5,895,764  

Venituri din vanzarea marfurilor         3                  -                     -    

Reduceri comerciale acordate  4                  -                     -    

Venituri din subventii de exploatare aferente 

ciferi de afaceri nete 
5                  -                     -    

2 

Venituri aferente costului productiei in curs de 

executie           Sold C 
6 

      

1,359,288  

         

572,539  

                        Sold D 7                  -                     -    

3 
Venituri din productia de imobilizari si investitii 

imobiliare (rd.09+10) 
8                  -                     -    

4 
Venituri din productia de imobilizari corporale si 

necorporale  
9                  -                     -    

5 Venituri din productia de investitii imobiliare  10                  -                     -    

6 
Venituri din activele imobilizate (sau grupurile 

destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii  
11                  -                     -    

7 Venituri din reevaluarea imobilizarilor  12                  -                     -    

8 Venituri din investitii imobiliare  13                  -                     -    

9 Venituri din active biologice si produse agricole  14                  -                     -    

10 Venituri din subventii de exploatare  15                  -                     -    

11 

Alte venituri din exploatare, din care: 16           3,512          295,254  

 - venituri din subventii pentru investitii 17                  -                     -    

 - castiguri din cumparari in conditii avantajoase  18                  -                     -    

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  

(rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)                        
19 

      

6,860,991  

      

6,763,557  

12 

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 

consumabile  
20 

      

1,046,746  

      

1,903,769  

Alte cheltuieli materiale  21 
         

109,887  
         114,178  
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b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)  22 
      

2,646,356  

      

2,417,076  

c) Cheltuieli privind marfurile  23                  -                     -    

Reduceri comerciale primite  24             4,701                   -    

13 

Cheltuieli cu personalul (rd.26+27), din care:                  25 
    

12,498,376  

    

10,940,153  

a) Salarii si indemnizatii                  26 
    

12,180,254  

    

10,637,453  

b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia 

sociala 
27 

         

318,122  

         

302,700  

14 

a) Ajustari de valoare privind imobilizarile (rd. 

29-30)                             
28 

      

1,965,344  

      

1,852,467  

a.1) Cheltuieli cu amortizarile si ajustarile pt 

depreciere           
29 

      

1,965,344  

      

1,873,284  

a.2) Venituri      30                  -              20,818  

b) Ajustari de valoare privind activele circulante 

(rd. 32-33) 
31 

         

(63,925) 

        

(460,181) 

b.1) Cheltuieli                   32 
         

292,491  
                  0  

b.2) Venituri  33 
         

356,416  

         

460,181  

15 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)          34      2,268,961       2,496,890  

1. Cheltuieli privind prestatiile externe 35 
      

1,317,342  

      

1,374,642  

2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 

asimilate 
36 

         

941,724  

      

1,065,032  

3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 37                984              1,304  

4 Cheltuieli legate de activele imobilizate 

detinute in vederea vanzarii  
38                  -                     -    

5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor  39                  -                     -    

6 Cheltuieli privind investitiile imobiliare  40                  -                     -    

7 Cheltuieli privind activele biologice  41                  -                     -    

8 Cheltuieli privind calamitatile si alte 

evenimente similare  
42                  -                     -    

9. Alte cheltuieli                            43             8,911            55,912  

Ajustari privind provizioanele (rd.45-46)       44                  -                     -    

  - Cheltuieli                          45                  -                     -    

  - Venituri                                46                  -                     -    

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.20 

la 23-24+25+28+31+34+44) 
47 

    

20,467,044  

    

19,264,352  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:     

  
  - Profit (rd.19-47)                                48                  -                     -    

  - Pierdere (rd.47-19)                              49    13,606,053     12,500,795  

16 Venituri din actiuni detinute la filiale           50                  -                     -    

17 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate             51                  -                     -    
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18 
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si 

entitati controlate in comun 
52                  -                     -    

19 
Venituri din operatiuni cu titluri si alte 

instrumente financiare 
53                  -                     -    

20 Venituri din operatiuni cu instrumente derivate  54                  -                     -    

21 Venituri din diferente de curs valutar  55 
         

349,703  

         

359,418  

22 

Venituri din dobanzi         56           47,428            26,432  

 - din care, veniturile obtinute de la entitatile din 

grup 
57                  -                     -    

23 
Venituri din subventii de exploatare pentru 

dobanda datorata  
58                  -                     -    

24 Venituri din investitii financiare pe termen scurt  59                  -                     -    

25 Alte venituri financiare 60                  -                     -    

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 

50+51+52+53+54+55+56+58+59+60)                             
61 

         

397,132  

         

385,850  

26 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 

financiare si investitiile financiare detinute ca 

active circulante (rd.63-64) 
62                  -                     -    

  
     - Cheltuieli                              63                  -                     -    

     - Venituri                                    64                  -                     -    

27 
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte 

instrumente financiare 
65                  -                     -    

28 
Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente 

derivate  
66                  -                     -    

29 Cheltuieli privind dobanzile  67                  -                     -    

  
     - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile 

din grup 
68                  -                     -    

30 Alte cheltuieli financiare     69          119,820  
         

190,264  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 

62+65+66+67+69)                         
 70           119,820          190,264  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):     

  
     - Profit (rd. 61-70)                                71         277,312          195,586  

     - Pierdere (rd. 70-61)                              72                  -                     -    

VENITURI TOTALE (rd. 19+61)                           73      7,258,123       7,149,407  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 47+70)                         74    20,586,864     19,454,616  

31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):     

  
     - Profit (rd. 73-74)                                75                  -                     -    

     - Pierdere (rd. 74-73)                              76    13,328,741     12,305,209  

32 Impozitul pe profit curent              77                  -                     -    

33 Impozitul pe profit amanat             78                  -                     -    

34 Venituri din impozitul pe profit amanat                    79                  -                     -    

35 Impozitul specific unor activitati  80                  -                     -    

36 
 Alte impozite neprezentate la elementele de mai 

sus                 
81                  -                     -    
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37 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A 

PERIOADEI DE RAPORTARE: 
      

  

     - Profit (rd. 75- 77- 78+ 79 – 80 – 81) 82                  -                     -    

     - Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 -79 + 80 + 81) 

                    (rd. 77 + 78 + 80 +81 -75 – 79) 
83 

    

13,328,741  

    

12,305,209  

 

 

8.3. Evaluarea activului 

 

Comitetul Creditorilor întrunit în data de 02.03.2015 a aprobat desemnarea  evaluatorului 

Darian. DRS, acreditat ANEVAR, în vederea evaluării patrimoniului Societății și stabilirea 

valorii garanțiilor conform art. 41, alin 2 din Legea 85/2006. 

Scopul raportului de evaluare în cadrul procedurii de insolvență constă în estimarea valorii 

de piață a activului și a garanțiilor SC UCM Reșița SA, precum și a valorii de lichidare a 

activului Societății și a garanțiilor la data de referință a evaluării. 

Având în vedere faptul că, în data de 27.02.2017 Comitetul Creditorilor a aprobat 

actualizarea Raportului de evaluare a patrimoniului de către evaluatorul Darian DRS, 

prezentăm doar rezultatele acestui ultim raport, întrucât cele din raportul anterior nu mai 

au relevanță.   

În cadrul acestei proceduri au fost evaluate active aflate în patrimoniul Societății la data 

de 31.03.2017. Rezultatele evaluării au fost prezentate atât în lei cât și în euro, cursul 

valutar pentru calcule a fost de 4.5511 lei/eur. 

Au fost supuse evaluării următoarele categorii de active: 

 Imobilizări corporale: terenuri, clădiri, construcții speciale și bunuri mobile 

 Active circulante: stocuri și creanțe 

 Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe înregistrate în afara bilanțului 

Pentru imobilizările necorporale (software și licențe), întrucât dreptul de proprietate al 

acestora nu este transmisibil sau implică un proces de durată și destul de complicat, cu 

excepția licențelor sistemelor de operare windows și suita de programe office, evaluatorul 

a atribuit valoare 0. 
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În cazul licențelor  sistemelor de operare windows și suita de programe office evaluatorul 

a considerat că se vor valorifica împreună cu echipamentele IT pe care sunt instalate 

valoarea acestora fiind inclusă. 

De asemenea,  în cadrul acestei evaluări nu a fost evaluat know-how-ul.  

Vânzarea unei părți din afacere va impune o nouă evaluare care să cuprindă și acest 

element pentru a se obține o valoare globală a acesteia. 

În urma  reconcilierii rezultatelor conform opiniei evaluatorului referitoare la valoarea de 

piață a activelor din patrimoniul UCM Reșița, la 31.03.2017, se prezenta astfel: 

Denumire activ  
Valoare de piață 

eur lei 

Imobilizari necorporale 0 0 

Proprietăți imobiliare 33,536,400.00 152,626,700.00 

Bunuri mobile (inclusiv 
cele din afara bilanțului) 

18,240,100.00 83,012,400.00 

Stocuri 4,812,000.00 21,899,900.00 

Creanțe 7,267,900.00 33,076,800.00 

TOTAL 63,856,400.00 290,615,800.00 

 

Valoarea de piață a proprietăților imobiliare pe fiecare amplasament la 31.03.2017 este 

următoarea: 

Denumire activ 

Valoare de piață 

eur lei 

Teren + 
construcții 

Amplasament ABC 13,329,000 60,664,000 

Amplasament Câlnicel 6,640,200 30,220,200 

Amplasament Mociur 4,970,000 22,619,000 

Casa de Cultură 6,045,800 27,515,100 

Grădiniță și creșă 636,800 2,898,100 

Amplasament Anina 82,000 373,000 

Apartamente și garsoniere 1,395,700 6,350,800 

Teren liber 

Moniom 74,000 337,000 

Teren bazin apă Dealu Mare 600 2,700 

Teren depozit modele Dealu 
Mare 40,400 183,900 

Teren rezervor de apă 5,000 22,800 

Râmnicu Vâlcea, str. Lacului 42,000 191,000 

Fabica de reductoare - teren 274,900 1,251,100 

TOTAL 33,536,400 152,628,700 

 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 134 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

 

Valoarea de piață a bunurilor mobile la 31.03.2017 este următoarea: 

 

Bunuri mobile 

Valoarea de piață 

eur lei 

Instalații tehnice, mașini, utilaje și mobilier 17,586,600 80,038,600 

Obiecte de inventar de natura mijloacelor 
fixe 653,500 2,973,800 

TOTAL 18,240,100 83,012,400 

 

Societatea a solicitat evaluatorului și estimarea unei valori de lichidare în ipoteza unei 

“vânzări forțate”. 

 

Valoarea de vânzare forțată a patrimoniului stabilită în Raportul de evaluare se prezintă 

sintetic după cum urmează: 

Denumire activ  

Valoare de licidare în condiții de 
"vânzare forțată" 

eur lei 

Imobilizari necorporale 0 0 

Proprietăți imobiliare 17,773,385 80,888,730 

Bunuri mobile (inclusiv 
cele din afara bilanțului) 

9,353,500 42,568,500 

Stocuri 2,792,210 12,707,551 

Creanțe 1,090,200 4,951,500 

TOTAL 31,009,295 141,116,281 
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Valoarea de lichidare în condiții de vânzare forțată a proprietăților imobiliare a fost stabilită 

prin decotarea valorii de piață, conform tabelului de mai jos: 

Denumire activ 

Decotare 
față de 

valoarea 
de piață 

Valoare de lichidare în 
condiții de "vânzare forțată" 

eur lei 

Teren + 
construcții 

Amplasament ABC 50% 6,664,500 30,332,000 

Amplasament Câlnicel 50% 3,320,100 15,110,100 

Amplasament Mociur 50% 2,485,000 11,309,500 

Casa de Cultură 40% 3,627,480 16,509,060 

Grădiniță și creșă 40% 382,080 1,738,860 

Amplasament Anina 50% 41,000 186,500 

Apartamente și garsoniere 25% 1,046,775 4,763,100 

Teren liber 

Moniom 60% 29,600 134,800 

Teren bazin apă Dealu Mare 60% 240 1,080 

Teren depozit modele Dealu Mare 60% 16,160 73,560 

Teren rezervor de apă 60% 2,000 9,120 

Râmnicu Vâlcea, str. Lacului 50% 21,000 95,500 

Fabica de reductoare - teren 50% 137,450 625,550 

TOTAL   17,773,385 80,888,730 

 

Mențiuni speciale 

a) Față de data evaluării patrimoniului structura proprietăților imobiliare a suferit 

modificări ca urmare a vânzării platformei Mociur și a unui teren în suprafață de 569 

mp, aspecte prezentate pe larg la punctul 5.5 din prezentul Plan. 

b) Vânzarea platformei Mociur a implicat și ieșirea  bunurilor mobile situate pe acest 

amplasament. De asemenea, trebuie menționat că de la data raportului de evaluare 

până la data prezentului Plan au mai existat intrări și ieșiri de bunuri mobile. 

c) În ceea ce privește creanțele acestea au suferit modificări semnificative ca urmare 

a desfășurării activității curente, valoarea de piață a acestora considerăm că este 

valoarea netă din evidența contabilă a Societății la 31.05.2021. 

d) Modificările structurale ale activului determinate de intrările de bunuri  după data  

Raportului de evaluare impun stabilirea de valori pentru acestea, după cum 

urmează: 
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 Dacă nu existat la data evaluării bunuri identice, considerăm ca valoare de 

piață valoarea ultimei intrări 

 Dacă au existat la data evaluării bunuri identice, considerăm ca valoare de 

piață valoarea stabilită de evaluator dacă este superioară valorii ultimei 

intrări. În cazul în care este inferioară, valoarea de piață este considerată ca 

fiind valoarea ultimei intrări. 

e) Bunurile ce au făcut obiectul Raportului au fost evaluate în starea și configurația 

existentă la data evaluării/inspecției, nefiind efectuate în cadrul Raportului 

previziuni privind modul de exploatare a acestora care poate fi influențat  de 

condițiile de operare ulterioare evaluării. Prin urmare, valorile prezentate nu au ținut 

cont de deprecierile ulterioare ale bunurilor. 

f) Participațiile nu au făcut obiectul Raportului de evaluare. Valoarea de piață a 

participațiilor deținute la Multifarm  a fost stabilită pe baza ofertelor de cumpărare 

primite, decotată cu 42,85 % în condiții de vânzare forțată.  

În ceea ce privește cele 23 de acțiuni deținute la Bursa Română de Mărfuri, 

valoarea de piață a fost stabilită având în vedere propunerile de vânzare ale altor 

acționari,  decotate până la nivelul valorii nominale în caz de vânzare forțată. 

În scopul determinării valorii cât mai actuale a activului societății s-a procedat la efectuarea 

inventarierii patrimoniului debitoarei la 31.05.2021. 

Pornind de la Raportul de evaluare de la 31.03.2017 și ținând cont de mențiunile 

anterioare valoarea activului Societății la 31.05.2021, în formă sintetică, se prezintă 

astfel : 

Denumire activ  Valoare de piață (lei) 

Imobilizari necorporale 0  

Proprietăți imobiliare 130,048,349.95  

Bunuri mobile (inclusiv cele din 
afara bilanțului) 

82,615,835.79  

Stocuri 28,928,659.00  

Creanțe 15,218,802.00  

Disponibilități 3,359,043.00  

Participații 665,791.38  

TOTAL                 260,836,481.12 
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Respectând principiile și procentele care au stat la baza  decotării valorii de piață din 

Raportul de evaluare, valoarea de lichidare a activului Societății în condiții de vânzare 

forțată, la 31.05.2021, în formă sintetică, se prezintă astfel: 

 

Denumire activ  
Valoare de vânzare 

forțată (lei) 

Imobilizari necorporale 0.00 

Proprietăți imobiliare 69,598,849.86 

Bunuri mobile (inclusiv cele din 
afara bilanțului) 

42,567,009.66 

Stocuri 20,045,769.00 

Creanțe 2,282,819.00 

Disponibilități 3,359,043.00 

Participații 377,166.50 

TOTAL 138,230,657.02 

 

8.4. Structura pasivului 

 

Pasivul reprezintă totalitatea datoriilor Societății, precum și sursele de proveniență ale 

capitalurilor proprii și împrumutate. 

Datoriile Societății se împart în: 

 Datorii născute anterior deschiderii procedurii de insolvență 

 Datorii născute după data deschiderii procedurii, denumite datorii curente. 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, pentru creanțele născute anterior datei deschiderii 

procedurii insolvenței, creditorii societății trebuiau să formuleze cereri de înscriere la masa 

credală în termenul stabilit de judecătorul – sindic prin sentința de deschidere a procedurii 

insolvenței.  

Astfel, conform prevederilor Legii 85/2006 pentru creanțele născute anterior deschiderii 

procedurii legea recunoaște numai datoriile societății înscrise în tabelul definitiv de 

creanțe. 
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Tabelul de creanțe al Societății, Anexa nr. 1 cuprinde toate creanţele asupra averii  

debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în Tabelul preliminar şi împotriva 

cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea 

85/2006, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor.  

În acest Tabel se arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei. 

 

În ceea ce privește  creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 

observaţie sau în procedura reorganizării judiciare, conform art. 64 alin. 6 din Legea nr. 

85/2006, vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea 

la masa credală. 

Structura sintetică a datoriilor  curente, scadente la 31.05.2021, este prezentată în tabelul 

de mai jos:  

 

Creanțe bugetare din perioada de 
observație,                                                  
sold scadent la 31.05.2021 Valoare lei  

Datorii la bugetul statului,                                    
din care: 105,609,590.00 

AAAS 31,712,222.00 

ANAF 73,897,368.00 

Datorii la bugetul local  9,530,967.00 

TOTAL 115,140,557.00 
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9. Avantajele reorganizării  
 

9.1. Premisele reorganizării  

 

Planul de reorganizare urmărește acoperirea pasivului Societății debitoare și continuarea 

unei activități comerciale eficiente, prin asigurarea unui echilibru patrimonial între activul 

real al societății și pasivul aferent, eliminând acele datorii suplimentare care nu au 

corespondent în activ, în contextul unei îndestulări superioare față de cea în care s-ar fi 

îndestulat creditorii în situația falimentului. 

În acest sens, se prevede restructurarea şi continuarea activității, folosindu-se experiența 

acumulată în domeniu, precum și implementarea unor măsuri de reorganizare corporativă 

și operațională. 

Principiile care stau la baza întocmirii planului sunt: 

A.  Asigurarea unor surse de venit din: 

 desfășurarea activității curente; 

 recuperarea creanțelor neîncasate de către Societate; 

 valorificarea de active neesențiale desfășurării activității; 

 

B. Măsuri de restructurare operațională: o parte din aceste măsuri au fost deja întreprinse 

în perioada de observație, respectiv: 

 restructurarea personalului în raport cu necesarul real de personal; 

 analiza categoriilor de produse și servicii pe care Societatea le desfășoară pentru 

a analiza rentabilitatea acestora și renunțarea la cele care nu generează 

profitabilitate ( a fost desființată secția Diesel, au fost restructurate secția Sculărie 

și  serviciul transporturi etc.). 

 

C.Echilibrarea activului cu pasivul, ajustarea masei credale; 

 

D. Distribuiri către creditori; 
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SC UCM Reşiţa SA are o poziţie strategică, o tradiţie şi un potenţial tehnic aparte, ce pot 

fi avute în vedere ca premise de bază în derularea activităţilor de producţie şi  servicii şi 

în perioadele următoare, deoarece: 

 A fost creată pentru a susţine, aproape integral, dezvoltarea sistemului 

hidroenergetic din România, fiind capabilă să execute atât echipamente noi, 

complexe, cât şi reparaţii şi retehnologizări ale echipamentelor aflate deja în 

folosinţă; 

 A construit, până în prezent, echipamentele aferente a peste 90% din sistemul 

hidroenergetic naţional, punând în funcţiune peste 6.325 MW putere instalată, 

reprezentând 326 grupuri hidroenergetice; 

 Deţine specialişti şi un sistem organizatoric de realizare a punerii în funcţiune 

şi/sau, asigurarea service-ului de specialitate pentru echipamentele energetice 

aflate  în exploatare; 

 Detine know-how-ul şi capabilitatea de retehnologizare a echipamentelor instalate 

în centralele din România, dintre care mai mult de 80% au durata de viaţă depaşită 

şi s-ar impune lucrări de reabilitare; 

 Deţine know-how-ul realizării pieselor de schimb care asigură buna funcţionare a 

echipamentelor, precum şi capacitatea de concepţie şi productivă pentru 

modernizarea continuă a soluţiilor oferite; 

 Are sistemul organizatoric necesar şi personalul de specialitate pentru funcţionarea 

optimă a sistemelor de reglaj, dar şi pentru  a interveni prompt şi a repune în 

funcţiune echipamentele în cazul unor avarii neprevăzute, la solicitările  

Hidroelectica şi Hidroserv; 

 Prin caracterul unic (strategic pentru economia României), know-how-ul propriu de 

înaltă tehnicitate, pieţele nişă cărora li se adresează, dar şi prin nivelul preţurilor 

practicate, poate menţine şi dezvolta portofoliul de clienţi; 

 Are implementat şi operează un Sistem de Management Integrat Calitate- Mediu-

Sănătate şi Securitate Ocupaţională, în conformitate cu cerinţele referenţialelor SR 

EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008. 
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Mai mult decât atât, începând cu anul 2015, prin specialiştii pe care i-a angajat  în cadrul 

departamentului de proiectare, Societatea  poate oferi şi  următoarele tipuri de lucrări de 

inginerie: 

 Lucrări de proiectare în domeniul echipamentelor hidroenergetice: 

 Generatoare sincrone verticale cu puteri de 1 MW până la 200 MW, turaţii 

între 62 rotaţii pe min  

 Generatoare sincrone verticale cu puteri  de la 1 MW până la  200 MW, turaţii 

între 62 rotaţii pe min până la 1000 rotaţii pe min, şi tensiuni de la 6.3 kV 

până la 15.75 kV 

 Generatoare sincrone orizontale cu puteri de la 1 MW până la 15MW , turaţii 

de la 62.5 rotaţii pe min până la 1000 rotaţii pe min şi tensiuni de la 6.3 kV 

pana la 10.5 kV 

 Generatoare sincrone orizontale capsulate tip bulb cu puteri de la 1 MW 

până la 30 MW , turaţii de la 62.5 rotaţii pe min până la 1000 rotaţii pe min 

şi tensiuni de la 6.3 kV până la 10.5 kV 

 Excitatoare sincrone cu diode rotative pentru generatoarele proiectate 

 Transformarea excitatoarelor de curent continuu în excitatoare cu diode 

rotative 

 Generatoare sincrone şi asincrone pentru MHC cu puteri cuprinse între 100 

kW şi 1 MW 

 Turbine hidraulice de tip Francis cu puteri de la 1 MW până la  200 MW cu 

căderi între 50 şi 500 m 

 Turbine hidraulice de tip Kaplan cu puteri de la 1 MW până la  200 MW cu 

căderi între 10 şi 30 m 

 Turbine hidraulice de tip Bulb cu puteri de la 1 MW până la  30 MW cu căderi 

între 3 şi 15 m 

 Turbine hidraulice de tip Pelton cu puteri de la 1 MW până la  175 MW cu 

căderi între 50 şi 750 m 

 Turbine hidraulice pentru MHC cu puteri cuprinse între 100 kW şi 1 MW 

 Vane fluture de intrare în turbină şi nod de presiune cu diametre cuprinse 

între 1 m până la 5 m şi căderi până la 200 metri coloană apă 
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 Vane sferice de intrare în turbină cu diametre cuprinse între 0.5 m până la 

2.2 m şi căderi până la 770 metri coloană apă 

 Regulatoare de turaţie, grupuri de ulei sub presiune şi instalaţiile aferente 

pentru gama de hidroagregate oferite 

 Studii de fezabilitate pentru investiţii noi sau retehnologizări 

 Expertize tehnice de diagnoză pentru echipamentele existente în exploatare 

 Verificări de proiecte la lucrările efectuate, validate de verificatori de proiect 

atestaţi atât pe parte mecanică, cât şi pe parte electrică 

 Consultanţă şi asistenţa tehnică în timpul lucrărilor de montaj, PIF şi mentenanţă 

 

În producţia de echipamente hidro UCM Reşiţa trebuie privită ca un integrator fiind 

capabilă să livreze întregul echipament aferent unei centrale hidroelectrice, de la vanele 

plane şi batardourile amonte, vanele fluture sau sferice, turbina propriu-zisă, generatorul, 

excitatoarea, părţile înglobate, până la vanele aval, cu alte cuvinte, UCM Reșița  poate 

preda o centrală “la cheie”. 

 

UCM Reşiţa reprezintă o componentă esențială a siguranței energetice a României, 

deoarece contribuie la menţinerea şi dezvoltarea sistemului hidroenergetic românesc, prin 

specialiştii de care dispune, know-how-ul de înaltă tehnicitate, dar şi prin dotările  necesare  

pentru a executa atât echipamente noi, complexe, cât şi reparaţii şi retehnologizări ale 

echipamentelor aflate deja în folosinţă.  

 

Importanţa strategică pe care UCM Reşiţa o are în sistemul hidroenergetic românesc este 

cunoscută şi a fost  asumată la nivelul strategiilor guvernamentale din ultimii ani.  

Astfel, avându-se în vedere faptul că UCM Resita SA contribuie în mod major la operarea 

în  bune condiţii a celui mai mare producător de energie electrică din sectorul 

hidroenergetic -  Hidroelectica SA şi implicit la asigurarea securităţii energetice a ţării, a 

fost emisă  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/16.10.2013 prin care s-a dispus 

preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a creanţelor 

bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general 

consolidat inclusiv accesorii înscrise în Tabelul Preliminar al Creanţelor, precum şi 

creanţele bugetare născute după data deschiderii procedurii insolvenţei  până la data de 
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21.10.2013, data intrării în vigoare a  OUG  mai sus menţionate, creanţe administrate de 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). 

Prin Nota de fundamentare aferentă Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

97/16.10.2013, se sintetizează următoarele aspecte: 

- “ este necesar ca statul care este reprezentat în Adunarea Creditorilor prin mai 

multe instituţii să-şi definească interesele tuturor reprezentanţilor statului în 

economia naţională” 

- “ etapa este una premergătoare aplicării unor soluţii de viabilizare  ” 

- “ continuarea activităţii la UCM Reşiţa contribuie în mod major la operarea în bune 

condiţii a celui mai mare producător de energie electrică din sectorul energetic- 

Hidroelectrica SA, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi implicit 

la asigurarea securităţii energetice a ţării”. 

 

Ulterior acestei etape de preluare a creanţelor bugetare de către o singură entitate statală,  

avându-se în vedere faptul că UCM Reşiţa  contribuie, în mod substanţial, la păstrarea  în  

condiţii optime de funcţionare şi la asigurarea  echipamentelor necesare mentenanţei şi 

punerii în funcţiune a centralelor aflate în proprietatea Hidroelectica SA,  

s-au făcut numeroase demersuri pentru implicarea acestei societăți comerciale în Planul 

de reorganizare al UCM Reșița.  

Astfel, în luna martie 2020, Hidroelectrica a publicat anunţul de atribuire a contractului 

323/16.03.2020 către Ernst & Young pentru prestarea de „servicii de consultanţă 

specializată, asistenţă, due-dilligence, evaluare şi încheiere tranzacţie de preluare active 

de la UCM Reşiţa „ (proiect denumit generic SCORILO) 

În luna august 2020:  

-  au fost desemnate echipele de lucru ale celor trei entităţi: Ernst&Young, UCM 

Reşiţa şi Hidroelectrica 

- a fost stabilită soluţia IT pentru a facilita accesul la informaţiile solicitate 

- au avut loc mai multe întâlniri de lucru pe platforma Microsoft Team 

- a fost comunicată de către Ernst & Young cererea de informaţii 

În perioada septembrie-octombrie UCM Reşiţa a  furnizat toate informaţiile, situaţiile şi 

documentele solicitate de Ernst &Young pentru a evalua şi propune modalitatea de 
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realizare a achiziţiei, propunere ce va fi înaintată spre aprobarea Adunării Generale a 

Creditorilor UCM Reşiţa. 

În cursul lunii decembrie 2020 au fost demarate şi serviciile de consultanţă şi asistenţă 

juridică pe care Hidroelectrica le-a contractat cu  Muşat & Asociaţii Sparl.  

Pentru realizarea due-dilligence-ului  juridic  UCM Reşiţa a livrat până la începutul lunii 

februarie 2021 toate informaţiile şi documentele  solicitate prin cererea de informaţii 

transmisă de către consultant. 

Rapoartele de audit financiar, tehnic şi juridic, emise de către consultanţi se află în analiză 

la Hidroeletrica. 

În cadrul due-dilligence-ului au fost identificate și inspectate activele care pot contribui la 

realizarea obiectivelor de investiții și mentenanță ale Hidroelectrica, active care se 

regăsesc într-o proporție covârșitoare în  core –business-ul (CB) definit de Societate. 

În lipsa unei măsuri de sprijin, a unei restructurări, acum, când procedura de insolvenţă 

trebuie să se transforme juridic, fie într-o reorganizare, fie într-un faliment, credem că 

spectrul sumbru al unei lichidări cu imense consecinţe sociale, economice, umane şi de 

siguranţă naţională trebuie să fie atent şi responsabil analizat și asumat. 

 

9.2. Avantaje generale față de procedura falimentului  

 

Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor 

societăţii debitoare, a cărei avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul 

reorganizării cele două interese se cumulează, debitorul continuându-şi activitatea, cu 

consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii 

averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele într-o 

proporție superioară comparativ cu cât ar reuşi să obţină în ipoteza falimentului. 

Făcând o comparație între gradul de satisfacere al creanţelor în cadrul procedurii de 

reorganizare și cea de faliment, este clar că în ambele cazuri există un patrimoniu, care 

în caz de faliment va fi valorificat pentru plata pasivului, iar în procedura reorganizării, la 

lichidităţile obţinute din eventuala vânzare a bunurilor din patrimoniul Societății care nu 

sunt necesare reușitei Planului se adaugă profitul rezultat din continuarea activităţii 

Debitoarei, destinat acoperirii pasivului.  
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De asemenea, ținând cont de tipul, structura, caracteristicile și vechimea  imobilelor,  de 

amplasamentul unora dintre ele, de nivelul scăzut al cererii și al prețurilor de pe piața 

imobiliară din Reșița și Anina, precum și datorită numărului extrem de mare de bunuri 

mobile, există posibilitatea ca aceste active să nu fie valorificate sau să fie foarte greu 

vandabile într-o procedură de faliment, care s-ar întinde pe o perioadă lungă de timp, cel 

puțin 5 ani. 

Totodată procedura de reorganizare comportă şi alte avantaje: 

• Continuând activitatea, va creşte considerabil pe piață valoarea patrimoniului unei 

societăţi „active”, faţă de situaţia valorificării bunurilor unei societăţi „moarte”, 

nefuncţionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la 

momentul înstrăinării sau pierderi de valoare); 

• Societatea are costuri fixe, date de activitatea de gestionare și conservare a patrimoniului 

(taxe locale, impozite, utilități, servicii de administrare și pază etc.), cheltuieli ce nu pot fi 

susținute decât prin desfăşurarea activităţii de bază, precum şi din obţinerea de venituri 

din valorificarea de bunuri.  

Toate aceste cheltuieli, plus onorariul UNPIR și onorariul de succes al  Administratorului 

Judiciar, inclusiv cheltuielile de mediu și ecologizare a zonei,  în cazul nefericit al 

falimentului Societăţii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, 

conform art. 123 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca şi cheltuieli de conservare şi 

administrare), împietând asupra valorii obţinute din vânzare, şi diminuând în mod direct 

gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor. 

 

Este de notorietate implicarea UCM Reșița SA la menţinerea, dezvoltarea și  asigurarea 

funcționării în condiții optime a sistemului hidroenergetic românesc. 

În concret, reorganizarea UCM Reşiţa, trebuie avută în vedere în strânsă corelare cu 

nevoile Hidroelectrica, care astăzi are aproximativ 203 grupuri cu durata de viaţă 

depăşită, funcţionând mai mult de 30 ani de la data punerii în funcţiune, agregate care au 

fost proiectate şi construite la UCM Reşiţa. 

Considerând că se vor repara în medie  4  grupuri pe an,  retehnologizarea acestor 203 

grupuri s-ar întinde pe durata a 50 de ani, ceea ce ar justifica pe deplin salvarea UCM 

Reşiţa. 
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În perioada 2002-2019 UCM Reşiţa a retehnologizat pentru Hidroelectrica 36 de 

grupuri, din totalul de 278.  

Dintre acestea, în perioada 2002-2012 (data intrării în insolvenţă a Hidroelectrica şi primul 

an de insolvenţă al UCM Reşiţa) au fost reabilitate 26 de grupuri, adică o medie de 

aproximativ 3 grupuri pe an. 

În cadrul sistemului energetic românesc, componenta hidro este şi va fi una tot mai 

semnificativă, motiv pentru care Hidroelectrica  se preocupă foarte riguros de păstrarea 

funcţională a cât mai multor  hidroagregate din patrimoniul său, motiv pentru care a 

elaborat un plan  concret şi urgent de reparaţii şi retehnologizări intitulat: “Strategia 

investiţională de retehnologizare şi modernizare, pentru perioada 2020-2025” 

 
 

Pot apărea voci care să spună că aceste reparaţii nu este obligatoriu să le execute UCM 

Reşiţa şi în acest caz trebuie să vedem ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista UCM 

Reşiţa: 

- ar pătrunde pe piaţa românească firme străine pe care  până acum UCM Reşiţa le-

a ţinut departe, în primul rând prin preţurile mult mai mici pe care le-a acceptat, 

lucru dovedit prin faptul că  bugetele oferite de Hidroelectrica în ultimii ani nu au 

fost atractive pentru firmele competitoare din străinătate care nici măcar nu s-au 

prezentat la licitaţii 

- Hidroelectrica nu ar mai beneficia de promptitudinea cu care acţionează UCM 

Reşiţa la solicitările urgente ale sale sau ale  SSH Hidroserv, în caz de avarie sau 

de asistenţă tehnică 

- costurile mult mai mari pe care le va suporta Hidroelectrica, în relaţia cu furnizorii 

străini.  

 

Pe plan local, continuarea activităţii la UCM Reşiţa  înseamnă: 

- menţinerea unui important contribuabil la bugetul local (2,2 mil lei/an) şi la bugetul 

consolidat al statului (1,3 mil lei/lună). În perioada de insolvenţă 2012-2021 Societatea a 

contribuit la bugetul statului cu 67.948.276 lei, iar la bugetul local cu 6.013.675 lei ; 

- 651 locuri de muncă, de care depind tot atâtea familii; 

- rulaj prin băncile comerciale; 
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- continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiţionali în interes economic reciproc 

- susținerea producătorilor și comercianților locali de bunuri de larg consum și servicii 

 

La nivel naţional, UCM Reşiţa îşi poate dovedi, în continuare, utilitatea nu doar în domeniul 

hidroenergetic, ci şi în alte ramuri ale economiei naţionale pentru care a fost furnizor de 

produse şi servicii, după cum urmează : 

- Agricultură: execuţia de pompe şi motoare electrice pentru irigaţii. UCM Reşiţa  a 

proiectat şi executat o producţie tipizată de motoare electrice aferente pompelor de 

irigaţii cum ar fi cele de 1500 KW, 2000 KW, 3500 KW şi 4000 KW care se află 

astăzi în exploatarea ANIF, în diferite staţii de pompare 

- Transport: execuţia de poduri CFR şi rutiere în construcţie sudată  

- Utilaje grele şi complexe: indusrtia metalurgică, petrochimică, extracţia ţiţeiului şi 

gazelor 

- Apărare: repere diverse ce pot fi executate prin dotările speciale deţinute pentru 

operaţii de găurit adânc, rectificare şi honuire  pe lungimi mari 

 

La nivel internaţional s-a dovedit, de-a lungul timpului, că echipamentele proiectate și 

executate de  UCM Reșița  sunt întrutotul capabile să facă față oricăror concurențe, gen 

VOITH, ALSTOM, ANDRITZ, marii jucători pe pieţele internaţionale de profil.   

O colaborare deosebită se remarcă cu TURCIA unde UCM Reşiţa a reuşit să livreze un 

număr semnificativ de echipamente (35 de grupuri), în 10 centrale hidroelectrice 

operaţionale ale acestui stat. 

UCM Reşiţa s-a afirmat, de asemenea, prin numărul de generatoare livrate, atât pe piaţa 

din INDIA, cât şi din Vietnam, 19 grupuri livrate. 

Aşadar, echipamentele hidroenergetice realizate de UCM Reşiţa sunt foarte apreciate pe 

piața hidro din țară, dar și pe pieţele din Turcia, India, dar şi  Kenya şi Iran, Taiwan, 

Thailanda, Rusia, Japonia, Nepal, Vietnam. 

 

Este ştiut faptul că de 250 de ani Societatea reprezintă o tradiţie şi un simbol, însă mai 

presus de acestea UCM Reşiţa reprezintă factorul esenţial de stabilitate şi subzistenţă din 

viaţa celor aproape 650 de angajaţi, a familiilor şi apropiaţilor acestora, mulţi dintre ei 

având o viaţă întreagă de muncă în această uzină.  
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De altfel, întregul oraş gravitează şi este impregnat de tradiţia marii uzine reşiţene, în 

prezent redus la un nod de activitate care mai susţine încă existenţa cotidiană a celor 

rămaşi. Oraşul Reșița a crescut o dată cu fabrica. Este şi acum exemplul clasic de oraş 

captiv într-o singură industrie şi încă se poate afirma că „90% din Reşiţa înseamnă 

UCMR”. 

În prezent, Reşiţa a ajuns un oraş în care nu sunt locuri de muncă, în care nu au pătruns 

investitori care să reușească să ofere locuri de muncă și dezvoltare. 

În lipsa unei măsuri de sprijin, a unei restructurări, acum, când procedura de insolvenţă 

trebuie să se transforme juridic, fie într-o reorganizare, fie într-un faliment, credem că 

spectrul sumbru al unei lichidări cu imense consecinţe sociale, economice, umane şi de 

siguranţă naţională trebuie să fie atent şi responsabil analizat si asumat. 

Aşa cum a subliniat repetitiv Consorţiul de Administratori Judiciari desemnaţi, în 

Rapoartele de activitate periodice,  intrarea în faliment a UCM Reşiţa ar reprezenta un 

“pericol sistemic cu impact asupra securităţii sistemului energetic naţional”, efectele 

negative urmând a fi perpetuate în lanţ:  

 -  asupra beneficiarului principal Hidroelectrica SA, prin nerealizarea contractelor 

aflate în diverse stadii de execuţie, dar și asupra celorlalţi clienţi importanţi ai 

Societăţii precum Hidroserv şi Romelectro 

- asupra furnizorilor tradiționali de materii prime și materiale, dar și asupra 

furnizorilor locali de servicii şi bunuri de larg consum 

          -   asupra Bugetului statului prin transformarea angajaţilor în asistaţi social 

- asupra posibilităţii reparării urgente, în caz de avarie, a echipamentelor şi    

agregatelor  din domeniul hidroenergetic.  

 

Nu ne dorim ca oraşul Reşiţa, încă activ, în care emblema tradiţiei uzinei este atât de 

prezentă încât se constituie într-un mod de a fi, să fie transformat într-o zonă depopulată, 

cu un ecou trist şi tragic. 

Fără a exagera efectele - de multe ori incontrolabile şi greu previzibile – pe care un 

faliment le poate atrage, am încercat, să creionăm o analiză finală, însă reală şi lucidă în 

privinţa istoriei şi importanţei UCM Reşiţa.  

Suntem îndreptăţiţi să credem ca dacă moare UCM Reșița, moare şi oraşul Reşiţa şi 

moare puțin și România, pentru că îşi pierde valorile, istoria, identitatea. 
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9.3. Comparația avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de 
lichidare în caz de faliment  

 

Raportându-ne, în estimarea valorii de piață a activelor SC UCM Reșița  S.A. la valoarea 

de evaluare a patrimoniului societății, putem concluziona că implementarea cu succes a 

Planului de reorganizare va asigura acoperirea într-un grad mai mare a creanțelor 

creditorilor. 

Evaluarea activelor aparținând societății SC UCM Reșița  S.A. a fost realizată, conform 

prevederilor Legii insolvenței 85/2006, de către o persoană de specialitate independentă, 

aleasă de către creditori, respectiv societatea Darian DRS.  

Prin evaluarea efectuată s-a urmărit determinarea atât a valorii de piață a activelor 

societății debitoare, cât și a valorii de lichidare a patrimoniului acesteia. 

În acest sens menționăm faptul că, potrivit raportului de evaluare și SEV 100 – Cadrul 

general, valoarea de piață „... este suma estimată pentru care o proprietate va fi 

schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o 

tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în 

care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere”. 

Valorificarea activelor societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții 

speciale care nu permit obținerea în schimbul activelor societății debitoare a valorii de 

piață a acestora.  

 

Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a 

activelor societății debitoare, se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar 

putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăţi, într-o perioadă de timp 

prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiţia 

valorii de piaţă” 
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Valoarea de lichidare a activului Societății, stabilită de către evaluatorul independent prin 

rapoartele de evaluare, la care se adaugă valoarea activului circulant și disponibilitățile 

bănești,  actualizată la 31.05.2021 conform mențiunilor de la subcapitolul 8.3 din Plan, se 

prezintă după cum urmează: 

 

Denumire activ 

Valoare de 

lichidare          

( lei) 

Imobilizari necorporale 0.00 

Proprietăți imobiliare 69,598,849.86 

Bunuri mobile (inclusiv cele din 

afara bilanțului) 
42,567,009.66 

Stocuri 20,045,769.00 

Creanțe 2,282,819.00 

Disponibilități 3,359,043.00 

Participații 377,166.50 

TOTAL 138,230,657.02 

 

Valoarea de lichidare care ar fi obținută în ipoteza deschiderii procedurii de faliment a 

Societății debitoare este estimată a fi în cuantum de 138.230.657 lei, compusă din 

valorificări de active corporale conform evaluare Darian DRS, la care se adaugă creanțe 

curente, creanțe de recuperat (debite de încasat), stocuri și disponibilități bănești. 

Aceste sume nu vor putea fi distribuite integral creditorilor întrucât, valoarea acestor 

distribuiri este influențată de sumele acumulate în perioada de observaţie ce s-ar adăuga 

creanțelor înscrise la masa credală (art. 123 pct. 3 din Legea 85/2006) și de cheltuielile 

de procedură (art. 121 pct. 1, art. 123 pct. 1 din Legea 85/2006). 
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Comparativ, procentul de recuperare al creanțelor creditorilor în Variantele A 

(reorganizare) și B (faliment) este următorul: 

 

VARIANTA A: REORGANIZARE 

Grupa  
% 

distribuire 

Creanțe garantate, 
conf.art.121,alin.1,pct.2 100.00% 

Creanțe salariale, conf.art.123, pct.2 100.00% 

Creanțe bugetare, conf.art.123, pct.4 26.9672% 

Creante chirografare, conf. art. 123, pct. 7  0.00% 

Creante subordonate,conf. art. 123, pct. 9  0.00% 

 

 

VARIANTA B: FALIMENT 

Grupa  
% 

distribuire 

Creanțe garantate, 
conf.art.121,alin.1,pct.2 6,86% 

Creanțe salariale, conf.art.123, pct.2 10.28% 

Creanțe bugetare, conf.art.123, pct.4 0.00% 

Creante chirografare, conf. art. 123, pct. 7  0.00% 

Creante subordonate, conf. art. 123, pct. 9  0.00% 

 

 

Față de valorile prezentate mai sus, menționăm faptul că, totalul distribuirilor ce urmează 

a se efectua prin Programul de plăți propus prin prezentul Plan de reorganizare către 

creditorii înscrişi în Tabelul de creanţe este în cuantum de 234.689.385,79 lei (inclusiv 

distribuirile din vânzarea platformei Mociur), sumă superioară totalului sumelor care s-ar 

achita în ipoteza falimentului, estimate în acest moment la 8.424.590,06 lei. 

Prezentarea detaliată a modalității de calculul a sumelor estimate a fi distribuite în cazul 

unei proceduri de faliment se regăsește în subcapitolul 7.3 al prezentului Plan. 
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10. Program de implementare a Planului de reorganizare 
 

Strategia    de  reorganizare   a  Societății   avută   în  vedere   prin   prezentul    Plan   

constă   într-o combinație   a diferitelor    măsuri  de punere  în aplicare   prevăzute  de 

dispozițiile   art. 95 alin.6  din Legea 85/2006,  cu  referire  particulară   la  literele   A,  C 

și E. 

În conformitate cu prevederile art. 95, alin. 6 din Legea 85/2006 considerăm următoarele 

măsuri ca fiind adecvate pentru punerea în aplicare a Planului și găsirea resurselor 

financiare necesare pentru achitarea creanțelor înscrise la masa credală conform 

Programului de plăți: 

 Continuarea activității de producție  până la vânzarea core-business-ului 

 Continuarea activității de producție și nu numai,  ulterior vânzării core-business-ului 

 Vânzare core-business 

 Vânzare active care nu fac parte din core-business 

Implementarea Planului în ceea ce privește valorificările de active imobilizate va impune: 

- Dezmembrarea unor CF-uri 

- Actualizarea extraselor de carte funciară.  

Cheltuielile pe care le vor genera aceste operațiuni nu au fost incluse în previziunile 

financiare de la capitolul 12 din prezentul Plan.  

 

10.1 Continuarea activității de producție și a altor activități, ulterior 

vânzării core-business-ului, în cadrul newUCMR 

 

Prin caracterul unic (strategic pentru economia României), know-how-ul propriu de înaltă 

tehnicitate, pieţele nişă cărora li se adresează, dar şi prin nivelul preţurilor practicate, 

Societatea poate menţine şi dezvolta, în continuare, un portofoliu important de clienţi care 

să-i asigure defășurarea activității în condiții optime, chiar cu realizarea unui minim de 

profit. 
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Astfel, după vânzarea core-business-ului, în ipoteza preluării acestuia de către 

Hidroelectrica, Societatea își va orienta activitatea pe producția altor tipuri de produse și 

execuția altor tipuri de lucrări decât cele aferente hidrocentralelor românești. 

În cazul în care transferul se face  către o altă entitate, decât Hidroelectrica, Societatea va 

continua să desfășoare același tip de producție ca și până acum, cu alte cuvinte va activa 

inclusiv pe piața hidro românească. 

Astfel, activitatea de producție, ulterior transferării core-business-ului, se va desfășura în 

două secții, situate pe cele 2 platforme, denumită generic, în cadrul prezentului Plan, 

newUCMR:  

 hala albastră,  cunoscută sub denumirea de MFL sau Plastomet, după numele unor 

chiriași care au desfășurat activitate în ea, situată pe platforma ABC 

 secția  Mașini electrice II (SME 2) situată pe platforma Câlnicel 

 

Activele care fac parte din newUCMR, atât cele gajate în favoarea creditorilor  Serraghis 

Loan Management și AAAS, cât și cele libere de sarcini, se prezintă în formă sintetică 

astfel: 

 

NewUCMR 

Elemente 

valoare piata 

Serraghis AAAS libere de sarcini 

Cladiri si terenuri  8,497,909.00   123,216.00 

Bunuri mobile (inclusiv cele din 
afara bilantului)     8,470,438.87 

TOTAL 8,497,909.00 0.00 8,593,654.87 

TOTAL GENERAL 17,091,563.87 

 

 

În hala MFL poate fi dezvoltată o activitate de producție de repere de ansamble sudate de 

orice natură:  

 poduri, pasarele pietonale 

 structuri metalice utilizate în construcții  

 ansamble sudate aferente reperelor noi din cadrul producției asumate în Secția 

SME2. 

Pentru creșterea gradului de productivitate, precum și pentru sporirea și diversificarea 

capacităților și posibilităților de  producție, sunt necesare investiții pentru 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 154 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

achiziționarea unor mașini de sudat moderne și performante. Estimam un necesar de 10 

buc de astfel de mașini, la un preț mediu în piață, în funcție de caracteristici, de aproximativ 

6.000EUR/buc.  

De asemenea, este necesară achiziția unei mașini de debitat table pentru un buget estimat 

de aproximativ 60.000 EUR, a unui Abkant pentru îndoiri de table la un buget estimat de 

aproximativ 80.000 EUR și a unui set de Valțuri pentru virolat table cilindric și conic, la un 

preț estimat de aproximativ 50.000 EUR.  

O altă investiție necesară o constituie modernizarea celor două incinte existente la capătul 

halei, pentru înființarea unei boxe de vopsire cu mediu controlat din punct de vedere al 

temperaturii și umidității, precum și a unei boxe de sablare cu alice cu un buget estimat 

de aproximativ 80.000 EUR.  

Prin realizarea acestora, hala de ansamble sudate poate produce repere în construcție 

sudată atât în regim autonom, cât și suport pentru necesarul de repere noi din portofoliul 

de comenzi. 

 

Din punct de vedere al spațiului existent în hală, așa cum se poate obesrva din fotografiile 

de mai jos, acesta este suficient de generos, astfel încât să poată permite cele descrise 

anterior. 

 

 

 

Secția SME 2 prin dotarea deținută poate să desfășoare relații contractuale : 

- În domeniul hidro internațional, fără să fie un concurent direct la ”CB”, la producția 

de generatoare de orice putere și tip, singura constrângere fiind ca dimensiunile de 

gabarit ale carcasei statorului și ale rotorului să nu depășească capacitațile din 

dotare din punct de vedere al mașinilor unelte și al podurilor rulante.  
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- Pe piețe din domeniul producției și reparațiilor de motoare electrice sincrone sau 

asincrone precum cele pentru antrenarea pompelor de irigații, a motoarelor de 

antrenare a instalațiilor din siderurgie precum antrenarea laminoarelor, a 

motoarelor de antrenare a instalațiilor din industria extractivă și minerit, din industria 

petrolieră sau din industria cimentului. 

Prin existența ștandului de probă, toate aceste posibile produse finite din gama 

generatoarelor sau motoarelor pot fi livrate împreună cu încercările electrice specifice 

efectuate pe acest ștand. 

- Pentru piese de schimb pentru produsele enumerate mai sus, inclusiv 

- Pentru lucrări aferente turbinelor sau pompelor.  

Trebuie remarcat că, din punct de vedere al dotărilor existente, capacitățile de producție 

trebuie suplimentate prin instalarea imediată a cel puțin două Bohrwerk-uri deoarece acest 

tip de mașină este absolut indispensabil acestei secții, iar, în prezent, o astfel de mașină 

nu se găsește în dotare fiind defectă, fară șansa de a mai putea fi reparată, iar piesele 

care trebuie prelucrate pe acest tip de mașină sunt mutate în alte ateliere pentru a putea 

fi realizate. Posibilele soluții în acest demers sunt achiziționarea,reabilitarea și mutarea în 

această secție a oricăror din urmatoarele Borwerk-uri existente în alte locații și neutilizate 

la adevărata capacitate: Pegart din hala Diessel, neutilizat, cu o valoare a bugetului 

estimat pentru modernizare si mutare de aproximativ 90.000 EUR, Pegart Suceava din 

hala 1MAN secția Navale, neutilizat,cu o valoare a bugetului estimat pentru modernizare 

si mutare de aproximativ 90.000 EUR respectiv Mitsubishi din hala 5 secția Navale, 

neutilizat, avand in dotare inclusiv masa rotativa ceea ce genereaza un mare plus in 

dotarea unui Bohrwerk cu o valoare a bugetului necesar pentru modernizare și mutare de 

aproximativ 70.000EUR. Poziția de instalare a acestor mașini trebuie să urmărească 

înlocuirea Bohrwerk-ului existent, nefuncțional în această secție, dar păstrarea mesei 

rotative din dotare și adaptarea acesteia în timpul lucrărilor de modernizare la oricare din 

cele doua Pegart-uri sugerate și alaturarea mașinii Mitsubishi.  

O altă achiziție strategică este cea a unei mașini de frezat portală pentru completarea 

dotărilor lipsă. Necesitatea acestei achiziții este dată de nevoia de prelucrări pe acest tip 

de mașină pentru foarte multe piese din oricare domeniu enumerat la începutul 

paragrafului. Pot fi menționate prelucrări precum canalele T în coroanele polare ale 
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rotorilor, atât la generatoare cât si la motoare electrice, prelucrări la stele, lagări, etanșări, 

ventilații, toate necesitând operatii ce se execută pe o astfel de mașină. 

O soluție în acest sens o constituie  modernizarea și mutarea în SME2, în primul atelier 

de prelucrări, în imediata apropiere a strungului Samoa, a mașinii de frezat portală aflată 

în prezent în incinta fostei secții Diessel care este neutilizată. Trebuie menționat că 

această mașină necesită modernizare pentru a reprezenta într-adevăr o mașină unealtă 

competitivă capabilă să ofere garanția calității prin precizia de execuție și productivitate, 

precum și prin viteza în prelucrare. Bugetul estimat pentru modernizarea ei se situeaza în 

jurul sumei de 120.000 EUR. 

Secția SME2, cu modificările și completările descrise mai sus, poate reprezenta o soluție 

viabilă de capacități de producție pentru accesarea piețelor din domeniile enumerate și 

pentru care există o probabilitate ridicată de lucrări și eventuale contracte comerciale.   

 

Notă: Toate necesitățile de investiții pentru newUCMR descrise mai sus, nu au fost incluse 

în previziunile financiare de la punctul 12 din prezentul Plan, care se referă la activitatea 

curentă, așa cum a fost ea definită în cadrul punctului respectiv. 

Pe toată durata de implementare a Planului Societatea va continua prestarea serviciilor  

de închiriere a activelor aflate în afara core-business-ului, până la vânzarea acestora. 

Vânzarea activelor din cadrul  newUCMR poate avea loc oricând pe parcursul 

implementării Planului, cu aprobarea prealabilă a Adunării Creditorilor, fără a se considera 

modificare de Plan. 

Lista detaliată a bunurilor necesare desfășurării activității de producție este prezentată în 

Anexa nr. 3 - Mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare 

desfășurării activității de producție, în newUCMR. 

10.2 Vânzare core-business 
 

Așa cum s-a arătat și în literatura  de specialitate, art. 95, alin 6, lit. C din Legea 85/2006  

reglementează,  ca o măsură adecvată de reușită a planului,  posibilitatea   de transfer a 

tuturor sau anumitor bunuri din patrimoniul Societății  în  patrimoniul   unei  alte persoane 

juridice,   înființată  anterior confirmării planului  sau care ia  ființă ulterior acestei  date, fie 

cu titlul   de aport,  fie în schimbul unui anumit preț, fie  o combinație a celor  două. 
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Pentru asigurarea reușitei Planului de reorganizare au fost identificate activele care 

concură la realizarea obiectului principal de activitate, denumit generic core-business 

(CB), care urmează a fi transferat către o altă entitate în schimbul unui preț.  

Această măsură se impune ca urmare a faptului că, pe durata Planului de reorganizare, 

Societatea nu poate genera  din activitatea de producție, suficient numerar  pentru 

asigurarea plății creditorilor care constituie masa credală și pentru  acoperirea obligațiilor 

curente, inclusiv a celor născute în perioada de observație. 

Având în vedere garanțiile deținute de creditorii Serraghis Loan Management și AAAS 

asupra capacităților de producție  ale Societății, posibilitatea ca unul, sau chiar amândoi  

să formuluze cerere pentru ridicarea suspendării prevăzută de art. 36  din Legea nr. 

85/2006 cu privire la creanţa sa şi valorificarea  imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor  

asupra căruia are instituită ipotecă, prin Plan, se prevede valorificarea  core –business-

ului. 

Core-business-ul a fost definit împreună cu SPEEH Hidroelectrica în cadrul acțiunii de 

due-dilligence întreprinsă de aceasta în perioada septembrie 2020- aprilie 2021. 

Astfel, au fost identificate toate activele de care Hidroelectrica are nevoie în desfășurarea 

activităților sale de mentenanță și  retehnologizare.Prin angajarea acestor servicii de due-

dilligence și consultanță SPEEH Hidroelectrica și-a manifestat interesul pentru 

achiziționarea  activelor proprietatea UCM Reșița, modalitatea de realizare a transferului 

urmând a fi stabilită ulterior.  

Activele care fac parte din core – business, atât cele gajate în favoarea creditorilor  

Serraghis Loan Management și AAAS, cât și cele libere de sarcini, se prezintă în formă 

sintetică astfel:  

CB 

Elemente 

valoare piata 

Serraghis AAAS libere 

Cladiri si terenuri  28,270,774.69 218,181.00 10,158,434.72 

Bunuri mobile (inclusiv cele 
din afara bilantului)     58,125,481.42 

Stocuri      24,240,584.00 

Creante     12,075,438.00 

TOTAL 28,270,774.69 218,181.00 104,599,938.14 

AAAS inscris AEGRM   59,130,491.00 -59,130,491.00 

TOTAL GENERAL 133,088,893.83 
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Valoarea  creanțelor și bunurilor stocabile, care fac parte din această categorie este 

orientativă în calculul distribuirilor către creditori, datorită permanentei mișcări a acestora, 

în cadrul procesului de producție.  

Componența  stocurilor și valoarea aferentă urmează a fi stabilite la momentul vânzării. 

Licențele sistemelor de operare windows și suita de programe office se vor valorifica 

împreună cu echipamentele IT pe care sunt instalate valoarea lor fiind inclusă în aceste 

echipamente. 

Având în vedere  specificul și complexitatea activității, precum și importanța strategică pe 

care o are în funcționarea sistemului hidroenergetic românesc, transferul presupune și 

preluare de personal, care a dovedit de-a lungul timpului că este capabil să realizeze 

produse durabile, de înaltă tehnicitate. 

Unele bunuri imobile care  fac parte din core- business sunt grevate de sarcini, fie în 

favoarea creditorului Serraghis Loan Management, fie în favoarea AAAS ca urmare a 

sechestrelor instituite.  

Detaliul bunurilor mobile și imobile care constituie core – business-ul, inclusiv gajurile 

aferente sunt prezentate în: 

 Anexa nr. 4 - Mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe cuprinse 

în core- business  

De asemenea, AAAS are constituită garanţie mobiliară în valoare de 59.130.491 lei 

(diminuată cu contravaloarea bunurilor mobile situate pe platforma Mociur ca urmare a 

vânzării acesteia), conform avizelor iniţiale de garanţie, respectiv : 

- nr.2005-00000065472134-PBA;  nr.2005-00000065532516-0PV;  

- nr.2005-00000065572242-GAO; nr.2005-00000065592372-KRK;  

- nr.2005-00000065832579-NUL; nr.2005-00000065842862-BSM;  

- nr.2005-00000065852431-EOD; nr.2005-00000065882652-SNZ;  

- nr.2005-00000065932246-VOP; nr.2005-00000065952210-CGP;  

- nr.2005-00000066002960-RIR;  nr.2005-00000066042602-TSG;  

- nr.2005-00000066062671-GUV; nr.2005-00000066008288-DMU;  

- nr.2005-1108379137859-MFC; nr.2005-1108380114875-ANV;  

- nr.2005-1108382548828-BTW; nr.2005-1108383182312-KHN;  

- nr.2005-1108384571156-RGG; nr.2005-1108386043609-BNJ;  

- nr.2005-1108387147140-IWN;nr.2004-1098098097578-API;  
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- nr.2004-1098099156765-UIT;nr.2004-1098099985140-0AV;  

- nr.2004-1098168923218-JDY;nr.2004-1094715189187-PHU;  

- nr.2004-1094715500593-GEU; nr.2011-00022601775595-EDX;  

- nr.2011-00022602085318-SQM. 

Întrucât înscrierea în AEGRM s-a făcut fără identificarea bunurilor care fac obiectul 

garanției reale mobiliare, prin prezentul Plan propunem ca AAAS să primescă 

contravaloarea acestor bunuri din vânzarea bunurilor libere de sarcini din cadrul core-

business-ului.  

Valoarea  bunurilor stocabile, care fac parte din core-business este orientativă în calculul 

distribuirilor către creditori, datorită permanentei mișcări a acestora, în cadrul procesului 

de producție.  

Componența stocurilor și valoarea aferentă urmând a fi stabilite la momentul vânzării core-

business-ului. 

Înainte de  valorificarea core-business-ului se va efectua  evaluarea afacerii, întrucât în 

cadrul evaluării efectuate în procedură de Darian DRS nu au fost evaluate  activele 

necorporale. 

Valoarea efectivă la care se va face tranzacționarea core-business-ului va fi adusă la 

cunoștința Adunării Creditorilor. 

Dacă valoarea efectivă de tranzacționare va fi superioară celei prezentate în Plan, 

diferența favorabilă va fi distribuită proporțional creditorilor. 

 

10.3 Vânzare bunuri imobile care nu fac parte din core –business 
 

Societatea deține o serie de active imobilizate care nu concură la realizarea obiectului 

principal de activitate. 

Aceste active sunt situate în două localități : Reșița și Anina care în funcție de destinația 

construcției se împart în : 

 hale industriale  

 clădiri de birouri 

 construcții civile  



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 160 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

 construcții de interes public 

 alte construcții. 

Halele industriale propuse spre valorificare sunt hale cu producție dedicată în care se 

desfășurau activități speciale pentru care s-au pierdut licențele și/ sau piețele de desfacere 

și care nu și-au mai găsit utilitatea în alte scopuri. 

Principalele astfel de hale sunt :  

 fabrica de șuruburi din Anina,  

 hala Diesel de pe platforma ABC 

 hala Sculărie de pe platforma ABC  

 hala MFL de pe platforma ABC etc. 

În categoria clădirilor de birouri propuse spre valorificare se încadrează : 

 clădirea Laboratoare 

 Centrul de calcul 

 clădirea denumită “Constructorul” etc. 

Construcțiile civile  includ blocuri de locuințe aflate integral sau  partial în proprietatea UCM 

Reșița  și apartamente dispersate în diverse locații.  

Blocurile de locuințe sunt de tipul căminelor de nefamiliști și totalizează un număr de 242 

apartamente propietatea Debitoarei. 

Restul apartamentelor constau în: 

 1 apartament cu 3 camere situat pe strada Libertății, bl. A1 

 1 apartament cu 2 camere în Blocul uzinal situat pe platforma ABC 

 1 garsonieră pe strada Ioan Corvin, nr. C6 

În categoria construcțiilor de interes public se înscriu: 

 imobilul Casa de Cultură a Sindicatelor din Reșița și  

 Creșa și Grădiniţa cu Program Prelungit “Semenic”, denumită anterior 

Grădiniţa cu  Program Prelungit nr. 7 
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Alte construcții se referă la clădiri auxiliare, depozite, vile de protocol etc. 

Societatea deține  4 imobile de patrimoniu cultural înscrise în Lista Monumentelor Istorice 

(LMI) din România.  

Acestea sunt:  

 Vila Roșie, fosta clădire a policlinicii uzinale,  cod LMI: CS-II-m-B-10902, datată în 

perioada 1900-1933 

 Vila Veche, cod LMI: CS-II-m-B-10901, datată în perioada 1893-1894 

 Fabrica de locomotive cu depou, cod LMI: CS-II-m-B-10904, datată în perioada 

1918-1941 

 Fabrica de șuruburi din orașul Anina, cod LMI: CS-II-m-A-10969.02, datată în 1872 

Unele bunuri imobile care nu fac parte din core- business sunt grevate de sarcini fie în 

favoarea creditorului Serraghis Loan Management, fie în favoarea AAAS ca urmare a 

sechestrelor instituite.  

Valoarea de piață a bunurilor imobile care nu fac parte din core-business este de 

66.462.737 lei, iar valoarea în caz de vânzare forțată este de 37.580.023 lei 

Lista detaliată a bunurilor imobile care nu fac parte din core-business, inclusiv gajurile 

aferente, se regăsește în  Anexa nr. 5  – Bunuri imobile care nu fac parte din core- business 

propuse spre valorificare. 

 

10.4 Vânzare terenuri care nu fac parte din core-business  
 

Societatea are în proprietate terenuri  care nu sunt necesare în desfășurarea procesului 

de producție,  pe care le-a propus pentru valorificare în cadrul Planului de reorganizare. 

Aceste terenuri se regăsesc, în general, în Reșița, însă Societatea deține un teren în 

suprafață de 1.000 mp în municipiul Râmnicu Vâlcea și un altul în localitatea Moniom, în 

suprafață de 24.776 mp. 

O situație mai aparte este reprezentată de terenul înscris în CF nr. 34332, respectiv 34333, 

în suprafață totală de 22.907 mp pe care este construită fabrica unui terț – SC Reșița 

Reductoare și Regenerabile SA.  
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Unele dintre aceste terenuri sunt grevate de sarcini, fie în favoarea creditorului Serraghis 

Loan Management, fie în favoarea AAAS ca urmare a sechestrelor instituite. 

Valoarea de piață a terenurilor care nu fac parte din core-business este de 12.124.048 lei, 

iar valoarea în caz de vânzare forțată este de 6.288.094 lei. 

Lista detaliată și completă a terenurilor, cu evidențierea distinctă a garanțiilor,  este 

prezentată în Anexa nr. 6  – Terenuri care nu fac parte din core business.  

 

10.5 Vânzare maşini-unelte care nu mai sunt utilizate în procesul 
de producţie 

 

Scoaterea unor activități din portofoliul Societății, ca urmare a pierderii licențelor, sau a 

scăderii cererii în piață, precum și lipsa de lichidități necesare efectuării investițiilor care 

se impuneau, au condus la existența unor mașini – unelte care nu mai sunt utilizate în 

procesul de producție. 

Prin prezentul Plan de rerganizare se propune valorificarea acestora. 

Valoarea de piață a mașinilor –unelte care nu mai sunt utilizate în procesul de producție 

este de 13.826.134 lei, iar valoarea în caz de vânzare forțată este de 7.101.064 lei 

Lista  detaliată  pe numere de inventar a acestor mijloace fixe este prezentată în Anexa 

nr. 7  -  Mașini – unelte care nu mai sunt utilizate în procesul de producție. 

 

10.6 Vânzare participații 
 

UCM Reşiţa deţine 70,8333 % din părţile sociale de la SC Multi-Farm SRL, al cărei obiect 

principal de activitate îl reprezintă comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice. 

De asemenea, Societatea are participaţii la Bursa Română de Mărfuri (BRM), deţinând 23 

de acţiuni având o valoare nominală de 1.000 lei pe acţiune, titluri ce reprezintă 0,29% din 

capitalul BRM. 

În ultimii ani Societatea, în calitate de asociat majoritar al SC Multi-Farm SRL a primit 

oferte pentru vânzarea licenței farmaciei. Întrucât  valoarea dividendelor distribuite este 
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foarte mică în comparație cu valoarea minimă a ofertelor, a fost luată în calcul varianta 

vânzării întregii afaceri și nu doar a licenței. Deși în minoritate, celălalt asociat a fost de 

acord cu această propunere. 

Ultima ofertă primită  este de 175.000 euro, valoare luată în calcul la stabilirea valorii de 

piață a participațiilor din prezentul Plan. 

Astfel, prezentul Plan prevede valorificarea integrală a patrimoniului deținut de SC 

Multifarm SRL. 

Planul are în vedere, de asemenea, vânzarea acțiunilor deținute la BRM, la o valoare de 

piață estimată de 2.000 lei/acțiune. 

 

10.7 Vânzare stocuri care nu fac parte din core –business 
  

În urma inventarierilor efectuate de-a lungul timpului au fost identificate o serie de bunuri 

stocabile cu mișcare lentă, care nu mai pot fi utilizate în procesul de producție. 

Având în vedere acest aspect, Planul de reorganizare prevede valorificarea lor în vederea 

obținerii fondurilor pentru achitarea creditorilor. 

Valoarea de piață a bunurilor stocabile, care fac parte din această categorie este 

orientativă în calculul distribuirilor către creditori, datorită permanentei mișcări a acestora, 

în cadrul procesului de producție, fiind stabilită prin prezentul Plan la 4.688.075 lei.  

Componența stocurilor și valoarea aferentă urmând a fi stabilite la momentul vânzării. 

10.8 Vânzare parc auto care nu face parte din core-business 
 

Ținând cont de uzura fizică și morală datorită vechimii și a numărului mare de kilometri 

parcurși, parcul auto rămas în afara celui preluat de core-business este propus, prin 

prezentul Plan, pentru valorificare. 

Valoarea de piață a acestor active este de 415.680 lei, iar valoarea de vânzare forțată este 

de 245.508 lei. 

Lista  detaliată pe  numere de inventar a acestor mijloace fixe este prezentată în Anexa 

nr. 8 -  Mijloace auto care nu mai sunt utilizate în desfășurarea activității. 
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10.9 Valorificare linie ferată dezafectată, locomotive și vagoane 
 

Nivelul producției din ultimii 20 de ani nu mai justifică, atât din punct de vedere al costurilor 

de întreținere, cât mai ales din punct de vedere al costurilor de utilizare, necesitatea 

păstrării rețelelor de transport pe cale ferată deținute atât  în incinta celor două platforme 

industriale ale Societății, cât și în afara acestora. 

Din acest motiv prezentul Plan propune dezactivarea prin obținerea tuturor avizelor 

necesare conform legislației și, ulterior, valorificarea acestora împreună cu locomotivele, 

vagoanele și alte instalații aferente. 

Valoarea de piață a acestor active este de 4.019.830 lei, iar valoarea de vânzare forțată 

este de 2.009.915 lei. 

Lista detaliată pe numere de inventar a acestor mijloace fixe este prezentată  în  Anexa 

nr. 9 -  Linii ferate, locomotive, vagoane și alte instalații aferente, care nu mai sunt utilizate 

în desfășurarea activității. 

 

10.10 Vânzare alte bunuri, care nu fac parte din core-business și nu 
sunt necesare în procesul de producție 

 

În categoria altor bunuri propuse spre valorificare prin Plan  sunt cuprinse obiectele de 

inventar de natura mijloacelor fixe, mobilierul,  echipamentele  IT și alte bunuri care nu au 

fost evidențiate la punctele anterioare. 

Valoarea de piață a acestor active este de 1.951.321 lei, iar valoarea de vânzare forțată 

este de 1.196.917 lei. Lista detaliată a acestor bunuri este prezentată în Anexa nr. 10 – 

Alte bunuri propuse spre valorificare          

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 165 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

11. Previziuni financiare pe perioada Planului de reorganizare 
 

Previziunile financiare din pezentul Plan de reorganizare au în vedere continuarea 

activității curente. 

Activitate curentă este considerată activitatea de producție conform obiectului de 

activitate actual, pe structura de secții actuală, care se realizează în baza contractelor pe 

care Societatea le are în portofoliu la data prezentului Plan și a celor previzionate a se 

încheia. 

Pentru această activitate  au fost elaborate previziunile financiare pentru perioada 2021-

2024 prezentate la punctul 12 din prezentul Plan, care nu curind veniturile realizate din 

vânzările de active și nici sumele rezultate din aceste vânzări ce vor fi distribuite către 

creditorii înscriși la masa credală.  

   

La data realizării transferului core-business-ului (CB) sau vânzării unui  activ generator 

de venituri din sfera non core – business-ului (NCB) se vor ajusta corespunzător: 

- Bugetele de Venituri și Cheltuieli 

- Fluxurile de numerar 
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11.1. Buget operațional estimativ 2021-2024   
 

Bugetul de venituri si cheltuieli este un document care fundamentează activitatea 

financiară și direcționează executarea acesteia pe o perioadă de gestiune determinată. În 

același timp, Bugetul de Venituri și Cheltuieli constituie instrumentul de realizare a 

autonomiei financiare și reflectă toate resursele unei societăți și destinația lor.  

Construcţia tabloului de cheltuieli are ca obiect analiza evoluţiei în timp a cheltuielilor, 

precum și a contractelor pe care societatea le are în derulare şi în vedere la momentul 

propunerii planului.  

Astfel, a fost elaborată structura Bugetului operațional de venituri și cheltuieli a activității 

Societății pe cele 36 luni ale Planului de reorganizare, respectiv septembrie  2021 - august 

2024, pornind de la estimările anuale ale veniturilor și cheltuielilor.  

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru perioada de reorganizare în formă 

sintetică, pentru perioada septembrie 2021 - august 2024, este prezentat mai jos : 

 

Capitole bugetare 

An I                         An II An III  

Septembrie 2021-
August 2022 

Septembrie 2022-
August 2023 

Septembrie 2023-
August 2024 

Venituri din vanzare produse 35,476,078 58,613,766 66,064,826 

Venituri din servicii 85,722,909 93,622,838 73,446,613 

Venituri din chirii 1,097,906 1,108,885 1,119,974 

Alte venituri din exploatare 40,000 42,280 42,703 

Venituri din ajustare creanțe masa credală 87,327,979 0 0 

Venituri din productia stocata -2,572,444 0 0 

Total Venituri 207,092,428 153,387,769 140,674,116 

Cheltuieli materie prima si materiale 34,819,140 45,670,981 41,853,432 

Cheltuieli de transport-directe 60,400 61,408 62,224 

Cheltuieli cu serviciile externe directe 82,000 79,040 80,090 

Cheltuieli salarii directe - total 19,179,573 27,062,908 35,891,942 

Cheltuieli directe cu tichetele de masa 1,558,555 1,927,400 1,927,400 

Cheltuieli utilitati (energie, apa, gaz) 5,144,804 5,739,927 6,313,919 

Cheltuieli cu asistenta tehnica 539,820 550,287 558,921 

Total cheltuieli directe 61,384,292 81,091,952 86,687,929 

Cheltuieli salarii indirecte - total 12,213,565 16,211,909 21,500,901 

Cheltuieli indirecte cu tichetele de masă 924,160 1,154,600 1,154,600 

Cheltuieli cu echipamentul de lucru 86,713 88,197 89,332 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile  118,947 121,011 122,539 

Cheltuieli cu obiectele de inventar (SDV) 265,868 270,121 273,898 

Cheltuieli de transport 14,978 15,221 15,430 

Cheltuieli cu chiriile 44,652 46,308 46,920 
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Cheltuieli cu deplasari (diurna,cazare,transp.) 70,321 71,787 72,833 

Cheltuieli cu telefon, posta, etc. 91,089 92,580 93,840 

Cheltuilei cu protectia muncii si mediului 347,351 353,165 357,841 

Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii 14,894 15,154 15,344 

Cheltuieli cu serviciile externe 2,682,678 2,725,115 2,763,695 

Cheltuieli cu reclama si publicitatea 4,924 5,012 5,073 

Cheltuieli cu asigurarile 155,941 158,596 160,650 

Cheltuieli cu comisioane si speze bancare 17,277 17,563 17,799 

Cheltuieli cu impozite si taxe 2,736,143 2,781,673 2,818,775 

Cheltuieli cu pregatirea personalului 42,901 43,583 44,196 

Cheltuieli protocol 0 0 0 

Cheltuieli cu alte materiale 468,767 476,775 482,924 

Alte cheltuieli  87,922 89,398 90,578 

Total cheltuieli indirecte 20,389,092 24,737,769 30,127,166 

Total cheltuieli exploatare 81,773,384 105,829,721 116,815,095 

Total ajustari 3,765,965 4,484,000 4,452,000 

Total cheltuieli exploatare 85,539,349 110,313,721 121,267,095 

Profit / (Pierdere) operationala 
                     

121,553,079  
                     

43,074,048  
                     

19,407,021  

Venituri financiare 936,080 972,800 1,011,840 

Cheltuieli financiare 640,000 668,800 677,688 

Profit / (Pierdere) 
                     

121,849,159  
                     

43,378,048  
                     

19,741,173  
        

Impozitul pe profit curent       

profit / (Pierdere neta) 
                     

121,849,159  
                     

43,378,048  
                     

19,741,173  

 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru cele 36 luni de Plan a fost fundamentat avându-se 

în vedere următoarele aspecte : 

Veniturile previzionate cuprind atât valori aferente contractelor deja semnate, aflate în 

derulare în prezent, cât şi oferte întocmite pe baza solicitărilor primite de la clienţii 

companiei.  

Raportând veniturile estimate : 

-  la istoricul din perioadele când Societatea îndeplinea  cerințele de eligibilitate 

necesare participării la licitații publice și atragerii de parteneriate noi, 

- la premisele de ofertare avute și 

- la experiența Societății,  

se constată că valoarea anuală estimată a veniturilor este una fezabilă, ce poate fi 

realizată  în perioada de reorganizare. 
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Cheltuielile au fost previzionate având ca punct de pornire cheltuielile bugetate pentru anul 

2021 ajustate pe baza  informaţiilor cunoscute, până în prezent, ca având o posibilă 

influenţă asupra elementelor de cheltuieli  în perioada 2022 – 2024, după cum urmează: 

 La cheltuielile cu utilităţile s-a prevăzut o creştere procentuală de 15% în 2022 faţă 

de 2021, de 10% în 2023 faţă de 2022 şi de 10% în 2024 faţă de 2023, pe baza 

anunțurilor furnizorilor referitoare la trendul crescător al prețurilor,  a indicelui de 

inflație prognozat de BNR pentru această perioadă. 

 Estimarea cheltuielilor cu tichetele de masă a avut în vedere o majorare a valorii        

nominale  de la 15 lei la 20 lei începând cu luna iulie 2022. 

 Pentru cheltuielile cu salariile, atât directe cât şi indirecte, s-au previzionat majorări 

anuale de 30% în 2022 faţă de 2021, de 40% în 2023 faţă de 2022 și de 30% în 

2024 faţă de 2023. Aceste majorări sunt necesare avându-se în vedere nivelul 

scăzut al salariului mediu brut pe companie, comparativ cu salariul mediu brut 

înregistrat în industria hidroenergetică de  SPEEH Hidroelectrica și  SSH Hidroserv.  

Hidroelectrica, conform celor anunțate în spațiul public, va opera  în  cursul anului 

curent o majorare de 8%, ajungând la finele anului 2021 la  un un salariu mediu 

brut de 7.020 lei. În general, Hidroelectrica operează  majorări salariale anuale. 

Considerând că va menține procentul de 8%, va ajunge în 2024  la un salariu mediu 

de 8.843 lei.  

Conform prevederilor Planului de reorganizare al SSH Hidroserv salariul mediu brut 

în 2022, ultimul an de plan al acestei societăți va fi în jur de 7.600 lei.  

Prin operarea majorărilor prevăzute, se estimează că salariul mediu brut în UCM 

Reșița în 2024 să fie în jur de 7.500 lei, comparabil cu cele din industria de profil. 

 Pentru cheltuielile cu deplasările şi asistenţă tehnică s-a luat în considerare 

majorarea   valorii diurnei  conform Contractului Colectiv de Muncă nr. 3 încheiat în 

luna iunie 2021, de la 37 lei la 40 lei pe zi pentru personalul care desfăşoară 

activităţi în regim de şantier pentru care se asigură cazare cu mic dejun inclus şi 

două mese calde, şi de la 42 lei la 45 lei pe zi pentru celelalte categorii de angajaţi 

care se deplasează în interes de serviciu. 
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 Pentru toate celelalte categorii de cheltuieli, s-a previzionat o creştere de 1% în 

2022 faţă de 2021, de 2% în 2023 faţă de 2022 şi de 1% în 2024 faţă de 2023. 

Conform prognozelor din Planul de reorganizare, Societatea  va înregistra profit în cei 3 

ani de Plan. 

Menționăm că a fost efectuat calculul estimativ al impozitul pe profit, în funcție de 

pierderea fiscală înregistrată de Societate. Estimările au arătat că până la finalizarea 

Planului, profitul acumulat va  acoperi  pierderea reportată.  

De asemenea, în anul 2021 s-a previzionat înregistrarea în contabilitate a prevederilor 

Planului de reorganizare în ceea ce privește privește Programul de plăți.  

Astfel, rezultă o sumă estimată la valoarea de 87.327.979  lei (diferența dintre totalul 

sumelor acceptate în tabelul creditorilor care au fost înregistrate în evidența Societății și 

sumele propuse a se achita prin Plan) care va fi asimilată veniturilor. 

 

11.2. Cash –flow operațional estimativ 2021-2024   
 

Încasările previzionate în perioada de reorganizare au ca surse: 

 livrările de produse și executările de servicii, mai puțin garanțiile de bună execuție 

aferente 

 deblocările de garanții de bună execuție ca urmare a îndeplinirii condițiilor care au 

stat la baza constituirii lor, precum și   

 recuperarea creanțelor născute anterior aprobării prezentului Plan, inclusiv cele 

care urmează a fi achitate de către debitorul S.S.H. Hidroserv SA, conform 

graficului de plăți din planul său de reorganizare. 

 

Estimarea a fost realizată ținând cont de termenele medii de încasare, respectiv 30 zile 

de la emiterea facturii, de graficul de lucrări estimat, de analiza creanțelor aflate în sold.  

De asemenea, încasările viitoare estimate au fost ponderate semnificativ, luând în calcul 

posibile întârzieri la încasare și alte elemente viitoare neprevăzute.  

 

Plățile constau în achitarea costurilor variabile aferente execuției de lucrări (materiale, 

subcontractori, închirieri utilaje etc), costurilor către personalul angajat, 
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furnizorii de utilități, furnizorii de servicii diverse, asigurări, taxe locale, dobânzi și 

comisioane bancare, și cheltuieli de procedură. În estimare s-a luat în calcul cota de TVA 

a fiecărei categorii de cost și termenul mediu de plată per categorie.  

Fluxul de numerar previzionat pentru perioada de reorganizare, în formă sintetică, este 

prezentat în cele ce urmează: 
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Așa cum rezultă din previziunile făcute, debitoarea va înregistra fluxuri de numerar pozitive 

pe toată perioada de reorganizare. Ieșirile și intrările de numerar au fost în așa fel 

prognozate încât Societatea să nu ajungă în imposibilitatea onorării obligațiilor curente. 

Excedentul de numerar este, de fapt,  disponibilul de la începutul perioadei, care 

reprezintă valoarea depozitului la termen (inclusiv dobânzile bonificate) pe care Societatea 

îl deține din vânzarea activelor libere de sarcini situate pe platforma Mociur.  

lei

INDICATORI An I                        An II An III 

Sep 2021-Aug 2022 Sep 2022-Aug 2023 Sep 2023-Aug 2024

A. Disponibil la inceputul anului 3,359,044 3,386,233 3,418,826

B. INTRARI

a) incasari din vanzari intern 129,266,967 172,535,037 162,129,749

b) incasari din vanzari export 1,583,633 23,275 0

c) incasari din GBE 1,351,044 11,003,079 11,005,877

d) alte intrari (chirii, diverse) 1,344,966 1,360,766 1,374,374

e) incasari Hidroserv cf plan reorganizare 1,659,839 3,882,902 0

f) incasari din dobanzi 23,651 23,720 23,887

TOTAL INTRARI 135,230,102 188,828,779 174,533,886

C. IESIRI

Mat prime si auxiliare 42,010,334 54,933,864 50,398,522

Transport 89,699 91,189 92,408

Servicii externe directe 97,580 94,058 95,308

Servicii externe indirecte 3,249,298 3,300,715 3,347,427

Salarii nete 18,267,890 25,181,923 33,397,302

Contributii salariati 12,434,446 17,140,637 22,732,618

CAM 690,803 952,258 1,262,923

Tichete de masa 2,482,715 3,082,000 3,082,000

Utilitati (energie, gaz, apa) 6,122,317 6,830,513 7,513,564

Deplasari (diurna, cazare, transport) 610,141 622,074 631,754

Echipament de lucru 103,188 104,954 106,305

Ob de inventar (SDV-uri) 316,383 321,444 325,938

Intretinere si reparatii utilaje 141,547 144,003 145,822

Chirii 53,136 55,106 55,834

Telefonie si posta 108,396 110,170 111,669

Onorarii si comisioane bancare 17,277 17,563 17,799

Protectia mediului 413,348 420,266 425,831

Asigurari 155,941 158,596 160,650

Impozite si taxe 2,736,143 2,781,673 2,818,775

TVA de plata 14,660,526 18,532,959 16,722,036

Alte cheltuieli 87,922 89,398 90,578

ANAF - obligații bugetare 19,084,235 35,144,339 19,668,794

AAAS - obligații bugetare 8,728,056 14,874,097 8,110,069

Consiliul Local - Taxe si impozite 2,541,591 3,812,387 3,176,989

TOTAL IESIRI 135,202,912 188,796,187 174,490,916

NET CASH 27,190 32,592 42,970

Necesitati de cash

 - disponibil la inceputul anului 3,359,044 3,386,233 3,418,826

 - net cash 27,190 32,592 42,970

LICHIDITATI LA SFARSIT DE PERIOADA 3,386,233 3,418,826 3,461,796
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12. Resursele financiare pentru susţinerea Planului de Reorganizare 

şi sursele de provenienţă ale acestora 

 

Resursele financiare necesare pentru plata creanțelor cuprinse în Programul de plăți, 

parte integrantă a Planului de reorganizare, rezultă din: 

 veniturile obținute din vânzare în bloc a activelor din core –business 

 veniturile obținute din valorificarea activelor care nu fac parte din core-business și 

nu sunt necesare desfășurării activității 

 excedentul rezultat din activitatea curentă care poate fi utilizat ca sursă 

suplimentară pentru plata creditorilor  

12.1 Venituri obţinute din activitatea curentă 
 

Activitate curentă este considerată activitatea de producție conform obiectului de activitate 

actual, pe structura de secții actuală, care se realizează în baza contractelor pe care 

Societatea le are în portofoliu la data prezentului Plan și a celor previzionate a se încheia. 

Pentru această activitate  au fost elaborate previziunile financiare pentru perioada 2021-

2024 prezentate la punctul 12 din prezentul Plan. 

Așa cum se poate observa din Bugetul estimativ prezentat la punctul 12.1, pe durata 

Planului de reorganizare, Societatea generează, din activitatea de producție, suficiente 

venituri pentru plata creanțelor curente, inclusiv a celor născute în perioada de observație, 

însă nu poate susține și îndestularea creditorilor, conform prevederilor Legii 85/2006. 

Conform Cash-flow-ului operațional estimativ,  în perioada 2021-2024, Societatea ar avea 

încasări  totale în valoare de 498.592.767 lei, din care:  

- Se vor  susține cheltuielile  activității curente, în sumă de 383.349.457 lei  

- Se vor achita crențele născute în perioada de observație, în valoare totală de 

115.140.558 lei.  

Din analiza fluxurilor de numerar generate de  activitatea de producție, corelate cu 

încasările obținute din vânzarea de active conform prevederilor prezentului Plan rezultă 

că, pentru perioada de reorganizare de 3 ani, SC UCM Reșița SA poate susține: 



                                                                                                                          

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060003122311 / EU · RO76RZBR0000060003122328 / 
USD · Banca: Raiffeisen Bank Reşiţa 

Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR 
Reşiţa 

       CIF:RO1056654· Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011 

 

U.C.M. Reşiţa S.A. 

Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15 

Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 

011857, sector 1, Bucuresti, Romania 

Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reşiţa, Romania 

Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082  

contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro 

 

Pagina 173 din 191 

societate in insolventa 

in insolvency 

en procedura 

collective 

• plata creanțelor curente, inclusiv a celor născute în perioada de observație; 

• plata creanțelor înscrise în Tabelul de creanțe, conform  Programului de plăți, parte 

integrantă a Planului de reorganizare 

La data realizării transferului CB-ului către o altă entitate se vor ajusta corespunzător: 

- Bugetele de Venituri și Cheltuieli 

- Fluxurile de numerar 

- Programul de plată al creanțelor 

12.2 Venituri obținute din vânzare de active  
 

Așa cum s-a prezentat la punctul anterior Societatea nu generează venituri suficiente 

pentru achitarea masei credale, conform prevederilor Legii 85/2006. 

Având în vedere garanțiile deținute de creditorii Serraghis Loan Management și AAAS 

asupra capacităților de producție  ale Societății, posibilitatea ca unul, sau chiar amândoi  

să formuluze cerere pentru ridicarea suspendării prevăzută de art. 36  din Legea nr. 

85/2006 cu privire la creanţa sa şi valorificarea  imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor  

asupra căruia are instituită ipotecă, prin Plan, se prevede valorificarea  core –business-

ului.  

Conform valorii de piață stabilită de evaluatorul Darian DRS pentru bunurile imobile și 

mobile și a valorii actualizate la 31.05.2021 a celorlalte bunuri,  veniturile brute ce s-ar 

obține din vânzarea core-business-ului sunt în sumă de 133.088.893,83 lei. 

Societatea deține numeroase active care în prezent nu mai concură la desfășurarea 

procesului de producție, precum și active care nu au legătură cu obiectul principal de 

activitate.  

Pentru plata creditorilor Planul prevede: 

 vânzarea acestor active, valoarea de piață a acestora fiind de 107.296.980,42 lei  

 transferul disponibilităților bănești obținute din vânzarea activelor libere de sarcini 

de pe platforma Mociur în cuantum de 3.359.043 lei 

Valoarea efectivă la care se vor  vinde activele UCM Reșița  va fi adusă, în prealabil, la 

cunoștința Adunării Creditorilor, fără a fi considerată modificare de Plan. 
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13. Distribuiri în cadrul Planului de reorganizare 
 

13.1.Tratamentul creanţelor împotriva averii debitoarei 
 

13.1.1. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin Plan 
 

Potrivit art. 101, alin 1, lit D din Legea 85/2006, sunt considerate creanțe nedefavorizate 

și vor fi considerate că au acceptat Planul creanțele care se vor achita integral în termen 

de 30 de zile de la confirmarea Planului.  

Planul de față propune plata creditorilor din categoria creanțe salariale  în proporție de 

100%, în termen de 30 de zile de la confirmarea Planului,  conform Programului de plăți 

( Anexa nr. 2).  

Astfel, în prima lună din Plan se vor face următoarele distribuiri către creditorii din 

categoria creanțelor salariale: 

 Sindicatul Liber Independent SC UCM Reșița SA  - 46.356 lei  

 Sindicatul Reșița 1771 – 95.050 lei  

 

13.1.2. Categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin Plan  
 

Categoria de creanțe defavorizate (creanța defavorizată) este prezumată a fi categoria de 

creanțe pentru care Planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările 

următoare pentru creanțele categoriei respective: 

a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care   creditorul 

este îndreptățit potrivit legii; 

b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără 

acordul expres al acestuia. 

Prin prezentul  Plan de reorganizare toate  categoriile de creanțe sunt defavorizate, potrivit 

legii.  

Categoriile de creanţe defavorizate prin Plan sunt următoarele:  
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a) Creanțele creditorilor garantați, beneficiare ale unor cauze de preferință, 

prevăzute de art. 121, alin. 1, punctul 2 din Legea 85/2006 

 

Având în vedere  Programul de plăți care prevede o eșalonare diferită a acestor creanțe  

de cea din actele din care acestea  s-au născut, apreciem faptul că, prin reeșalonarea 

acestor creanțe,  categoria creditorilor garantați este defavorizată prin prezentul Plan. 

Creditorii înscriși în această categorie sunt: 

 SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.  a dobândit calitatea de creditor garantat 

prin cesionarea creanţei deţinute de  BANCA COMERCIALĂ  ROMÂNĂ SA (BCR) 

 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)  s-a 

subrogat în drepturile  AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

(ANAF) prin efectul OUG 97/2013. 

 

În cursul anului 2017 creditorul garantat SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD a 

formulat cerere pentru ridicarea suspendării prevăzută de art. 36  din Legea nr. 85/2006 

cu privire la creanţa sa şi valorificarea  imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor  situate 

în Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin  (platforma Mociur-Reşiţa), care a fost 

admisă de judecătorul sindic prin Încheierea pronunţată în data de 05.12.2017. 

Urmare a vânzării în bloc a platformei Mociur, în data de 28.03.2019, către  creditorul 

Serraghis Loan Management a fost distribuită suma de 5.798.816,50 lei (echivalentul a 

1.213.392,34 euro) 

 

În urma vânzării platformei Mociur creditorului AAAS i-au revenit următorele sume: 

 3.279.645,44 lei reprezentând contravaloarea garanțiilor imobiliare deținute pe 

această platformă 

 459.863 lei, reprezentând contravaloarea garanției asupra bunurilor mobile 

stabilită prin Hotărârea nr. 1227/19.11.2019 a  Curții de Apel București 

 73.350 lei, reprezentând  valoarea de înlocuire stabilită de evaluatorul DARIAN 

DRS pentru imobilele care nu s-au regăsit la momentul vânzării platformei Mociur, 

conform sentinței nr. 2424/21.07.2020 pronunțată de Tribunalul București care 

a  dispus reîntregirea garanţiei deţinută de AAAS asupra bunurilor imobile aflate 
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în patrimoniul debitoarei UCM Reşiţa SA, conform proceselor-verbale de 

sechestru  

Aceste  sume  au fost depuse într-un cont de depozit bancar la termen, scadent în 

25.09.2021, și vor fi distribuite către AAAS în contul creanței preluate prin OUG 97/2013. 

Societatea își va fi îndeplinit obligația de distribuire a contravalorii garanțiilor deținute de 

AAAS pe platforma Mociur și în situația în care această sumă va fi achitată către terții 

creditori ai AAAS.  

Având în vedere cele relatate mai sus, valoarea creanțelor creditorilor din această 

categorie,  este de  122.491.414,65 lei, împărțită astfel: 

 SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.  - 20.908.392,65 lei 

 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)  - 

101.583.022 lei 

Valoarea de 122.491.414,65 lei nu include suma de 3.812.858 lei reprezentând 

distribuirea ce urmează a fi efectuată către AAAS din vânzarea platformei Mociur. 

Cheltuielile de procedură aferente  activului garantat se suportă din valorificarea activelor 

libere de sarcini și, constă în: 

 Onorariu UNPIR 2% din valoarea activelor 

 Onorariu Administrator Judiciar 3% +TVA din valoarea activelor 

Prin Programul de plăți, Anexa nr. 2 la prezentul Plan, acestei categorii de creanțe i se 

distribuie suma totală de 122.491.414, 65 lei, asftel: 

 la vânzarea core business-ului: 

 20.908.392,65 lei creditorului Serraghis Loan Management 

 59.348.672,00 lei creditorului AAAS 

 la vânzarea activelor garantate care nu fac parte din core-business: 

 42.234.350,00 lei creditorului AAAS 

Aceste distribuiri reprezintă 100% din categoria creanțelor care benefiază de un drept de 

preferință. 
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b) Creanțele bugetare prevăzute de art. 123, punctul 4 din Legea 85/2006 
 
Creditorii înscriși în această categorie sunt:  

 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)  ca 

urmare a subrogării în drepturile  AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE 

FISCALĂ (ANAF) prin efectul OUG 97/2013. 

 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS) 

înscrisă în Tabelul preliminar cu creanțe proprii 

 DRAOV - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Timișoara 

 Consiliul Local al Municipiului Reșița - Serviciul Public "Direcția Impozite și Taxe" 

 Primăria Orașului Anina 

 SPDIRP - Serviciul Public Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului 

Consiliului Local 

 Administrația Bazinală de Apă Banat 

 Biroul Român de Metrologie Legală 

 ANCOM - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații 

 

Diferența de creanță a creditorului garantat AAAS, în sumă de 25.999.094,56 lei 

neacoperită de garanție, este transferată la categoria de creanțe bugetare. 

Asfel, creditorul bugetar  AAAS figurează în Tabelul de creanțe, Anexa nr. 1 cu o creanță 

totală de 395.721.138,56 lei. 

Creanțele bugetare  vor beneficia de distribuiri de sume, din valorificări de active,  în 

proporție de 26,9672% din totalul grupei,  conform Programului de plăți, Anexa nr. 2 la 

prezentul Plan.  

Valorificarea activelor la un nivel superior celui estimat prin Plan va determina distribuiri 

suplimentare proporționale către creditorii bugetari. 

Conform tabelului de mai jos,creditorii bugetari beneficiază de distribuiri proporționale din:  

 sumele încasate din  vânzarea activelor libere de sarcini din cadrul core-business-

ului (CB) 

 sumele încasate din vânzarea activelor libere de sarcini din afara core-business 

 diferențele de sume rezultate din valorificarea activelor garantate după distribuirile 

efectuate către creditorii garantați  
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De asemenea, creditorii bugetari beneficiază de distribuiri din suma încasată din vânzarea 

activelor libere de sarcini de pe platforma Mociur, în valoare de 3.359.043 lei, după cum 

urmează: 

Creditor  Rest de distribuit 

Autoritatea pentru administrarea activelor 
statului (AAAS) -OUG 97/2013 3,227,295.07 

Autoritatea pentru administrarea activelor 
statului (AAAS) 97,234.95 

Direcția Regională pentru Accize și 
Operațiuni Vamale Timișoara 22,602.33 

Consiliul Local al Municipiului Reșița - 
Serviciul Public "Direcția Impozite și Taxe" 11,712.29 

Primăria Orașului Anina 59.65 

 SPDIRP - Serviciul Public Direcția pentru 
Întreținerea și Repararea Patrimoniului 
Consiliului Local 79.32 

Administrația Bazinală de Apă Banat 38.43 

Biroul Român de Metrologie Legală 13.56 

ANCOM - Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în 
Comunicații 7.41 

TOTAL  3,359,043.00 

 

Creditor 

Creanță 

solicitată

Creanță 

acceptată

Pondere 

creanță 

acceptată 

în grupă 

(%)

Pondere 

distribuire 

(%)

Valoare de 

distribuit

Onorariu 

UNPIR (2%) și 

Administrator 

Judiciar 

(3%+TVA)

Rest de 

distribuit

Autoritatea pentru administrarea 

activelor statului (AAAS) -OUG 

97/2013 369,722,044.00 395,721,143.56 96.0778 26.9672 106,714,912.23 5,944,020.61 100,770,891.62

Autoritatea pentru administrarea 

activelor statului (AAAS) 11,922,654.91 11,922,654.91 2.8947 26.9672 3,215,206.19 179,086.99 3,036,119.21

Direcția Regională pentru Accize 

și Operațiuni Vamale Timișoara 2,771,429.00 2,771,429.00 0.6729 26.9672 747,376.80 41,628.89 705,747.91

Consiliul Local al Municipiului 

Reșița - Serviciul Public "Direcția 

Impozite și Taxe" 1,436,125.35 1,436,125.35 0.3487 26.9672 387,282.80 21,571.65 365,711.14

Primăria Orașului Anina 15,148.00 7,314.00 0.0018 26.9672 1,972.38 109.86 1,862.52

 SPDIRP - Serviciul Public 

Direcția pentru Întreținerea și 

Repararea Patrimoniului 

Consiliului Local 9,726.00 9,726.00 0.0024 26.9672 2,622.83 146.09 2,476.74

Administrația Bazinală de Apă 

Banat 4,711.61 4,711.61 0.0011 26.9672 1,270.59 70.77 1,199.82

Biroul Român de Metrologie Legală 1,663.00 1,663.00 0.0004 26.9672 448.46 24.98 423.49

ANCOM - Autoritatea Națională 

pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații 908.00 908.00 0.0002 26.9672 244.86 13.64 231.22

TOTAL 385,884,409.87 411,875,675.43 100 111,071,337.14 6,186,673.48 104,884,663.67
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Întrucât creditorul garantat Serraghis Loan Management ltd. deține drepturi de preferință 

asupra bunurilor din core business și din afara core-business-ului propuse spre valorificare 

prin prezentul Plan,  în valoare totală de 43.052.015,70 lei, iar valoarea creanței sale este 

de 20.908.392,65 lei, diferența în sumă de 22.143.623,70 lei rezultată din valorificarea 

activelor gajate  va fi distribuită către categoria de creanțe  bugetare, astfel: 

 7.362.382,69 lei din sumele încasate din valorificarea core-business-ului 

 14.781.241,01 lei din sumele încasate din vânzarea activelor care nu sunt necesare 

desfășurării activității de producție 

În ceea ce privește creanța AAAS care nu face obiectul OUG 97/2013, Societatea își va fi 

îndeplinit obligația de distribuire a sumelor prevăzute în prezentul Plan și în situația în care 

acestea vor fi achitate către terții creditori ai AAAS. 

Având în vedere  Programul de plăți care prevede o eșalonare diferită a acestor creanțe  

de cea din actele din care acestea  s-au născut, apreciem faptul că, prin reeșalonarea 

acestor creanțe,  categoria creditorilor bugetari este defavorizată prin prezentul Plan. 

c) Creanţele chirografare prevăzute de art. 123, punctul 7 din Legea 85/2006 

Creanțele chirografare conform art. 123, punctul 7, nu vor beneficia de distribuiri de sume 

conform Programului de plăți, Anexa nr. 2 la prezentul Plan. 

 

Prin previziunile financiare întocmite pentru Planul de reorganizare, se constată că 

debitoarea nu are capacitatea de a genera suficient excedent de numerar pentru 

acoperirea creanţelor chirografare prevăzute de art. 123 punctul 7 din Legea 85/2006. 

Creditorilor din această categorie nu le-ar fi distribuite  niciun fel de sume chiar și  în 

situația ipotetică a falimentului. 

Avantajul unui Plan de reorganizare faţă de faliment este că aceşti creditori păstrează un 

partener comercial care va contribui la sporirea veniturilor acestora.  

De asemenea, creditorii chirografari pot beneficia de prevederile art. 287 alin. (d) din 

Legea 227/2015 – Codul Fiscal, respectiv se permite ajustarea bazei de TVA colectat 

(recuperarea TVA-ului inclus în creanța înscrisă tabelul definitiv de creanțe ce nu este 

prevăzută a fi achitată prin Plan). 
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d) Creanțe subordonate prevăzute de art. 123, punctul 9 din Legea 85/2006 

Creanțele subordonate conform art. 123, punctul 9, nu vor beneficia de distribuiri de sume 

conform Programului de plăți, Anexa nr. 2 la prezentul Plan. 

Prin previziunile financiare întocmite pentru Planul de reorganizare, se constată că 

debitoarea nu are capacitatea de a genera suficient excedent de numerar pentru 

acoperirea creanţelor subordonate prevăzute de art. 123 punctul 9 din Legea 85/2006. 

Creditorilor din această categorie nu le-ar fi distribuite  niciun fel de sume chiar și  în 

situația ipotetică a falimentului. 

Concluzionând, putem spune că:  

 aceste categorii de creanțe defavorizate nu primesc mai mult decât creanța înscrisă 

în Tabelul de creanțe;  

 categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi 

recuperată în ipoteza falimentului, primind o sumă superioară sau cel puțin egală 

valorii distribuibile în ipoteza falimentului.  

 

13.1.3. Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite în 

procedura   de faliment versus procedura de reorganizare 

 

În ipoteza în care faţă de Societate se va dispune deschiderea procedurii falimentului, 

urmează ca activele societăţii să fie valorificate în cadrul procedurii de lichidare. 

Potrivit prevederilor art. 95 alin. 5 lit. d) din Legea insolvenței 85/2006, planul de 

reorganizare trebuie să prevadă „ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor 

categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin 

distribuire în caz de faliment”.  

Având în vedere acest aspect Administratorul judiciar a procedat, cu aprobarea Adunării 

Creditorilor, la angajarea unei societăţi de evaluare, care a efectuat evaluarea 

patrimoniului societății debitoare.  
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Pornind de la Raportul de evaluare întocmit de Darian DRS, cu mențiunile speciale de la 

punctul 8.3 din prezentul Plan, s-a procedat la calcularea valorii estimative a distribuirilor 

către creditori pentru cazul intrării în faliment, comparativ cu cea obținută în caz de 

reorganizare.  

În ceea ce privește sumele pe care creditorii le-ar obține în ipoteza în care față de societate 

s-ar deschide procedura falimentului, se cuvine a menționa faptul că această valoare este 

influențată și de obligațiile de plată pe care societatea le-a înregistrat față de creditorii săi 

curenţi în timpul periodei de observaţie, creditori care în ipoteza falimentului ar avea 

înscrise creanțele lor în categoria reglementată de art. 123 pct. 3 din Legea nr. 85/2006. 

Valoarea acestor creanțe va influența, în mod corespunzător, contravaloarea distribuirilor 

față de creditorii ale căror creanțe se încadrează atât în categoria creanțelor bugetare cât 

și a celor chirografare (aflate la punctul 4, respectiv la punctele 7 și 8 din art. 123 din Lege).  

Cuantumul creanțelor pe care Societatea le poate plăti, prin Plan,  creditorilor săi ca 

urmare a desfășurării activității în cadrul perioadei de observație se estimează la 

8.799.254,86 lei. 

Aspectele prezentate mai sus privind simularea falimentului, pe de o parte, și distribuirile 

din prezentul Plan, pe de altă parte, pot fi sintetizate după cum urmează: 

 

Categorie 
creanțe 

Creanţă 
admisă 

DISTRIBUIRI 

Faliment Plan 

% lei % lei 

Garantate 
126,304,272,65 

   6,86% 8,410,053.52  100,00%  126,304,273.09  

Salariale 141,406.00 10,28% 14,536.54 100,00% 141,406.00 

Bugetare 411,875,670.49  0%   0.00 26,967% 108,243,706.70 

Chirografare   0%  0.00  0% 0.00 

Subordonate  131,026,054.77 0% 0.00 0% 0.00 

TOTAL    16,977,613.45   234,689,385.79 
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Conform acestui scenariu, sursele de rambursare asigură în cazul reorganizării o 

despăgubire după cum urmează: 

 

Grupa  
% 

distribuire 

Creanțe garantate, conf.art.121,alin.1,pct.2 100.00% 

Creanțe salariale, conf.art.123, pct.2 100.00% 

Creanțe bugetare, conf.art.123, pct.4 26.967% 

Creante chirografare, conf. art. 123, pct. 7  0.00% 

Creante subordonate, conf. art. 123, pct. 9  0.00% 

 

Această manieră de despăgubire reprezintă o situaţie superioară faţă de cea în care ar fi 

fost despăgubiţi în caz de faliment, şi anume: 

 

Grupa  
% 

distribuire 

Creanțe garantate, 
conf.art.121,alin.1,pct.2 6,86% 

Creanțe salariale, conf.art.123, pct.2 10.28% 

Creanțe bugetare, conf.art.123, pct.4 0.00% 

Creante chirografare, conf. art. 123, pct. 7  0.00% 

Creante subordonate, conf. art. 123, pct. 9  0.00% 

 

13.1.4. Modalitatea de achitare a creanțelor curente 
 

Art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 prevede că acele creanţe 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. 

Principala sursă pentru achitarea creanțelor curente o constituie sumele încasate din: 

 desfășurarea activității de producție conform Bugetului operațional detaliat la 

punctul 12.1 

 deblocarea garanțiilor de bună execuție reținute, ca urmare a îndeplinirii condițiilor 

care au stat la baza constituirii lor 
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 recuperarea creanțelor născute anterior aprobării prezentului Plan, inclusiv a celor 

ce trebuie achitate de către debitoarea SSH Hidroserv în cadrul Planului său de 

reorganizare  

În ceea ce privește creanțele curente din perioada de observație acestea vor fi achitate, 

în principal, din excedentul de lichidități obținute din  activitatea curentă, așa cum s-a 

prevăzut în Cash-flow-ul detaliat în cadrul punctului 12.2.  

De asemenea, valorificarea de active libere de sarcini este o altă potențială sursă de 

fonduri pentru achitarea creanțelor curente, inclusiv a celor din perioada de observație. 

 

13.2.Tratamentul corect și echitabil al creanțelor 
 

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, 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) din Legea nr. 85/2006, nu primeşte mai mult decât ar 

primi în cazul falimentului 

Potrivit art. 96, alin. 2 din Legea 85/2006, planul va stabili același tratament pentru fiecare 

creanță din cadrul unei categorii distincte, cu excepția cazului în care  deținătorul unei 

creanțe din categoria respectivă consimte un tratament mai puțin favorabil pentru creanța 

sa. 

Tratamentul corect şi echitabil aplicat creanţelor defavorizate prin Planul de reorganizare 

se apreciază în funcţie de următoarele elemente de referinţă: 

1) Tabelul  de creanţe împotriva Debitoarei; 

2) Programul de plăţi prevăzut prin Planul de reorganizare; 
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3) Raportul de evaluare al patrimoniului SC UCM Reșița  întocmit de evaluatorul 

Darian DRS membru ANEVAR 

Pentru calificarea tratamentului corect şi echitabil aplicat creanţelor defavorizate prin Plan, 

a fost efectuată o estimare a sumelor distribuite în caz de faliment creditorilor prezentată 

în cuprinsul subcapitolului 7.3 din prezentul Plan. 

Raportat la elementele prezentate mai sus, respectarea tratamentului corect şi echitabil 

va putea fi precizat cu acurateţe vis-a-vis de fiecare dintre categoriile de creanţe şi vis-a-

vis de fiecare dintre creanţele luate individual, doar după examinarea votului asupra 

Planului, pentru că îndeplinirea anumitor condiţii depinde de rezultatul votului, respectiv 

aprobarea sau respingerea Planului de către fiecare dintre creditori. 

 

13.3. Programul de plată a creanțelor  
 

Distribuirile de sume către creditorii Societății urmează a se efectua în conformitate cu 

graficul de plăți propus prin prezentul Plan care este detaliat în Anexa nr. 2 intitulată 

Programul de plată a creanțelor debitoarei UCM Reșița SA. 

Potrivit prevederilor art. 3 punctul 22 din Legea 85/2006 prin program de plată a creanțelor 

se înțelege tabelul de creanțe menționat în planul de reorganizare care cuprinde 

cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare 

la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare , 

și care cuprinde:   

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definiv de creanțe pe 

care debitorul se obligă să le plătească acestora 

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume. 

Programul de plată al creanțelor deținute împotriva Societății a fost corelat cu proiecţia 

fluxului de numerar (astfel cum a fost prezentată la punctul 12.2), fiind o imagine a 

capacităţii reale pe care o are Debitoarei, pentru plata creanţelor înscrise la masa 

credală. 

Distribuirile preconizate a fi realizate conform Programului de plată respectă prevederile 

legii privind tratamentul corect şi echitabil al tuturor creanţelor, menţionând în mod 

expres tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate. 
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a) Distribuiri către categoria creditorilor garantați,  beneficiare ale unor cauze de 

preferință, prevăzute de art. 121, alin. 1, punctul 2 din Legea 85/2006 

Planul de reorganizare prevede, faţă de creditorii garantați , distribuiri de 100,00% din 

totalul grupei, în cuantum de 126.304.273,09 lei, din care: 

 Serraghis Loan Management ltd – 20.908.392,65 lei 

 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  - 105.395.88,44 lei compusă 

din: 

 garanții asupra bunurilor imobile consemnate în Procesele Verbale de 

Sechestru 

 garanții asupra bunurilor mobile înscrise în AEGRM 

Aceste distribuiri se vor face din valorificarea activelor care fac obiectul cauzelor de 

preferință, situate atât în perimetrul definit core business (CB), cât și în afara acestuia. 

b) Distribuiri către categoria creanțelor salariale, prevăzute de art.123, pct.2 din 

Legea 85/2006  

Programul de plată al creanţelor  prevede achitarea creanţelor salariale înscrise în Tabel 

în proporție de 100,00%, respectiv 141.406,00 lei.  

Aceste distribuiri se vor face din încasări ale Societății rezultate din activitatea curentă. 

c) Distribuiri către categoria creanțelor bugetare, prevăzute de art.123, pct.4 din 

Legea 85/2006 

De asemenea, prin programul de plată al creanţelor se prevede achitarea creanţelor 

bugetare înscrise în tabel, în valoare de 108.243.706,70  lei, reprezentând 26,9672%.  

Aceste distribuiri se vor face din valorificarea activelor libere de sarcini situate atât în 

perimetrul definit core business (CB), cât și în afara acestuia. 

Valorificarea activelor la un nivel superior celui estimat prin prezentul Plan va determina 

distribuiri suplimentare proporționale către creditorii bugetari. 

Planul de reorganizare nu prevede distribuiri faţă de creditorii chirografari și cei din 

categoria creanțelor subordinate, aceștia neputând fi îndestulați nici în procedura 

falimentului. 
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14.  Retribuția persoanelor angajate conform art. 102, alin. 4 din 
Legea 85/2006 

 

 

Conform art. 102 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, “Remunerațiile persoanelor angajate în 

temeiul art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si al art. 98 alin. (3) și alte cheltuieli 

administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu excepția 

cazurilor în care părțile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie 

să precizeze în Programul de plăți cum va fi asigurată această plată.” 

Potrivit Procesului-Verbal al ședinței Adunării Creditorilor nr. 2876 din data de 11.11.2013, 

creditorii UCM Reșița  S.A. au stabilit retribuția Administratorului Judiciar - Consorțiul Euro 

Insol SPRL și VF Insolvență SPRL pentru reorganizarea Societății după cum urmează: 

- o remunerație lunară fixă de 2.500 lei, exclusiv TVA pentru fiecare membru al 

Consorțiului 

- o remunerație procentuală de 3%, exclusiv TVA din valorificarea bunurilor 

debitoarei și/sau recuperarea creanțelor acesteia. 

Plata remunerației fixe lunare reprezintă obligații de plată curente și se plătesc lunar din 

veniturile activității curente pe baza facturilor emise de membrii Consorțiului.  

Plata remunerației procentuale a Administratorului Judiciar urmează a se efectua în cadrul 

Planului, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta, conform deciziei Adunării 

Generale a Creditorilor. 
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15. Efectele confirmării Planului de Reorganizare 
 

 

Când sentința care confirmă un plan de reorganizare intra în vigoare, creanțele și 

drepturile creditorilor, precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate conform 

planului, debitorul  fiind obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură 

prevăzute în plan. 

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, la data confirmării unui plan de 

reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le 

avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan.  

 

Efectele confirmării Planului de reorganizare sunt: 

- Continuarea activității  de producție de echipamente hidroenergetice în România, 

care să asigure funcționarea în bune condiții a sistemului hidroenergetic românesc; 

- Continuarea activității de producție la UCM Reșița, chiar dacă la scară mai redusă, 

după transferul core - business-ului 

- Achitarea creanțelor în conformitate cu Programul de plăți; 

- Menținerea locurilor de muncă pentru angajații Societății și chiar crearea de noi 

locuri de muncă în functie de intențiile de extindere și dezvoltare ale cumpărătorului 

core-business-ului, dar și de capacitatea de dezvoltare a Societății prin newUCMR; 

- Susținerea bugetului consolidat al statului prin plata TVA-ului colectat și a celorlalte 

obligații fiscale decurgând din activitatea curentă a Societății; 

 

În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, conform art. 110 

din Legea 85/2006, titularii creanțelor participă la distribuiri cu valoarea acestora, astfel 

cum au fost prezentate în planul confirmat, mai puțin cota încasată în cursul reorganizării. 
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16. Controlul aplicării  Planului de Reorganizare 
 

 

În condiţiile Secţiunii a 6 din Legea 85/2006, aplicarea planului de către debitoare este 

supravegheată de 3 autorităţi independente, care colaborează pentru punerea în practică 

a prevederilor din cuprinsul acestuia:  

 

 Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea căruia se derulează 

întreaga procedură.  

 

 Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii desfăşurate în perioada de reorganizare. 

Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin Plan 

(acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea 

administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale 

creditorilor se pot contura, cu o mai mare claritate, modalităţile de intervenţie, în 

vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de aplicare a 

Planului.  

 
 

 Administratorul judiciar este entitatea care are legătură directă cu latura palpabilă 

a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii 

proceduri, conducând din punct de vedere operațional Societatea, având 

posibilitatea şi obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că s-a deviat de 

la punerea în practică a Planului votat de creditori.  

 

De asemenea, Administratorul Judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură 

debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi 

comerciale optime.  

 

Controlul aplicării Planului se face de către Administratorul Judiciar prin:  

 Informări și rapoarte periodice din partea debitoarei, prin Administratorul Special; 

 Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către Administratorul Judiciar în 

conformitate cu art. 106 din Legea nr. 85/2006;  
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După cum se poate observa cele trei „autorități independente” menționate mai sus au 

prerogative si obligatii interdependente care asigură o legătură între ele, activitatea lor 

având un vector comun și anume realizarea aplicării prevederilor Planului de reorganizare.  

 

Ulterior închiderii procedurii insolvenței în măsura în care obligațiile de plată vor fi 

îndeplinite și procedura va fi închisă până la sfârșitul lunii august 2024, 

implementarea strategiei de reorganizare prin continuarea măsurilor de  

restructurare financiară avute în vedere de Administratorii Speciali prin prezentul 

Plan de reorganizare va reveni organelor de conducere ale Societății, respectiv 

conducerii executive și Consiliului de Administrație. 
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17. Descărcarea de obligații și de răspundere a debitorului 
 

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 ”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.”  

Creanțele plătite parțial pe perioada de derulare a Planului de reorganizare dar pentru 

care planul prevede recuperare integrală a acestora pe o perioada ce excede perioadei 

de reorganizare, nu intra sub incidenta prevederilor art 137 alin 2 din Legea 85/2006.  

De asemenea, creanțele afectate de condiții care nu au fost îndeplinite până la data ieșirii 

societății din insolvență urmează a fi achitate ulterior ieșirii societății din insolvență la data 

îndeplinirii condițiilor prevăzute în documentele din care rezultă, respectiv la data obținerii 

unor hotărâri judecatorești definitive.  

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării Planului de reorganizare 

urmează a fi achitate în conformitate cu actele juridice din care acestea rezultă, potrivit 

prevederilor art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006. 
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18.  ANEXE  
 

 Anexa nr. 1 – Tabelul creanțelor împotriva averii debitoarei SC UCM Reșița SA 

 Anexa nr. 2 – Programul de plată a creanțelor debitoarei UCM Reșița SA.  

 Anexa nr. 3 - Mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare 

desfășurării activității de producție, în newUCMR. 

 Anexa nr. 4 - Mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe cuprinse 

în core- business  

 Anexa nr. 5  – Bunuri imobile care nu fac parte din core- business, propuse spre 

valorificare  

 Anexa nr. 6 – Terenuri care nu fac parte din core– business, propuse spre 

valorificare   

 Anexa nr. 7  -  Mașini – unelte care nu mai sunt utilizate în procesul de producție, 

propuse spre valorificare 

 Anexa nr. 8 -  Mijloace auto care nu mai sunt utilizate în desfășurarea activității, 

propuse spre valorificare 

 Anexa nr. 9  -  Linii ferate, locomotive, vagoane și alte instalații aferente, care nu 

mai sunt utilizate în desfășurarea activității, propuse spre valorificare 

 Anexa nr. 10 – Alte bunuri propuse spre valorificare          

 

Administratori Speciali: 

Cosmin URSONIU   

Nicoleta Liliana IONETE                                     
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