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al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA “ELCO Bucuresti” S.A.
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S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO BUCUREŞTI” S.A.

1. Denumire: S.C. ELECTROCONSTRUCŢIA “ELCO BUCUREŞTI” S.A., persoană juridică
organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu capital integral privat.
2. Cod de identificare fiscala: RO 3972798
3. Adresa sediului social: Bucureşti, str. G-ral Candiano Popescu nr. 3, sector 4
4. Telefon: 021.336.13.25, 021.336.24.61, 021.336.06.73, 021.336.01.32
Fax: 021.336.25.77, 021.336.09.54
E-mail: office@elco-bucuresti.ro; elcobucuresti@yahoo.com
www.elco-bucuresti.ro
5. Certificat de înregistrare: J40/10065 din 07.04.1993 - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti.
6. Obiect de activitate, pe domenii:
6.1. Lucrări de construcţii-montaj:
- linii electrice subterane 1÷110 kV; linii electrice aeriene 1÷20 kV; puncte de alimentare, staţii
şi posturi de transformare 110 kV/medie şi joasă tensiune (circuite primare şi secundare);
- iluminat public; branşamente electrice, instalaţii electrice interioare şi de distribuţie la
consumatori; lucrări pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi casnici
etc.
6.2. Modernizări, reparaţii curente şi capitale, remedieri în caz de avarii, lucrări de întreţinere şi
prestări servicii:
- reparaţii curente şi remedieri pentru iluminat public, reţele electrice, staţii şi posturi de
transformare; prestări servicii pentru reparaţii/remedieri instalaţii electrice la consumatori;
turnare asfalt şi betoane pentru terţi.
6.3. Verificări şi probe electrice la instalaţii de joasă, medie şi înaltă tensiune
6.4. Fabricarea şi montarea de produse industriale şi construcţii metalice: construcţii şi confecţii
metalice pentru echipamente primare şi secundare la reţele electrice şi staţii / posturi de
transformare.
6.5. Prepararea betonului şi confecţionarea produselor de beton de mic volum: preparare
betoane; confecţionare dale, canivouri, plăci etc.
7. Birourile filialelor / sucursalelor locale: nu este cazul
8. Principala piaţă a afacerilor: Municipiul Bucureşti

Societatea comercialã Electroconstrucţia “ELCO Bucureşti” S.A. constituie una din entitãţile
importante şi dinamice în infrastructura sistemului energetic naţional, sector prioritar în economie, cu o
evoluţie spectaculoasã în segmentul de piaţã al execuţiei lucrãrilor de investiţii pentru alimentarea cu
energie electricã a consumatorilor din industrie, domeniul public, fiind în acelaşi timp principalul
realizator al investiţiilor şi reparaţiilor pentru reţelele şi instalaţiile aparţinând S.C. F.D.F.E.E. „Electrica
Muntenia Sud” S.A..

Istoricul societăţii comerciale ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A. cunoaşte o
dinamicã atât în planul dezvoltãrii societãţii, cît şi al lãrgirii obiectului de activitate.
Astfel, actuala societate comercialã ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A. a fost
înfiinţatã la 15 aprilie 1953 ca şantier de construcţii-montaj al Întreprinderii Electrodistribuţia Bucureşti
(care a preluat activitatea de distribuţie a energiei electrice în capitală).
Urmare a ritmului rapid de dezvoltare a sistemului energetic naţional, unitatea s-a dezvoltat
continuu, asimilând un numãr tot mai mare de produse şi tehnologii, reuşind sã-şi menţinã stabilitatea şi
capacitatea de producţie.
La 1 aprilie 1963 se creeazã, în urma unui proces anterior şi succesiv de dizolvãri şi fuziuni,
Întreprinderea de Distribuţie a Energiei Electrice Bucureşti (I.D.E.B.), al cãrui antreprenor, specializat şi
tradiţional, de construcţii-montaj în domeniul reţelelor electrice, rămâne ELECTROCONSTRUCTIA
„ELCO Bucureşti” S.A.
În decursul timpului, unitatea cunoaşte o serie de reorganizãri urmãrind, în perfectã similitudine,
evoluţia şi dezvoltarea I.D.E.B., sub diferite denumiri:
* S.C.M. (Şantier de Construcţii-montaj)
* A.C.M.R.E. (Antrepriza de Construcţii-montaj Reţele Electrice)
* U.R.L.N. (Uzina de Reparaţii şi Lucrãri Noi)
În temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãţilor economice ca regii autonome şi societãţi
comerciale prin Hotărârea Guvernului nr. 322 / 05.08.1992 a fost înfiinţatã societatea comercialã
ELECTROCONSTRUCŢIA “ELCO” Bucureşti S.A., având ca formã juridicã de organizare societate
comercialã pe acţiuni, prin desprinderea activitãţilor de proiectare, execuţie şi reparaţii reţele electrice.
din cadrul S.D.F.E.E. Bucureşti.
Durata societăţii este nelimitatã, fiind înmatriculatã la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub
nr. J40 / 10065 / 07.04.1993.

POLITICA ŞI OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
Societatea are implementat un sistem al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 si SR EN
ISO 14001:2005.
Astfel, existã elaborat la nivelul societăţii un Manual al Calităţii, precum şi toate procedurile de
sistem asociate aplicabile.
Pe baza Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu aplicat, societatea a primit certificări atât
naţionale cât şi internaţionale şi a fost atestatã de către Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei (A.N.R.E.) pentru a executa lucrări în cadrul sistemului energetic.
Prin strategia, politica şi obiectivele sale, S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A.
urmăreşte:
-

conformarea

SMI la cerintele legale si de reglementare privind protectia mediului

-

satisfacerea cerintelor clientilor

-

cresterea eficientei proceselor realizate in cadrul societatii

-

prevenirea riscurilor poluarii

-

mentinerea autorizatiei de mediu

DIVERSITATEA LUCRĂRILOR

Societatea comercialã ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A. are o activitate îndelungatã
în realizarea lucrărilor electroenergetice şi, pe parcursul anilor, s-a specializat pentru execuţia celor mai
diverse tipuri de instalaţii:
 linii electrice aeriene şi subterane de joasã tensiune până la 1 kV;
 linii electrice subterane de medie şi înaltã tensiune 20÷110 kV;
 posturi de transformare în cabine de zid sau metalice, aeriene, subterane şi pe stâlpi, clasice sau
prefabricate;
 reţele de iluminat public stradal, a parcurilor, grădinilor sau faţadelor unor clădiri;
 reţele pentru alimentare cu energie electricã a noilor consumatori;
 branşamente aeriene sau subterane pentru populaţie şi instalaţii interioare;
 circuite secundare, instalaţii de protecţie şi automatizare;
 reparaţii capitale şi modernizarea reţelelor electrice aeriene şi subterane de 1÷110 kV;
 modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea posturilor şi staţiilor de transformare;
 reabilitarea pavajelor şi a îmbrăcăminţii asfaltice ale aleilor şi drumurilor.

DOTAREA SOCIETĂŢII
Societatea comercialã ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A. dispune de o importantã
dotare tehnicã capabilã sã satisfacã cele mai exigente cerinţe în ce priveşte calitatea şi rapiditatea
serviciilor prestate:
1.
Parc propriu de transport, cu o mare diversitate de tipuri auto, de la autoturisme, camioane şi
autobasculante de 25t, până la autoutilitare, autolaboratoare mobile, autospeciale pentru transport
ciment, stâlpi şi bitum cald;
2.

Ateliere de reparaţii auto, tinichigerie, banc pentru centicubare pompe de injecţie.

3.
Parc propriu de utilaje specifice lucrãrilor de
construcţii:
 încãrcãtoare,
 buldoexcavatoare multifuncţionale (încărcător,
săpător, foreza);
 macarale 12,5-18t;
 CIFAROM şi malaxoare de asfalt;
 motocompactoare pentru şanţuri;
 motocompresoare cu pickhamere pneumatice şi electropickhamere
 picoane acţionate hidraulic pe excavator;
 maşinã pentru tãiere asfalt şi betoane;
 grup electrogen 38 kVA;

 instalaţie pentru încãlzirea cablurilor înainte de pozare în şanţuri pe timp friguros.
4.

Baze proprii de producţie:

(Bucureşti, sector 4, str. Candiano Popescu nr. 3)
 atelier de confecţii metalice, cu preponderenţã pentru tablouri şi dulapuri electrice;
 laborator de verificări şi reglaje relee, încercări cu tensiune mărită;
 (Jud. Ilfov, Com. Jilava, Şos. Bucureşti - Giurgiu nr. 2)
 staţie de preparare betoane dotatã cu laborator, realizare de prefabricate din beton;
 staţie de preparare asfalt, dotatã cu laborator;
5.
Depozite de materiale proprii în diferite zone ale capitalei -Militari, Jilava şi Filaretaprovizionarea făcându-se periodic cu o gamã largã de materiale necesare în procesul de producţie.
 depozitul Militari este racordat la calea feratã cu posibilitãţi de descãrcare ciment vrac în silozuri
proprii, rampã de descãrcare stâlpi şi alte materiale de masã.;
 depozitul Jilava este dotat cu posibilitãţi de depozitare ciment vrac şi agregate de balastierã.

STAŢII ELECTRICE
Societatea comercialã ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” SA dispune de dotãri
corespunzãtoare şi formaţii de lucru specializate pentru execuţia gamei complete de lucrări necesare în
staţiile electrice ale Sistemului Energetic Naţional.
Specialiştii din cadrul S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A. acordã o mare
importanţã examinãrii proiectelor de execuţie şi contribuie direct la stabilirea soluţiilor concrete de
adaptare la teren ale acestora.
Execuţia lucrărilor de acest gen se face cu înaltã profesionalitate de formaţiile S.C.
ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A.
Societatea comercialã ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” SA acordã toatã importanţa
operaţiilor de verificãri şi probe dupã montaj în vederea punerii în funcţiune.
Experienţa foarte bogată merge de la echiparea unor celule noi cu echipament de import performant,
la schimbarea completă a câmpurilor de bare de medie tensiune pentru trecerile de la 10 la 20 kV.
Lucrările de acest gen prezintă o complexitate foarte mare, fiind necesară o atenţie deosebită la punerea
în funcţiune pentru adaptarea noilor echipamente la instalaţia aflată în funcţiune.
Au fost modernizate, de asemenea, staţii electrice
executând lucrări de montare echipamente noi şi
modificări complete ale unor celule de 110 kV.

dovedit cu brio la înlocuirea completă a

Capacitate
a şi modul de
realizare
a
acestei
game
foarte
importante şi
sensibile
de
lucrări
s-a
instalaţiilor de

110 kV cu instalaţii noi cu izolaţie în SF6.

Ca staţii în care am realizat lucrări reprezentative putem aminti:

 Staţia 220 / 110 / 20 / 10 kV Fundeni
 Staţia 110 / 20 / 10 kV Filaret
 Staţia 110 / 20 / 10 kV Panduri
 Staţia 110 / 20 / 10 kV Centru
 Staţia 110 / 20 / 10 kV Nord
 Staţia 110 / 20 / 10 kV Sălaj
 Staţia 110 / 20 / 10 kV Drumul Taberei
 Staţia 110 / 20 kV Pipera
 Staţia 110 / 20 kV Jilava
 Staţia 110 / 20 kV Pietrişu, Judetul Ilfov
 Staţia 110 / 20 kV Afumati, Judetul Ilfov
 Staţia 110 / 20 kV Tancabesti, Judetul Ilfov
 Staţia 110 / 20 kV Clejani, Judetul Ilfov
 Staţia 110 / 20 kV /10 kV Tabacariei, Judetul Constanta
 Staţia 110 / 20 kV Chirnogeni, Judetul Constanta
 Staţia 110 / 20 kV Campulung, Judetul Arges
 Staţia 110 / 20 kV Horezu, Judetul Valcea
 Staţia 110 / 20 kV Galicea, Judetul Dolj
 Staţia 110 / 20 kV Dunarea, Judetul Calarasi
 Staţia 110 / 20 kV Clejani, Judetul Giurgiu

POSTURI DE TRANSFORMARE
În ansamblul unui sistem electroenergetic posturile şi staţiile de transformare reprezintă instalaţii cu
funcţiuni deosebite în obţinerea parametrilor solicitaţi de consumatorii de energie electricã.
Specialiştii noştri acordã o
atenţie
deosebitã
executării
lucrărilor de montare a posturilor
de transformare aeriene (PTA), în
cabine de zid (PCZ), în cabine
metalice (PTM), compacte sau
subterane, conştientizând faptul cã
de calitatea lucrărilor executate
depinde
atât
siguranţa
în
exploatare cât şi siguranţa în
alimentare cu energie electrică a
consumatorilor.
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA
„ELCO Bucureşti” S.A. dispune de
echipe
specializate
pentru
realizarea “la cheie” a posturilor de transformare, având capacitatea de a executa:
 lucrãri de construcţie ale fundaţiilor pentru transformatoare şi aparate, cabine de zid, încãperi
subterane, adaptãri de încãperi pentru posturi de transformare din incinta consumatorilor, etc.;
 procurarea aparatajului şi echipamentelor
 lucrări de montare a echipamentelor de medie şi joasã
tensiune;
 lucrări de montare a transformatoarelor şi aparatelor de
comutaţie;
 lucrări de montare a circuitelor de joasã tensiune;
 lucrări de circuite secundare, instalaţii de protecţie,
comandã
şi
semnalizare,
automatizări,
telecomenzi,
telecomunicaţii;
 verificări şi probe PRAM.

În decursul activităţii sale, ELECTROCONSTRUCTIA
„ELCO Bucureşti” SA a executat în Bucureşti diferite posturi de
transformare de o mare importanţã, de exemplu:

 WORLD TRADE CENTER
 SITRACO CENTER (Piaţa Unirii -bloc M 107A)
 HOTEL BUCURESTI
 Centrul Comercial ORHIDEEA
 HOTEL MAJESTIC

 HOTEL HILTON - ATHENEE PALACE
 Ambasada JAPONIEI
 Ambasada GRECIEI
 Ambasada CANADEI
 BUCHAREST FINANCIAL PLAZZA
 VICTORIA PLAZZA
 EUROPA HOUSE, AMERICA HOUSE
 CdG INTERATIONAL CENTER
 toate posturile de transformare din ansamblurile de blocuri:






bd. UNIRII
bd. BUREBISTA
bd. DECEBAL
CALEA CÃLÃRAŞI
str. TUZLA 39: COLENTINA ROSE GARDEN

 numeroase alte imobile:
 sedii societăţi
 hoteluri
 rezidenţiale

REŢELE ELECTRICE SUBTERANE
Liniile electrice în cablu au o pondere importantã în cadrul lucrãrilor electroenergetice din
municipiul Bucureşti, atât prin volumul lor, cît şi prin problemele tehnice şi tehnologice pe care la ridicã
execuţia acestora
Dezvoltarea oraşelor, creşterea suprafeţei construite, ridicarea
standardului de viaţã al populaţiei, determinã o sporire importantã a
consumului de energie electricã în mediul urban. Aceasta a condus la
dezvoltarea în oraşe a reţelelor electrice subterane determinând
montarea unui volum important de cabluri subterane pentru
realizarea instalaţiilor de alimentare cu energie electricã a
consumatorilor industriali, comerciali şi de altã naturã.
La sfârşitul anului 1994, reţeaua publicã cuprindea 28.433 km linii
subterane de 10-20 kV şi 45.016 km de linii de joasã tensiune.
Formaţiile de lucru ale S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A. specializate în
realizarea reţelelor electrice subterane trateazã cu cea mai mare atenţie fiecare fazã de execuţie, pornind
de la respectarea proiectelor şi instrucţiunilor furnizorilor pentru montarea materialelor şi
echipamentelor până la probele şi încercãrile ce se efectueazã înaintea punerii în funcţiune.
Dificultăţile şi problemele care apar în timpul desfãşurãrii lucrãrilor sunt rezolvate cu profesionalism
de specialiştii noştri.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” SA acordã o mare
atenţie lucrãrilor finale de refacere a trotuarelor şî drumurilor astfel încât
acestea sã fie aduse la starea iniţialã.
Realizarea lucrărilor de mare rãspundere legate de execuţia
manşoanelor şi cutiilor terminale este tratatã de formaţiile de lucru ale
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A. la un înalt nivel
tehnic. Au fost formaţi în cursul anilor specialişti, care cunosc şi aplicã
tehnologiile fabricilor furnizoare, pentru execuţia manşoanelor şi
terminalelor cu maximum de exigenţã.

Cartea de vizitã este reprezentatã de principalele lucrãri LES executate:

 CENTRUL de DIRIJARE a ZBORULUI BÃNEASA
 EUROCENTER BĂNEASA
 UNION INTERNATIONAL CENTER
 HOTEL HILTON ATHENEE PALACE
 HOTEL INTERCONTINENTAL
 HOTEL MAJESTIC
 HOTEL BUCURESTI
 Centrul Cultural al Ambasadei FRANŢEI
 Ambasada BELGIEI
 Ambasada CEHIEI
 Ambasada JAPONIEI
 RK REŢELE ZONA CALEA DOROBANŢI - bd. LASCÃR CATARGII
 filiale ale bãncilor: B.C.R. B.R.D., ROBANK, B.T.R., Banca BUCUREŞTI, INTERNATIONAL
BANK, şi altele
 Depozite ATLAS

LINII ELECTRICE AERIENE
Societatea comercialã ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” SA dispune de dotări
corespunzătoare şi formaţii de lucru specializate pentru execuţia liniilor electrice aeriene de joasã
tensiune pentru alimentarea consumatorilor, precum şi pentru iluminatul public.

Specialiştii din cadrul S.C. ELECTROCONSTRUCTIA
„ELCO Bucureşti” S.A. acordã o mare importanţã examinării
proiectelor de execuţie ale liniilor electrice şi contribuie direct la
stabilirea soluţiilor concrete de adaptare la teren a acestora.
Montarea stâlpilor, indiferent de natura lor (lemn, metal
sau beton armat), monta-rea izolatoarelor şi armãturilor,
desfăşurarea şi întinderea conductoarelor la săgeată, fixarea
conductoarelor pe izolatoare şi alte operaţii se executã cu înaltã
profesionalitate de formaţiile S.C. ELECTROCONSTRUCTIA
„ELCO Bucureşti” S.A.
O importanţa majora este acordata operaţiilor de verificări
şi probe după montaj în vederea punerii în funcţiune. Se
verificã traseul şi zona de siguranţã a liniei, se verificã şi se
probează instalaţiile de legare la pământ, stâlpii şi fundaţiile.

Ca lucrări reprezentative putem aminti:


LEA sos. ALEXANDRIEI



LEA bd. UNIRII



LEA bd. ION MIHALACHE - fost bd. 1 MAI - (parţial)



LEA CALEA DOROBANŢILOR (parţial)



LEA SPLAIUL UNIRII - SPLAIUL INDEPENDENŢEI



LEA bd. LASCÃR CATARGII



Reţele pentru alimentarea cartierelor:



sos. ALEXANDRIEI - MÃGURELE



sos. COLENTINA



sos. PANTELIMON

Energie verde “solara si eoliana”
Deoarece Romania are un potential imens privind exploatarea energiei eoliene si solare, multe
companii au inceput mai multe proiecte de acest gen. Firma pune un accent deosebit pe aceste lucrari,
pornind de la Statii de transformare 110 kV, linii electrice de 1kV pana la 110 kV reusind sa le finalizeze
pe urmatoarele:










Parcul Eolian 140 MW “SALBATICA I – TULCEA” tras cablu 110kV – 13 km beneficiar
ENEL GREEN POWER; finalizat in 4 luni
Parcul Eolian 140 MW “SALBATICA II – TULCEA” tras cablu 110kV - 13,5 km beneficiar
ENEL GREEN POWER; finalizat in 4 luni
Parcul Eolian 100 MW „CORUGEA – TULCEA” tras cablu 33kV - 150 km si cablu 110 kV - 2
km; beneficiar ENEL GREEN POWER; finalizat in 3 luni
Parcul Eolian “STUPINA – TARGUSOR 1 ; STUPINA - TARGUSOR 3” TRAS CABLU 110
kV - 22.5 km CONSTANTA beneficiar ENEL GREEN POWER; finalizat in 2,5 luni
Parcul Eolian “GEBELEISISS – TOPOLOG” Tulcea 35km cablu 33Kv; beneficiar ENEL
GREEN POWER, finalizat in 2 luni
Parc Fotovoltaic “ALTIUS – ZONA LIBERA GIURGIU”; CM PT-DK5600, 630KVA;
beneficiar S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.
Parc Fotovoltaic “LEU I – STATIA 110/20KV LEU”; canalizare 20kv, 1 circuit
3x(1x240mmp); beneficiar S.C. XALANDINE ENERGY S.R.L.
Parc Fotovoltaic “LEU II – STATIA 110/20KV LEU”; canalizare 20kv, 1 circuit
3x(1x240mmp); beneficiar S.C. XALANDINE ENERGY S.R.L.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” SA detine toate echipamentele necesare pentru a
face lucrari cu profesionalism

Transport

Macara 40t

Pentru civile

Pentru tras cablul 110kV

Pentru tras cablul 33kV

ILUMINAT PUBLIC
Gradul de civilizaţie al unui oraş este dat, printre altele, şi de nivelul de iluminare al strãzilor şi
bulevardelor sale pe timpul nopţii. De asemenea, punerea în valoare a unor clãdiri sau monumente
istorice se poate face prin realizarea aşa-numitelor iluminate arhitecturale.
În dorinţa de a rãspunde acestor
necesitãţi, de-a lungul timpului S.C.
ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO
Bucureşti”
S.A.
şi-a
format
specialişti şi s-a dotat corespunzãtor,
astfel încât în prezent executã toatã
gama de lucrãri legate de realizarea
unei instalaţii moderne de iluminat
public:
 canalizãri
electrice
subterane pentru alimentarea cu
energie electricã a corpurilor de
iluminat;
 linii electrice aeriene sau circuit pe stâlpi comuni pentru iluminat public;
 confecţionarea şi montarea stâlpilor metalici de iluminat public;
 confecţionarea şi montarea consolelor pentru fixarea corpurilor de iluminat;
 montarea corpurilor de iluminat pentru necesitãţi stradale sau pentru realizarea unui iluminat
special;
 execuţia instalaţiilor de iluminat pentru monumente istorice, sedii de societãţi comerciale, clãdiri
administrative, etc.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” S.A., prin formaţiile sale de specialişti, a realizat
şi modernizat majoritatea reţelelor de iluminat public din Municipiul Bucureşti:

*
*
*
*
*
*
*
*

zona BD. UNIRII
zona PIAŢA UNIRII
bd. LASCÃR CATARGIU
bd. GH. MAGHERU
bd. NICOLAE BÃLCESCU
bd. DECEBAL
bd. BUREBISTA
SPLAIUL INDEPENDENŢEI - SPLAIUL UNIRII

INSTALAŢII ELECTRICE DE UTILIZARE
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” SA are capacitatea de a executa pentru clienţii săi
atât instalaţiile de alimentare cu energie electrică, cât şi instalaţiile electrice de utilizare.

Forţa, capacitatea tehnică şi experienţa se dovedesc prin mărimea, diversitatea şi complexitatea
instalaţiilor executate de la 20 kV până la circuite de comandă şi instrumentaţie 24 V.
Au fost, de asemenea, realizate reţele de telefonie, fibră optică şi Bus, reţele de supreveghere video.
Clienţii care au beneficiat de serviciile ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO Bucureşti” SA au apreciat
rezultatele şi au rămas clienţii fideli şi pentru lucrări ulterioare.
Mai mult, au fost executate în subantrepriza unor puternice societăţi străine, pentru proiecte cu
finanţare bancară internaţională, lucrări la nivelul tehnologiei şi pretenţiilor tehnice ale Comunităţii
europeene: rezultatele vorbesc pentru noi.
Lista elocventă a portofoliului nostru de lucrări cuprinde:
* PARC REZIDENŢIAL BÃNEASA
* Depozite " ATLAS ", JIFFICOM
* Agrokapa
* Clubul Diplomaţilor
* Staţiile de pompare Apa Nova Bucureşti (Nord, Sud, Griviţa şi Dr. Taberei)
* Staţia de pompare (aducţiune apă potabilă) Crivina

INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE
* PARC REZIDENTIAL BÃNEASA
* Depozite " ATLAS "
* Depozite JIFFICOM
* Agrokapa
* Clubul Diplomatilor
* Bransament aerian monofazic + BMP - strada Vitioara;
* Bransament subteran + BMPT - strada Ronda;
* Bransament subteran + BMPT - strada Traian;
* Bransament subteran + BMPT - Intarea Ciurului;
* Bransament subteran - Sos. Mihai Bravu 309
* Bransament mixt + stalp + BMPT - strada Narciselor 3;
* Bransament aerian trifazat + stalp si montare BMPT - Sos.Fundeni
* Bransament electric subteran derivatiedin cablu stradal C441 strada Banu Manta - General
Vladoiu
* Bransament electric aerian monofazat nou din LEA cu montare BMP - strada Panciu 59;
* Bransament trifazat cu BMPT cu LEA - strada C.A.Rosetti 5;
* Bransament aerian cu BMPT - strada Prelungirea Ghencea;
* Bransament aerian trifazat nou cu montare BMPT - strada Fibrei;
* Bransament aerian monofazat si montare BMP- 16A - strada Miorita 24A;
* etc.

CAP II - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII IN
PERIOADA ANTERIOARA DESCHIDERII PROCEDURII INSOLVENTEI
2.1 ANALIZA ACTIVELOR SI PASIVELOR

SPECIFICAŢIE

31.12.2011(ron)

I .ACTIVE TOTALE
26.279.042

31.12.2012(ron)
32.152.877

31.12.2013(ron)
22.607.671

1 .ACTIVE IMOBILIZATE
5.850.196

5.188.034

4.406.764

a.Imobilizari necorporale

34.081

33.308

33.329

b.Imobilizari corporale
c.Imobilizari financiare

5.811.723

5.150.334

4.368.646

4.392

4.789

26.896.559

18.199.764

2. ACTIVE CIRCULANTE

4.392
20.397.041

a. Creanţe

9.722.893

14.121.351

15.424.279

b.Stocuri
c.Casa si conturi la banci

8.358.321

11.503.468

1.795.617

2.315.827

1.271.740

979.868

68.284

1.143

3.CHELTUIELI IN AVANS

31.805

II. PASIVE TOTALE

26.279.042

32.152.877

22.607.671

1 .Datorii pana la 1 an

12.773.809

16.735.166

9.534.179

2.879.783

3.352.151

3.600.931

2.Datorii peste 1 an

3. PROVIZIOANE
4. Capitaluri proprii

2.243.702

3.420.087

2.103.427

8.381.748

8.645.473

7.369.134

In cadrul activelor imobilizate la 31.12.2013 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BUCURESTI SA . deţine
următoarele bunuri ( valori contabile nete)
Terenuri : val.neta contabila

392.641 lei

Construcţii Clădiri : val. neta contabila :

1.718.845 lei

Instalaţii tehnice si maşini : valoare neta contabila :

1.799.561 lei

Alte instalaţii, utilaje si mobilier : valoare contabila neta:

457.599 lei

Imobilizări financiare: valoare contabila neta :

4.789 lei

Imobilizări necorporale : valoare contabila neta :

33.329 lei

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

: 4.406.764 lei

2.2. ANALIZA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
Prezentarea de ansamblu a contului de profit si pierdere aferenta perioadei 31.12.2011-31.12.2013 se regăseşte in
tabelul de mai jos :
Specificaţie

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

VENITURI TOTALE

34.265.884

24.034.531

14.006.547

Venituri din exploatare

34.171.509

23.959.012

13.958.366

cifra de afaceri neta

28.742.461

23.818.372

9.527.830

0

20820

5.327.936

96

4.247.148

101.112

119.724

183.388

94.375

75.519

48:181

CHELTUIELI TOTALE

33.568.744

23.396.641

15.276.764

Cheltuieli de exploatare

33.380.646

23.207.778

15.123.308

Cheltuieli cu materiale

8.812273

6.443.172

7.037.772

Cheltuieli cu mărfurile

0

0

0

Cheltuieli cu energia si
apa

101.142

179.031

138.693

Cheltuieli cu personalul

6.756.948

6.123785

4.398.252

16.439.848

8.285.219

3.928.853

395.507

214.714

72.271

producţia realizata de entit
pt scopuri prop
variaţia stocurilor de
producţie
alte venituri din
exploatare
Venituri financiare

Cheltuieli cu prestaţiile
externe
Cheltuieli cu impozite
taxe etc

Cheltuieli cu amortizarea

650705

752.482

831.036

Alte cheltuieli

86.405

32.99

33.089

0

0

0

A justări privind
provizioanele

137.818

1.176.385

-1.316.658

Cheltuieli cu
despăgubiri din active ced

Cheltuieli financiare

188.098

188.863

153.456

REZULTATE TOTALE
BRUTE

697.14

637.89

-1.270.217

Rezultat din exploatare

790.863

751.234

-1.164.942

Rezultat financiar

-93723

-113.344

-105.275

Impozit pe profit/

133.896

115886

0

REZULTATE TOTALE
NETE

563.244

522.004

-1.270.217

2.3. APRECIEREA CAUZELOR CARE AU GENERAT INTRAREA IN INSOLVENTA
Obiectul principal de activitate al SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BUCURESTI SA este Lucrari de
Instalatii Electrice, cod CAEN 4321 și datorită faptului că începând cu anul 2009 întreaga economie a înregistrat
scăderi foarte mari în sectorul construcții și societatea debitoare a fost afectată.
Principalele cauze care au dus la apraiția stării de insolvență a SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO
BUCURESTI SA constau în:
- pentru realizarea lucrărilor, societatea a angajat un volum ridicat de resurse, apelând la credite bancare pe
termen scurt care au generat costuri suplimentare afectând rentabilitatea lucrărilor executate.
- societatea noastră a avut dificultăți în contractarea de lucrări specifice obiectului de activitate pentru
supraviețuirea în mediul concurentei ridicate a fost nevoită să liciteze sub 50% din valoarea scoasă la licitație
înregistrând astfel pierderi.
- îndatorarea societății a dus la scăderea considerabilă a stabilității financiare, cu implicații asupra finanțării.
-

costuri ridicate ale întreţinerii parcului propriu de utilaje, mai ales după reducerea volumului de lucrări;
- păstararea personalului în perspectiva revenirii volumului de lucrări.

- neplata lucrărilor la timp a obligat societatea să apeleze la credite bancare, plătind dobânzi și astfel a
înregistrat cheltuieli financiare suplimentare.
- întârzierile la plată au obligat societatea să amâne plata datoriilor către bugetul de stat, generând costuri
suplimentare prin dobânzi și penalități.

CAP. III AVEREA SOCIETATII
3.1. PREZENTARE GENERALA A ACTIVELOR SOCIETATII
ACTIV PATRIMONIAL AL SOCIETATII CONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE
La intocmirea planului de reorganizare s-au avut in vedere activele existente in patrimoniul societatii la data de
15.12.2014

TERENURI / LOCATII - S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” Bucuresti S.A.

Nr.
crt.
1

Suprafata / m.p.

Adresa locatie

Teren proprietate =
6900,11 din care 950,59
m.p. in indiviziune

Bucuresti, str. Candiano Popescu, nr. 3, sector 4
Ipoteca BRD

2

Bucuresti, str. Liniei, nr. 20, sector 6

Teren proprietate
=3909,73 m.p.

3

Localitatea Jilava, sos. Giurgiului, nr 29C , jud. Ilfov

Teren proprietate =
4473,32 m.p.

4

Localitatea Predeal, str. Soimului, nr. 8, jud. Brasov

Teren proprietate = 670
m.p.

Sechestru ANAF

1.CLADIRI
Locatia: Bucuresti, str. Candiano Popescu, nr. 3, sector 4-Ipoteca BRD

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire mijloc fix
Hala reparatii auto-Filaret, 185.885 mp
Platforma betonata At. Auto Filaret 450 mp
Baraca metalica, 7 mp, Filaret
Baraca metalica, 12 mp, Filaret
Cabina modulara de paznic
Baraca metalica, 22.00 mp, dep. Filaret

P.I.F.

Valoare RON

06.1982
02.2000
12.1978
12.1978
01.2008
06.1999

47174.00
16561.00
953.00
569.00
5155.00
882.00

7.

Baraca metalica vopsitorie auto, Filaret, 243
mp

12.2000

34495.00

8.

Baraca metalica pt. incalzit cable, 46 mp
Filaret

12.1972

1306

9.

Gard beton + porti metalice incinta Filaret
60mp

12.1998

26790.00

10.

Cladire ad-tive – pt. intr. Prod Filaret
1753.395 mp

01.1940

1364961.00

2.CLADIRI
Locatia: com Jilava, sos. Giurgiului, nr. 29 C, jud. Ilfov

Nr.crt.

Denumire mijloc fix

P.I.F.

Valoare RON

1.
2.
3.

Baraca Metal 23.10 mp – C2
Cabina metal poarta 5.66 mp –C10
Depozit agregate aer liber Jilava 411.21 mp –C 11

06.2002
06.2002
06.2002

579.00
142.00
7214.00

4.

Magazie materiale Statia Jilava, 125.80 mp – C8

01.1995

53146.00

5.

Baraca metalica montaj trape 22.2 mp

12.1999

557.00

6.

Statie de betoane Jilava (silozuri) 130.79 mp –C12

03.1984

5110.00

7.

Statie de betoane Jilava (silozuri) 130.79 mp –C12

03.1984

5110.00

3.CLADIRI
Locatia: localitatea Predeal, str. Soimului, nr. 8, jud. Brasov-Sechestru ANAF

Nr.crt.
1.

Denumire mijloc fix
Imobil oras Predeal (str. Soimului, nr.8)
137.17 mp

P.I.F.

Valoare RON

10.1998

344842.00

4. Mijloace fixe

Nr. Crt

Tip mijloc fix

Nr.
Inmatriculare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Taietor asphalt
Grup sudura
Grup electrogen pram
Compactor
Compactor
Generator sudura
MAI Compactor
Compactor
Cilindru compactor
Freza noua
Compactor
Compactor
Motopompa
Pompa spalc
Compactor
Grup electrogen
Grup electrogen
Grup sudura
Freza noua
Buldozer
Drujba noua
Grup sudura
Grup nou
Generator aer cald
Buldozer
Grup electrogen
Drujba
Compresor
Compresor
Bascula 6135
Bascula 6135
Bascula 6135
Camion R 8135
Dacia
Compresor
PRB R 8135

25321
215000
215002
215013
215014
215018
215020
215026
215029
215035
215042
215045
215046
215047
215049
215053
215060
215061
215071
215075
215077
215080
215109
215122
401577
505617
806006
B-02602
B-02603
B 02 WLF
B 02 WLM
B 02 WMG
B 02 WXJ
B 02 WXZ
B 03330
B 03 KJW

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Macara 12,5t
Compresor
Dacia
3 Buldoexcavator 28145
3 SAP 1 tractor U 650
Sap 4 tractor
Macara
W.Passat
Dacia
Incărcător Jilav
Basculanta 10215
Basculanta 10215
Compresor 24143
Compresor Atlas 24144
Dacia
Logan 5717
Logan 4931
Logan 4932
Renault
Dacia
Nisan PRB17m
SA
Microbuz
Peugec
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot PRAM
Cifa
Logan
Placa vibratoare 28128
Macara 40 tone
Generator aer cald
Generator aer cald
Maşina de tras cablu
Dispozitiv de sustinere a
cablului
Maşina de taiat stalpi

B 04 KAJ
B 05742
B 05 XEV
B 09 ELK
B 11 JPM
B-11-NGL
B-14-UOW
B- 32-ELC
B- 34-ELC
B-3569
B - 38 - ELC
B - 39 - ELC
B- 40 - ELK
B- 41 - ELK
B- 42 - ELC
B- 42 - UVF
B- 42 - UWU
B- 42 -UWV
B- 43 - FFW
B- 44 - ELC
B- 50 - WIU
B- 53 - TTS
B- 61 - FJM
B- 79 -VXS
B- 79 - VXT
B- 79 - VXW
B- 79 - WXN
B- 84 - JHC
B- 84 - UPF
B- 98 - WKR
28128
B - 993 - ELC
215123
215128
B- 09890
215125
215124

3.2. DATORIILE SOCIETATII
Conform planului de reorganizare – Tabelul definitiv al creantelor cuprinde urmatoarele categorii de creante:
TABEL DEFINITIV
al Creanţelor înregistrate faţă de debitorul
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BUCURESTI S.A.
Nr.
crt.

1

2

CREDITOR

Valoarea
creanţei
solicitate

Valoarea
creanţei
acceptate

în grupa

2,694,725.57

66.37

38.71

1,365,570.00

1,365,570.00

33.63

19.62

4,295,570.00
Creanţe salariale conf. art. 123 pct. 2

4,060,295.57

100.00

58.32

809,604.00

100.00

11.63

Creanţe garantate conf. art. 121 alin.1 pct.2
BRD-GSG SA
2,930,000.00

Ponderea %
în total

DGFP BUCURESTI

Total Creanţe garantate

3

SALARIATI
809,604.00
Total Creanţe salariale
809,604.00
Creanţe bugetare conf. art. 123 pct. 4

4

5

6

100.00

809,604.00

11.63

DGITL SECTOR 4
44,165.25

44,165.25

90.39

0.63

2,769.06

2,769.06

5.67

0.04

1,926.00

1,926.00

3.94

0.03

48,860.31

100.00

0.70

22,045.38

22,045.38

1.08

0.32

154.83

142.62

0.01

0.00

DITL SECTOR 6

ORASUL PREDEAL

Total Creanţe bugetare
48,860.31
Creanţe chirografare conf. art. 123 pct.7
7

8

ACCEPT SRL

ADMINISTRATIA
NATIONALA
"APELE ROMANE"

Temeiul creantei
Observaţii

conform extras
cont BRD din
31.12.2014
conform
declaratiei de
creanta
---------

contracte
individuale de
munca
---------

conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
---------

conform
declaratiei de
creanta
respinse
penalitatile
nefacturate

9

10
11

12

13

ANTONIO'S
CONSTRUCTION
& DEMOLITIONS
SRL

365,633.18

365,633.18

17.90

5.25

2,331.20

2,331.20

0.11

0.03

APA NOVA
BUCURESTI SA

3,791.44

3,791.44

0.19

0.05

ALCO UNIVERSAL
SRL

3,492.51

3,492.51

0.17

0.05

2,632.83

1,860.00

0.09

0.03

1,223.88

-

0.00

0.00

786.86

786.86

0.04

0.01

4,372.82

4,372.82

0.21

0.06

16,102.72

13,280.72

0.65

0.19

8,053.25

8,053.25

0.39

0.12

63,619.32

63,619.32

3.11

0.91

976.25

976.25

0.05

0.01

21,286.50

21,286.50

1.04

0.31

13,727.30

13,727.30

0.67

0.20

25,071.00

21,873.82

1.07

0.31

20,544.17

20,544.17

1.01

0.30

3,944.00

3,944.00

0.19

0.06

ALIZ METAB SRL

ASCENSORUL SA

14

BUSE GAZ SRL

15

COMPREST SA

16

CONSOLIGHT
COM SRL

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CONSTRIF SA

DIACONESCUMOLDOVAN SCA
EL-MONT SRL

ELECTRICA
FURNIZARE SA
ENEL
DISTRIBUTIE
MUNTENIA SA
ENEL ENERGIE
MUNTENIA SA
ENI ROMANIA
SRL
EURO
CONSTRUCT
TRADING 98 SRL
EUROTRAINING
SOLUTION SRL

conform cererii
din dosarul
nr.22373/3/2013

sub conditia
timbrarii
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
respinse
penalitatile
nefacturate
cerere depusa
tardiv
sub conditia
timbrarii
conform
declaratiei de
creanta
respinse
penalitatile
nefacturate
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
respinse
penalitatile
nefacturate
conform
declaratiei de
creanta
sub conditia
timbrarii

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

GDF SUEZ
ENERGY
ROMANIA SA
GREAT
PROTECTION SRL

35,235.44

35,235.44

1.72

0.51

4,162.07

4,162.07

0.20

0.06

GRECU
UNIVERSAL SRL

10,178.07

10,178.07

0.50

0.15

GRIM INDUSTRIE
SRL

7,218.29

7,218.29

0.35

0.10

IMSAT PROIECT
SA

19,570.97

19,370.97

0.95

0.28

15,276.80

14,185.60

0.69

0.20

74,794.23

36,254.77

1.77

0.52

66,174.61

2,668.34

0.13

0.04

571.53

571.53

0.03

0.01

1,314.76

1,314.76

0.06

0.02

8,298.52

1,496.95

0.07

0.02

88,796.13

88,796.13

4.35

1.28

6,200.00

6,200.00

0.30

0.09

9,797.60

9,597.60

0.47

0.14

IN.TO.CO. SRL

INDUSTRIAL
ACCESS SA
INSTAL 2000 SRL

IRIDEX GROUP
PLASTIC SRL
LAFARGE
AGREGATE
BETOANE SA
MADISON SRL

MONTAJ
ELECTRIC SRL
PFA DEICA
DANIEL
PGA ELECTRIC
SRL

conform
declaratiei de
creanta
sub conditia
timbrarii
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
respinsa
contravaloarea
taxei de timbru
respinsa factura
emisa dupa data
deschiderii
procedurii
conform
declaratiei de
creanta
respins debit
nedatorat conf
evidentelor
debitorului
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
respins debit
nedatorat conf
evidentelor
debitorului
conform
declaratiei de
creanta
sub conditia
timbrarii
respinsa
contravaloarea
taxei de timbru

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

S.C.PIRCALABELU
SRL

79,994.31

74,374.31

3.64

1.07

PRO FORTUNA
CONSTRUCT SRL

31,465.79

31,465.79

1.54

0.45

PROCERT
LABORATORY SRL

3,013.01

3,013.01

0.15

0.04

1,560.66

1,543.73

0.08

0.02

23,713.22

-

0.00

0.00

1,177.21

809.36

0.04

0.01

55.29

55.29

0.00

0.00

29,856.31

29,856.31

1.46

0.43

22,230.42

22,230.42

1.09

0.32

1,927.81

1,927.81

0.09

0.03

36,648.92

36,520.01

1.79

0.52

406,679.36

355,726.39

17.41

5.11

59,633.85

59,633.85

2.92

0.86

3,369.00

3,369.00

0.16

0.05

4,092.00

4,092.00

0.20

0.06

RER ECOLOGIC
SERVICE
BUCURESTI REBU
SA
REPCONS SRL
ROMANO
ELECTRO SRL
ROSAL ECOLOGIC
& RECYCLING
SYSTEM SRL
SATC
TELECONSTRUCT
SRL
SCHNEIDER
ELECTRIC
ROMANIA SRL
SCHRACK
TECHNIK SRL
SERVICII
ENERGETICE
MUNTENIA SA

SIEMENS SRL

SIPP SECURITY
UNIT GROUP SRL
SNAKE TRANS SRL

R.M. CONECT SRL

respinsa
contravaloarea
onorariului
avocatial
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
respinse
penalitatile
nefacturate
creanta
nedatorata
respinse
penalitatile
nefacturate
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
crenta admisa
partial sub
conditia
timbrarii;
respinsa factura
emisa dupa data
deschiderii
procedurii
respinse
penalitatile
nefacturate
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta

55

56

57

58

59

60

61

TEHNHO FOF SRL

conform
declaratiei de
creanta
conform
declaratiei de
creanta

3,953.91

3,953.91

0.19

0.06

12,000.00

12,000.00

0.59

0.17

11,596.03

10,669.51

0.52

0.15

106,405.75

106,205.75

5.20

1.53

11,833.36

11,833.36

0.58

0.17

VILCON PREST
SRL

432,414.06

432,414.06

21.17

6.21

VODAFONE
ROMANIA SA

32,326.87

32,326.87

1.58

0.46

2,243,325.60

2,043,032.60

100.00

29.35

---------

7,395,433.91

6,961,792.48

--------

100.00

---------

TEIUSANU
MINERVA AUDITOR
FINANCIAR
TOTAL STRADA
SRL
UNIMEC SRL

VILCON 2000 SRL

respinse
penalitatile
nefacturate
respinsa
contravaloarea
taxei de timbru
conform
declaratiei de
creanta
ca urmare a
solutionarii
contestatiei
conform
declaratiei de
creanta

Total Creanţe chirografare

Total Creante

CAP. IV DESFASURAREA PLANULUI DE REORGANIZARE
4.1. Categoriile de creante:
1. Creantele garantate – sunt creantele persoanelor juridice din tabel –BRD si Directia Generala a Finantelor
Publice – Municipiul Bucuresti, care beneficiaza de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul societatii.
Conform planului de reorganizare vor fi distribuite in procent de 100%.
2. Creantele bugetare - sunt creantele pentru taxe si impozite si accesorii la D.G.I.T.L Sector 4, D.G.I.T.L Sector 6
si Primaria Oras Predeal. Conform planului de reorganizare vor fi distribuiti in procent de 100%, ce vor fi achitate in
primul trimestru de la confirmarea planului de reorganizare.
3. Creante salariale
Sunt creantele care apartin salariatilor S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" BUCUREŞTI S.A. si care, conform
planului de reorganizare, vor fi distribuite in procent de 100%.
4. Creante chirografare- reprezinta creantele apartinand creditorilor societatii mentionati in tabelul definitiv care
nu au constituite garantii sau nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, conform planului de reorganizare vor
fi distribuite in procent de 100%.

4.2. Analiza comparativa reorganizare – faliment privind achitarea creantelor.
Prin planul de reorganizare propus de creditorii detinand cel putin 20% din masa credala, se achita creditorilor
suma de 6.961.792,48 lei reprezentand 100% din totalul masei credale.
Acceptarea planului de reorganizare este o solutie net favorabila in comparatie cu lichidarea societatii, datorita
considerentelor financiare cat si a argumentelor.
In cazul reorganizarii judiciare se poate prevedea redresarea societatii prin restructurare si continuarea activitatii
si a vanzarii unor bunuri care nu sunt necesare activitatii comerciale.
In cazul falimentului activele se vor valorifica in regim de vanzare fortata, la valoarea de lichidare a acestora,
care este substantial mai mica decat valoarea de piata.
O incercare de valorificare prin vanzare fortata acestor mijloace fixe in conditiile actuale, in care piata este
blocata, pe langa valoarea redusa care se poate obtine necesita un timp indelungat si implica costuri suplimentare de
intretinere si paza.
Creditorii garantati- prin planul de reorganizare isi conserva garantiile, recuperand totodata 100% din valoarea
creantei acestora.
Creditorii bugetari –prin planul de reorganizare , recupereaza 100 % creanta in primul trimestru de la
confirmarea planului de reorganizare, iar in cazul lichidarii, creanta se va recupera in procent mai mic, plata
realizandu-se in primul trimestru al anului 1, dupa votarea si confirmarea planului. Societatea in varianta
continuarii activitatii , contribuie la bugetul de stat si asigurari sociale cat si la bugetele locale cu taxele si impozitele
pe care le genereaza.
Creditorii detinatori de creante salariale – prin planul de reorganizare recupereaza 100 %, plata datoriei
realizandu-se in trimestrele 3 si 4 ale primului an si trimestrul 1 din cel de-al doilea an al planului de reorganizare.
Creditorii chirografari – furnizori de materiale si servicii, continuind activitatea creaza posibilitatea continuarii
relatiilor comerciale, recuperand totodata 100% din creante.
In concluzie, conform considerentelor prezentate , urmare acceptarii si urmaririi planului de reorganizare se
creaza posibilitatea de plata a creantelor conform planului prezentat.
4.3 Planul de reorganizare judiciara –prezentare generala
Se vor urmari in permanenta corelarea portofoliului de lucrari in derulare, diversitatea si complexitatea acestora
cu structura organizatorica si de personal si de dotari necesare.
In prezent SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" BUCUREŞTI S.A. are contracte in derulare in valoare de
5.460.275,34 lei, cu profitul prognozat de 1.689.453 lei a caror finalizare se realizeaza pana in trimestrul IV 2016.

LUCRĂRI IN DERULARE LA S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" BUCUREŞTI S.A.
IN DATA DE 01.03.2015
4.4 Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare
DENUMIRE LUCRARE .
NUMĂR CONTRACT/DATA

DENUMIRE
CLIENT

VALOARE CONTRACT
(EXCLUSIV TVA)

REST DE
EXECUŢIE
(EXCLUSIV TVA)

MODERNIZARE SI
CONSOLIDARE T144 - SE
NORD (130551/2011)

S.C. ENEL
DISTRIBUŢIE
MUNTENIA S.A.

209.983,71 Lei

2

MODERNIZARE SI
TELECONTROL STATIA DE
TRANSFORMARE 110/20KV
DRUMUL TABEREI
(130565/2011)

S.C. ENEL
DISTRIBUŢIE
MUNTENIA S.A.

2.970.000,00 Lei

3

LOT 1: EFECTUAREA
LUCRĂRILOR DE
MENTENANTA PENTRU
INSTALAŢIILE MT-JT
SCOASE DE SUB TENSIUNE
PENTRU EDM, ZONA DE
REŢEA MT-JT BUCUREŞTI,
U.O. SUD (430584/2014;
ACORD CADRU PE 3 ANI)
ELCO-B ESTE
SUBCONTRACTANT AL S.C.
SIMCO INTERNATIONAL
IMPEX S.R.L.

S.C. ENEL
DISTRIBUŢIE
MUNTENIA S.A.

9.432.529,50 Lei
COTA ELCO-Bucuresti:
1.886.505,90 Lei

-CONFORM
CONTRACTELOR
SUBSECVENTE CE
SE PRIMESC
ULTERIOR

4

LOT 2: EFECTUAREA
LUCRĂRILOR DE
MENTENANTA PENTRU
INSTALAŢIILE MT-JT
SCOASE DE SUB TENSIUNE
PENTRU EDM, ZONA DE
REŢEA MT-JT ILFOV, U.O.
EST (430585/2014; ACORD
CADRU PE 3 ANI) ELCO-B
ESTE SUBCONTRACTANT
AL S.C. SIMCO
INTERNATIONAL IMPEX
S.R.L.

S.C. ENEL
DISTRIBUŢIE
MUNTENIA S.A.

1.500.008,00 Lei
COTA ELCO-Bucuresti:
375.002,00 Lei

-CONFORM
CONTRACTELOR
SUBSECVENTE CE
SE PRIMESC
ULTERIOR

CONFECŢIONAT TRAPA
MARE SI TRAPA MICA
(434306/2014)

S.C.
ELMAROM
GRUP S.A.

1

5

TOTAL ELCO-Bucureşti

18.784,00 Lei

5.460.275,34 Lei

209.983,71 Lei

25.000,00 Lei

18.784,00 Lei

