




















5. C.uCONSTRUCTII FEROVIARE GALATI"S.A. 
1

str. Egalităţii, NQ 2, Galaţi, 800029, România 
nTel: +40-745-345290 Registrul Comerţului: J 17 /1884/1991 

C.U.I. : RO 1641933 Fax: +40-236-460519 
e - mail: sccfgalati@gmail.com 

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR 
ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN 

PERIOADA 01.0l.2021-31.12.2021 

S.C. ,,CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A., cu sediul în Galaţi, Str. 

Egalităţii nr.2, telefon: 0745-345290 şi fax: 0236-460519, cod unic de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi RO 1641933, a fost înfiinţată în anul 1991 în 

baza H.G. nr.692/1991 şi înregistrată la O.R.C. sub nr. Jl 7 /1884/1991. 
Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piata AERO-Sistemul Alternativ de 

Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti . 

f'.apitalul social subscris şi vărsat este de 2.440.335 lei, împărţit în 976.134 
acţiuni nominative cu valoare de 2,5 lei fiecare. 

Valoarea de piaţă a acţiunii la data prezentului raport este de 3,10 lei/acţiune. 
Valoarea capitalului social nu a suferit modificări în anul 2021, valoarea 

acestuia fiind de 2.440.335 lei. 

Structura acţionariatului la data de 31.12.2021 este: 
Nr. 
Crt. 
1. 
2. 
3. 

Denumire acţionar 

HAIDUC DOREL 
BURZPETRU 
A.A.A.S. 

TAL 

Număr Procent din 
ac iuni ca ital 

976.134 100 % 

În cursul anului 2021 S.C. ,,CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A. a • 
desfăşurat în conformitate cu obiectul de activitate din statut următoarele activităţi: 

- Lucrări de construcţii-montaj - 5.945.923 lei 
- Închirieri de spaţii; - 184.458 lei 
- Venituri din activităti diverse - 72.302 lei 

' 

Cifra de afaceri realizată pâna la 31.12.2021 este de 6.177.198 lei şi s-a realizat din : 
- producţia vândută compusă din: 
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*venituri din C+M 
*venituri din chirii 
* venituri din activitati diverse 

Totalul veniturilor de exploatare realizate la 31.12.2021 sunt în valoare de 
6.201.97 4 lei. În afară de veniturile descrise ce alcătuiesc cifra de afaceri s-au mai 
realizat: 

- alte venituri din exploatare în valoare de 24.776 lei, care se compun din: 

venituri din subvenţii (ajutoare de minimis) ...... ...................... 6.093 lei; 
alte venituri din exploatare .................................................... 18_.683 lei . 

. Total cheltuieli de exploatare sunt în valoare de 
5.068. 725 lei, din care: 

- cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile, precum 
şi alte materiale .......................................................................... 1.226.4771ei; 

- cheltuieli externe ........................................................................ ..... 54.482 lei; 
- cheltuieli privind reduceri corn ........................ ................................ . 3.848 lei; 
- cheltuieli cu personalul .... ... ................................... .. ..................... 963.412 lei; 
- cheltuieli cu amortizările .............................................................. 298.118 lei; 
- alte cheltuieli de exploatare ....................................... ............... 2.530.084 lei. 

Rezultatul din exploatare este profit în valoare de: ..................... 1.133.249 lei. 

Veniturile financiare din dobânzi pentru disponibilităţile aflate în cont la un 
moment dat: ......................................................................................................... 705 lei 

Alte venituri financiare........................................................... 3 lei 
Profitul financiar este de: ....................................................................... 708 lei 

Veniturile totale obţinute la 31.12.2021 sunt în valoare de 6.202. 682 lei cu un 
volum de cheltuieli totale de 5.068. 725 lei. 

Impozitul pe profit calculat este in valoare de 163.446 lei. 
Profitul net obtinut in anul 2021 este in valoare de 970.511 lei. 

Principalii concurenţi m domeniul contractelor de C+M ai S.C. 
,,CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A. sunt: 

■ S.C. TANCRAD S.A. Galaţi; 
■ S.C. CITADINA S.R.L. Galaţi; 
■ S.C. ROMSIT CONSTRUCT S.R.L. Galaţi; 
■ S.C. LEMACONS SRL; 
■ S.C. VEGA 93 S.R.L. 
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Numărul mediu al salariaţilor pe anul 2021 a fost de 18 salariaţi, structuraţi astfel: 

I : 
TESA 1! I MUNCITORI 

I : 

BĂRBAŢI 1; I FEMEI 

In cursul anului 2021, SC CONSTRUCTII FEROVIARE Galati SA, a desfăşurat 
lucrări de C+M astfel; 

- Înfiinţare sisteme de apă şi canalizare în comuna Gohor, judetul Galati 
- Extindere sistem de canalizare si staţie de epurare Valea Mărului, judetul Galati 
- Canalizare în comuna Valea Mărului - 100 racorduri 
- Canalizare Gurahont , j udetul Arad. 

In continuare S.C. ,,CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A încearcă să 
participe la licitaţii pentru atragerea de noi lucrări de construcţii funcţie de condiţiile 

- impuse de beneficiarii lucrărilor. 

În exerciţiul financiar 2021 societatea a fost administrată de un Consiliu de 
Administraţie în următoarea componenţă: 

· ► ing. POPESCU DAN TADEUSZ - Preşedinte 

► jr. RADU NICOLAE - Membru 
► ec FUGULIN STELIANA - Membru 

Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de: 

► ing POPESCU DAN-TADEUSZ - DIRECTOR GENERAL 

► ing. CORBAN LIVIU - DIRECTOR TEHNIC 

Veniturile totale obţinute la 31.12.2021 sunt în valoare de 6.202.682 lei cu un 
volum de cheltuieli totale de 5.068. 725 lei, rezultând un profit brut del 133.249 
lei. 

Situatia indicatorilor principali referitori la venituri si cheltuieli pe ultimii trei 
ani se prezinta astfel: 
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BVC 
Realizat Realizat la Realizat '1/., o;,, 

la o;,, faţă faţă 
Indicatori la 31.12.20 la 

31.12.21 BVC de de 
31.12.19 31.12.21 2019 2020 

I. VENITURI TOTALE 5.625.366 5.183.593 4.487.910 6.202.682 138,21 110,2 119.6 

din care: 
I. VENITURI DIN EXPLOATARE 5.624 .016 5.183.008 4.487.320 6 .201.974 138,2 1 110,3 I I 9,7 

CIFRA DE AFACERI 5.587.692 5.176.228 4.481.320 6 .1 77. 198 137,84 I 10,6 119,3 

2. VENITURI FINANCIARE 1.350 585 590 708 120,Q0 52 ,44 121.0 

II.CHELTUIELI TOTALE 5.133.208 4.781.967 4.174.710 5.068.725 121,42 98,74 105 ,9 

I .CHELTUIELI DE EXPLOATARE 5.133.208 4.781.966 4.174.710 5.068.725 121,42 98,74 105,9 

2.CHEL TUIELI FINANCIARE o 1 o o o o o 

111. REZULTAT BRUT 492.158 401.627 313.200 1.133.957 362,06 282 ,3 230.4 

IV. IMPOZIT PE PROFIT 93.240 54.805 47.606 163 .446 343 ,33 175 ,3 298.2 

V. REZULTAT NET 398.738 346 .822 249.934 970 .11 5 388 ,31 243 ,3 279,7 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 912,51 922,52 930,21 817.19 87,85 89,6 88,6 
totale 

Cheltuieli de exQloatare la 1.000 lei 912,73 922,62 930,33 817,28 87,85 89,5 88,6 
venituri din exQloatare 

Număr mediu de Qersonal l 5 17 17 18 105,88 120,0 105,9 

Ponderea salariilor in costuri 13, 19 19,77 23,30 19.01 81,59 144,1 95,2 

- Din datele prezentate se observa ca ; 
- veniturile totale au fost depasite fata de BVC cu 38,21 %, fata de anul 2019 

acestea au crescut cu 10,2 %, fata de anul 2020 au crescut cu 19,6 %. 
- cifra de afaceri realizata în anul 2021 depăşeşte cu 3 7,84 % pe cea 

planificată prin BVC . 
Comparativ cu 2019 aceasta a crescut cu 10,6% şi faţă de 2020 a crescut cu 

19,3%. 

- cheltuielile au crescut şi ele cu 21,42% fata de cele planificate prin BVC 
.Comparativ cu cele din 2019 au scazut cu 1,26 %, fata de cele din anul 2019 au 
crescut cu 5,9%. 

- profitul brut realizat a crescut fata de cel planificat prin BVC cu 262,06% din 
cel planificat. Comparativ cu profitul realizat in anul 2019 , a crescut cu 182,3% ,iar 
faţă de 2020 acesta, a crescut cu 130,4%. 
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Impozitul pe profit achitat pentru anul 2021 a fost mai mare cu 243,33% faţă de 
cel planificat, cu 75,3% mai mare decât cel din anul 2019 şi cu 198,2% mai mare 
decât cel din 2020. 
Situaţia patrimoniului la 31.12.2021 comparativ cu anii 2019 şi 2020 se prezintă astfel: 

lei 
Elemente La La La % faţă de % faţă de 

patrimoniale 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 2019 2020 

1. ACTIV TOTAL 7.554.229 8.138.180 8.533 .985 112,97 ' 104,86 
din care: 

1.1. Active imobilizate 6.334.271 6.278.914 5.834.951 92,12 92,93 
1. 2 . Active circulante 1.219.958 1.859.265 2.699.034 221,24 145,17 

din care: 
stocuri 69.161 77.284 88 .131 127,43 114,04 

creanţe 1.029.109 1.447.170 1.168.471 113,54 87,65 
mijloace băneşti 121.688 334.811 1.441.432 1184,53 430,52 

,, 

' 
r," ' ' ' 

2. PASIV TOTAL 7.554 .229 8.138.180 8.533 .985 11 2,97 104,86 

Din care 
2.lCapital propriu 6.667.039 7.013 .862 7.984 .371 119,76 113 ,84 

2.2Obligatii totale 881.096 1.109.286 540.674 61,36 48,74 

Din care 
Catre furnizori 624 .370 877 .772 108.250 17,34 12,33 

Catre bugete 71.776 25.497 232.843 324,4 913 ,22 

. Alte datorii 184.950 206.017 199.581 107,91 96,88 

2.3S ubventii 6.094 15.032 8.940 146,70 59,47 

" 
PATRIMONIU NET 6.667.039 7.013.862 7.984.371 119,76 113,84 

" 

Din situaţia prezentata pe ultimii trei ani se observă următoarele: 
- Activele totale au crescut faţă de 2019 cu 12,97% şi faţă de 2020 cu 4,86% 
- Activele imobilizate s-au diminuat cu 7,88% faţă de 2019 şi cu 7,071 % faţă 

de 2020. 
- Activele circulante au crescut cu 121,24% faţă de 2019, respectiv cu 45 , 17 

% faţă de 2020. 
- Capitalurile proprii s-au majorat cu 19,76%, faţă de 2019 şi cu 13,84% faţă 

de 2020 . 
- Obligaţiile totale s-au diminuat cu 38,64% faţă de 2019 şi cu 51,26 % faţă 

de 2020. 
Au fost achitate cu prioritate datoriile către bugetele locale şi de stat. 
Din datoriile totale la 31.12.2021 au rămas de achitat datoriile din luna 

decembrie către salariaţi cu contribuţiile şi impozitele aferente şi datorii cu dividende 
distribuite în anul 2015 si neridicate de actionari. 

' ' 
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Indicatorii de bonitate pe ultimii 3 ani se prezintă astfel: 

Nr. Denumire UM Anul Anul Anul % faţă % faţă de 
Crt. Indicator 2019 2020 2021 de 2019 2020 

1. Lichidit&te generală - 1,38 1,67 6,24 452,17 373,65 

2. Lichiditate imedi.ată - 1,31 1,6 6,04 461 ,07 377,5 

3. Rata rentabilităţiî economice % 6,35 6,0 12,16 191 ,5 202,67 
. ,' ." .. 

4. Rata rentabilităţii financiare % 5,98 4,83 11 ,37 190,13 235,4 
. 

Criterii de performanJă 

Nr. Criteriu 
: 1 

UM Anul Anul Anul % faţă % faţă de .. , 

Crt. 2019 2020 2021 de 2019 2020 

1. Rata profitului brut % 8,81 7,75 18,35 208,29 236,77 

2. 
Perioada de r;; 

zile 56,77 61 ,33 25,21 44,41 41 , 11 
rambursare a datoriilor .r 

3. 
Perioada de recuperare 
a creanţelor . ., "'' 

;? zile 66,30 100 68,18 102,84 68,18 

4. Ponderea salariilor în 
% 13 ,19 19,77 19,01 144,12 96,16 w . ·. ·•·•· 

cqsturi"' • 

Creanţele de încasat la 31.12.2021 sunt in valoare de 1.168.471 lei ş1 se compun 
din : 

a) clienţi din C+M 
b) alti clienţi 
c) concedii medicale 
d) debitori diversi 

1.146.108 lei 
19.592lei 
2.612 lei 

159 lei 

Furnizorii de plată la 31.12.2021 se compun din furnizori de materiale , prestări de 
servicii şi sunt în valoare de 108.250 lei, cei mai mari furnizori de plată sunt: 

- SC EXPO FLAVIUS SRL Arad = 61.884 lei 
- SC STEMI BILDING SRL = 10.391 lei. 

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr. 
3/01.11.2021 emisă de conducerea societăţii , în baza Legii contabilitatii nr. 82/1991 
republicată , de Ordinul M.F.P. nr 2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , 
datoriilor şi capitalurilor proprii. 

Situaţiile financiare anuale, s-au întocmit în conformitate cu Ordinul M.F.P. 
nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 
unităţile teritoriale ale MFP şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

S-au respectat regulile şi metodele contabile de evidenţă a operaţiunilor de 
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capital, a imobilizărilor , stocurilor, evidenţa terţilor , a trezoreriei , cheltuielilor , 
veniturilor şi rezultatelor , ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991 şi a OMFP 
1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a urmarit ca posturile înscrise în situaţiile financiare şi în anexe să 
corespundă cu datele din balanţa de verificare şi din evidenţa analitica . 

S-a pus de acord situaţia reală a elementelor patrimoniale cu datele scriptice 
din contabilitate . 

Se apreciază că bilanţul , contul de profit şi pierdere precum şi anexele sunt 
întocmite corect şi , în consecinţă , propunem A.G.A. aprobarea bilanţului , contului 
de profit şi pierdere întocmite la 31.12.2021. 

De asemenea Consiliul de administratie propune A.G.A. ca profitul 
rezultat, în valoare de 970.511 lei , să fie repartizat pentru dezvoltare. 

În finalul raportului - la solicitarea fostului PDG , atragem atenţia că în 
perioada 2014 - prezent prin acţiuni intense ale membrilor Consiliului de 
Administraţie şi prin fostul preşedintele director general au putut fi realizate 
următoarele: 

- menţinerea constantă a prestigiului societăţii şi respectiv menţinerea competitivităţii 
companiei şi a renumelui acesteia; 
- menţinerea valorii de piaţă a acţiunilor societăţii , ultimul preţ fiind situat peste 
valoarea nominală a acţiunii; 
- menţinerea în competiţia din sectorul construcţiilor prin atragerea de lucrări şi prin 
menţinerea certificărilor specifice; 
- refacerea parţială a sediului social din strada Egalitatii; 
- refacerea spatiului de birouri de la SUT Buzau , a acoperişului halei metalice 
(lucrări la interioare); 
- achiziţionarea în ultimii ani a unor mijloace tehnice exclusiv prin fonduri proprii: 
remorci , autoutilitare Dacia Dokker , autoturism Dacia Logan , autoturism teren 
Mitsubishi ASX , autoutilitară IVECO DAIL Y , miniexcavator , aparatură de mică şi 
mare mecanizare: grup electrogen , maşină tăiat asfalt si beton , pompe diferite 
dimensiuni , rotopercutoare , containere organizare şantier , etc. 
- realizarea sistemului de încălzire a sediului societăţii prin separarea şi contorizarea 
individuală a consumului de gaze pe nivele si reparaţii parţiale ale parterului clădirii ; 
- realizarea individualizării contorizării pe nivele a curentului electric - contorizare 
separata pentru chiriaşi. 

De asemenea trebuie remarcat că în perioada anilor 2020 - 2021 - afectati si de 
pandemia generată de virusul SARS Co V-2 , dar şi de incertitudinea plăţilor 
facturilor de către finanţatori , rezultatele sunt cu atât mai apreciabile având în vedere 
că s-a reusit: , 

- păstrarea tuturor salariaţilor societăţi; 
- asigurarea unui fond consistent pentru asigurarea cash-flow; 
- plata la zi a tuturor taxelor, impozitelor şi furnizorilor de materiale şi servicii; 
- menţinerea unui portofoliu de lucrări ce asigură o perioadă de minim 12 luni 

de activitate; 
- achiziţii de mijloace fixe; 
- paiiiciparea la licitaţii; 
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• 

În aceste condiţii se consideră că activitatea administratorilor pentru exerciţiul 
financiar 2021 a fost pozitivă şi se propune descărcarea de gestiune a acestora. 

CONSILIUL DE ADMIN/ST 
ADMINISTRA TOR, 

RADU NICOLA11..-,::::::;...t,---r--
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□ Mari Contribuabili care depun bilanţu l la Bucuresti 
51003. A 10 O / 16.03.2022 Tip situaţie financiară: BS 

Bifati numai 
□ Sucursala 

Ir- I 1202, 1 dacă 
An r Semestru Anul 

□ GIE - grupuri de interes economic 
este cazul: 

□ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capita lului subscris 
Sumn de control I 2 -1-10.335 I 

Entitatea I SC CONSTRUCTII FEROVIARE GALA li SA 

JudeJ Sector Localitate 
~ 

IGalati I I [Galati "' Q) 
l,., 

"O Strada Nr. Bloc Scara o Telefon 

<r'. IEgalitatii I 12 I c=J c=J 1745345290 I 
Număr din registrul comerţului I )17/1884/1991 I Cod unic de înregistrare 1 6 I 4 I 1 9 I 313 1 I I 

Forma de proprietate 

34-Societati pe actîuni I 
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

I r- Situatii financiare anuale 
( entitaţi al căror exerciţiu financiar co incide cu anul calendaristic ) 

I Ir Raportări anuale I 

r Entităţi mijlocii, mari si entităţi de I 
interes public Entităţi de 0 □ 

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu linanc1ar a11er1t de 

□ intere s anul calendaristic, cf.art. 27 din Leqea contabi/itătii nr. 82/1991 

1r- Entităţi mici f \ 
I public □ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

1r 
-

I Microentităţi 

□ 
3. sucunrtaţ11e aeschrse rn România de soc1etaţ1 rezidente 1n state 

anartinând Spaţiului Economic European 

Situaţiile financiare anuale înch eiate l a 3 1.1 2.202 1 de către e ntităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Rcg lementari le con tabile, 

a proba te prin OMFP nr. 1.802/20 14, cu modifica rile ş i completarilc ulterioare, a l caror exercitiu financiar co r espunde cu 

a nul ca le ndaristic 

FIO - BI LANT PRESCURTAT 
F20 - CONTUL OE PROFIT Ş I PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATI VE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

Indicatori : Capita luri - total I 7.984.3711 

Capital subscris I 2.440.3351 

Profit/ pierdere I 970.511 1 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 

Numele sl prenumele Numele si prenumele 

IRADU NICOLAE ./"'\ lsACHELARIE MARGARETA I 
( J___ Calitatea I 

121-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE C cc R I 
-c✓~ Semnătura 

Nr.de înregistrare în organismul profesional J / 
19096/ A/1996 / ~ / I 

CIF/ CUI membru CECCAR (_/ \/JV 
i 2 I 6 I 2 I O I 3 j 1 j O I 1 j 1 j O I 3 j 2 j 6 I Semnătura 

I Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (e DA r NU I 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O I Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? r DA (e NU I 
VALIDARE CORECTA I Situatiile financiare anuale au fost aprobate p otrivit legii IZ] I 

AUDITOR 
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit 

!FISCAL CONSULT SRL SINAIA I 

I Formular VALIDAT I 
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI 

IAF647 11 I I I I I 11 413 1611l3 lsl sl 



FlO - pag. I 
BILANT PRESCURTAT 

Cod 10 ladatade 31 .12.2021 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la: 

Nr.rd. rd. 
OMF 01.01.2021 31.12.2021 nr.85/ 
2022 

'formulele de calcul se refer a Id Nr.rd. din col.BJ 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094 
+208-280-290 - 4904) 

Ol Ol 

li. IMOB I LIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+215+216+217+223+224 
Ol 02 4.245.548 3.958.906 

+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) 

III. IMOB ILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) 03 03 2.033.366 1 .876.045 

ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 6.278.914 5.834.951 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+331 +332 
+341 +345+346+347+/-348+35 l +354+356+357+358+361 +/-368+371 +/-378 05 os 77.284 89.131 
+ 381 +/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) 

li.CREANŢE 

1.(ct.267*-296*+4092+41 1 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 
06 

06a 1.447.1 70 1.168.471 
+441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447** +4482+451 **+453** (301) 

+456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) 

2. Creanţe reprezentând divide nde re partizate în cursul exerciţi ului 
07 

06b 

financia r (ct. 463) (302) 

TOTAL (rd . 06a+06b) 08 06 1.447.170 1.168.471 

III. I NVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
09 07 

(ct.501 +505+506+507+ 508*+5113+51 l 4-591-595-596-598) 

IV. CASA Ş I CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541 +542) 10 08 334.811 1.441.432 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) li 09 1 .859.265 2.699.034 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11 + 12) 12 10 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 *) 13 11 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 *) 14 12 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 *"*+4423 15 13 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457 
+4581+462+4661+473***+509+51 86+519) 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 
16 

(rd.09+11-13-20-23-26) 
14 1 .859.265 2.699.034 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 8.138.179 8.533.985 

G. DATORll:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419 
+421 +423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437°*+4381 +441 *"*+4423 18 16 1.109.285 540.674 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451 ***+453*** +455+456***+4581 
+462+4661 +473***+509+5186+519) 

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17 

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 15.032 8.940 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 15.032 8.940 

Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 21 20 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 15.032 8.940 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 
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Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) }5 23 

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) }6 24 

3. Ven ituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
Z7 25 

(rd.26+27) 

Sume de reluat într-o perioadă depănă la un an (din ct. 478*) 28 26 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27 

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 

J. CAPITAL ŞI REZERVE 

I. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) 31 29 2.440.335 2.440.335 

1. Capita l subscris vărsat (ct. 101 2) 3} 30 2.440.335 2.440.335 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32 

4. Patrimoniul inst itutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33 

5. Alte e lemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34 

li. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 2.075.496 2.075.496 

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 2.171 .290 2.554.727 

Acţiun i propri i (ct. 109) 40 38 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 4 1 39 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri propri i (ct. 149) 42 40 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 43 41 

SOLD D (ct. 117) 44 42 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 

SOLDC (ct.121) 45 43 346.822 970.511 

SOLD D (ct. 121) 46 44 o o 
Repart izarea profitului (ct. 129) 47 45 20.081 56.698 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 48 
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45) 

46 7.013.862 7.984.371 

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47 

Patrimoniul privat (ct. 1017) 11 50 48 

CAPITALURI -TOTAL (rd. 46+47+4 8) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 7.013.862 7.984.371 

• ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
.. ) Solduri deb itoare ale conturilo r respective. 
'") Solduri creditoare ale conturilor respective. 

1)Se va completa de către entităţile că rora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor 
publice )i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările şi completă rile ulterioare. 
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\sACHELARIE MARGARETA 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 31.12.2021 

Cod 20 - lei -

Exerciţiul financiar 
Denumirea indicatorilor Nr. 

rd. 
Nr.rd. 
OMF 2020 2021 

nr.85/ 
2022 

(fo1mulele de cJlcul se reiera la Nr.rd. din col.B) 

A B , 2 

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 5.176.228 6.177.198 

- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoa re activităţii 
02 

01a 4.942.522 5.945.923 
p reponderente efectiv desfăşurate (301) 

Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 03 02 5.176.228 6.177.198 

Venitu ri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 04 03 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04 

Venituri-aitrtfoeâtW-Îtlfegfitfil-te de entit-ăţi-le-tad+ate-tl+tt lleg istrul general 
9-5 

s-i-Eare mai-atti-Frclett:ttare-wntraEte cle-leasin~tl.-7-66½ 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411 ) 06 06 

2. Venitu ri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.7 11 +712) 

Sold C 07 07 

Sold D 08 08 

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale 
09 09 

(ct.721+ 722) 

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 10 

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 11 

6. Venituri din subvenţii de exploatare 
12 12 

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 + 758+7815) 13 13 6.780 24.776 

-din care, venit uri din subvenţi i pentru investiţii (ct.7584) 14 14 

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 15 15 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL {rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 16 16 5.183.008 6.201 .974 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 +602) 17 17 928.817 1.220.820 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 18 7.71 O 5.657 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 19 68.480 54.482 

- din care, cheltuieli privind consumul d e energie (ct. 6051) 20 
19a 

68.480 54.482 
(302) 

c) Cheltuieli privind mărfuril e (ct.607) 21 20 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22 21 5.098 3.848 

9. Cheltuie li cu persona lul (rd. 23+24) 23 22 945.241 963.412 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 24 23 909.133 935.993 

b) Cheltuieli cu asigu rări le şi protecţia socială (ct.645+646) 25 24 36.108 27.419 

1 O.a) Ajustări de valoare priv ind imobi lizări le corporale ş i necorporale 
26 25 192.787 298.118 

(rd. 26-27) 
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a.l) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817+ din ct.6818) 27 26 192.787 298.118 

a.2) Venituri (ct.7813 + d in ct.7818) ]8 27 

b) Ajustări de valoare privind activele circu lante (rd. 29 - 30) ]9 28 1.994 

b. l ) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 30 29 1.994 

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 31 30 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 3] 31 2.644.028 2.528.090 

1 1. 1. Cheltuieli privind prestaţii le externe 
33 32 2.593.167 2.478.292 

(ct.61 1 +612+613+614+6 l 5+621 +622+623+624+625+626+627+628) 

11 .2. Cheltuiel i cu alte impozite, taxe ş i vărsăminte asimilate; 
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 34 33 46.361 49.584 
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) 

11 .3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 35 34 

11 .4 Cheltuieli din reevalua rea imobilizărilor corporale (ct. 655) 36 35 

11 .5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 37 36 4.500 

11 .6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 38 37 214 

----Eftel-tttieli---flt-€1eeâm-He-de--tefinanţa re înregistrate d~fttităţ-i-\e---fae+a-te-di-ft -3-8 
~isfftJl-gefleFal si eare mai att-ifl-6etttiate-€entfacte-de leasing (fr.66&4 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 39 

- Cheltuieli (ct.6812) 40 40 

- Venituri (ct.7812) 4 1 41 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 4] 42 4.781 .965 5.068.725 
(rd. 17 la 20- 21 +22+25+28+31+ 39) 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 16 - 42) 43 43 401.043 1. 133.249 

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 44 o o 

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613) 45 45 

- din care, venituri le obţinute de la entităţile afiliate 46 46 

13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 47 47 585 708 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afi liate 48 48 

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 49 

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+76 l S) 50 so 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 51 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 5] 52 585 708 

16. Ajustări de valoare privind imobilizări le financiare şi investiţii le financiare 
53 53 

deţinute ca active circulante (rd. 54- 55) 

- Cheltuieli (ct.686) 54 54 

- Venituri (ct. 786) 55 55 

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 56 56 

- din care, cheltuieli le în relaţia cu entităţi le afiliate 57 57 

18. Alte cheltuie li financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 58 1 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 59 1 

PROFITUL SAU PIERDEREA F INANCIAR(Ă): 
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- Profit (rd. 52 - 59) 60 60 584 708 

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 61 o o 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 62 5,1 83,593 6.202.682 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 63 4.781.966 5.068.725 

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 

- Profit (rd. 6 2 - 63} 64 64 401.627 1.133.957 

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 65 o o 

20. Impozitul pe profi t (ct.691) 66 66 54,805 163.446 

21. Impozitu l specific unor activităţi (ct. 695) 67 67 

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 68 

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULU I FINANCIAR: 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 69 346.822 970.511 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 70 o o 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legis laţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 

contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice". 
La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative 

speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal. 

ADMINISTRATOR, 

Num ele si prenumele 
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Cod 30 ,formulele de calcul 5e refera la Nr.rd. din col.B) - lei -

Nr.rd. 

I. Date privind rezultatul înregistrat OMF Nr. 
Nr.unitati Sume nr.8S/ rd. 

2022 

A B 1 2 

Unitaţi care au înregistrat profit 01 01 1 970.511 

Unitaţi care au înregistrat pierdere 02 02 

Unitaţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03 03 

Nr. Total, 
Pentru Pentru 

li Date privind platile restante 
rd. din care: 

activitatea activitatea de 
curenta investitii 

A B 1=2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08) 05 os 
- peste 30 de zile 06 06 

- peste 90 de zile 07 07 

- peste 1 an 08 08 

Obligati i restante fata de bugetul asigurari lor sociale -
total(rd. 1 O la 14) 

09 09 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
10 10 

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
li 11 

sanatate 

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12 

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii sociale 14 14 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
15 15 

alte fonduri 

Obligatii restante fata de alti creditori 76 16 

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit 
17 17 

la bugetul de stat, din care: 

- contributia asiguratorie pentru munca 18 
17a 

(301) 

Impozite si taxe neplatite la t ermenul stabilit la bugetele 
locale 

79 18 

III. Numar mediu de salariati 
Nr. 31 .12.2020 31.12.2021 
rd. 

A B 1 2 

Nu mar mediu de salariati 20 19 17 17 

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
21 20 18 18 

respectiv la data de 31 decembrie 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. Sume (lei) 
subvenţii încasate şi creanţe restante rd. 

A B 1 

Redevenţe p lătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile d in domeniul 
public, primite în concesiune, din care: 

22 21 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23 
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Redevenţă petrol ie ră p lătită la bugetul de stat 25 24 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25 

Venit uri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26 

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
29 28 

Uniunii Europene, din care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 

- subvenţi i încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- subvenţ i i aferente veniturilor, din care: 33 32 

- subvenţii pentru stimularea ocupă ri i forţei de muncă *) 34 33 

- subvenţi i pent ru energie din surse regenerabile 35 
33a 

{316) 

- subvenţii pent ru combustibili fosil i 36 
33b 

(317) 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la t ermenele prevăzute în cont ractele 
37 34 

comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 

- c reanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 

- creanţe restante de la entităţi din sectoru l privat 39 36 

V. Tichete acordate salariaţilor 
Nr. Sume (lei) 
rd. 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate sala riaţ i lor 40 37 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alti i decat salariatii 41 
37a 

(302) 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31 .12.2020 31 .12.2021 
cercetare - dezvoltare **) rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38 

- din care, efectuate în scopul diminuă rii impactului activităţi i 
38a 

en tităţi i asupra mediului sau al dezvoltă ri i unor noi 43 
(3 18) 

tehnologii sau a unor produse mai sustenabi le 

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 o o 
- d in fonduri publice 45 40 

- din fonduri private 46 41 

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 o o 

- cheltuieli curente 48 43 

- cheltuieli de capital 49 44 

VII. Cheltuieli de inovare ***) 
Nr. 31 .12.2020 31 .12.2021 
rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare 50 45 

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţi i 
45a 

entităţi i asupra mediului sau al dezvoltări i unor noi 5 1 
(319) 

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

VIII. Alte informaţii 
Nr. 31.12.2020 31.12.2021 
rd. 

A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 
52 46 

(ct. 4094), d in care: 

- avansuri acordate entităţi lor neafiliat e nerezidente 
53 

46a 

pentru imobi l izări necorporale (din ct. 4094) (303) 
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- avansuri acordate entităţilo r afiliate nerezidente pentru 

54 
46b 

imobilizări necorporale (din ct. 4094) (304) 

Avansuri acordate pentru imobi l izări corporale 
55 47 

(ct. 4093), din care: 

- avansuri acordate entităţ i lor neafiliate nerezidente pentru 
56 

47a 

imobilizări corporale (din ct. 4093) (305) 

- avansuri acordate entităţ i lor afil iate nerezidente pentru 
57 47b 

imobilizări corporale (din ct. 4093) (306) 

Imobil izări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 58 48 410.876 253.555 

Acţiuni deţinute la entităţi le afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 59 49 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 60 so 
- părţi sociale emise de rezidenti 61 51 

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52 

- detineri de cel putin 10% 63 52a 
(307) 

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 65 54 410.876 253.555 

- creanţe imobil izate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute 66 55 410.876 253.555 
(din ct. 267) 

- creanţe imobilizate în va l ută (din ct. 267) 67 56 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpă rări de bunuri de 
natura stocuri lor şi pentru prestări de servicii acordate 

68 57 1.409.558 1.200.871 
fu rnizori lor şi alte conturi asimilate, în sume brute 
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
p restări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte 69 58 1.409.558 1.200.871 
conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafil iaţii nerezidenţi 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 

58a 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte 70 

(308) 
conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 
71 59 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
72 60 

(ct. 425 + 4282) 

Creanţe în legătură cu bugetul asigu rărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431 +436+437 +4382+ 441 + 4424 + 4428 + 73 61 58.132 2.612 

444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) 

- creante in legatura cu bugetul asigurari lor sociale 
14 62 3.352 2.612 

(ct.431 +437 +4382) 

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului 
75 63 54.780 

(ct.436+441 +4424+4428+444+446) 

- subventii de incasat(ct.445) 76 64 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi late (ct.447) 77 65 

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66 

Creanţele entităţi i în relaţii le cu entităţile afil iate 
79 67 

(ct. 451), din care: 

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente 
80 68 

(din ct. 451 ), di n care: 
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- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
81 69 

nerezidente (din ct. 451) 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului neîncasate la termenul stabi lit (din ct. 431 + din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 82 70 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
83 71 1.994 159 

din care: 

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 84 72 
operatiun i în participatie (ct.453+456+4582) 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu 

85 73 1.994 
institutii le publice (institutiile statului) 

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) 

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 86 74 159 
ş i nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 87 75 

- de la nerezidenti 88 76 

Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct.4518 + din ct. 
89 

76a 

4538) (313) 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 
90 77 

economici ****) 

I nvestiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
91 78 

+ 507 + d in ct.508), d in care: 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79 

- părţi sociale emise de rezidenti 93 80 

- actiuni emise de nerezidenti 94 81 

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82 

- deţineri de obligaţiuni verzi 96 
82a 

(320) 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 51 14) 97 83 

Casa în lei şi în valută (rd.85+86) 98 84 739 41 

- în lei (ct. 5311) 99 85 701 41 

- în valută (ct. 5314) 100 86 38 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 328.720 1.441.392 

-în lei (ct. 5121), din care: 102 88 328.720 1.441 .392 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89 

- în valută (ct.5124), din care: 104 90 

- conturi curente în valută deschise la bănci 
105 91 

nerezidente 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte va lori de 
107 93 

încasat, în lei (ct. 511 2 + din ct. 5125 + 5411) 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
108 94 

ct.5125+5414) 

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 11 O+ 111 + 
109 95 1.109.286 541.675 

116 + 119 + 122 + 128) 

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituţii financiare nerezidente pentru care durata 

110 96 
contractului de credit este mai mica de 1 an) 
(din ct. 519), (rd .97+98) 
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- în lei 111 97 

- în valută 112 98 

Credite bancare externe pe termen lung (credite prim ite de 
la instituţi i financiare nerezidente pentru care durata 

113 99 
contractu lui de credit este mai mare sau ega lă cu l an) 
(din ct. 162), (rd.100+1 01) 

- în lei 114 100 

- în valută 115 1 Ol 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
116 102 

1626 + din ct. 1682) 

Alte împrumuturi ş i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
117 103 

1686 + 1687) (rd. 104+ 105) 

- în lei si exprimat e în lei, a caror decontare se face 
118 104 

in functie de cursul unei va lute 

- în valută 119 105 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 12 1 107 

- valoarea obl igaţi uni lor verzi emise de entitate 122 
107a 
(321) 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi ş i alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 123 108 877.772 109.250 

408 + 419), din care: 

- datorii comerciale în relaţ ia cu entităţi le neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi 
nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţ ie 124 109 
cu neafi liaţi i nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ d in ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

- datorii comerciale în re laţia cu entităţi le afil iate nerezidente, 
avansuri primite de la clienţi afil iaţi ne rezidenţi ş i alte conturi 

109a 
asimilate, în sume b rute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 125 

(309) 
ct. 401 + din ct. 403 + d in ct. 404 + din ct. 405 + d in ct. 408 + 
din ct. 419) 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
126 

423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 
110 27.200 20.765 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ş i bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 127 111 25.497 232.843 

+ 446 + 447 + 4481) (rd.11 2 la 11 5) 

- datori i in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
128 

(ct.431+437 +4381) 
112 23.293 23.063 

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
129 113 2.204 209.780 

(ct.436+441 +4423+4428+444+446) 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
130 114 

(ct.447) 

-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 

Datoriile entităţii în relaţi ile cu entităţi le afi liate (ct. 451 ), 
132 11 6 

din care: 

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2; 
133 11 7 

(din ct. 451 ), din care: 

- cu scadenţa iniţia lă mai mare de un an 134 118 

- datorii comerciale cu entităţi le afil iate nerezidente 
135 

118a 

indiferent de scadenţă (din ct. 451) (310) 

Sume datorate actionari lor / asociatilor (ct.455), d in care: 136 119 

- sume datorate act ionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.j uridice 138 121 
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 

122 178.817 
472 + 473 + 478 + 509), din care: 

139 178.817 

-decontari p rivind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 

140 123 178.817 178.817 
din operati i in participatie 

(ct.453+456+457+4581 ) 

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 

141 124 
institutiile publice (institutiile statului) 3) 

(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473) 

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125 

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
143 126 

si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 

- venituri în avans aferente activelor primite prin 
144 127 

transfer de la clienţi (ct. 478) 

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128 

- către nerezidenţi 146 
128a 
(311) 

Dobânzi de plătit către nerezidenţi 128b 

(din ct. 4518 + din ct. 4538) 
147 

(3 14) 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
148 129 

economici ... ") 

Capital subscris vă rsat (ct. 1012), din care: 149 130 2.440.335 2.440.335 

- acţi uni cotate 4) 150 131 2.440.335 2.440.335 

- acţiuni necotate 5) 151 132 

- părţi sociale 152 133 

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134 

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 

IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2020 31 .12.2021 
colaboratorii rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 20.544 21.568 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2020 31.12.2021 
public al statului rd. 

A B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare 

156 137 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
157 138 

concesiune 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului înch iriate 158 139 

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
Nr. 

privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP rd. 
31.12.2020 31.12.2021 

nr. 668/2014 

A B 1 2 

Valoarea contabi l ă netă a bunurilor 6) 159 140 

XII. Capital social vărsat 
Nr. 31.12.2020 31.12.2021 
rd. 

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7) 

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 

Capital social vărsat (ct. 1012) 1;, 
160 141 

(rd.142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 
2.440.335 X 2.440.335 X 
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- deţi nut de i nstituţi i publice, (rd. 143+144) 161 142 209.623 8,59 209.623 8,59 

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143 209.623 8,59 209.623 8,59 

- deţinut de instituţii publice de su bord. locală 163 144 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145 

- cu capital integral de stat 165 146 

- cu capital majoritar de stat 166 147 

- cu capital minoritar de stat 167 148 

- deţi nut de regi i autonome 168 149 

- deţi nut de societăţi cu capital privat 169 150 259.700 10,64 259.700 10,64 

- deţinut de persoane fizice 170 151 1.971.012 80,77 1.971.012 80,77 

- deţinut de alte entităţi 171 152 

Nr. Sume (lei) 
rd. 

A B 2020 2021 

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 

172 153 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care: 

- către in stituţi i publice centrale; 173 154 

- către in stituţi i publice locale; 174 155 

- către alţi acţionari la care statu l/unităţi le administrativ 
teritoriale/instituţii le publice deţin direct/ indirect acţiuni 175 156 
sau participaţ i i indiferent de ponderea acestora. 

Nr. Sume (lei) 
rd. 

A B 2020 2021 

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 

176 157 
reportat al companiilor naţionale, societăţilor 
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
177 158 

anului precedent, d in care virate: 

- către instituţi i publice cent rale 178 159 

- către instituţii publice locale 179 160 

- către a lţi acţionari la care statul/ unităţile 

administrativ teritoriale /instituţii le publice deţin 
180 161 

direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
ponderea acestora. 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
181 162 

anterioare anului precedent, din care virate: 

- către instituţi i publice centrale 182 163 

- către instituţii publice locale 183 164 

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
administrativ teritoriale /i nstituţiile publice deţin 

184 165 
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
ponderea acestora 

XV. Dividende distribuite actionarilor/ Nr. Sume (lei) 
asociatilor din profitul reportat rd. 

A B 2020 2021 

Dividende distribuite actionarilor/ asociati lor în perioada de 
185 

165a 

raportare din profitul reportat (312) 
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XVI. Repartizări interimare de dividende Nr. Sume (lei) 
potrivit Legii nr. 163/2018 rd. 

A B 2020 2 021 

- dividendele interimare repartizate BJ 186 
165b 
(315) 

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la Nr. 
Sume (lei) 

persoane juridice *****) rd. 

A B 31 .12.2020 31 .12.2021 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane j uridice (la 
187 166 

valoarea nomi n a lă), din care: 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
188 167 

afiliate 

Creanţe p reluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
189 168 

cost de achizi ţie), din care: 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
190 169 

afiliate 

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole Nr. Sume (lei) 
******) rd. 

A B 31 .12.2020 31 .12.2021 

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170 

XIX. Cheltuieli privind calamităţile fi alte evenimente 
192 

170a 
similare (ct. 6587), din care: (322) 

- inundaţi i 193 
170b 
(323) 

- secetă 194 
170c 
(324) 

- alu necări de teren 195 
170d 
(325) 
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ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

~ 
Numele si prenumele 

!RADU NICOLAE I isACHELARIE MARGARETA I 

Sem natura Calitatea " 
!21-PERSOANE FIZICE AUTORIZA El MEMBRE yECCAR I 

Sem natura / / \ -::,,. / 
Formular L/ v- V 

Nr.de înregistrare in organismul profesional: 

VALIDAT 
19096/ A/ 1 996 I 



') Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. stimularea şomeri lor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează in muncă pe perioadă nedeterminată şomeri in vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
-) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
~*')Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere 
prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistici le europene de întreprindere şi de abrogare a 1 O acte juridice în domeniul 
statisticilor de intreprindere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ş tiinţei şi al tehnologiei. 
.. ") ln categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţi le reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
.. , .. ) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227 /201 5 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
""") Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307 /2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi 
de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea 
sa agrico lă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi 
agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307 /2013. 
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr, 1307 /2013 ale exploataţiei sunt 
considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul art icolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole. 
(2) În sensul alineatului (1). 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente ... .'. 

1) Se vor include chiri ile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
2) Valoarea înscrisă la randul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451 ), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile .cu scadenţa iniţială 
mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (d in ct.451)'. 
3) ln categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţ iile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
S) ntluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzactionate. 
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. 
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01 .2022) în col. 2 şi col. 4 entitătile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social 
deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022). 
8) La acest rănd se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31 /1990, precum şi modificarea Legii nr. 1 /2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
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SITUATIA ACTIVELOR IMO BILIZATE 
la data d e 31.1 2.202 1 

Cod 40 - lei -

Elemente de Nr. Valori brute 
imobilizari rd. 

Sold Cresteri Reduceri Sold final 
initial Total Din care: (col.5=1 +2-3) 

dezmembrari 
si casari 

A B 1 2 3 4 s 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 
Ol X 

cheltu ieli de dezvoltare 

Active necorporale de explorare 
02 X 

si evaluare a resurselor minerale 

Alte imobilizari 03 X 

Avansuri acordate pentru 
04 X 

imobilizari necorporale 

TOT AL (rd. 01 la 04) 05 X 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri ş i amenajări de terenuri 06 1 .385.782 X 1 .385.782 

Constructii 07 1.469.514 1.469.514 

lnstalatii tehnice si masini 08 5.771.406 11 .478 5.782.884 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 5.280 5.280 

lnvestitii imobiliare 10 

Active corporale de explorare si 
11 

evaluare a resu rselor minerale 

Active biologice productive 12 

lmobilizari corporale in curs de 
13 217.682 21 7.682 

executie 

lnvestitii imobiliare in curs de 
14 

executie 

Avansuri acordate pentru 
15 

imobilizari corporale 

TOTAL (rd. 06 la 1 S) 16 8.849.664 11 .478 8.861.142 

111.lmobilizari financiare 17 2.033.366 32.81 O 190.131 X 1.876.045 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
18 10.883.030 44.288 190.131 10.737.187 

(rd.05+ 16+ 17) 
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SITUATIA AMORTIZARll ACTIVELOR IMOBILIZATE 

- lei -

Nr. Amortizare in cursul 
Amortizare aferenta Amortizare la 

Elemente de imobilizari 
rd. 

Sold initial 
anului 

imobilizarilor scoase sfarsitul anului 
din evidenta (col.9=6+7-8) 

A B 6 7 8 9 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuie li de constituire si 
19 

cheltuieli de dezvoltare 

Active necorporale de explorare 
20 

si evaluare a resurse lor minerale 

Alte imobil izari 21 

TOTAL (rd.19+20+21 ) 22 

11.lmobilizari corporale 

Amenaja ri de terenuri 23 

Constructii 24 901.063 63.447 964.510 

lnstalatii tehnice si masini 25 3.697.773 234.673 3.932.446 

Alte instalatii ,uti laje si mobilier 26 5.280 5.280 

lnvestiti i imobiliare 27 

Active corporale de explorare si 
28 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 29 

TOTAL (rd.23 la 29) 30 4.604.116 298.120 4.902.236 

AMORTIZARI -TOTAL (rd.22 +30) 31 4.604.116 298.120 4.902.236 
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SJTUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE 

- lei -

Elemente de imobilizari rd. 
OMF Nr. 

Sold initial 
Ajustari constituite Ajustari Sold final 

(form u le le d e calcul se refera la nr.85/ rd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12) 
Nr. rd. din col.B) 2022 

A B 10 11 12 13 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de dezvolta re 32 32 

Active necorporale de explo rare 
33 

32a 

si evaluare a resurselor minerale (301) 

Alte imobilizari 34 33 

Avansuri acordate pent ru 
35 34 

imobilizari necorporale 

TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34) 36 35 

ll.lmobilizari corporale 

Terenuri şi amenajări de 
37 36 

terenuri 

Constructii 38 37 

lnstalatii tehnice si masini 39 38 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 40 39 

lnvestitii imobiliare 41 40 

Active corporale de explorare si 
42 41 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 43 42 

lmobilizari corpora le in curs de 
44 43 

executie 

lnvestitii imobiliare in curs de 
executie 

45 44 

Avansuri acordate pent ru 
46 

44a 

imobiliză ri corpora le (302) 

TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a) 47 45 

111.lmobilizari financiare 48 46 

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
49 47 

TOTAL (rd.35+45+46) 
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