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Capitolul I.  Date generale, capital social, piata de valori mobiliare

              SPEP DROBETA S.A. este o societate comerciala pe actiuni, infiintata prin 
H.G.19/1991 si este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J25/98/1991, 
cod fiscal RO 1605558, avand sediul social in Orsova, str. Tufari nr.2, jud. Mehedinti.
Capitalul social este de 1.476.458 lei,impartit in 590583 actiuni cu o valoare nominala 
de 2,5 lei/ actiune, iar structura actionariatului este dupa cum urmeaza :
SC  SPET SHIPPING  S.A  BUCURESTI,  detine  un  numar  de  555.195  actiuni  ce 
reprezinta 94,008 %; 
alti  actionari detin un numar de 35.388 actiuni ce reprezinta 5,992 % ,reprezentand un 

numar de 838 actionari cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
           In ultimi trei ani actionarii  au stabilit ca intreg profitul obtinut sa fie repartizat 
conform legii  pentru  acoperirea  pierderilor  din  anii  precedenti  si  nu  au  fost  distribuite 
dividende.
Avand in  vedere  Legea  151/2014 in  care  se  prevedea  desfintarea pietei  RASDAQ in 
termen  de  12  luni,  in  data  19.02.2015  a  fost  adoptata  Hot.  AGEA  nr.141  privind 
tranzactionarea actiunilor  pe o piata secundara ATS-AeRO administrata de catre BVB. 
Cererea a fost depusa printr-un consultant  autorizat, si incepand cu data de 14.05.2015,  
prin  Decizia  ASF  nr.  672/09.04.2015,  actiunile  societatii  noastre  au  fost  admise  la 
tranzactionare  in  cadrul  unui  Sistem  Alternativ  de  Trazactionare  administrat  de  BVB, 
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sectiunea  instrumente  financiare  listate  pe  ATS,  Sectorul  Titluri  de  Capital,  Categoria 
Actiuni.

           Obiectul principal de activitate al SPEP DROBETA S.A. este cu specific de  
prestari  servicii  constand  in  operatiuni  portuare,  incarcari,  descarcari,  transbordari,  
manipulari diverse de marfuri, depozitari si diverse prestari de servicii portuare (chirii  
platforme  portuare  si  spatii,  utilitati).  Obiectul  secundar  consta  in  activitati  de 
alimentatie  publica  (restaurant),agrement  si  diverse  activitati  de  comert  (  vanzari 
produse)
Prin amplasarea porturilor, sectorul de activitate se desfasoara pe raza a 3 judete :  
Caras-Severin, Mehedinti si Dolj.
Societatea este organizata sa functioneze pe 3 centre de profit, dupa cum urmeaza :

- Orsova    –  cu porturile : Orsova si Tisovita

- Calafat    –  cu porturile : Calafat, Gruia si Cetate

- Moldova  – cu porturile : Moldova si Drencova
Activitatea societăţii se desfasoara pe baza urmatoarelor autorizaţii, avize şi acorduri :

 AUTORIZATIE DE DEPOZIT MH/376 emisa de Ministerul Agriculturii pentru 
cereale

 AUTORIZAŢIE ALIMENTAŢIE PUBLICA NR. 57960250/2003
Societatea dezvolta relatii  comerciale cu societati bazate pe importul si exportul de 
marfuri  care sunt  tranzitionate prin porturile  apartinind societatii  noastre.Aici  putem 
exemplifica  relatii  stabile,  cum  ar  fi  pentru  marfa  in  vrac  S.C.  ADM  ROMANIA 
SRL(cereale),  S.C.BOREALIS  LATE   SRL   pentru  marfuri  pachetizate  si 
ambalate(ingraseminte chimice),S.C. ALSON COM SRL ,carbune energetic,S.C. ,S.C. 
ASCOM  INTERNATIONAL SRL carbune,  S.C.BAYWA AGRI  SRL ,  cereale,  CHS 
AGRITRADE SRL ,cereale, SC NIDERA SRL ,cereale.

Capitolul III.  Contextul mediului de afaceri

Asa cum se observa din obiectul de activitate, societatea noastra se situeaza in 
categoria societatilor prestatoare de servicii . 

Piata de desfacere a serviciior este influentata in mare parte de mediul economic 
si  balanta  importurilor/exporturilor,  cu  consecinte asupra traficului  de marfuri,  deci  a 
prestarilor de servicii .

Porturile societaţii  noastre,  amplasate în  bazinul  hidrografic al  Dunarii  cuprins 
intre Km fluvial   795 Portul  Calafat şi  1046 Moldova Veche,  deservesc regiunea de 
dezvoltare Sud Oltenia şi  regiunea de Vest Banat.

Referitor la potenţialul economic al societăţii:
În lunga existenta  a  porturilor noastre, au fost tranzitate o serie de marfuri :  

minereu  de  fier,  minereu  de  cupru,  carbune,  lemn,  profile  metalice  produse 
semifabricate,  cereale  grele  si  oleaginoase,  îngrasaminte  chimice,  fier  vechi  vrac  si  
balotat, produse pachetizate si paletizate,  etc. 

Capacitatea  de  transbordare  (operare)  a  marfurilor  generale  prin  porturile 
societatii este de aprox. 2 000 000 to anual, in prezent se tranzactioneaza marfuri la  
aprox 20% din capacitate.

Fata  de  anii  precedenti  se  observa  o  scadere  semnificativa  ca  urmare  a 
disparitiei de pe piata a unor marfuri cum ar fi fierul vechi si lemnul de foc, care a facut  
ca o parte din beneficiarii nostri sa incheie activitatea in porturi.

Totusi exista tendinta de revenire pe piata a laminatelor , care o buna perioada 



de timp au lipsit atit la import cit si la export.
Marfuri  precum ingrasemintele  chimice  si  carbunele  au  o  stabilitate  pe  piata 

comparativ cu anii precedenti.
          Datorita faptului ca in Portul Calafat in anul 2016 au mai aparut si alti operatori  
portuari, a facut ca si volumul de cereale operat prin acest port  sa scada considerabil  
comparativ cu anii precedenti.

Capitolul IV.  Evolutia comparativa a traficului de marfuri
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      Asa cum se observa din graficul si tabelul prezentate mai sus evolutia traficului de  
marfuri prin porturile societatii a fost fructuanta datorita mediul economic regional dar 
se poate sesiza din anul 2013 o usoara revenire pozitiva.

      Cu toate aceste activitatea anului 2014 poate fi caracterizata ca pozitiva datorita  
investitiilor si masurilor din anii precedenti si anume construirea si punerea in functiune 
de  silozuri  multifunctionale,  patru  cantare  electronice  auto  in  toate  porturile 
,mecanizarea  activitatii  pe  platforme,marirea  capacitatii  spatiului  acoperit  de 
depozitare,inchirierea  spatiilor  acoperite  pe  termen  mai  lung,  calificarea  si 
policalificarea salariatiilor proprii etc.Toate acestea au condus la venituri suplimentare 
din depozitari, cantariri auto ,chirii etc.De asemenea si activitatea anului 2015 este una 
pozitiva , datorita operarii unui volum mare de carbune pentru export Serbia.

NR.
CRT  
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1 2012 215292
2 2013 246.862
3 2014 341.590
4 2015 595.354

5 2016 370.764

 



  Situatia manipularilor de marfuri pe subunitati se prezinta astfel :  
MARFURI  MANIPULATE IN PORTUL ORSOVA 

NR.
CRT.

PORTUL ANUL CANTITATE
(tone)

1 2012 152.078
2 2013 152.774
3 2014                210.604
4 2015 517.596
5 2016 257.240
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EVOLUTIA TRAFICULUI DE MARFURI  MANIPULATE IN PORTUL CALAFAT

NR.
CRT.

PORTUL ANUL CANTITATE

1 2012 58.625
2 2013 89.891
3 2014 117.363
4 2015 54.391
5 2016 85.414
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EVOLUTIA TRAFICULUI DE MARFURI  MANIPULATE IN PORTUL MOLDOVA VECHE

NR.
CRT.

PORTUL ANUL CANTITATE

1 2012 4589
2 2013 4226
3 2014 13.623
4 2015 23.067
5 2016 28.110
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Capitolul V . Politica de marketing

Pentru un impact mai mare pe piata, societatea noastra a promovat principalele 
servicii in mass-media, prin posturi de radio, cataloage anuale cu legatura directa in 
sfera afacerilor (Pagini Nationale, Pagini Aurii, Focus etc.) si crearea unei pagini de 
prezentare a societatii cu circulatie prin posta electronica (Internet), pagină actualizată 
în permanenţă.

Au fost analizate zonele de interes comercial şi principalele tinte asupra carora 
a fost concentrata intreaga atentie au fost societatile care in mod traditional aveau 
relatii  comerciale cu societatea noastra,  dar si  societatile nou aparute ca potentiali  
consumatori de servicii portuare pe piata romaneasca .

De  asemenea  pentru  atragerea  potenţialilor  clienţi  am  efectuat  mai  multe 
deplasări  direct  la  sediul  acestor  societăţi  oferindu-le  pliante  publicitare  şi  purtând 
discuţii cu factori de decizie la nivelul conducerii societăţilor respective.

In incercarea de redresare economica a societatii si pentru mentinerea relatiilor 
comerciale  existente  de-a  lungul  timpului,  s-a  adoptat  o  politica  de  marketing  de 
prezentare si oferte de servicii atragatoare catre societatile comerciale producatoare 
de produse finite, materii prime, case de comert si expeditii care in decursul timpului  
au realizat exporturi prin tranzitarea porturilor noastre . Din raspunsurile si contactele 
avute cu acestia rezulta interesul scazut pentru moment al reluarii traficului pe baza 
unei  logistici  de  transport  a  mărfurilor  pe  Dunare  datorita  conjuncturii  economice 
mondiale .

Cu toate ca politica de preţuri a fost foarte flexibilă, oferind tarife atractive în 
funcţie de cantitatea de marfă şi de preţurile oferite de piaţă, de colaborarea în timp cu 
firma  respectivă,  nu  s-a  reusit  atragerea  unui  trafic  care  sa  asigure  necesitatile 
societatii. 

In  vederea maririi capacitatii de productie si a atragerii cit mai multor potentiali 
beneficiari in Portul Calafat a fost realizata o investitie prin achizitionarea a doua benzi  
transportoare noi si confectionarea unei rampe pentru descarcarea mijloacelor auto cu 
cereale direct la nave.

Capitolul VI. Evolutia personalului

          Evolutia  personalului  va fi prezentata incepand cu anul 2011, observandu-se ca  
aceasta a fluctuat, corespunzator volumului de marfuri manipulate si venituri realizate 
in perioada 2011-2016.
           

   NR.
  CRT      PORTUL        ANUL

    
     TOTAL SALARIATI

1 2011 128
2 2012 130
3 2013 116

4 2014 128
5 2015 111
6 2016 75
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Evolutia personalului pe structura de personal:

Nr
Crt

           
         STRUCTURA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.

PERS
ONAL

     TESA 27 25 21 24 23 10
        DIRECT 
PRODUCTIVI

49 46 44 53 44 33

Ind. Productiv 
Auxiliar

52 59 51 51 44 32

2.            TOTAL 
PERSONAL

128 130 116 128 111 75

In sinteza se poate observa din tabelul de mai sus ca evolutia de personal in decursul 
anilor a fost corelata cu volumul de mărfuri si cifra de afaceri (venituri realizate)

 Analizand structura personalului pe varste şi sex avem următoarea repartitie la luna 
decembrie 2016:

Vârsta 20 -40 ani 41-50 ani 51-60 ani Peste 60 ani

Bărbaţi 5 25 27 5

Femei 3 6 4 0

             Pentru următoarea perioadă de timp se impune pregătirea  personalului care 
va inlocui salariatii care urmeaza a se pensiona sau nu vor mai putea presta efort fizic 
prelungit.

Capitolul VII.  Situatia patrimoniului

 Valoarea patrimoniului la data de 31.12.2016 este de 14.335.876 lei si a fost stabilita 
in urma inventarierii  efectuate conform Dec. de inventariere nr. 241/2016 emisa de 



conducerea societatii.
           Asa cum prevede Legea  82/1991 a Contabilitatii si Ordinul M.F.nr.2861/2009, 
au fost  inventariate toate elementele de activ si pasiv la 31.12.2016 iar rezultatele 
inventarierii au fost consemnate in procesul verbal al comisiei centrale de inventariere,  
ce a fost supus spre aprobare administratorului general.
           De la infiintarea societatii (1991) , s-a facut inventarierea patrimoniului conform  
decizilor emise de conducerea societatii, cel putin o data pe an .
          Trebuie subliniat faptul ca, patrimoniul societatii este gestionat pe subunitati,  
respectiv centre de profit, fiind in responsabilitatea si gestiunea directorilor de port . 
              
      

                  SITUATIA  EVOLUTIEI ACTIVULUI SI AL PASIVULUI   
                                  PE ULTIMII 3   ANI                                                   LEI

       EXPLICATIE 2014 2015     2016

A TOTAL ACTIV       (I+II+III) 8216861 7410673 6714041
I ACTIVE IMOBILIZATE 6975933 6460654 5872459
ll ACTIVE CIRCULANTE 1240928 950019 841582
lll CONTURI DE REG.
B  TOTAL PASIV                    

(1-2+/-3+4+5+6+7)
8216861 7410673 6714041

1 Capital social 1476458 1476458 1476458
2 Pierdere neacoperita 2780570 2743661 3390333
3. Rezultat exercitiului 51424 646672 -1303785
4 Alte fonduri 538236 559088 559207
5 Rezerve din reevaluare 6555252 6534401 6534281
6 Datorii 2319754 2180057 2801920
7. Conturi  de  regularizare  si 

asimilate 
56307 51002 36293

         Din analiza evolutiei activului si pasivului se desprind urmatoarele concluzii :
              -activele imobilizate care detin o pondere de 87,46% din totalul activelor,  au  
cunoscut o scadere comparativ cu anul 2015 ca urmare amotiz. inregistrate in cursul 
anului 2016.
- datoriile cresc comparativ cu anul 2015 cu suma de 621.863lei ca urmare a lipsei de 
lichiditati care este evidentiata si in scaderea activelor circulante.
.
           Capitolul VIII.   Evolutia cifrei de afaceri, valoarea veniturilor si a

cheltuielilor pe centre de profit 

Evolutia cifrei de afaceri o vom prezenta in raport cu volumul de marfa si evolutia de 
personal pentru anii 2009 – 2016 .

NR.
CRT.

PORTUL ANUL CIFRA DE AFACERI VOLUM MARFA(to) NR. PERSONAL

1. SPEP 2008 5.632.483 773.439 145



DROBETA

2. 2009 4.407.625 361.374 102

3. 2010 4.801.420 239.461 118

4. 2011 5.007.640 283 .971 128

5. 2012 4.861.158 215.292 130

6 2013 5.297.710 246.862 116

7 2014 5.748.812 341 590 128

8 2015 6.075.527 595 354 111

2016 3.527.499 370.764 75

   
Structura realizarii veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2016 comparativ cu  anii precedenti

EXPLICATII 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VENITURI 4.466.699 4.946.655 5.321.012 5.012.507 5.565.243 5.893.141 6.236.602 3.644.990

CHELTUIELI 4.827.172. 4.787.207 5.216.250 5.688.521 5.549.528 5.841.717 6.883.274 4.948.775
PROFIT 142.948 104.762 15.715 51.424
PIERDERE 360.47 676.014 646.672 1.303.785

 Din analiza datelor de mai sus rezulta ca societatea inregistreaza la 2016 o pierdere  
de  1.303.785 lei. Acest rezultat  se structureaza astfel;
        -din activitatea de exploatare -pierdere  1.277.920 lei..
        -din activitatea financiara       -pierdere       25.865  lei 

I .Cheltuielile de exploatare se structureaza astfel:

 A. Cheltuielile cu personalul = 2.611.623 lei, adică 52.77%, din total cheltuieli

 B. Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi = 916.038  adică 18.51 % din total 
cheltuieli

    C. Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile = 161.168 lei adică    
3.25 %din total cheltueli.

    D. Cheltuieli cu amortismentul – 589.367 lei adică 11.90 % din total cheltuieli

    E. Cheltuieli cu  energia şi apa  – 335.448 lei adică 6.77 % din total cheltuieli.

        Facand o comparatie cu anii precedenti se observa ca majoritatea cheltuielilor isi 
pastreaza aceeasi pondere in totalul cheltuielilor .

            II. Cheltuieli financiare:
   
    Veniturile financiare sunt cele din diferenta de curs valutar in suma de 90.470  lei. 
Pierderea financiara este data de cheltuielile cu dobanzile in suma de 46.385 lei si cele 
cu diferenta de curs valutar insuma de 69.952 lei.   
        La 31.12 .2016, societatea are angajate  urmatoarele credite:
    - o linie de creditare in valoare de 440.000 lei ,valoare creditului descoperit la 
31.12.2016 fiind de 418.732 lei.



    - credit pentru investitii  pe o perioada de 10 ani ,valoare 335.973 lei,termen de 
rambursare 2018. 

         
             Situaţia creantelor si a datoriilor pe termen scurt la 31.12.2016 comparativ cu  
perioada anterioara

                                                                                                           
EXPLICATII 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CREANTE 631.616 992.140 935.066 848.663 978.444 1.076.031 820.734 730.016

DATORII 699.522 674.300 899.084 1.184.811 1.283.129 1.237.888 1.445.274 2.801.920
DIFERENTE -67.906 317.840   35.982 -336.148 -304.685 -161.857 624.540 2.071.904

      
              La 31.12.2016  se observa ca valoarea creantelor este mai mica decat a  
datoriilor curente cu suma de 2.071.904lei
   
               De mentionat este faptul ca la finele anului 2016 societatea  are obligatii 
restante fata de bugetul statului si furnizori in suma de 1.264.876 lei.      

Capitolul X.   RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA JURIDICA  ANUL 2016

         SPEP DROBETA SA , in calitate de reclamanta a fost/este angrenata intr-un numar 
de 10  cauze dupa cum urmeaza: 
1.Cu Miniera Banat Anina.- Dosar  nr.  6691/115/2006 de faliment.  Debit  de recuperat 
51.067,81 lei.Societatea  a depus cerere de inregistrarea creantei in data de 24.01.2007, 
iar cererea a fost admisa prin incheierea nr.353JS din 08.02.2007 de Tribunalul  Caras 
Severin, fiind inregistrati cu suma de 51.067,81 lei creanta chirografara la pozitia 63 in 
tabelul  definitiv de creante. In urma ultimului  raport  de activitate  privind administrarea 
procedurii  falimentului  debitoarei,  dosarul  se  afla  in  stare  de judecata,  continuandu-se 
procedura  falimentului,  respectiv  incercarea valorificarii  prin  licitatie  publica  a  bunurilor 
imobile ale debitoarei. Dosarul are ca termen urmator data de 30.03.2017.

2.Cu Wenpat Impex SRL.- Dosar nr. 7015/115/2005- Tribunalul Caras Severin. Debit de 
recuperat 422,24 lei. Societatea a depus cerere de admitere a creantei, iar cererea a fost  
admisa prin incheierea nr. 9/JS din 10 ianuarie 2006 fiind inscrisi la pozitia 18 in tabelul  
creditorilor cu suma de 422,24 lei ca si creanta chirografara. In cauza s-a dispus numirea 
unui lichidator avand in vedere intrarea in faliment a debitoarei.Lichidatorul a procedat la 
identificarea bunurilor  apartinand debitoarei  dupa care  urmeaza scoaterea  acestora  la 
licitatie.In urma ultimului raport de activitate privind administrarea procedurii falimentului  
debitoarei,  dosarul  se  afla  in  stare  de  judecata,  continuandu-se  procedura 
falimentului.Urmatorul termen in dosar: 04.05.2017.

3.Cu S.C. Euroscrap SRL Craiova.- Dosar nr. 37631/3/2006. Debit de recuperat 9.383,07 
lei. Societatea s-a adresat Judecatoriei Orsova prin procedura somatiei de plata, cerere 
admisa prin Sentinta nr.  28C din 15.06.2005, definitiva si  irevocabila.  Mai  departe, am 
incercat  sa  punem in  executare  aceasta  sentinta,  insa  debitoarea a  intrat  in  faliment, 
conform Sentintei  civile nr.  2273/07.06.2007,  pronuntata de Tribunalul  Bucuresti.  Drept 
urmare, am facut cerere de inregistrare a creantei, cerere care a fost admisa pentru suma 
de  7.822,38  lei,  fiind  inscrisi  in  tabelul  creditorilor  cu  aceasta  suma  ca  si  creanta 
chirografara.In  urma  ultimului  raport  de  activitate  privind  administrarea  procedurii 
falimentului  debitoarei  dosarul  se  afla  in  stare  de  judecata,  si  se  continua  procedura 



falimentului prin incercarea valorificarii  bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei.  Termen 
urmator in dosar de faliment: 14.09. 2017.

4.Cu S.C.  Trans  Repair  Shipping  Srl-.Dosar  nr.  5620/113/2010.  Debit  de  recuperat: 
27.806,00 lei. Societatea s-a adresat prin procedura somatiei de plata Judecatoriei Orsova 
pentru recuperarea debitului, cerere admisa prin Sentinta nr 51C/27.05.2009 in dosar nr.  
189/274/2009.Nu s-a putut pune sentinta in executare deoarece societatea debitoare a 
intrat  in  faliment,  conform  Incheierii  nr.  152/17.11.2010  pronuntata  in  Dosar  nr.  
5620/113/2010 de Tribunalul  Braila.  Am fost  inscrisi  in  tabelul  creditorilor  cu  suma de 
27.806,00 lei,  la  pozitia  6,  creanta  chirografara.  Prin  Sentinta  1/05.01.2016,  Tribunalul 
Braila  a  dispus  inchiderea  procedurii  de  insolventa  si  radierea  debitoarei  din  Reg. 
Comertului. Urmeaza sa luam masurile legale ce se impun.

5.Cu Transporturi Intretinere Drumuri.  Dosar nr. 7469/63/2009/a1 Debit de recuperat 
1.487,50 lei. Prin Sentinta nr. 236 din 21 februarie 2013 pronuntata de Tribunalul Dolj in 
Dosar 7469/63/2009 s-a dispus inceperea procedurii falimentului debitoarei.Societatea a 
depus cerere de admitere a creantei,cerere  admisa, fiind inscrisi in tabelul creditorilor la 
pozitia  63 cu o creanta chirografara de 1487,50 lei.  .Dosar  in  stare de judecata.  Prin  
ultimul raport de activitate  se solicita un termen pentru continuarea desfasurarii licitatiilor 
in  vederea  incercarii  valorificarii  bunurilor  din  patrimoniul  debitoarei.  Termen  urmator: 
09.05.2017.

6.Cu PFI  Zalutchi  Rodica.-Dosar  245/201/2012.  Debit  de  recuperat  4.896,83 lei.  S-a 
depus cerere de ordonanta de plata la Judecatoria Calafat. Cererea a fost admisa in data  
de 06.03.2012, si s-a trecut la executarea ei. S-a recuperat suma de 800 de lei, insa pana 
in prezent executarea a stagnat datorita faptului ca executorul judecatoresc s-a pensionat. 
In continuare am luat legatura cu alt executor care a preluat dosarele de executare, si i-am 
solicitat sa staruie in executarea debitoarei pe toate caile legale, insa debitoarea nu are 
bunuri de executat si nici nu inregistreaza venituri.

7  SC  GIURGIU  NAV  SA  .   -  Dosar  nr.  1767/87/2014-Trib.  Teleorman,  procedura  de 
insolventa. Am facut cerere de ordonanta de plata pentru suma de 2043,19 lei, cerere care 
ne-a fost admisa prin Sentinta nr. 78/29.04.2014.  La data de 23.06.2014 am fost notificati  
ca la data de 29.05.2014  s-a deschis procedura insolventei pentru debitoare. Astfel, la 
data de 25.06.2014 am inaintat cerere de inscriere la masa credala pentru suma de 2043,  
19 lei plus suma de 145 lei c/v cheltuieli de judecata cu ordonanta de plata. Cererea a fost 
admisa. Dosarul are termen urmator la data de 20.04.2017.

8  SC  DIVI  HOLZ  GPL SRL.  -  debit  de  recuperat,  1276,66  lei.  Am  facut  cerere  de 
ordonanta de plata, cerere admisa prin Hot. nr. 150/13.05.2014, insa debitoarea nu mai 
are sediu si nu mai poate fi  gasita pentru a fi  executata. Vom urma caile legale ce se 
impun.

9 SC AMANAV SRL. -  Debit  de  recuperat  3126,13 lei.  S-a  formulat  plangere  penala 
impotriva administratorului firmei Tilca Petru pentru ca in momentul in care firma sa se afla 
in faliment si avea numit un lichidator judiciar(asa cum am aflat mai tarziu) el a semnat in  
numele  firmei  contractul  in  urma  caruia  am  emis  facturile  din  care  a  reiesit  debitul 
respectiv. Plangerea a fost solutionata cu NUP. Din pacate, si  termenul de inscriere la 
masa credala a debitorului a fost depasit cu mult. Astfel, posibilitatile legale de recuperare 
a  debitului  sunt  nule.  Dosar  de  faliment  nr.  5589/101/2011-Trib.Mehedinti,  cu  termen 
urmator la 08.06.2017.



10 SC LCC COMPANIA CARBUNELUI -   Debit de recuperat- 110.359, 47 lei. Debitoarea 
nu a mai recunoscut proprietatea marfii(carbune) depozitata in port, a parasit-o si nu a 
platit  facturile  pentru  depozitare.  Am procedat  la  formularea  unei  cereri  de  ordonanta 
presedintiala pentru obligarea debitoarei sa-si ridice marfa, cerere care ne-a fost respinsa 
de Judecatoria Orsova prin Sentinta nr. 337/2014, in Dosar nr. 690/274/2014. Am formulat 
apel impotriva acestei sentinte, apel respins de Tribunalul Mehedinti.
Mai departe, pentru recuperarea sumelor de bani am deschis o actiune in pretentii pentru  
suma de 110.359,47 lei in care am introdus atat debitoarea noastra, dar si societatea care 
i-a livrat acesteia carbunele, respectiv TOP AGREGATE SRL. Cererea am depus-o pe 
rolul  Judecatoriei  Orsova,  in  Dosar  nr.  835/274/2014.  Judecatoria  Orsova  ne-a  admis 
actiunea, dar debitoarea a formulat apel la Tribunalul Mehedinti. Apelul a fost respins, dar  
asupra debitoarei s-a deschis procedura generala a insolventei, in Dosar nr. 10/115/2016,  
Tribunalul  Caras  Severin.  Am  depus  cerere  de  inscriere  pentru  inregistrarea  creantei 
noastre. Dosarul are ca termen urmator data de 30. 03.2017.

SPEP DROBETA SA , in calitate de parata a fost/este angrenata intr-un numar de 3(trei) 
cauze, dupa cum urmeaza: 
1.   APDF GIURGIU SA   Dosar nr. 1833/122/2015  - reclamanta a solicitat Tribunalului 
Giurgiu emiterea unei ordonante de plata prin care sa fim obligati  sa-i platim suma de 
510.434,64 lei, reprezentand c/v chirie teren in suprafata de 17567 mp in perioada 2012-
2015 . Am formulat intampinare prin care am formulat exceptii si solicitat respingerea ca 
neintemeiata a actiunii, intrucat nu am folosit acest teren, nu am avut incheiat contract 
pentru acest teren si nu au fost emise facturi sau alte inscrisuri/documente pentru acest 
teren.  Tribunalul  Giurgiu  a  admis  exceptia  necompetentei  teritoriale  si  si-a  declinat 
competenta in favoarea Tribunalului Mehedinti, care a respins actiunea reclamantei. 

2. Dosar nr. 4929/101/2016 Tribunalul Mehedinti– Fostii salariati din portul Calafat solicita 
plata  integrala  a  salariilor  compensatorii  cuvenite,  ca  urmare  a  disponibilizarii  lor.  Am 
formulat intampinare in acest doasr prin care am aratat ca societatea noastra a trecut si 
trece printr-o dificila perioada economica, drept pentru care nu am putut sa achitam in 
totalitate  drepturile  solicitate.  De  asemenea,  vom  incepe  sa  achitam  aceste  drepturi 
imediat ce ne vom redresa din punct de vedere economic. Termen in dosar: 05.04.2017. 
3. Dosar nr. 171/101/2017 – Tribunalul Mehedinti -  Reclamant – Cenusa Vasile. Acesta a 
solicitat plata integrala a salariilor restante si a salariilor compensatorii cuvenite, ca urmare 
a disponibilizar. Am formulat intampinare in acest doasr prin care am aratat ca societatea  
noastra a trecut si trece printr-o dificila perioada economica, drept pentru care nu am putut 
sa  achitam  in  totalitate  si  la  timp  drepturile  salariale.  De  asemenea,  vom  incepe  sa 
achitam aceste drepturi imediat ce ne vom redresa din punct de vedere economic. Termen 
in dosar: 29.03. 2017.

Capitolul XI.  Conducerea societatii.

Managementul societatii a fost asigurat de catre administrator unic persoana 
juridica SC UVN PORT MANAGEMENT SRL reprezentata de ing. Urdarean Nicolae in 
baza Contractului de administare nr. 4/2013.

Serviciul financiar-contabil a fost asigurat de catre SC ROM SERVICE CONTA 
SRL prin Contractul de prestari servicii nr. 1608/2013.

Politica de administrare a fost a societatii a fost orientata spre asigurarea 
servicilor de calitate cu personal calificat si a avut ca obiectiv mentinerea capitalului 
social, gestiunea patrimoniului, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, mentinerea si 



reabilitarea bazei tehnico-materiale existente, asigurarea unui mediu corect de lucru si 
realizarea obiectivelor propuse.

Capitolul XII. Realizarea programului de investitii 

Datorita efectelor crizei mondiale economice cumulate cu consecintele nivelului 
scazut al Dunarii, investitiile propuse pentru anul 2016,  nu au putut fi realizate in 
totalitate.

In cursul anului s-au intreprins masurile ce se impuneau  pentru intretinerea 
patrimoniului societatii .
        Din prezentarea datelor de gestiune rezultă că anul 2016, este un an cu rezultate  
economice negative .
        Faţă de cele prezentate in raportul de gestiune, propunem A.G.A. descărcarea de  
gestiune a Administratorului pentru anul 2016.

Societatea pentru Exploatare Portuara DROBETA S.A

ADMINISTRATOR

Ing. Urdarean Nicolae
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