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administratorul statutar fiind răspunzător deoarece lui îi incubă obligaţia legală a ţinerii contabilităţii potrivit Legii 
82/1991. 
- reprezentanţii statutari ai debitoarei au deturnat sau au ascuns activul persoanei juridice întrucât la finele anului 
2020 debitoarea detinea în patrimoniu active circulante în valoare totală de 40.006 lei, din care stocuri în valoare de 491 
lei, creanţe în valoare de 34.063 lei şi disponibilităţi băneşti în valoare de 5.452 lei. Debitoarea avea posibilitatea 
achitării parţiale a datoriilor, câtă vreme nivelul activelor circulante este în valoare totală de 40.006 lei iar cel al 
datoriilor la momentul deschiderii procedurii de insolventa de 101.325,37 lei, însă reprezentaníi statutari ai acesteia nu 
au făcut-o, însușindu-și astfel activele debitoarei și abandonând activitatea. 
- deși notificaţi prin adresa nr. 3978/08.11.2021, plic retur cu mențiunea avizat-reavizat, birou închis, expirat 
termen de păstrare, se aprobă înapoierea, adresa nr. 4141/19.11.2021, plic retur cu mențiunea avizat-reavizat, lipsă 
domiciliu, expirat termen de păstrare, se aprobă înapoierea“ şi adresa nr. 4140/19.11.2021, confirmată de primire la 
25.11.2021, reprezentanţii statutari ai debitoarei nu s-au prezentat, nu au pus la dispoziția lichidatorului judiciar 
documentele contabile și nu au predat activele debitoarei. 
În concluzie, din cele prezentate și din analiza documentelor ce au putut fi reconstituite de către lichidatorul judiciar, 
reies elemente care să indice culpa membrilor organelor de conducere, respectiv asociaţilor și administratorilor statutari 
ai debitoarei, în producerea insolvenţei, prin săvârşirea faptelor prevăzute la lit. d) și e) alin.(1) art. 169 din Legea 
85/2014. 

Lichidator judiciar, Creţu Laura Insolv IPURL 
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PRECIZĂRI INTRODUCTIVE 
1.1. Informații generale despre procedura de insolvență a Debitorului  

Debitor : TOTALGAZ INDUSTRIE SRL; 

Datele de identificare ale Debitorului : 

Sediul social: Șoseaua Păcurari nr. 128, municipiul Iași, județul Iași;  
Nr. de ordine în registrul comerțului: J22/3277/1994; 

Cod unic de înregistrare: 6658553; 
Cont de insolvență: RO43BREL0002001179010100 (RON) 

 RO59BREL0002001179010200 (EUR) 
 RO75BREL0002001179010300 (USD);  

Reprezentant legal : 
Administratorul Special MARIUS ȚURCANU, desemnat la data de 

23.12.2021 prin Hotărârea Adunării Asociaților TOTALGAZ INDUSTRIE 
SRL; 

Dosar  : 3516/99/2020 aflat pe rolul Tribunalului Iași, Secția a II-a Civilă; 

Data deschiderii procedurii : 
12.08.2020, potrivit Încheierii nr. 54 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul 

nr. 3516/99/2020;  

Data confirmării planului de 
reorganizare 

: 
08.12.2021, potrivit Încheierii nr. 780/2021 și a Încheierii de ședință din data 
de 09.02.2022 privind înlăturarea dispozițiilor contradictorii din Încheierea 

nr. 780/2021, pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 3516/99/2020;  

Administrator Judiciar : 
Consorțiul KPMG RESTRUCTURING SPRL – EUROBUSINESS LRJ 

SPRL;  
1.2. Informații despre prezentul raport și prevederile legale aplicabile 
1.2.1. Despre prezentul raport 
Prezentul raport („Raport”) se referă la următoarele perioade: 

Perioada de analiză pentru 
situațiile financiare 

: 01.02.2022-31.05.2022; 

   
Perioada de analiză pentru încasări și 

plăți și activitatea desfășurată de 
Debitor; 

: 01.02.2021-31.05.2022;  

perioadele fiind denumite în cele ce urmează, în mod colectiv, ca „Perioada de analiză” sau „Perioada de raportare”. 
1.2.2. Prevederi legale aplicabile 
Prezentul Raport a fost elaborat de Administratorul Judiciar al Debitorului potrivit art. 144 din Legea nr. 85/2014, 
urmând a fi supus aprobării Comitetului Creditorilor și depus la grefa tribunalului. 
Potrivit prevederilor legal menționate, depunerea prezentului Raport la grefa tribunalului va fi notificată prin BPI de 
către Administratorul Judiciar. 
De asemenea, raportat la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prezentul Raport cuprinde și descrierea în care 
Administratorul Judiciar și-a îndeplinit atribuțiile conform legii și prevederilor planului de reorganizare confirmat de 
judecătorul-sindic. 
1.2.3. Sursele de informații 
Sursele de informații pentru realizarea prezentului Raport sunt reprezentate de: 
- raportările transmise de Administratorul Special către Administratorul Judiciar în ceea ce privește situația financiară a 
averii Debitorului (art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014); 
- situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, astfel cum a fost transmisă de Administratorul Special 
(art. 144 alin. (2) din Legea nr. 85/2014); 
- situațiile măsurilor patrimoniale transmise de Administratorul Special și avizate de Administratorul Judiciar; potrivit 
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art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014), care privesc: 
a) plățile efectuate de Debitor; 
b) încheierea contractelor în perioada de analiză; 
c) operațiunile juridice în litigiile în care este implicat Debitorul și măsurile propuse privind recuperarea creanțelor; 
d) operațiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc.; 
e) tranzacțiile propuse de către Debitor; 
f) situațiile financiare; 
g) măsurile de restructurare sau modificările contractului colectiv de muncă; 
- situația contractelor în derulare și existența resurselor financiare pentru achitarea contravalorii bunurilor sau 
prestațiilor furnizate de cocontractant (art. 123 alin. (2) din Legea nr. 85/2014) pusă la dispoziție de Administratorul 
Special; 
- raportări transmise de Administratorul Special cu privire la respectarea obligațiilor fiscale, referitoare la obținerea sau 
necesitatea actualizării autorizărilor/ autorizațiilor pentru desfășurarea activității, a actelor de control încheiate de 
organe de control (art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014); 
- informații de la Administratorul Judiciar cu privire la bunurile din patrimoniul Debitorului care au fost valorificate în 
perioada de analiză, persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum și onorariul acestora, 
acțiunile promovate în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014; 
Responsabilitatea corectitudinii raportărilor efectuate de Administratorul Special aparține exclusiv Debitorului și 
reprezentantului acestuia, Administratorul Judiciar neefectuând verificări de tipul auditului asupra respectivelor 
informații, ci doar rezumându-se la a efectua anumite corelații și verificări ale corespondenței dintre documente/ fapte și 
rapoartele primite. 
2. MĂSURI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN PERIOADA ANALIZATĂ 
2.1. Conducerea Debitorului 
Conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din data de 23.12.2021, adoptată în conformitate cu prevederile art. 
55 și art. 53 din Legea nr. 85/2014, asociații Debitorului au decis desemnarea în calitate de Administrator Special al 
TOTALGAZ INDUSTRIE SRL pe dl. MARIUS ȚURCANU, acesta urmând a îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 56 
din Legea nr. 85/2014. 
Potrivit prevederilor Planului de Reorganizare, prerogative de conducere parțială sunt recunoscute și Administratorului 
Judiciar. Preluarea anumitor atribute de conducere de către Administratorul Judiciar este condiționată de semnale 
premergătoare producerii riscului de neîndeplinire a obiectivelor Planului de Reorganizare. Astfel, conducerea de către 
Administratorul Judiciar are un caracter subsidiar, fiind guvernată de principiile proporționalității și necesității, potrivit 
detaliilor cuprinse în Planul de Reorganizare. 
2.2. Supravegherea activității Debitorului 
Prin Încheierea nr. 54/2020 din data de 12.08.2020 pronunțată în dosarul nr. 3516/99/2020, Tribunalul Iași a dispus, 
odată cu deschiderea procedurii de insolvență, numirea Consorțiului KPMG RESTRUCTURING SPRL – 
EUROBUSINESS LRJ SPRL în calitate de Administrator judiciar provizoriu. 
Consorțiul KPMG RESTRUCTURING SPRL – EUROBUSINESS LRJ SPRL a fost confirmat de către creditori, 
potrivit hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.10.2020, publicată în BPI nr. 18233/29.10.2020. 
2.3. Comitetul Creditorilor  
La data de 25.11.2020, prin Încheierea pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 3516/99/2020, instanța a luat act de 
componența comitetului creditorilor, votată de către creditori în cadrul Adunării Creditorilor din data de 26.10.2020, 
după cum urmează: 

EXIMBANK SA – NCS și NCP Președinte 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași (ANAF) Membru 

FIRST BANK SA Membru 
CEC BANK SA Membru 

CONTROLTECH SOLUTIONS SRL Membru 
Urmare a confirmării Planului de Reorganizare al Debitorului și având în vedere gradul de realizare a creanței 
EXIMBANK SA NCP, Administratorul Judiciar a convocat Adunarea Creditorilor la data de 25.02.2022, în vederea 
înlocuirii președintelui Comitetului Creditorilor. Conform Procesului-Verbal al ședinței Adunării Creditorilor din data 
de 25.02.2022, publicat în BPI nr. 3721/01.03.2022, în cadrul Comitetului Creditorilor EXIMBANK SA NCS a înlocuit 
EXIMBANK SA (NCS și NCP). 
2.4. Auditor Intern 
Potrivit obligațiilor asumate prin Planul de Reorganizare, dar și în vederea respectării prevederilor legale aplicabile, la 
data de 04.03.2022, Administratorul Judiciar a transmis o cerere de ofertă către 5 furnizori de servicii de audit. Până la 
data de 11.03.2022 Administratorului Judiciar i-au fost transmise oferte din partea a 3 furnizori de servicii de audit. 
Comitetul Creditorilor convocat la data de 25.03.2022, ora 14:00 a desemnat, cu 4 voturi din 5, societatea BAKER 
TILLY România SRL pentru efectuarea serviciilor de audit a situațiilor financiare anuale ale TOTALGAZ INDUSTRIE 
SRL aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021 și a aprobat oferta financiară propusă. Procesul-verbal 
al ședinței Comitetului Creditorilor din data de 25.03.2022 a fost publicat în BPI nr.5446/28.03.2022. 
Ulterior desemnării auditorului financiar, Societatea a pus la dispoziția acestuia o parte din documentația solicitată. La 
data prezentului raport Societatea este încă în proces de furnizare a informațiilor către auditorul financiar. 
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2.5. Regulile privind luarea deciziilor în cadrul Debitorului 
Cu titlu preliminar, precizăm că, potrivit prevederilor legale, privite conjunct cu prevederile Planului de Reorganizare, 
forurile decizionale ale TOTALGAZ INDUSTRIE SRL pe parcursul perioadei de reorganizare sunt următoarele: 
o Comitetul Director 
o Administratorul Special 
o Administratorul Judiciar 
o Comitetul Creditorilor 
o Adunarea Creditorilor 
În prezent, nu a fost elaborat un document care materializează regulile de luare a deciziilor de către alte foruri decât cele 
precizate expres de Legea nr. 85/2014, dat fiind că anumite etape preliminare nu au fost încă finalizate. Astfel, La data 
prezentului raport, nu există un Comitet Director funcțional, dat fiind că elaborarea noii organigrame și a definirii 
pozițiilor de conducere a funcțiilor este încă în lucru. Potrivit informațiilor furnizate de Administratorul Special, 
deciziile operaționale sunt luate de acesta prin consultarea persoanelor tehnice, ulterior ședințele operaționale 
săptămânale, urmând a fi formalizat comitetul director în lunile viitoare. 
În ceea ce privește deciziile adoptate de Administratorul Special, potrivit raportului Administratorului Special (Anexa 
nr. 3 la prezentul Raport), „nu au fost emise decizii ale Administratorului Special cu impact asupra situației 
patrimoniale a Debitorului”. 
Cu privire la deciziile adoptate de Administratorul Judiciar, menționăm că, în perioada de raportare, au fost emise și 
comunicate Administratorului Special următoarele: 
 Decizia nr. 4 din data de 02.12.2021 referitoare la abținerea Administratorului Special de la orice decizie cu 
potențiale efecte negative asupra fluxurilor de numerar prezente și viitoare și asupra implementării Planului de 
Reorganizare; decizia a fost comunicată dlui GABRIEL VÂLCESCU, Administratorul Special de la acel moment; 
 Decizia nr. 5 din data de 01.02.2022 referitoare la raportarea în vederea supravegherii plăților efectuate de 
TOTALGAZ INDUSTRIE SRL; decizia a fost comunicată Administratorului Special, dl MARIUS ȚURCANU. 
În ceea ce privește Adunarea Creditorilor, la data de 25.02.2022 creditorii au aprobat înlocuirea Președintelui 
EXIMBANK SA (NCS și NCP) cu EXIMBANK SA NCS, în considerarea modificărilor creanțelor conform Planului 
de Reorganizare. Procesul-verbal al ședinței Adunării Creditorilor din data de 25.02.2022 a fost publicat în BPI nr. 
3721/01.03.2022. 
În perioada de raportare, a avut loc ședința Comitetului Creditorilor, în care Administratorul Judiciar a prezentat 
concluziile Raportului tehnic privind analiza Contractului de achiziții lucrări nr. 16/2019, astfel cum a fost elaborat de 
IRIGC, și discutarea măsurilor ce vor fi luate în continuare, și a solicitat confirmarea unor măsuri care privesc 
continuarea unor mandate acordate de Administratorul Judiciar conform art. 61 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, inclusiv 
în vederea îndeplinirii prerogativelor prevăzute de art. 58 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2014. Procesul-verbal al 
ședinței Comitetului Creditorilor din data de 20.12.2021 a fost publicat în BPI nr. 21721/22.12.2021. 
În perioada de raportare, asupra structurii organizatorice a Societății elaborată la data de 01.10.2017, au fost operate 
modificări în sensul reflectării efectelor insolvenței asupra funcționării organelor de conducere ale Societății. Structura 
organizatorică a Societății, elaborată la data de 01.04.2022 a fost definitivată noua organigramă redimensionată 
corespunzător cu Planul de reorganizare și prevede existența a 6 structuri organizatorice, toate cu linie de raportare 
directă către administratorul special/directorul general, astfel cum reiese din Anexa nr. 2 la prezentul raport. 
3. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DEBITORULUI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ 
3.1. Modificări relevante în industria în care activează Debitorul 
Astfel cum a fost menționat în cap. 4 al Planului de Reorganizare a activității TOTALGAZ INDUSTRIE, obiectul 
principal de activitate al Debitorului este fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație 
(regulatoare de presiune de uz casnic și industrial, stații și panouri de reglare – măsurare, supape de descărcare și de 
blocare, filtre separatoare și filtre încălzitoare, separatoare, amortizoare de zgomot) pentru gaze naturale. Ca atare, 
activitatea TOTALGAZ INDUSTRIE urmărește, printre altele, Planul de dezvoltare a sistemului național de transport 
gaze naturale pentru anii 2021-2030, emis de SNTGN TRANSGAZ. Față de informația deja inclusă în Planul de 
Reorganizare aprobat și confirmat, acest plan de dezvoltare a suportat actualizări în Octombrie 2021 și ulterior, în anul 
2022, ce vizează: 
 actualizarea calendarelor estimate de desfășurare a proiectelor, a valorilor și termenelor de finalizare ale 
proiectelor din PDSNT 2020-2029 ca urmare a finalizării studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, a proiectelor tehnice 
sau a semnării unor contracte; 
 introducerea unei secțiuni cu privire la proiectele majore finalizate; 
 actualizarea planului de modernizare și dezvoltare investiții 2021-2024; 
 actualizarea listei Proiectelor majore ca urmare a finalizării unor lucrări; 
 eliminarea unor proiecte; 
Importul/ exportul de gaze naturale în/ din România se realizează prin 7 puncte de interconectare transfrontalieră. Trei 
dintre acestea sunt în Ucraina, motiv pentru care unul dintre cele mai relevante proiecte prevăzute în planul de 
dezvoltare este Proiectul de interconectare România-Ucraina. Contextul actual geo-politic ce privește situația din 
Ucraina, a avut deja impact asupra contextului economic al României, generând întârzieri/ amânări ale termenelor de 
execuție ce au fost stabilite inițial și potențiale suspendări ale contractelor de lucrări, cu impact mai departe asupra 
activității mai multor companii implicate în acest program de dezvoltare, inclusiv asupra proiectelor viitoare ale 
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TOTALGAZ INDUSTRIE SRL. Însăși Debitoarea a resimțit efectele generate de conflictul din Ucraina, mai exact 
asupra fluxului de aprovizionare cu materiale care proveneau/tranzitau Ucraina, fiind sesizate întârzieri, precum și din 
punct de vedere al majorării prețurilor anumitor materii prime. 
3.2. Aspecte comerciale: contractele în derulare în perioada de analiză 
Așa cum am menționat și în raportările anterioare, Administratorul Judiciar a stabilit împreună cu Administratorul 
Special o procedură de lucru cu privire la raportarea periodică a contractelor nou încheiate și a modului de executare a 
contractelor în derulare la data de referință. Această raportare se realizează prin intermediul unui Raport trimestrial emis 
de Administratorul Special, elaborat potrivit dispozițiilor art. 144 din Legea nr. 85/2014.  
În acest sens, în subcapitolele de mai jos, Administratorul Judiciar va prezenta situația contractelor încheiate de Debitor, 
astfel cum a fost comunicată de Administratorul Special în Raportul nr. 2 emis de către acesta (și care constituie Anexa 
nr. 1 la prezentul Raport).  
3.2.1. Contracte comerciale existente la data de 31.05.2022 
Principalele contracte de furnizare în care Debitorul are calitatea de furnizor/ prestator în vigoare la data de 31.05.2022 
sunt: 

Nr. 
crt. 

Contract nr. 
Data 

contractului 
Beneficiar Descrierea contractului 

1 883 10-Oct-19 SNTGN TRANSGAZ SA  SRM CLINCENI 
2 356 9-Jun-20 SNTGN TRANSGAZ SA  SRM LETCANI 

3 492 9-Aug-21 SNTGN TRANSGAZ SA  
SERVICII DE REPARATII SI INTERVENTII LA 

SRM-URI SI INSTALATII DE ODORIZARE DE TIP 
TOTALGAZ 

4 537 26-Aug-21 SNTGN TRANSGAZ SA  RACORD SI SRM DOBA, JUD SATU MARE 

5 CC00147 15-Mar-22 
AGGREKO SOUTH EAST 

EUROPE SRL  
SKID TRATARE GAZE ASOCIATE BRADESTI 

6 CC00148 15-Mar-22 
AGGREKO SOUTH EAST 

EUROPE SRL  
SKID TRATARE GAZE ASOCIATE COSMESTI 

7 
20412-
900501 

2-Feb-21 
DISTRIGAZ SUD 

RETELE SRL  
PIESE DE SCHIMB STATII DE REGLARE 

MASURARE 

8 CC00145 29-Sep-21 
AB ENERGY ROMANIA 

S./R.L. 
G2P VASIESTI+ RELOCARE G2P MOINESTI 

9 17A 21-Feb-22 INSPET SA ECHIPAMENTE GAZ SRMP BICAU 
10 CC00149 15-Mar-22 INSPET SA LUCRARI AFERENTE SRMP BICAU 

11 CC00141 28-May-21 
CIS GAZ SA - SANTANA 

DE MURES 
SRM RIFIL; SRM CLUSTER;P ROBINETE 

TIMISOARA I-III 
12 3194 7-Dec-21 BAT MEDIAS SA FILTRE SEPARATOARE DEVA 

13 55-SJ 10-Dec-21 
MOLDOVATRANSGAZ 

SRL 
PIESE DE SCHIMB 

14 
4600026751/ 

V38/1931 
28-Dec-21 DELGAZ GRID SA  18 SRM 

15 2040 7-Feb-22 
EURO TRADE 

CONSULTING SRL  OLT 
GARI GODEVIL ABRAMUT 

16 CC00146 2-Mar-22 CONFIND SRL  ECHIPAMENTE GAZ MORENI 
17 8871 17-Feb-22 SUTECH SRL - MEDIAS REGULATOARE TRANSGAZ 
18 8983 7-Apr-22 SUTECH SRL - MEDIAS ROBINETI CONDUCTA MIHAI BRAVU 

19 37302 24-Feb-22 
SNGN ROMGAZ SA 

MEDIAS SUCURSALA 
MEDIAS 

REPARATIE CAPITALIZABILA INSTALATIE 
TRIFAZICA DE REFULARE, SEPARARE, 

MASURARE GAZE 
      TOTAL   
Sursa: informații furnizate de Debitor, prin Administratorul special, potrivit Raportului nr. 2 al Administratorului 

Special emis în luna iunie 2022 
Principalele contracte de achiziție sau de furnizare, în care Debitorul are calitatea de beneficiar valabile la data de 
31.05.2022, sunt următoarele: 
Contract 

nr.  
Data 

semnării 
contractului 

Partener/Furnizor Descrierea/Obiectul contractului Dată 
încetare 
contract 

GN 504 5-Jun-20 ENEL ENERGIE 
MUNTENIA SA 

BUCURESTI 

Servicii de furnizare gaze naturale 30-Jun-22 

188 1-Jul-20 ALVIMEC SRL  Contract de închiriere hală/ furnizare 
energie 

1-Jul-22 

770909 21-Aug-20 ORANGE ROMANIA Servicii de telefonie mobila/fixa 12-Sep-22 
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Contract 
nr.  

Data 
semnării 

contractului 

Partener/Furnizor Descrierea/Obiectul contractului Dată 
încetare 
contract 

SA  
212 1-Jun-21 NARCO TECH 

DIGITAL SRL  
Servicii de administrare echipamente și 

rețea IT&C 
1-Jun-22 

238 8-Jun-21 INNOVATIVE TEX 
SOLUTIONS SRL 

Furnizare echipamente de protecție 
(salopete) 

8-Jun-22 

228 25-Aug-21 DOZIMED SRL  
VALEA ALBA 

Servicii de monitorizare dozimetrica 1-Sep-22 

229 6-Oct-21 INCD INSEMEX 
PETROSANI 

Certificare ATEX (producție în atmosfere 
explozibile) 

24-Sep-24 

BUH/PCA
/ 

2021/211 

4-Nov-21 BUREAU VERITAS 
SRL  

Certificare modul produs (b+d) conform 
pep2014/68/eu " supapa de siguranță SD 

737+735" 

4-Nov-22 

232 15-Nov-21 MOBILE MOTORS 
LIMITED SRL  

Servicii de vulcanizare a flotei auto 15-Nov-22 

6491785 1-Mar-22 BUREAU VERITAS 
SRL  

Certificare RTG 423 modul B și actul 
adițional pentru modul D 

1-Mar-22 

771 1-Mar-22 PERFECT GAZ 
SOLUTION SRL 

Pregătire teoretica a persoanelor care 
solicita autorizarea/prelungirea legitimațiilor 
de instalator autorizat în domeniul gazelor 

naturale. 

1-Mar-22 

240 2-Mar-22 LRQA RO SRL  Recertificare ISO 9001:2015,14001:2015 și 
ISO 45001:2018. 

31-Oct-24 

242 22-Mar-22 BODNAR SRL  Instalație electrica cuplare SRM (Doba) 1-Jul-22 
243 31-Mar-22 LRQA RO SRL  Certificare ASME 30-Sep-22 
244 6-Apr-22 BRAND PRODUCT 

UP SRL  
Furnizare produse curățenie/ hârtie copiator 

a4 
6-Jun-23 

Sursa: informații furnizate de Debitor, prin Administratorul special, potrivit Raportului nr. 2 al Administratorului 
Special emis în luna iunie 2022 

3.2.2. Contracte comerciale încheiate în perioada de raportare 
Contracte comerciale de furnizare de bunuri/ servicii, în care Debitorul are calitatea de furnizor/ prestator și care au fost 
încheiate în cursul perioadei de raportare: 

Nr. 
contract 

Data Partener Obiectul contractului Valabilitate 

CC00147 15-Mar-22 
AGGREKO SOUTH EAST 

EUROPE SRL  
SKID TRATARE GAZE ASOCIATE 

BRADESTI 
2-Nov-24 

CC00148 15-Mar-22 
AGGREKO SOUTH EAST 

EUROPE SRL  
SKID TRATARE GAZE ASOCIATE 

COSMESTI 
2-Oct-24 

17A 21-Feb-22 INSPET SA ECHIPAMENTE GAZ SRMP BICAU 14-Aug-23 
CC00149 15-Mar-22 INSPET SA LUCRARI AFERENTE SRMP BICAU 14-Aug-23 

2040 7-Feb-22 
EURO TRADE 

CONSULTING SRL  OLT 
GARI GODEVIL ABRAMUT 30-May-22 

CC00146 2-Mar-22 CONFIND SRL  ECHIPAMENTE GAZ MORENI 2-May-24 
8871 17-Feb-22 SUTECH SRL - MEDIAS REGULATOARE TRANSGAZ 17-Oct-24 
8983 7-Apr-22 SUTECH SRL - MEDIAS ROBINETI CONDUCTA MIHAI BRAVU 29-Sep-25 

37302 24-Feb-22 
SNGN ROMGAZ SA 

MEDIAS SUCURSALA 
MEDIAS 

REPARATIE CAPITALIZABILA 
INSTALATIE TRIFAZICA DE 

REFULARE, SEPARARE, MASURARE 
GAZE 

24-Mar-22 

 TOTAL   3,425,286 
Sursa: informații furnizate de Debitor, prin Administratorul special, potrivit Raportului nr. 2 al Administratorului 

Special emis în luna iunie 2022 
Principalele contracte de achiziție sau de furnizare în care Debitorul are calitatea de beneficiar și care au fost încheiate 
în cursul perioadei de raportare: 

Contract 
nr.  

Data 
semnării 

contractului 
Partener/Furnizor Descrierea/Obiectul contractului 

Dată 
încetare 
contract 

6491785 1-Mar-22 BUREAU VERITAS SRL  
Certificare RTG 423 modul B și actul 

adițional pentru modul D 
1-Mar-22 
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771 1-Mar-22 
PERFECT GAZ SOLUTION 

SRL 

Pregătire teoretica a persoanelor care solicita 
autorizarea/prelungirea legitimațiilor de 
instalator autorizat în domeniul gazelor 

naturale. 

1-Mar-22 

240 2-Mar-22 LRQA RO SRL  
Recertificare ISO 9001:2015,14001:2015 și 

ISO 45001:2018. 
31-Oct-24 

242 22-Mar-22 BODNAR SRL  Instalație electrica cuplare SRM (Doba) 1-Jul-22 
243 31-Mar-22 LRQA RO SRL  Certificare ASME 30-Sep-22 
244 6-Apr-22 BRAND PRODUCT UP SRL  Furnizare produse curățenie/ hârtie copiator a4 6-Jun-23 
Sursa: informații furnizate de Debitor, prin Administratorul special, potrivit Raportului nr. 2 al Administratorului 

Special emis în luna iunie 2022 
3.3. Aspecte operaționale 
Modificarea unor fluxuri operaționale. Potrivit raportării primite de la Administratorul Special, în perioada de analiză 
nu au fost implementate modificări ale fluxurilor de producție sau organizare, ci doar acțiuni punctuale menite a crește 
randamentul operațional. 
a. KPI operaționali. Conform Raportului nr. 2 emis de Administratorul Special (Anexa nr. 1 la prezentul Raport), în 
perioada de raportare au fost continuate și testate măsurile de implementare a unor indicatori operaționali, atât la nivel 
TESA, cât și în secțiile de producție. Astfel, sunt în faza de testare în cadru software-ului de producție și management 
(”Smartis”), următoarele instrumente operaționale: 
 Mecanismul Start & Stop în secțiile de producție, pentru măsurarea timpilor de execuție a reperelor și confecțiilor 
metalice; 
 Pontaj pe discipline, lucrări și activități la nivelul TESA; 
 Finalizarea și testarea unui modul distinct al ERP-ului, denumit ”Pipeline”, cu scopul de a monitoriza în mod pro-
activ oportunitățile de comenzi; 
 Activarea sistemului de Pre-aprobare a deplasărilor angajaților pentru a urmări în sistem centralizat deplasările 
acestora în teren; 
 Aprobarea orelor suplimentare efectuate/recuperărilor ca instrument menit a redistribui orele lucrate în funcție de 
curba de încărcare a unității. 
Întârzieri în executarea contractelor. În perioada de referință nu au fost înregistrate penalități ale contractelor în curs de 
execuție. În luna ianuarie 2022, Societatea a înregistrat penalități în cuantum de 0,31 mil. lei pentru întârzieri în livrarea 
bunurilor în cadrul proiectului Separator trifazic Romgaz; aceasta s-a datorat suprapunerii a două proiecte de mari 
dimensiuni ce au depășit capacitatea operațională a firmei.  
Reînnoirea unor autorizații. În perioada analizată au fost derulate următoarele activități și au fost efectuate următoarele 
cursuri având ca obiectiv menținerea sau reînnoirea unora dintre autorizațiile și certificările necesare derulării activității 
operaționale curente a Debitorului:  

Nr. 
crt. 

Emitent Titlul certificatului Valabilitate 
Data expirării 

valabilității 
certificării 

1 CNCIR 
Raport de inspecție separator STG 655 - Volum 12000 

l -1/00410319/2010 (2 persoane) 
3 ANI 28.03.2025 

2 CNCIR 
Raport de inspecție separator STG655 Volum 3000 l -

1/01011461/2010 
3 ANI 28.03.2025 

3 CNCIR 
Raport de inspecție separator STG 655 Volum 25.000 

l-1/70714660/2007 (3 persoane) 
3 ANI 28.03.2025 

4 CNCAN 
Autorizație pentru desfășurarea de activități în 

domeniul nuclear 
5 ANI 17.05.2027 

5 INSEMEX 

Autorizație pentru personalul cu responsabilități 
privind proiectarea, producția și repararea 

echipamentelor tehnice și sistemelor de protecție 
destinate utilizării în atmosfere potențial explozive –

INSEMEX - DSIEA 6 (4 persoane) 

3 ANI 

15.03.2022 (1 
pers) 

/26.05.2025 (3 
pers.) 

6 Lloyd’s Register Atestare în Managementul riscului (2 persoane) NA NA 
Sursa: informații furnizate de Debitor, prin Administratorul special, potrivit Raportului nr. 2 al Administratorului 

Special emis în luna iunie 2022 
4. SITUAȚIA FINANCIARĂ A DEBITORULUI ÎN PERIOADA DE ANALIZĂ 
La data prezentului Raport, situațiile financiare de la 31.12.2021 se regăsesc într-o formă preliminară, nefiind încă 
finalizate. De asemenea, menționăm că situațiile financiare ale anului 2021 fac obiectul unui audit financiar, dat fiind 
atât îndeplinirea condițiilor care impun obligativitatea auditului, cât și obligațiile asumate prin Planul de Reorganizare, 
conform secțiunii 8 de mai jos. 
4.1. Contul de profit și pierdere 
Potrivit Contului de profit și pierdere rezultat din prelucrarea balanței de verificare preliminare de la data de 
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31.12.2021, principalii indicatori indică o îmbunătățire evidentă a performanței financiare. Primele cinci luni ale anului 
s-au caracterizat printr-o volatilitate crescută a pieței, influențată de evenimentele din regiune, dar și de creșterile 
accentuate ale preturilor materiilor prime și utilităților, ceea ce a dus la blocarea, amânarea sau chiar anularea unor 
proiecte, astfel Societatea a înregistrat un rezultat negativ în cuantum de 0,57 mil. lei.  
Dat fiind că la data elaborării acestui raport auditarea situațiilor financiare nu s-a încheiat, așadar valorile prezentate în 
tabelul de mai jos pot varia față de valoarea finală, care va rezulta după definitivarea situațiilor financiare. În raportul 
următor vom prezenta valoarea finală a acestor indicatori. 

Indicatori  31.12.2020   31.12.2021   31.05.2022  Note 
Cifra de afaceri 28,759,276 55,836,140 12,271,654 

 
Producția vândută 28,218,021 55,074,971 12,221,788 

 
Venituri din vânzarea mărfurilor 208,148 675,862 44,000 

 
Reduceri comerciale acordate (108,010) 85,307 2,746 

 
Venituri din subvenții de exploatare 441,117 - 3,119 

 
Venituri aferente costului producției în 

curs de execuție 
(32,906,570) (2,693,817) (542,215) Nota 1 

Alte venituri din exploatare 807,911 369,649 97,893 
 

TOTAL VENITURI DIN 
EXPLOATARE 

(3,339,383) 53,511,972 11,827,332   

   
   

  
COGS (20,865,682) (26,908,851) (5,075,495) 

 
Cheltuieli cu personalul (11,775,604) (11,379,263) (4,484,112) 

 
Ajustări de valoare privind imobilizările (2,736,175) (2,470,719) (956,743) 

 
Alte cheltuieli de exploatare (15,810,941) (7,295,711) (1,881,445) 

 
Provizioane (6,913,015) - - 

 
TOTAL CHELTUIELI DIN 

EXPLOATARE 
(58,101,417) (48,054,544) (12,397,795)   

   
   

  
REZULATUL din EXPLOATARE (61,440,800) 5,457,428 (570,463)   

  
    

Venituri financiare 803,998 704,936 242,094 
 

Cheltuieli financiare (6,351,187) (1,845,718) (247,623) Nota 2 
REZULTATUL FINANCIAR (5,547,189) (1,140,782) (5,529)   

   
   

  
REZULTATUL BRUT (66,987,989) 4,316,646 (575,992) Nota 3 
REZULTATUL NET (67,041,637) 4,316,646 (575,992)   

Sursa: Date cnf. Balanței de verificare furnizată de Societate la data de 23.06.2022, Prelucrări: Administratorul Judiciar 
Nota 1: Valoarea negativă semnificativă din anul 2020 a veniturilor aferente producției în curs de execuție a fost 
explicată și în cadrul analizei financiare din Planul de Reorganizare. Reamintim că în anul financiar 2020 a fost 
înregistrată o diminuare considerabilă a producției în curs de execuție cu efecte asupra rezultatului net al Societății, 
aceasta reprezentând o corecție în înregistrările contabile prin recalcularea producției în curs de execuție pe fondul 
rezilierii contractului nr. 16/2019 încheiat cu VESTMOLDTRANSGAZ SRL pentru proiectul Moldova. 
Nota 2: Cheltuielile financiare vor suferi anumite modificări în sensul creșterii, întrucât până la data realizării situațiilor 
financiare preliminare nu a fost realizată reconcilierea cu băncile creditoare, pentru a reflecta tratamentul privind 
dobânzile, astfel cum a fost inclus în Planul de Reorganizare, respectiv recunoașterea dobânzilor pentru creditorii 
supragarantați la ratele de dobândă contractuale până la data confirmării Planului și la ratele de dobândă menționate în 
Plan ulterior confirmării. 
Nota 3: Rezultatul final va fi determinat și de recunoașterea veniturilor excepționale rezultând din (i)reducerea la zero a 
datoriilor Societății, născute înainte de data deschiderii procedurii, pentru creditorii care au omis să formuleze cererea 
de admiterea a creanțelor lor la masa credală în termenul legal și (ii) diminuarea datoriilor Societății corespunzător 
haircut-ului din Planul de Reorganizare aprobat de creditori și confirmat de judecătorul-sindic. 
4.2. Principalele modificări la nivelul bilanțului 
Potrivit Bilanțului rezultat din prelucrarea balanței de verificare preliminare de la data de 31.12.2021, principalele 
poziții bilanțiere indică o îmbunătățire a lichidității Societății, urmată de o scădere a acesteia la sfârșitul lunii mai 2022. 
În continuare, indicatorii de solvabilitate și profitabilitate care implică poziția capitalurilor proprii sunt afectați de 
nivelul semnificativ negativ al acestora. O îmbunătățire a acestora este așteptată a se produce pe trei căi: (i) continuarea 
desfășurării activității de o manieră profitabilă și sustenabilă, (ii) utilizarea rezervelor pentru acoperirea pierderilor 
istorice, (iii) injecția de capital din partea unui investitor (cnf. secțiunilor 8.3. și 8.4 de mai jos). 
Menționăm că la data elaborării acestui raport auditarea situațiilor financiare nu s-a încheiat, așadar valorile prezentate 
în tabelul de mai jos pot varia față de valoarea finală, care va rezulta după definitivarea situațiilor financiare. În raportul 
următor vom prezenta valoarea finală a acestor indicatori. 
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Poziții bilanțiere 31.12.2020 31.12.2021 31.05.2022 
Active imobilizate 66,376,423.14 63,936,287.21 63,010,161.15 

Imobilizări necorporale 113,314.73 23,515.87 30,616.50 
Imobilizări corporale 66,263,108.41 63,912,771.34 62,979,544.65 
Imobilizări financiare - - - 

Active circulante 52,294,164.16 57,033,479.41 52,308,783.52 
Stocuri 29,370,388.50 26,827,484.19 26,153,956.50 
Creanțe 20,582,166.08 27,504,093.31 24,829,271.71 

Investiții pe termen scurt - - - 
Casa și conturi la bănci 2,341,609.58 2,701,901.91 1,325,555.31 

Cheltuieli în avans 352,000.00 366,396.55 546,663.55 
Datorii 148,254,141.08 146,534,622.44 141,669,192.30 

Datorii plătibile pe termen scurt 148,254,141.08 146,534,622.44 141,669,192.30 
Datorii plătibile pe termen mediu și 

lung 
- - - 

Capitaluri proprii (29,231,553.78) (25,198,459.27) (25,803,584.08) 
Capital social 10,960,000.00 10,960,000.00 10,960,000.00 

Rezerve 17,700,766.81 17,700,766.81 17,700,766.81 
Rezerve din reevaluare 10,888,172.54 10,852,421.46 10,842,023.72 

Rezultat reportat (1,738,855.78) (69,028,293.44) (64,730,382.53) 
Rezultat curent (67,041,637.35) 4,316,645.90 (575,992.08) 

Sursa: Date cnf. Balanței de verificare furnizată de Societate la data de 23.06.2022, Prelucrări: Administratorul Judiciar 
4.3. Situația datoriilor curente, născute în perioada de raportare 

Tipul datoriei 
Valoarea la 
01.02.2022 

Creșteri în 
perioada 

01.02-31.05.2022 

Plăți în 
perioada 

01.02-
31.05.2022 

Sold de plată la data de 
31.05.2022 

Note 

Datorii către bugetul 
de stat  

1,855,461.00  1,231,681.00 1,218,305.00 

839,365.00  
(la care se adaugă 

1,029,472.00 lei reprezentând 
TVA) 

Nota 1 

Datorii către 
furnizori 

2,725,275.96    763,759.33 Nota 2 

Datorii către 
salariați  

  29,903.00  

TOTAL 
 

  2,662,499.33  
Sursa: informații furnizate de Debitoare și prelucrate de Administratorul judiciar 

Nota 1: Soldul de la data de 31.05.2022 al datoriilor către bugetul de stat consolidat este format din următoarele sume:  

Componenta Datoriei bugetare 
curente 

Datorii lunare  
Febr. 2022* 

Datorii  
lunare  

Mar.2022* 

Datorii lunare 
Apr.2022* 

Total  

Bugetul asigurărilor și fondurilor 
speciale 

329,795 348,638 311,949 990,324  

Impozit pe venit de natura salariilor 
10% 

57,377 60,373 53,974 171,724  

Fonduri speciale - încadrare în 
muncă/ handicap 4% 

5,202 5,202 4,845 15,249  

TVA de plata/recuperat  -11,921 99,083 -44,757 1,083,798.13 ** 
Total 392,375 513,296 326,011 2,261,095.13*** 

*Sumele sunt scadente în data de 25 ale lunii următoare.  
**Totalgaz datorează Bugetului de Stat TVA în cuantum total de 1,083,798.13 lei (inclusiv TVA datorat la plată în 
ianuarie 2022). Potrivit discuțiilor și angajamentelor luate de societate, cu reprezentanții ANAF, această sumă va fi 
stinsă cu TVA aferent achizițiilor ce se vor realiza pentru proiectul Egipt. 
*** Datoria aferentă lunii februarie 2022 a fost deja achitată, astfel încât soldul la 31 mai 2022 era de 839,365 lei la 
care se adaugă 1,029,472 lei reprezentând TVA aferent lunii ianuarie 2022, cnf. mențiunii de la **)  
Nota 2: Cu privire la soldul datoriilor curente către furnizori în cuantum de 763,759.33 lei, facem următoarele mențiuni: 
i. 47% din sumă nu era scadentă la data de 31.05.2022; 
ii. Aprox. 30% din sold este datorat către 4 furnizori, conform tabel de mai jos. Restul datoriilor în sold la 
31.05.2022 sunt mai mici de 20.000 lei per furnizor.  
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Furnizor 
Creanța curentă în sold la 

31.05.2022 (lei) 
Nr. zile restanță 

@31.05.2022 
Observații 

EURO TECHSYS SRL  100,942.04 26 

Factura reprezintă c/val a diferite 
materiale necesare pentru 

proiectul ”instalație trifazică” – 
partener Rompetrol. Conform 
discuțiilor avute cu partenerul 

Euro Techsys, factura urmează a 
fi plătită în luna iunie 2022.  

KPMG RESTRUCTURING SPRL 35,324.44 19 Achitat la data de 27.06.2022 
REPEDE PRESSURE CONTROL 

SRL BUCURESTI 
35,305.16 41 Achitat la data de 27.06.2022 

KPMG RESTRUCTURING SPRL 35,292.31 Nescadent  
EURO TECHSYS SRL  24,673.75 Nescadent  

TOTAL 231,537.70   
Sursa: informații furnizate de Debitoare și prelucrate de Administratorul judiciar 

iii. O parte dintre furnizori au fost plătiți după 31.05.2022.  
4.4. Situația încasărilor și plăților 
Tranzacțiile efectuate prin conturile bancare în perioada de analiză sunt prezentate centralizat în tabelul de mai jos: 

Perioada 01.02-31.05.2022 Încasări (RON) Plăți (RON) 
Din care plăți cf.  

programului de plăți (RON) 
Note 

Cont unic de insolventa RON 
(Libra Bank) 

13,542,531.54 13,517,193.98 

3,129,000 lei reprezentând dobânzi 
493,478.4 lei reprezentând 

principal plătit către Alpha Bank și 
Trandafirescu S. 

In luna februarie au fost efectuate și 
plăți ale creanței salariale, potrivit 

programului de plăți.  

Nota 1 

Cont EURO (Libra Bank) 2,730,320.25 2,916,044.97 
 

Nota 2 
Cont USD (Libra Bank) 124,603.60 124,540.56 

 
Nota 2 

Cont RON (Raiffeisen Bank) 1,999,627.73 1,999,366.09 
 

Nota 3 
Casierie (RON) 11,083.68 11,285.72 

 
 

Trezorerie (RON) 607,903.98 639,801.00 
 

 
Alpha Bank (RON) 0.00 57.86 

 
Nota 4 

TOTAL 19,016,070.78 19,208,290.18 
 

 
Notă generală 1. Sursele pentru situația Încasărilor și plăților sunt extrasele de cont bancare. Informațiile au fost 
verificate și cu Registrele jurnale transmise de Societatea Debitoare, iar acolo unde au fost sesizate inconsecvențe, 
acestea au fost comunicate departamentelor ale Totalgaz și Administratorului Special, pentru îndreptarea lor. Situația 
din Casierie a fost raportată de Debitoare.  
 2. Sumele includ și transferurile între conturile Societății.  
Nota 1 Detalii cu privire la plățile efectuate către creditori, conform programului de plăți, se regăsesc și în raportul 
trimestrului 1, cap. 8.5, publicat în BPI nr. 4273/09.03.2022; 
Nota 2 Sumele reprezintă echivalentul în RON ale soldurilor în valută, la 31.05.2022; 
Nota 3 Prin contul deschis la Raiffeisen Bank se efectuează doar plata salariilor către angajații curenți ai societății; 
Nota 4 Contul colector deschis la Alpha Bank a fost închis în perioada de raportare.  
4.5. Situația disponibilităților bănești ale Debitorului în perioada de raportare 
La data de 31.05.2022, Debitorul avea disponibil în conturile de insolvență deschise la LIBRA INTERNET BANK SA 
– Sucursala Iași, următoarele sume: 

IBAN Valuta 31.05.2022 (echiv. lei) 
RO43BREL0002001179010100 RON 80.105,28 
RO59BREL0002001179010200 EUR 415.154,07  
RO75BREL0002001179010300 USD 370,37 

La finalul perioadei de analiză, în conturile colectoare deschise la alte bănci și trezorerie, precum și soldul de casierie, 
erau următoarele: 

Denumire bancă / IBAN cont 
31.05.2022 

(echivalent RON) 
RAIFFEISEN BANK IS - RO76RZBR0000060005538307 1.625,13 

CEC BANK IASI - RO68CECEIS0130RON1002027 63,05 
RO07BRDE240SA15537722400 Garanții materiale-analitic 1.308,17 

B.R.D IS - RO28BRDE240SV13842272400 174,12 
PIRAEUS - RO89PIRB2403763600001000 -3.542,19 
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Denumire bancă / IBAN cont 
31.05.2022 

(echivalent RON) 
PIRAEUS - RO70PIRB2403763600090000 - CT CESIUNI / RON 0,03 

ALPHA BANK - RO57BUCU1031304250471RON / CT CURENT RON -14,00 
ALPHA BANK - RO97BUCU1031304250509RON / CT CESIUNE DELGAZ 22,60 

TRANSILVANIA - RO48BTRLRONCRT00G7341407 0,00 
RO CREDIT - CT 998939462590026301 4.870,43 

ALPHA BANK - RO48BUCU1031304252417RON / CT CESIUNE DELGAZ -13,06 
FIRST - RO55PIRB2403763600002000 -90,14 

B.R.D. BUCURESTI - RO60BRDE240SV31446162400 0,00 
B.ROMANEASCA ;RO27BRMA0240024823300000 0,00 

EXIMBANK IS - RO77EXIM104000014819RO01 0,15 
TRANSILVANIA - RO98BTRL02401202G73414XX -5,00 

CEC BANK IASI - RO55CECEC001946006410631 - CARD VISA BUSINESS 0,85 
BRD - RO71BRDE240SA65334302400 / GT GAR GDF SUEZ / CTR12477-900503/09.03.2015/ 

PROIECTARE SI EXECUTIE SRM 
170.110,47 

EXIM BANK - RO78EXIM112000014819RO11 - CT CESIUNE 116.007,15 
TRANSILVANIA - RO75BTRLRONCRT00G7341406 0 

TRANSILVANIA - RO05BTRLRONCRT00G7341405 - CONT CURENT -4,00 
TRANSILVANIA - RO72BTRLRONGBE00G7341401 / DEP COLATERAL GBE 0,00 

TREZORERIA IS - RO11TREZ4065069XXX003548 1,33 
TREZORERIE - RO19TREZ406530101004018X / CTR BOURENI / CTR 187/28.04.2017 14.021,80 
TREZORERIE - RO65TREZ406530101004130X / CTR BARCEA / CTR 226/31.05.2017 16.827,46 

TREZORERIE - RO94TREZ406530101004247X / CTR ZAGNA / 327/2017 27.564,56 
TREZORERIE - RO37TREZ406530101006529X / CTR 4600020302/V28/1931/DELGAZ 3.872,11 
TREZORERIE - RO19TREZ406530101007704X - GBE FF 16065/ 15.07.2020 - SNTGN 

Transgaz 
34.234,38 

TREZORERIE - RO45TREZ406530101007839X - GBE FF 14919/ 19.08.2020 - SNTGN 
Transgaz 

41.335,34 

TREZORERIE – RO75TREZ406530101008047X - GBE Ctr. 29674 / 09.12.2020 - SNGN 
Romgaz SA 

56,07 

TREZORERIE - RO18TREZ406530101002860X - SRM TURCENI / TRANSGAZ CTR 569 23.229,74 
TREZORERIE - RO17TREZ406530101002963X / TRANSGAZ / FRUMUSICA / CTR 649 25.161,45 

TREZORERIE - RO19TREZ406530101002951X / TRANSGAZ / BORZESTI / CTR 643 26.360,19  
Conturi la bănci în valută 

 
BRD IASI - RO40BRDE240SV29744212400 / EUR 0,00 

TRANSILVANIA -RO44BTRLEURCRT00G7341403/ EURO -0,98 
TRANSILVANIA -RO14BTRLUSDCRT00G7341402/USD -1,17 
TRANSILVANIA -RO66BTRLGBPCRT00G7341401/GBP 0,00 

RAIFFEISEN BANK - RO48RZBR0000060020055540/ EURO -1,01 
TRANSILVANIA - RO17BTRLEURCRT00G7341404 / EURO 0,00 

TRANSILVANIA CTCRT. MDL: RO34BTRLMDLCRT00G7341401 0,03 
Conturi de garanție   

TRANSILVANIA - RO23BTRLEURSG1Y0G7341401 / DEPOZIT SGB OMV / 1.108 EUR 0,00 
Depozit National Bank of Egypt NBEG - SGB platit TRANSILVANIA / DEPOZIT EGYPTIAN 

TOWN GAS COMPANY / 52.900 EUR 
235,31  

Casa în lei  24.457,05 
Sursa: Extrasele de cont și extrasele de casierie care au ca dată de referință 31.05.2022 
4.6. Previziunile privind fluxurile de numerar pentru următoarele 3 luni 
Fluxurile de numerar previzionate pentru perioada 01.06-28.08.2022 (echivalentul a 13 săptămâni) sunt următoarele: 

Componentă 
Iunie 2022 Iulie 2022 August 2022 

(5 săptămâni) (4 săptămâni) 
(4 săptămâni) 

 

Sold inițial 522,977 646,024 
4,065,776 

 
Intrări de numerar 2,486,922 8,433,741 1,714,603 
Ieșiri de numerar (2,363,875) (5,013,990) (3,088,871) 
Sold final 646,024 4,065,776 2,691,508 

Sursa: Raportările Debitorului, prin Administrator Special, prelucrate de Administratorul Judiciar 
Componentă Iunie 2022 Iulie 2022 August 2022 
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(5 săptămâni) (4 săptămâni) (4 săptămâni) 
Sold inițial 500,000 969,658 2,434,761 
Intrări de numerar 3,449,783 6,595,979 1,755,084 
Ieșiri de numerar (2,980,125) (5,130,877) (2,299,063) 
Sold final 969,658 2,434,761 1,890,781 

Sursa: Raportările Debitorului, prin Administrator Special, prelucrate de Administratorul Judiciar 
Fluxurile de numerar din tabelul de mai sus nu includ efectul generat de proiectul Egipt, întrucât acesta beneficiază de o 
schemă de finanțare separată, asigurarea fondurilor necesare revenind partenerului de asociere, CIS GAZ. Prin această 
schemă, efectul net al desfășurării proiectului Egipt pe următoarele 13 săptămâni este zero. 
Astfel cum se poate observa, cash-flow-ul estimat a fi generat de Societate în următoarele aprox. 3 luni este insuficient 
pentru efectuarea plăților în cuantumul și termenele prevăzute în programul de plăți. Față de această situație, 
Administratorul Judiciar a solicitat Administratorului Special o analiză asupra cauzelor de întârziere a plăților asumate 
în cadrul programului de plăți pentru trimestrele II și III, cât și posibilitățile ca efectuarea acestor plăți să fie recuperate 
în viitorul apropiat. Această analiză formalizată de Administratorul Special este inclusă în Anexa nr. 3 la prezentul 
Raport. Potrivit acestei analize, motivele care au generat aceste întârzieri sunt mai degrabă conjuncturale, ținând de o 
situație specifică a pieței, denaturată de evoluția inflaționistă și așteptările privind efectele războiului asupra lanțului de 
aprovizionare a materiilor prime din sectorul construcțiilor. 
5. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE LA NIVELUL DEBITORULUI 
5.1. Modificări la nivelul organigramei 
Asupra structurii organizatorice a Societății, elaborată în 01.10.2017, au fost efectuate modificări ca urmare a ședințelor 
desfășurate cu departamentele responsabile (Resurse Umane, Calitate, SSM, conducere). La data de 01.04.2022 a fost 
definitivată noua organigramă redimensionată corespunzător în sensul reflectării efectelor insolvenței asupra 
funcționării organelor de conducere ale Societății. Noua organigramă este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul Raport.  
5.2. Modificări la nivelul numărului de angajați 
În perioada de raportare, numărul angajaților a fluctuat după cum urmează: 

Numărul total de angajați / 
Nr. de angajați cu CIM suspendat pentru creșterea copilului și maternitate 

31.03.2022 31.05.2022 
138 / 

7 
134 / 

7 
Sursa: Societatea, prin funcția de resurse umane  

5.3. Modificări la nivelul salariului mediu 
În perioada de raportare, nivelul salariului mediu (inclusiv prime și bonusuri) a fost după cum urmează: 

Salariu mediu brut (lei/lună) 
31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 

 7.109 6.850 7.523 6.940 7.238 
Sursa: Societatea, prin funcția de resurse umane  

Variația salariului mediu este explicată de variația producției și a termenelor asumate în relația cu beneficiarii. Astfel, în 
perioada de raportare nu au fost implementate majorări salariale, ci au fost acordate prime de randament/termen 
individuale, concentrate pe reperele critice pe lanțul de producție.  
6. SITUAȚIA LITIGIILOR ÎN CARE ESTE IMPLICAT DEBITORUL 
Cu privire la contractul de consultanță juridică, la data de 30.04.2022, a fost încheiat Actul Adițional nr.2 la Contractul 
de asistență juridică nr.1263/24.11.2021 prin care a încetat colaborarea cu Cabinetul de avocatură Gheorghiu Alina-
Gabriela, la inițiativa acesteia din urmă. Pentru asigurarea continuității reprezentării în litigiile în care TOTALGAZ 
INDUSTRIE este implicat, Societatea a reluat colaborarea în aceleași condiții financiare cu avocatul anterior, respectiv 
Societatea civilă de avocați Barbu și Burlacu Iași..  
Litigii privind procedura de insolvență 
Dosarul 3516/99/2020. În dosarul principal de insolvență al debitorului TOTALGAZ INDUSTRIE SRL aflat pe rolul 
Tribunalului Iași, termenul de control în procedură a fost stabilit pentru data de 09.03.2022. Următorul termen de 
control în procedură este stabilit pentru 29.06.2022. 
O situație a tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată din România este prezentată în Anexa nr. 4 a 
prezentului Raport, pentru fiecare dosar în parte, stadiul procesual, precum și măsurile dispuse de instanțele de judecată. 
Litigii privind activitatea comercială 
Litigiile din Ucraina. Astfel cum am arătat în rapoartele de activitate anterioare, pe rolul instanțelor de judecată și al 
instanțelor arbitrale au existat și, în cele mai multe cazuri, încă există litigii cu privire la relațiile contractuale dintre 
TOTALGAZ INDUSTRIE și NAFTOGAZMONTAZH inițiate în anii 2016 și 2017. Între litigiile pendinte, detaliem 
după cum urmează: 
- Dosarul 824/113/21 (Curtea de Apel din Kiev) în cadrul căruia NAFTGAZMONTAZH contestă decizia Curții de 
Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei în ceea ce privește pretențiile 
NAFTOGAZMONTAZH față de executarea Contractului 180079 (Decizia din dosarul 2224/2019 din data de 
19.02.2021). La data de 20.09.2021, instanța a respins ca neîntemeiată contestația. Față de această decizie de respingere, 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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NAFTOGAZMONTAZH a formulat apel în fața Curții Supreme (824/113/21). 
- Dosarul 824/113/21 (Curtea Supremă) – avocații TOTALGAZ INDUSTRIE au formulat obiecțiuni față de 
deschiderea acestui litigiu în fața Curții Supreme, iar NAFTGAZMONTAZH a formulat o cerere de renunțare la 
judecată. 
- Dosarul 911/2899/21 (Curtea Comercială din Kiev) prin care TOTALGAZ INDUSTRIE solicită instanței emiterea 
unei hotărâri judecătorești privind suma de 389.704,38 Euro datorată de NAFTOGAZMONTAZH ca urmare a 
executării Contractului 180079. La data de 08.11.2021 instanța a dispus deschiderea procesului civil, termenul fiind 
stabilit pentru data de 06.12.2021. Față de depunerea de către NAFTOGAZMONTAZH a originalului Anexei 4A 
semnate de o persoană diferită de persoana împuternicită în acest sens, Administratorul Judiciar a procedat la verificarea 
acestei situații și a comunicat cu avocații desemnați în Ucraina constatările, în vederea formulării unei poziții în fața 
instanței ucrainene. 
- Dosarul 911/2262/21 (Curtea din Dnipro) în cadrul căruia NAFTGAZMONTAZH solicită pronunțarea unei hotărâri 
privind suma de 780.000 UAH reprezentând penalități aferente executării Contractului 180079 și suma de 161.700 
UAH reprezentând cheltuieli de judecată și taxe judiciare. Următorul termen este stabilit pentru data de 02.03.2022. În 
acest sens, la data de 03.03.2022 TOTALGAZ INDUSTRIE a primit o citație pentru termenul din data de 18.03.2022 în 
dosarul 4226/245/2022 de pe rolul Judecătoriei Iași, având ca obiect „comisie rogatorie internațională”. La termenul din 
data de 15.04.2022 instanța română a constatat că notificarea actelor transmise a fost efectuată, în conformitate cu 
legislația românească și a dispus informarea imediată a Ministerului Justiției cu privire la acest aspect. 
Conform informațiilor comunicate în luna mai 2022 de avocații desemnați în Ucraina, instanța a luat act de cererea de 
renunțare la judecată formulată de NAFTGAZMONTAZH și a închis dosarul 911/2262/21. 
Litigiile din Egipt. Față de relația contractuală dintre EGYPT GAS COMPANY și TOTALGAZ INDUSTRIE, 
Debitorul a fost notificat printr-o comisie rogatorie internațională privind poprirea anumitor sume de către societatea 
care a intermediat contractul dintre cele două companii.  
Executarea părților sociale deținute de Pârău Ioan în capitalul TOTALGAZ INDUSTRIE SRL. La data de 24.06.2022, 
la sediul Eurobusiness LRJ SPRL (membru în consorțiul de Administratori judiciari condus de KPMG 
RESTRUCTURING SPRL) a fost primit de la SCPEJ ZABOLOTNĂI ȘI MURARIU anunțul/ publicația de vânzare, 
emis/ă în cadrul dosarului execuțional nr. 579/2020 (deschis la cererea creditorului INSPET SA), privind licitația 
publică stabilită pentru data de 14.07.2022. Alături de acest anunț, a fost comunicat și caietul de sarcini, actul 
constitutiv al TOTALGAZ INDUSTRIE, situațiile financiare pe ultimele două exerciții financiare și un extras din 
planul de reorganizare al Debitorului.  
În acest sens, reamintim de existența a executărilor silite efectuate asupra părților sociale deținute de PÂRĂU IOAN și 
PÂRĂU JENICA la capitalul social al societății Totalgaz Industrie SRL, de către FIRST BANK SA, CEC BANK SA  
BUCUREȘTI-SUCURSALA IAȘI, TRANDAFIRESCU S. A., BANCA ROMÂNEASCĂ SA, BANCA DE EXPORT 
IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA  și INSPET SA  în calitate de creditori, executări ce fac obiectul dosarelor de 
executare nr. 581/S/2020 al BEJA SÎRBU, VEZETEU ȘI CALISTRU. În legătură cu acest dosar de executare, 
TOTALGAZ INDUSTRIE a formulat cererea de conexare a dosarelor execuționale, înregistrată sub număr de dosar 
28733/245/2021, la Judecătoria Iași.  
7. ACTIVITĂȚI ÎNTREPRINSE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR ÎN PERIOADA DE RAPORTARE 
7.1. Cereri din partea creditorilor 
La data de 11.11.2021, Administratorul Judiciar a primit, prin intermediul emailului, o solicitare din partea FIRST 
BANK, prin care creditorul solicită informații suplimentare cu privire la situația unora dintre contractele ale căror 
creanțe sunt ipotecate în favoarea băncii.  
Având în vedere faptul că aceleași informații au fost solicitate și de societatea de audit cu ocazia desfășurării auditului 
aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, Administratorul Judiciar va adresa ambele solicitări în urma 
centralizării tuturor informațiilor furnizate de Societate. 
La data de 29.04.2022 Administratorului Judiciar i-a fost comunicată cererea de plată nr.603832/27.04.2022 formulată 
de DGRFP IAȘI prin care solicită plata sumei în cuantum total de 1.029.473 LEI reprezentând obligații curente de plată 
înregistrate după data intrării în procedura insolvenței. Această sumă are, conform adresei sus-menționate, termen de 
plată data de 25.02.2022. 
În legătură cu această cerere, Debitorul a purtat discuții cu reprezentanții DGRFP IAȘI astfel cum este indicat în Nota 1 
din secțiunea 4.3. a prezentului Raport. 
TOTALGAZ INDUSTRIE a primit la data de 11.03.2022 prin email adresa nr.449/11.03.2022 emisă de DELGAZ 
GRID SA prin care aduce la cunoștința și solicită Societății plata sumei de 636.713,67 LEI provenind din neachitarea 
facturilor scadente și neîncasate la data de 11.03.2022. Cu privire la această adresă, Administratorul Judiciar, la data de 
18.03.2022, a răspuns solicitării formulate de DELGAZ GRID SA prin adresa nr.4342/17.03.2022 respingând cererea 
de plată dat fiind că sumele solicitate reprezentau penalități acumulate anterior deschiderii procedurii insolvenței 
TOTALGAZ INDUSTRIE SRL, iar, în lipsa înscrierii în tabelul creditorilor a acestor sume sunt încălcate prevederile 
art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
7.2. Organizarea ședinței Comitetului Creditorilor din data de 25.03.2022 
La data de 25.03.2022 a avut loc ședința Comitetului Creditorilor TOTALGAZ INDUSTRIE, având următoarea ordine 
de zi: 
1. Prezentarea și aprobarea RAPORTULUI NR. 1 elaborat în procedura de reorganizare a TOTALGAZ INDUSTRIE 
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SRL, pentru perioada 01.12.2021-31.01.2022, cu privire la situația financiară și situația cheltuielilor efectuate de 
Societate în perioada menționată, întocmit în conformitate cu prevederile art. 144 alin (1) din Legea nr. 85/2014.  
2. Desemnarea un auditor independent în vederea auditării situațiilor financiare la 31 decembrie 2021 ale TOTALGAZ 
INDUSTRIE SRL, conform prevederilor legale aplicabile și având în vedere dispozițiilor din planul de reorganizare. 
Deciziile Comitetului Creditorilor cu privire la această ordine de zi au fost următoarele: 
1. Comitetul creditorilor, cu 4 (patru) voturi din 5 (cinci) a luat act și a aprobat RAPORTUL NR. 1 elaborat în 
procedura de reorganizare a TOTALGAZ INDUSTRIE SRL, pentru perioada 01.12.2021-31.01.2022, cu privire la 
situația financiară și situația cheltuielilor efectuate de Societate în perioada menționată, întocmit în conformitate cu 
prevederile art. 144 alin (1) din Legea nr. 85/2014. 
2. Comitetul creditorilor, cu 4 (patru) voturi din 5 (cinci) a desemnat societatea BAKER TILLY România SRL pentru 
efectuarea serviciilor de audit a situațiilor financiare anuale ale TOTALGAZ INDUSTRIE SRL (în reorganizare 
judiciară) aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021 și a aprobat oferta financiară propusă. 
Procesul-verbal al Comitetului Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 5446/28.03.2022., 
iar împotriva acestuia nu au fost identificate contestații. 
7.3. Demersurile de valorificare a unor bunuri din patrimoniul Debitorului 
Conform Planului de Reorganizare confirmat, printre obiectivele Planului de Reorganizare se numără și valorificarea 
unor bunuri, care nu sunt esențiale pentru reușita Planului de Reorganizare, în vederea acoperirii pasivului Debitorului. 
Având în vedere existența unor bunuri care nu sunt esențiale pentru reorganizarea Debitorului, la data de 19.04.2021, 
Administratorul Judiciar a convocat Adunarea Creditorilor în vederea aprobării strategiei de valorificare a acestor 
bunuri constând în 9 autoturisme, grevate de ipoteci constituite în favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA și 
TRANDAFIRESCU S. A.. Prin Hotărârea Adunării Creditorilor a fost aprobată strategia de valorificare propusă (fie 
prin metoda licitației publice cu strigare, fie prin metoda negocierii directe cu supraofertare), astfel cum a fost 
consemnat în Procesul-Verbal al ședinței din data de 19.04.2021, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
7077/20.04.2021, nefiind formulate contestații formulate împotriva acestei hotărâri a creditorilor.  
Urmare a aprobării strategiei de valorificare, Administratorul Judiciar a efectuat (în conformitate cu dispozițiile 
regulamentului de valorificare) publicitatea vânzării prin anunțuri de valorificare în ziar și pe pagina de internet a 
UNPIR.  
In perioada de raportare, au avut loc următoarele valorificări de active: 
A. La data de 03.02.2022: valorificarea prin licitație publică cu strigare a autoturismului marca TOYOTA HILUX 
DOUBLE CAB SILVER METTALIC, număr de înmatriculare IS-30-GAZ, număr de identificare 
AHTFZ29G709054132. Bunul a fost adjudecat la prețul de pornire de 9.400 euro (fără TVA). 
B. La data de 21.02.2022 a fost încheiat procesul-verbal de adjudecare prin negociere directă cu un cumpărător 
identificat cu privire la valorificarea autoutilitarei N1G TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D, număr de 
înmatriculare IS-10-GAZ, în sumă de 7.000 euro, fără TVA. Administratorul Judiciar a inițiat etapa de supraofertare 
privind bunul mobil, iar în lipsa altor intenții de supraofertare privind autovehiculul, bunul a fost adjudecat la prețul de 
la prețul de 7.000 euro (fără TVA), preț ce reprezintă valoarea de lichidare determinată de evaluator în procedura de 
insolvență. 
C. De asemenea, pentru Autoutilitara N1 TOYOTA N2 KUN15L HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D, număr de 
înmatriculare IS–08–GAZ, a fost primită o ofertă de preț de 3.350 euro, ce reprezintă un preț superior valorii de 
lichidare conform raportului de evaluare, motiv pentru care Administratorul judiciar a inițiat etapa de supraofertare 
privind bunul mobil. Astfel, a publicat un anunț de supraofertare într-un ziar și pe pagina de internet a UNPIR, iar 
persoanele interesate au avut posibilitatea depunerii intenției de supraofertare până pe data de 09.03.2022. În lipsa altor 
intenții de supraofertare privind autovehiculul, bunul a fost adjudecat la data de 09.03.2022 la prețul de la prețul de 
3.350 euro (fără TVA). 
Sumele de bani obținute din vânzarea bunurilor asupra cărora poartă cauze de preferință, au fost distribuite creditorilor 
titulari ai cauzelor de preferință, cu respectarea dispozițiilor art. 159 alin.(1) și (2) LPI. 
Pentru celelalte autoturisme propuse spre valorificare și rămase în patrimoniu (enumerate în tabelul de mai jos), 
Administratorul Judiciar a reluat procesul de vânzare prin metoda licitației publice cu strigare, conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare aprobat la data de 19.04.2021, următoarea ședință de licitație fiind organizată pentru 
data de 17.03.2022.  

Marca 
Nr. de 

înmatricula
re 

Nr. de identificare 
An de 

fabricație 

Preț pornire 
licitație 

(EUR, fără TVA) 
HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T IS-17-GAZ TMAJU81VDCJ303704 2012 7.200,00 
PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 
92CP 

IS-15-GAZ VF37J9HP0BJ761547 2011 4.700,00 

LEXUS RX 450H PRESIDENT IS-08-MDW JTJBC11A702011107 2009 8.400,00 
TOYOTA HILUX 3.5 ALB IS-07-GAZ AHTFZ29G309055875 2011 9.200,00 
La ultima licitație organizată la data de 17.03.2022 nu au fost primite oferte cu privire la cele 4 active, și astfel, la data 
prezentului raport, situația autoturismelor supuse procedurii licitației publice cu strigare este aceeași, urmând ca în 
perioada următoare procesul de valorificare să fie reluat de Administratorul Judiciar. 
7.4. Desemnarea unor persoane de specialitate potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
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Cu excepția persoanelor de specialitate desemnate de Administratorul Judiciar potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 și arătate în rapoartele elaborate în perioada de observație, alte nu au fost desemnate alte persoane de 
specialitate. 
Reamintim, fără a relua în detaliu informațiile deja prezentate în rapoartele de activitate din perioada de observație, că 
persoanele de specialitate desemnate în procedură au fost următoarele: 
- VERIDIO SRL – evaluator (aprobarea Comitetului Creditorilor din data de 28.12.2020) 
- IRIGC – expert tehnic cu privire la analiza modalității de executare a Contractului de achiziție de lucrări 16/2019 
semnat cu VESTMOLDTRANSGAZ (aprobarea Comitetului Creditorilor din data de 28.12.2020) 
De asemenea, TOTALGAZ INDUSTRIE a beneficiat de servicii de asistență juridică din partea SCA Barbu și Asociații 
(actual SCA Barbu și Burlacu), GHEORGHIU T. ALINA-GABRIELA - CABINET DE AVOCAT, ARMADUM 
LAWYERS (Ucraina), toate contractele fiind încheiate anterior perioadei de reorganizare. 
În prezent, Societatea beneficiază de servicii de audit financiar, în acest sens fiind BAKER TILLY fiind desemnat 
auditorul financiar al Debitorului.  
8. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE REORGANIZARE CONFIRMAT 
8.1. Prevederile relevante ale planului de reorganizare 
Potrivit Planului de Reorganizare confirmat la data de 08.12.2021, obiectivele avute în vedere de Debitor pentru 
reorganizarea activității sale pe parcursul celor 36 de luni, sunt următoarele: 
 continuitatea activității desfășurate de Debitor, ca premisă pentru maximizarea gradului de satisfacere a creanțelor 
creditorilor; 
 acoperirea pasivului Debitorului în condiții superioare atât din punct de vedere al cuantumului, dar și al perioadei de 
timp, comparativ cu un scenariu de faliment, în condițiile Legii nr. 85/2014; 
 reinserția în circuitul economic a Societății reorganizate, funcționând pe principii corecte de management, economico-
financiare și de sustenabilitate și producând valoare economică adăugată; 
În vederea atingerii obiectivelor enunțate mai sus, cu luarea în considerare a situației de fapt și de drept a Debitorului, 
Planul de Reorganizare va fi implementat prin intermediul următoarelor masuri: 
(i) păstrarea în parte de către Debitor a conducerii activității sale, în limitele menționate în Planul de Reorganizare; 
(ii) schimbarea formei juridice a Debitorului în societate pe acțiuni, administrată în regim unitar; 
(iii) măsuri de remediere a neconformității capitalurilor proprii ale Societății cu prevederile art.153^24 din Legea 
societăților nr. 31/1990; 
(iv) atragerea unui investitor în structura deținerilor de capital, potrivit condițiilor enunțate în Planul de 
Reorganizare; 
(v) instituirea unul cadru de guvernanță corporativă, care include și un sistem de control intern și auditarea situațiilor 
financiare, precum și reguli pentru luarea deciziilor în Societate și restructurarea organigramei și a liniilor de raportare; 
(vi) apelarea la forme alternative de finanțare (inclusiv emiterea de titluri de datorie), în funcție de necesitate; 
(vii) valorificarea unor bunuri care nu sunt esențiale pentru reușita Planului de Reorganizare; 
(viii) prevederea rambursării creanței EXIMBANK NCS după data închiderii Planului de Reorganizare; 
(ix) modificarea ratei de dobândă pentru expunerile creditorilor beneficiari ai unor cauze de preferința, 
corespunzător cu situația de supragarantare a acestora în procedură. 
Așadar, reorganizarea Debitorului urmează a se produce pe cele 3 niveluri: operațional, financiar, corporativ. În Planul 
de Reorganizare depus de Debitor prin Administratorul Special și în cooperare cu Administratorul Judiciar sunt 
prezentate măsurile menite a asigura redresarea economică și financiară, precum și implementarea unui cadru de 
guvernanță corporativă și ridicarea parțială a dreptului de administrare a Debitorului. 
8.2. Dreptul de administrare a Debitorului 
Menținerea parțială a dreptului de administrare, astfel cum a fost propus prin Planul de Reorganizare, reprezintă atât 
unul din remediile la concluziile specifice ale raportului privind cauzele și împrejurările insolvenței, elaborat de 
Administratorul judiciar potrivit art. 64 lit. a) din Legea nr. 85/2014, cât și un instrument activ de realizare a 
obiectivelor din Planul de Reorganizare. 
Conducerea în parte de către Administratorul Special se desfășoară sub supravegherea Administratorului judiciar, în 
limitele prevăzute în Planul de reorganizare, la secțiunea 10.1., precum și a celor detaliate în Raportul anterior. 
Pe parcursul perioadei de raportare (primele șase luni de implementare a Planului de Reorganizare), Administratorul 
Judiciar și-a exercitat doar atribuțiile de supraveghere. 
8.3. Măsuri cu privire la guvernanța corporativă 
Măsurile de implementare a unui cadru de guvernanță corporativă reprezintă și ele un remediu propus prin Planul de 
Reorganizare având în vedere la concluziile specifice ale raportului privind cauzele și împrejurările insolvenței, elaborat 
de Administratorul judiciar potrivit art. 64 lit. a) din Legea nr. 85/2014. Astfel, ele reprezintă un instrument de garantare 
a transparenței și fundamentării deciziilor și acțiunilor necesare în vederea implementării strategiei asumate prin Planul 
de Reorganizare, subsumat obiectivului de finalizare cu succes a Planului de Reorganizare cu consecința reînserieri în 
circuitul economic a unei Societăți reorganizate, funcționând pe principii corecte de management, economico-financiare 
și de sustenabilitate și producând valoare economica adăugată. 
Măsurile cu privire la guvernanța corporativă cuprinse în Planul de Reorganizare includ: transformarea Debitorului din 
SRL în SA, reducerea capitalului social și acoperirea pierderilor istorice din rezerve, definirea unui sistem de control 
intern, desemnarea unui auditor extern, finalizarea organigramei și a regulilor de luare a deciziilor. 
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Față de aceste măsuri, menționăm că în primele două luni ale Planului de Reorganizare au fost efectuate următoarele 
acțiuni: 
a) transformarea Debitorului din SRL în SA – amânată pentru a finaliza analiza efectelor sechestrelor instituite asupra 
părților sociale în cadrul dosarelor execuționale deschise împotriva asociaților actuali ai TOTALGAZ INDUSTRIE 
SRL, precum și a rezultatelor executărilor silite începute asupra părților sociale;  
b) reducerea capitalului social și acoperirea pierderilor istorice din rezerve – ca măsură de remediere a neconformității 
Societății cu prevederile art. 153^24 din Legea nr. 31/2014 – până la data raportului Administratorul Judiciar a finalizat 
verificarea efectelor fiscale ale acoperirii pierderilor istorice din rezerve; având în vedere că operațiunea generează 
debite fiscale mari (aprox. 2,7 mil. lei) cu caracter curent, pentru a nu crea presiune pe cash flow-ul Debitorului, într-o 
perioadă nefavorabilă societății datorită contextului economic în care nu s-au scos la licitație proiecte importante, astfel 
cum au fost anunțate de Transgaz la momentul depunerii planului de reorganizare și a contextului ulterior (ex. războiul), 
Administratorul Judiciar urmează a analiza dacă există posibilitatea eșalonării la plată a acestei sume; 
c) desemnarea unui auditor extern – astfel cum am menționat în secțiunea 2.4. de mai sus, BAKER TILLY a fost 
desemnat auditorul financiar al Societății; în acest sens a fost semnată Scrisoarea de Angajament din data 06.04.2022;  
d) sistemul decizional – astfel cum am menționat în secțiunea 2.5. de mai sus, sistemul decizional la nivelul 
Debitorului include atât mecanismele de decizie prevăzute imperativ în Legea nr. 85/2014, cât și foruri decizionale 
colective definite prin Planul de Reorganizare; în perioada de raportare, a fost finalizată organigrama, ca etapă 
preliminară fixării componenței Comitetului Director; 
e) sistemul de control intern – în prezent, procesele critice și cu impact patrimonial sunt derulate prin intermediul 
sistemului integrat de gestiune, incluzând avizările din partea Administratorului Special; mecanisme de control 
adiționale sunt în curs de definire și/sau implementare cu privire la respectarea deciziilor Administratorului Judiciar, a 
legislației și regulamentelor interne; 
f) implementarea unor indicatori de performanță – în perioada de analiză au fost implementate serie de instrumente de 
măsurare a activității și performanței unora dintre departamente, urmând ca, în viitor dezvoltarea și implementarea 
instrumentelor să fie realizată la nivelul întregii Societăți – a se vedea secțiunea 3.3. de mai sus. 
8.4. Măsuri cu privire la finanțarea activității 
Conform prevederilor Planului de reorganizare, măsurile care vizează latura financiară a Debitorului includ: 
a)  restructurarea datoriilor Societății, manifestată atât prin remiterea de datorie totală și/sau parțială operată anumitor 
categorii, cât și prin restructurarea datoriei către EXIMBANK NCS printr-un grafic de rambursare care se extinde peste 
durata Planului de Restructurare (fiind prevăzute rambursarea în rate lunare egale de capital pe parcursul următorilor 4 
ani după finalizarea Planului de ani). Până la data de 31.05.2022, Societatea încă nu înregistrase în contabilitate efectele 
Planului de Reorganizare asupra datoriilor sale (i.e. diminuarea datoriilor), funcția contabilă efectuând corecțiile de 
datorii conform tabelului definitiv de creanțe. Tot în privința restructurării datoriilor Debitorului, menționăm că tot în 
cel de-al treilea trimestru al planului vor fi semnate contractele de ipotecă în favoarea EXIMBANK NCS, 
corespunzătoare sechestrelor fiscale executorii instituite anterior deschiderii procedurii de insolvență;  
b) modificarea ratei de dobândă aplicabile creditelor bancare acordate de creditorii supragarantați – potrivit Planului de 
Reorganizare, începând cu data confirmării (08.12.2021), dobânda curentă va fi calculată pe baza unei rate de dobândă 
de 2%, totodată urmând a fi recunoscută și dobânda acumulată între data deschiderii procedurii (12.08.2020) și data 
confirmării Planului. În cursul celui de-al treilea trimestru al Planului de Reorganizare, Administratorul Judiciar va 
iniția demersurile de semnare a unor acte adiționale la contractele de credit, care să fixeze atât dobânzile acumulate în 
perioada 12.08.2020 – 07.12.2021, precum și să prevadă rata de dobândă aplicabilă ulterior confirmării, precum și 
modalitățile de plată ale acestor accesorii; 
c) atragerea unui investitor (și a injecției de capital corespunzătoare), astfel cum s-a arătat în secțiunea 10.2. din Plan, 
această măsură are termen de implementare de 12 luni de la data confirmării; modul în care va fi implementată această 
măsură depinde și de rezultatul procedurilor de executare silită desfășurate față de PÂRĂU IOAN și PÂRĂU JĂNICA; 
d) atragerea de finanțări externe sau interne, inclusiv prin emiterea de titluri de datorie (instrumente de datorie) 
ordinare sau convertibile – această măsură a fost prevăzută în Planul de Reorganizare ca fiind aplicabilă numai în 
măsura în care este necesară, justificată de dezvoltarea unor noi linii de afacere sau de contractarea unor proiecte noi, 
care depășesc posibilitățile de autofinanțare ale Societății. Până la data de 31.01.2022 nu au fost inițiate acțiuni care sunt 
subsumate acestei măsuri; 
e) valorificarea unui bunuri care nu sunt esențiale pentru reușita Planului de Reorganizare – astfel cum am detaliat în 
secțiunea 7.3. de mai sus, Administratorul Judiciar continuă să implementeze această măsură, conform aprobării 
Adunării Creditorilor din data de 19.04.2021 cu privire la strategia și regulamentul de vânzare a unor bunuri mobile 
(autovehicule) din patrimoniul Societății. 
Dintr-o perspectivă mixtă operațională și financiară, redesenarea organigramei cu includerea unor atribuții explicite de 
bugetare, controlling și raportare, urmărește o mai bună urmărire a costurilor, cu posibilitatea luării unor măsuri de 
remediere rapide pentru limitarea depășirilor de buget și creștere a eficienței departamentelor. 
8.5. Plăți efectuate în cadrul programului de plăți 
Potrivit Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare a activității TOTALGAZ INDUSTRIE, programul de plăți aprobat de 
creditori și confirmat de judecătorul-sindic prevede că în cel de-al doilea trimestru (Februarie 2022 – Mai 2022) vor fi 
efectuate plăți către creditori, astfel cum sunt menționate în tabelul de mai jos.  
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Potrivit Raportului nr. 2 al Administratorului Special (Anexa nr. 1), precum și a analizei cauzelor de întârziere a plăților 
asumate în cadrul programului de plăți pentru trimestrele II și III, cât și a posibilităților ca efectuarea acestor plăți să fie 
recuperate în viitorul apropiat (Anexa nr. 3), se prefigurează posibilitatea recuperării parțiale a acestor plăți în trimestrul 
IV al planului. Raportat la nivelul CFAD (cash-flow available for debt) așteptat, plățile care ar fi efectuate către 
creditori în contul datoriilor istorice înscrise la masa credală ar fi următoarele: 

RON Sep-22 Oct-22 Nov-22 
Dec-
22 

Jan-23 Feb-23 
Mar-

23 
Apr-23 

Scenario 1 - (2,000,000) (3,656,132) - (1,000,000) (12,524,909) - - 
Scenario 2 (650,000) (2,000,000) (3,656,132) - (1,500,000) (11,374,909) - - 
Scenario 3 (650,000) (3,000,000) (3,656,132) - (2,500,000) (9,374,909) - - 

8.6. Remunerația Administratorului Judiciar 
În cadrul primei ședințe a Adunării Creditorilor TOTALGAZ INDUSTRIE, ce a avut loc la data de 26.10.2020, 
creditorii au confirmat consorțiul KPMG RESTRUCTURING SPRL și EUROBUSINESS LRJ SPRL în calitate de 
Administrator Judiciar definitiv și au aprobat onorariul acestuia. Procesul-verbal al ședinței a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de insolvență nr. 18233 din data de 29.10.2020. 
Onorariul lunar aprobat de creditori este de 8.000 EUR/lună +TVA începând cu data numirii în calitate de 
Administrator Judiciar provizoriu, pentru perioada de observație și în perioada de reorganizare.  
La 31.05.2022, TOTALGAZ INDUSTRIE SRL înregistrează datorii la plata onorariului către Administratorul Judiciar 
după cum urmează:  
- Către KPMG RESTRUCTURING SPRL: 35.292,31 lei; 
- Către Eurobusiness LRJ: 11.766,24 lei. 
Sumele menționate au fost achitate la data de 27.06.2022. 
9. CONCLUZII ȘI SOLICITĂRI 
În concluzie, în al doilea trimestru al perioadei de reorganizare, TOTALGAZ INDUSTRIE nu și-a îndeplinit obligațiile 
financiare asumate prin Planul de Reorganizare și a inițiat acțiuni în vederea implementării restului de măsuri de 
reorganizare. În ceea ce privește neîndeplinirea obligațiilor de plată din trimestrul al doilea al planului de reorganizare, 
potrivit analizei efectuate de Administratorul Special, acestea ar putea fi recuperate parțial începând trimestrul IV al 
planului.  
Față de cele prezentate în prezentul Raport, solicităm instanței  
- să ia act de situația societății TOTALGAZ INDUSTRIE SRL și 
- să acorde un termen pentru continuarea procedurii. 
10. ANEXE 
Anexele, inclusiv anexa nr. 1 reprezentând Raportul Administratorului Special, nu se publică, însă pot fi consultate la 
dosarul cauzei sau pot fi puse la dispoziția creditorilor la solicitarea acestora 
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RON Dec-Feb 22 Mar-May 22 Iun-Aug 22 Sep - Nov 22 Dec-Feb 23

PROGRAM DE PLATI Trim.1 PR Trim.2 PR Trim.3 PR Trim.4 PR Trim.5 PR

Creante garantate 993,703        1,275,615         5,115,379       3,311,357    3,327,914       

CEC -                -                    942,874          948,347       953,089          

FIRST BANK -                1,275,615         2,351,254       2,363,010    2,374,825       

TRANDAFIRESCU 528,562        -                    528,562          -               -                 

ANAF -                -                    -                  -               -                 

CREDIT EUROPE BANK -                -                    1,292,690       -               -                 

ALPHA BANK 465,141        -                    -                  -               -                 

EXIMBANK -                -                    -                  -               -                 

Creante salariale 3,993,195     -                    -                  -               -                 

Creante bugetare -                -                    -                  -               -                 

Creante chirografare esentiale -                -                    -                  -               -                 

Alte creante chirografare -                -                    -                  -               -                 

TOTAL PLATI 4,986,898     1,275,615         5,115,379       3,311,357    3,327,914       

Dobanzi 3,171,665     4,218,696         1,259,087       344,775       328,218          

CEC 600,000        1,000,000         57,126            51,653         46,911            

FIRST BANK 1,000,000     1,224,436         148,772          137,015       125,200          

TRANDAFIRESCU -                -                    -                  -               -                 

ANAF -                -                    -                  -               -                 

CREDIT EUROPE BANK 104,835        -                    15,081            (0)                 (0)                   

ALPHA BANK 42,359          -                    -                  -               -                 

EXIMBANK 1,424,472     1,994,260         1,038,108       156,106       156,106          

Total (Principal+Dobanda) 4,165,368     5,494,311         6,374,467       3,656,132    3,656,132       
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