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1. Dispozitii generale 

1.1. Prezentare generala 



Prezentul plan are ca scop fundamental reorganizarea judiciara a societatii CETA-MET 
SRL, societate aflata in stare de insolventa. Cauzele care au condus societatea la starea de 
insolventa pot fi sintetizate dupa cum urmeaza: 

 Blocajul pietei imobiliare si implicit a constructiilor, ceea ce a avut o influenta 
negativa asupra contractarii  de  lucrari  si  realizarii  obiectului  de  activitate  a  societatii  - 
Fabricarea  de  constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 

 Termene mari de incasare a creantelor; 
 Lichiditate scazuta;  
 Pierderile realizate in ultimele doua exercitii financiare

Prezentul plan de reorganizare reprezinta un document oficial elaborat de catre debitoarea 
SC  CETA-MET  SRL  in  conditiile art.94  alin.1,lit.  a)  din  Legea  nr.85/2006, modificata  si 
completata, ce prevede reorganizarea debitoarei prin continuarea activitatii.

La  fundamentarea  planului  s-a  adoptat  o  strategie  prudenta  de  evaluare  minimala  a 
potentialului si a resurselor debitoarei.

1.2. Scopul planului
Planul  de  reorganizare  prevede  perspectivele  de  redresare  in  raport  cu  posibilitatile  si 

specificul  activitatii  debitoarei,  cu  mijloacele  financiare  disponibile  si  indica  modalitatea  si 
termenele la care se face lichidarea pasivului prin plata fiecarui creditor inscris in tabelul definitiv al 
creantelor.

Obiectivul principal al planului il constituie mentinerea activitatii firmei, diversificarea 
productiei prin infiintarea activitatii de executare produse finite din material lemnos si achitarea 
intr-o masura cat mai mare a creantelor. 

 Reorganizarea operationala si financiara are in vedere achitarea  în cea mai mare parte a 
creantelor restante,  prezentand  o  situatie  de  restituire  a  obligatiilor  fata  de  creditori,  într-un 
cuantum  net superior cu cel  la care s-ar fi îndestulat acestia în cazul în care s-ar fi initiat procedura 
de faliment. 

 
1.3. Domeniul de aplicare a planului

Dupa  confirmarea  planului  de  catre  judecatorul-sindic,  activitatea  debitoarei  se  va 
reorganiza in mod corespunzator masurilor prevazute in plan.

1.4. Temeiul legal pentru planul de reorganizare
Prezentul plan de reorganizare a fost intocmit in conformitate cu prevederile:
 Legii nr.85/2006, modificata si completata 
 Legea nr.31/1990, republicata, modificata si completata 

2. Prezentarea societatii 

2.1. Date generale

2.1.1. Denumire
Denumirea societatii este CETA-MET Societate cu Raspundere Limitata, abreviat SC 

CETA-MET SRL.

2.1.2. Statut juridic



SC CETA-MET SRL este persoana juridica romana, care este organizata sub forma unei 
societati  cu  raspundere  limitata  in  conditiile  art.168  si  urmatoarele   din  Legea  nr.31/1990, 
republicata, modificata si completata prin Legea nr. 284/2008, Codului civil, Codului comercial si 
Statutului societatii.

2.1.3. Capital social
Capitalul social al SC CETA-MET SRL, subscris si varsat, este integral privat roman si este 

in valoare de 200,00 lei. Acesta este format din 20 parti sociale cu o valoare de 10 lei/parte sociala.

2.1.4. Structura actionariatului. Conducerea societatii
SC CETA-MET SRL este condusa de un administrator,  in persoana d-nului Steriu Liviu 

Cristian care este şi asociat unic . 

Nume Studii Vârsta 
(ani)

Vechime 
  In

firma 
Poziţie

Steriu Liviu Cristian

Univ.”OVIDIUS” Constanta 
Fac.INGINERIE-MASINI SI 
UTILAJE  PENTRU 
CONSTRUCTII

45 3 ani Asociat         si 
Administrator

2.1.5. Sediul social 
Sediul social declarat la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Constanta este in Constanta, Str. Dreptatii, nr. 10, Judetul Constanta.

2.1.6. Inmatriculare, inregistrare
SC CETA-MET SRL este inmatriculata la ONRC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. 

J13/629/2009  si are codul unic de inregistrare 25248223, cu atribut fiscal RO.

2.2. Domeniul de activitate
Obiectul de activitate principal al societatii este “ Fabricarea de constructii metalice si parti 

componente ale structurilor metalice”- cod CAEN 2511. 

2.3. Scurt istoric 
 Societatea  comerciala  CETA-MET  SRL,  de  la  înfiinţare  (in  anul  2009)  si  pana  in  

prezent,  a  desfăşurat  activitati  privind  confectionarea,  comercializarea  si  montarea  confectiilor 
metalice. Aceste produse sunt destinate in special constructiilor metalice industriale.

Gama  lucrarilor   s-a  diversificat  pe  tot  parcursul   activitatii  pana  in  prezent  datorita  
cerinţelor pieţei, ajungând sa cuprindă: 

1. constructii industriale, hale, depozite;
2. case vacanta cu structuri din beton, metal, panouri Sandwich, lemn;
3. confectii metalice din teava sudata
4. structuri  de rezistenta pentru Supermarket-uri
5. rezervoare pentru produse petrochimice 
6. case pompe pentru produse petroliere;
7. instalatii de alimentare cu apa si canalizari din conducte metalice, fonta, HOBAS sau PEHD;
8. utilaje energetice si termice, instalatii PSI;

  



2.4. Organizarea societatii
Sediul social declarat la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Constanta al SC CETA-MET SRL este  situat in Constanta, Str. Dreptatii, nr. 10, iar activitatea se 
desfasoara atat la punctul de lucru situat in loc. Constanta, str.I.C.Bratianu nr.45, cat si in santierele 
de constructii.

2.5.  Principalii clienti
                Principalii clienti ai societatii sunt:

- SC TMUCB Midia Navodari
- SC DECIROM SA Constanta
- SC CEMROM SA Constanta
- SC EUROCONSTRUCT SA
- SC EDIL ENGINEERING SA Buzau
- SC OTTI'S SRL Constanta
- SC OIL TERMINAL SA 

3. Analiza evolutiei economice a societatii

3.1. Analiza rezultatelor economico-financiare pe ultimii  3 ani
   

 Evolutia financiara 2009 - 2011 

 DENUMIRE INDICATOR 2009 2010 30.06.2011 2011
Cifra de afaceri neta  443472 226157 116636 388510

Venituri din exploatare  443472 227931 117442 389345

Cheltuieli din exploatare    396404 241415 195071 428506

Rezultatul din exploatare  47068 -13484 -77629 -39161
Venituri financiare    10 5 4 6

Cheltuieli financiare  0 0 0 0

Rezultatul financiar 10 5 4 6
Venituri extraordinare  0 0 0 0

Cheltuieli extraordinare  0 0 0 0

Rezultatul brut  47068 -13479 -77625 -39155
Impozit pe profit  13304 11140 1782 0

Rezultatul net  33774 -24619 -79407 -39155

Analizand cifra de afaceri, observam, o valoare a  acesteia in anul 2009 de 443472 lei, iar in 
anul 2010 datorita reducerii activitatii din exploatare ca urmare a conditiilor economice dificile CA 
a scazut la 226157,00 lei, atingand nivelul de 116636,00 lei  la jumatatea anului 2011, ca in 
semestrul doi al anului 2011 sa cresca pana la 388510,00 lei . 

 
                              



                                3.1.1.Analiza bilantului

În vederea analizei bilanţului este necesară studierea activului care grupează mijloacele şi a 
pasivului care indică resursele de care dispune întreprinderea, pe perioada 2009 – 2011. 

Echilibrul financiar, desemnează egalitatea dintre sursele financiare şi mijloacele economice 
necesare desfăşurării activităţii de comercializare şi investiţii, pe termen lung si scurt.

Aprecierea echilibrului  financiar  se realizeaza prin intermediul  indicatorilor  de echilibru: 
fond de rulment (FR), nevoie de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (NT).

Nivelul indicatorilor de echilibru se prezinta astfel:

             
Cpm = Cpr+DTML 
FR = Cpm-In   
FRp = Cpr-In 
NFR = (St+Cr+ChAv)-(DTS+VAv) 
TN = FR- NFR

Fondul de rulment (FR)  este destinat finanţării  activelor circulante.  În perioada analizată 
acest indicator înregistrează înregistrează valori pozitive in 2009 si 2010 şi negativa in anul 2011, 
situaţie apreciată ca fiind nefavorabilă, deoarece activele circulante sunt acoperite într-o mai mică 
măsură din resurse permanente. 

Necesarul de fond de rulment (NFR), reprezintă partea din activele circulante ce trebuie 
finanţate din surse stabile permanente. Şi nivelul acestui indicator atinge valori negative în perioada 
2010 - 2011 ca urmare a creşterii substanţiale a elementelor de pasiv (obligatii bugetare, furnizori) 
faţă de elementele de activ (stocuri, creanţe). 

Spre deosebire de fondul de rulment care reflectă echilibrul pe termen lung, necesarul de 
fond de rulment reflectă echilibrul curent al întreprinderii,  este mai fluctuant, mai instabil decât 

Indicatori Formula
31/12/2009 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2011

Active imobilizate In 0 3,000 3,000 3,440
Stocuri St 39,126 46,232 46,013 39,199
Creante Cr 51,123 105,790 35,159 61,232
Disponibilitati banesti Db 2,614 12,651 99,206 22,753
Cheltuieli in avans ChAv 0 0 0 0
Capital propriu Cpr 33,974 9,355 -70,052 -27,651
Datorii pe termen mediu si lung DTML 0 0 0 0
Capital permanent Cpm 33,974 9,355 -70,052 -27,651
Datorii pe termen scurt DTS 58,889 158,318 253,430 156,057
Venituri inregistrate in avans Vav 0 0 0 0
Pasiv total=Activ total Pt=At 92,863 167,673 183,378 128,406
Fondul de rulment FR 33,974 6,355 -73,052 -31,091
Fondul de rulment propriu FRp 33,974 6,355 -73,052 -31,091
Necesar de fond de rulment NFR 31,360 -6,296 -172,258 -55,626
Trezorerie neta TN 0 0 0 0



fondul de rulment şi depinde de urmatorii factori: cifra de afaceri, durata ciclului de produţie, durata 
de rotaţie a stocurilor, decalajul dintre termenul de recuperare al creanţelor şi termenul de plată al 
furnizorilor.

Trezoreria neta (Tn),  reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de 
rulment.  Evoluţia  nefavorabilă  a  FR si  NFR influenţează  negativ  trezoreria  netă.  În  acest  caz, 
nevoia de fond de rulment nu poate fi finanţată în întregime din resurse permanente, fiind necesar să 
se apeleze  la  credite  bancare  pentru a  acoperi  parţial  nevoia de finanţare  generată  de ciclul  de 
exploatare.  O  asemenea  situaţie  atenţionează  asupra  echilibrului  financiar,  societatea  fiind 
considerată vulnerabilă. 

3.1.2.Analiza contului de profit si pierdere

DENUMIRE INDICATOR 2009 2010 2011
Cifra de afaceri neta  443472 226157 388510

Venituri din exploatare  443472 227931 389345

Cheltuieli din exploatare    396404 241415 428506

Rezultatul din exploatare  47068 -13484 -39161
Venituri financiare    10 5 6

Cheltuieli financiare  0 0 0

Rezultatul financiar 10 5 6
Venituri extraordinare  0 0 0

Cheltuieli extraordinare  0 0 0

Rezultatul brut  47068 -13479 -39155
Impozit pe profit  13304 11140

Rezultatul net  33774 -24619 -39155

Analiza  contului de profit şi pierdere,  are rolul de a infăţişa performanţele financiare ale 
activităţii desfaşurate de societate în perioada 2009 – 2011.

Se observă că în perioada analizată societatea finalizează anul 2009 cu rezultate pozitive. În 
anul 2010, pierderea este de -24.619 lei iar până la sfarsitul anului 2011 societatea înregistrează o 
pierdere de  -39.155 lei.

Veniturile din exploatare inregistrează un punct de maxim în anul 2009 (443.472 lei).
Scăderea cifrei de afaceri se datorează crizei economice care a început în anul 2009. 
Lipsa  lichidităţilor  a  condus  la  întârzierea  la  plată  a  datoriilor  către  furnizori,  buget  si 

implicit la creşterea penalităţilor.

 3.2. Aprecierea cauzelor si imprejurarilor care au condus la starea de 
insolventa

Activitatea  societatii  se  caracterizeaza  printr-o anumita  specificitate  data  de faptul  ca  in 
domeniul  constructiilor-montaj  industrial,  activitatea  se  desfasoara  in  cicluri  sezoniere,  ceea  ce 
influenteaza si capacitatea de productie si desfacere a societatii.  



La  acest  aspect  se  adauga  si  faptul  ca  decontarea  productiei  se  realizeaza  la  termene 
indepartate de data emiterii  facturilor,  ceea ce face ca lipsa disponibilitatilor banesti sa afecteze 
plata la scadenta a obligatiilor bugatare si comerciale.

Nedecontarea la termenul scadent a facturilor emise a generat lipsa de disponibilitati banesti 
ale societatii si a creat starea de insolventa a SC CETA-MET SA.

Cauzele care au condus la încetarea de plăti sunt de ordin intern:
− starea de insolvenţă a societăţii ce se manifestă începând cu anul 2010, pe fondul scăderii cifrei 

de afaceri  în contextul  crizei   economice care a afectat  si activitatea de cconstructii  montaj 
industrial, piaţă pe care a activat preponderent  societatea; 

− capacitatea de valorificare a productiei care este influentata de ciclicitatea sezoniera, stiut fiind 
faptul ca in domeniul constructiilor-montaj activitatea se reduce in perioada sezonului rece.

In  privinta cauzelor  externe, specificul  activitatii  societatii  si  numarul  relativ  mare  de 
societati  specializate  care  activeaza  pe aceasta  piata  constituie  imprejurari  care  au contribuit  la 
starea de insolventa a societatii.

4. Prezentarea, evaluarea si previzionarea activitatii de reorganizare 

4.1. Perspectivele de redresare

Mentinerii activitatii societatii se poate realiza prin coroborarea laturilor logistice, sociale si 
umane cu o viziune de perspectiva, adica sa se conceapa intreaga activitate economica in termenii 
profitabilitatii si satisfacerii consumatorilor care permite integrarea in conditiile economiei de piata 
actuale. 

Revigorarea accentuata a activitatii va fi posibila prin extinderea si diversificarea activitatii 
de  confectii metalice  care, la data elaborarii planului, a fost reactivata prin contractul ferm incheiat  
cu  SC  TMUCB SA,  contract  ce  asigura  o  cifra  de  afaceri   de  180000  USD,  precum si  prin 
incheierea de contracte ferme cu alti beneficiari decat cei traditionali.

Un  alt  domeniu  de  activitate,  pe  care  societatea  si-a  propus  sa-l  dezvolte,  il  reprezinta 
lucrarile de montaj utilaj tehnologic pentru rafinarii, confectia si montajul produselor din lemn si 
derivate, executarea lucrarilor de termoizolatie (anvelopari) pentru cladiri. 

Din  cele  prezentate  se  observa  ca  societatea  are  in  perspectiva  un  orizont  pe  termen  
mediu si lung si nu este limitata la masuri pe termen scurt.

Pentru  asigurarea  eficientei  economice  in  masura  sa  asigure  realizarea  planului  de 
reorganizare, avand in vedere faptul ca evolutia cifrei de afaceri este limitata cel putin in primul an 
de plan de criza economica, se impune o analiza pertinenta si realizarea de masuri de reducere a 
costurilor  in  masura  sa  contribuie  la  cresterea  profitabilitatii  si  implicit  a  resurselor  financiare 
disponibile pentru realizarea planului de reorganizare.

4.2.  Masuri de reorganizare

SC CETA-MET SRL va continua sa isi desfasoare activitatea in domeniul sau de activitate 
si anume extinderea si diversificarea produselor de confectii metalice.
           Planul de reorganizare prevede :

– pastrarea  de  catre  societate   a  conducerii  proprii  a  acesteia,  sub  supravegherea 
administratorului  judiciar,  in  sensul  ducerii  la  indeplinire  a  prevederilor  acestui  plan  de 
reorganizare,  in  vederea  sustinerii  activitatii  curente  care  reprezinta  principala  sursa  de 



acoperire  a  datoriilor  si  sa  nu  conduca  la  inregistrarea  de  pierderi  si/sau  marirea  masei 
credale.

– dezvoltarea  afacerii  prin  cooptarea  de  noi  clienti,  prin  crearea  unui  plan  de  marketing 
adaptat la situatia actuala, in conditiile crizei economice;

– respectarea cuantumului cheltuielilor curente de functionare prevazute in fluxul de numerar 
ce este cuprins in acest plan (Anexa 5.2 ).

– mentinerea  activelor  societatii  si  a  personalului  necesar  pentru  realizarea  activitatilor  de 
productie si de prestari servicii, astfel incat sa fie posibila realizarea obiectivelor prevazute 
in planul de reorganizare. 
Strategia de marketing adoptata de SC CETA-MET SRL in perioada urmatoare are in vedere 

utilizarea unor metode si tehnici de investigare a pietei, de adaptare permanenta a ofertei la nevoile 
consumatorilor produselor si serviciilor oferite de firma.

S-au avut si se au in vedere urmatoarele aspecte in penetrarea pietei:
-nivelul preturilor
-calitatea mărfurilor oferite
-extinderea geografica
-asigurarea calitatii produselor şi satisfacerea exigentei cumparatorilor
-cresterea gamei sortimentale

4.3. Modalitatea si termenele de lichidare a pasivului

4.3.1. Resursele financiare de sustinere a planului de reorganizare

Principalul obiectiv al societatii pe perioada de derulare a planului este obtinerea de resurse 
financiare pentru sustinerea acestuia. 

Situatia centralizata a evolutiei economico-financiare preconizata a se desfasura in perioada 
de reorganizare  se  prezinta  in  cash flow-ul  previzionat  (Anexa nr.5.2)  din care rezulta  ca prin 
aplicarea  masurilor  preconizare  societatea  isi  propune  realizarea  unui  cash  flow  in  masura  sa 
asigure plata datoriilor restante in valoare de 146855,50, conform graficului de esalonare.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a manifestat un grad ridicat de prudenta, 
mai ales la capitolul venituri, pentru a avea siguranta realizarii disponibilitatilor minime necesare 
realizarii planului respectiv platii in totalitate a datoriilor scadente.

Planul  de  reorganizare  propus  mizeaza  pe  profitul  obtinut  din  reactivarea,  cresterea  si 
diversificarea activitatii de confectii metalice . Resursele obtinute la acest capitol sunt orientate spre 
achitarea  datoriilor  curente  si  dezvoltarea  activitatii,  inclusiv  implementarea  masurilor  de 
reorganizare,  conducerea  societatii  avand  ca  obiectiv  prioritar  marirea  si  asigurarea  fondului 
comercial  pentru  activitatea  curenta,  posibilitatea  imbunatatirii  ritmului  de  aprovizionare  si 
desfacere cu marfa si productia, deci cresterea rulajului si in acelasi timp cresterea profitului.

   4.3.2. Modalitatea si termenele de plata a creantelor inscrise in tabelul 
definitiv al creantelor 

Tabloul definitiv al creantelor insumeaza  146855,50 lei creante certe.
Categoriile de creante sunt cuprinse in Tabelul definitiv al debitaoarei SC CETA-MET SRL 

dupa cum urmeaza :
1. Creante garantate........... .=   77.574,00 lei
2. Creante bugetare............ .=   59.681,50 lei
3. Creante chirografare....... =     9.600,00 lei



In  fundamentarea  planului  si  inclusiv  in  graficul  de  esalonare  al  rambursarii  creantelor 
(Anexa nr. 5.1) au fost incluse toate creantele certe inscrise in tabloul definitiv al creditorilor in 
suma de 146855,50 lei  

 Graficul a fost intocmit si fundamentat pe baza cash-flow-ului previzionat pe o perioada de 
3 ani si isi propune plata sumei de 146855,50 lei.

La elaborarea cash-flow-ului s-a avut in vedere un grad ridicat de prudenta care sa asigure o 
imagine  cat  mai  fidela  a  activitatii  viitoare  a  societatii  in  conditiile  in  care  trebuie  asigurate 
premisele  desfasurarii  in  conditii  optime  a  activitatii  curente  si  achitarii  obligatiilor  restante 
conform graficului de esalonare.

În planul de reorganizare se prevede ca prima plată a pasivului să se efectueze în termen  
de 6   luni de la confirmarea acestuia.

                    4.3.3.Despagubirile ce vor putea fi oferite creditorilor in cazul falimantului 
potrivit art.95 pct.5 din Legea 85/2006

Situatia comparativa a achitarii masei pasive pe categorii de creante, in cele 2 variante, plan 
de reorganizare si faliment se prezinta astfel :

NR.
CRT.

DENUMIRE CATEGORIE DE 
CREANTE

PLAN
DE REORGANIZARE

FALIMENT

1. CREANŢE GARANTATE 100 % 20 %
2. CREANŢE BUGETARE 100 % 10 %
3. CREANŢE CHIROGRAFARE 100 %  0 %

4.4.  Conducerea si administrarea debitorului

Pentru  punerea  sa  in  aplicare,  planul  prevede ca  exercitarea  conducerii  executive  sa  fie 
realizata de administratorul special, d-nul Steriu Liviu Cristian, sub supravegherea administratorului 
judiciar care ii va stabili limitele de competenta.

Dreptul  de  dispozitie  asupra  activelor  de  natura  imobilizarilor  corporale  ii  revine,  in 
conditiile legii insolventei, exclusiv administratorului judiciar. 

Concluzii 

Starea  de  insolventa  a  societatii  CETA-MET  SRL  a  fost  constatata  prin  deschiderea 
procedurii de insolventa la cererea  debitorului.

Elaborarea prezentului plan de reorganizare are ca finalitate plata tuturor creantelor inscrise 
la masa  credala  a SC CETA-MET SRL pe baza resurselor financiare  obtinute prin continuarea 
activitatii.

Creantele  in  suma  totala  de  146855,50 lei  se  preconizeaza  a  fi  integral  achitate  intr-o 
perioada de 36 luni, incepand de la data confirmarii planului.

Sursele  necesare  realizarii  planului  provin  din:  activitati  de  productie  si  comercializare 
confectii metalice. 

Masurile preconizate pe linia dezvoltarii si perfectionarii manageamentului, a cresterii de 
venituri prin diversificarea domeniiilor de activitate, a strictei supravegherii a costurilor, mentinerea 



increderii   clientilor  actuali  si  castigarea  de  noi  clienti,  precum si  implicarea  si  angajamentul 
conducerii societatii, creaza premisele realizarii planului la parametrii proiectati.

Redresarea societatii comerciale SC CETA-MET SRL, pe baza de plan de reorganizare este 
o alternativa viabila  pentru creditori,  singura categorie  de creante care se va putea indestula  in 
totalitate, in cazul declansarii procedurii falimentului este cea a creantelor salariale, procentul de 
recuperare a creantelor garantate fiind de  20%, a creantelor bugetare de 10%, singura categorie 
defavorizata fiind cea a creditorilor chirografari.

Administratorul  SC  CETA-MET  SRL  solicita  creditorilor  sa-i  acorde  increderea  prin 
votarea planului, asigurandu-i, totodata, ca starea de insolventa manifestata de societate reprezinta 
un fenomen conjunctural generat, in principal,  de disfunctionalitatile din mediul economic si ca 
poate fi depasita prin eforturi proprii si prin increderea acordata de toti participantii in procedura de 
reorganizare. 

SC CETA-MET SRL
Administrator special

                                                              Steriu Cristian



Anexa nr. 5.1

ERIOADA
36 LUNI – PRIMA PLATA 
SE EFECT.IN 6 LUNI DE 
LA CONFIRMAREA
PLANULUI DE 
REORGANIZARE

DGFP SPIT ISCIR STERIU 
LIVIU 
CRISTIAN

TOTAL
GENERAL

    1     LUNA 3879 286 0 0 4165
a  2 -a  LUNA 3877 0 1272.50 5149.5
a 3 -a  LUNA 3877 0 0 0 3877
a  4 -a  LUNA 3877 0 0 0 3877
a  5 -a  LUNA 3877 0 0 0 3877
a  6 -a  LUNA 3877 0 0 0 3877
a  7 -a  LUNA 3877 0 0 0 3877
a  8 -a  LUNA 3877 0 0 0 3877
a  9 -a  LUNA 3877 0 0 0 3877

a  10 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  11 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  12 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  13 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  14 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  15 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  16 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  17 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  18 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  19 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  20 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  21 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  22 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  23-a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  24 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  25 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  26 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  27 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  28 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  29 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  30 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  31 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  32 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  33 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  34 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  35 -a   LUNA 3877 0 0 0 3877
a  36 -a   LUNA 0 0 0 9600 9600

TOTAL GENERAL 135697 286 1272.5 9600 146855.5


