
 
 

RAPORT PRELIMINAR la 31 MARTIE 2022  

 

elaborat în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/ 2018- 

 

 

 

Sediul social:   Cluj Napoca, P-ţa 1 Mai, nr.1-2, 

Număr de telefon/ fax: 0264/425861; 0264/425053 Număr şi 

data înregistrării la ORC J12/15/1991 

Cod de indentificare Fiscală:                                   199117 

Atribut fiscal: RO 

Valoarea capital social: 6.231.454 lei 

Număr de acţiuni :                                                    6.231.454 

 

 

 

 

Acţiunile Societăţii de Construcţii Napoca S.A. se tranzacţionează la Bursa de Valori Bucureşti 

Valorea nominala a acţiunilor: 1.00 lei/actiune 

La data  de  08.12.2021, Societatea de Constructii Napoca SA a intrat in insolventa, fiind suspendata de la 

tranzactionare.
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Societatea a fost constituită în anul 1991 în baza Legii nr.15/1990 şi a Deciziei Prefecturii Cluj nr.566/ 

decembrie 1990 prin divizarea Trustului de Construcţii Cluj. 

La ora actuală, societatea este privatizată integral , avand capital social romanesc 100%.  

In data de 08.12.2021 societatea a intrat in procedura insolventei ,  din cauza dificultatilor financiare . 

Societatea funcţionează în conformitate cu legislaţia din Romania şi statutul societăţii. Obiectul principal de 

activitate al societăţii este conform Cod CAEN 4120 – lucrări de construcţii clădiri rezidenţiale şi 

nerezidenţiale. Societatea mai produce betoane, mortare, agregate sortate, diverse confecţii metalice, confecţii 

de lemn, confecţii de aluminiu destinate în cea mai mare parte activităţii de construcţii. De asemenea, asigură 

servicii de transport şi prestaţii cu utilaje pentru activitatea de bază şi într-o pondere mică pentru terţi. 

În anul 2022 , perioada 01.01.2022-31.03.2022,  societatea a desfăşurat activitate doar pe piaţa internă. 

La 31martie  2022 capitalul social al societăţii este de 6.231.454 lei, corespunzător unui număr de 6.231.454 

acţiuni, cu o valoare nominală de 1.00 leu/acţiune. 

Structura acţionariatului este următoarea: 

- IT TRANSILVANIA, deţine un număr de 4.199.003. acţiuni, reprezentand 67,384% din capitalul social; 

ARD INVEST SRL, deţine un număr de 612.303 acţiuni , reprezentand 9,826% din capitalul social; 

Alţi acţionari, persone juridice deţin un număr de 446.805 actiuni, respectiv persoane fizice un numar de 973.343 

acţiuni, reprezentand 22,79% din capitalul social. 

In momentul prezentarii raportului, societatea este condusa de: 

Canta Danut-Dorel – Administrator Special.  

 

In  anul  2022 societatea şi-a propus executarea de lucrări pe profilul societăţii respectiv: construcţii civile, 

reparaţii piste, drumuri şi poduri, folosind dotarea societăţii şi personal calificat. 

În baza contractelor încheiate, societatea a executat lucrări de construcţii pentru clienţi finanţaţi de la buget şi 

clienţi privaţi. 

Principalele obiective de construcţii aflate în derulare la sfarşitul trimestrului  I 2022 sunt prezentate mai jos: 

 Modernizare drum judetean DJ 107 I – LOT 1 SI LOT 2 - U.A.T.ALBA 

 Infrastructura Baza Aeriana – Zona Operationala in Cazarma 727 Fetesti – Etapa I si Etapa II, contracte 

incheiate cu Ministerul Apararii Nationale; 

 Proiectare si executie lucrari “ Modernizarea drumului judetean DJ 195 – LOT 1- C.J. SATU MARE 

 Modernizare strazi in comuna Apahida – etapa 1 - COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ; 



 
 

 Proiectare si executie lucrari de reparatii curente si de intretinere infrastructura rutiera si pietonala – punct 

de lucru A.I.H.C.B. - C.N.A. BUCURESTI S.A.; 

 Servicii de proiectare si executie lucrari conform proiect tehnic elaborat in prealabil, in cadrul proiectului: 

Modernizare drumuri comunale in Comuna Rimet, jud. Alba – COMUNA RIMET; 

 Alte lucrari de modernizare si intretinere drumuri. 

 

În anul 2022, societatea şi-a desfaşurat activitatea cu un număr mediu de 169  salariaţi , cifra de afaceri realizată 

fiind de 5.260.772 lei din care 95,19 % din lucrări de construcţii montaj, 0,25 % din vanzări de betoane, 4,56 % 

mărfuri , 

 

1. Activitatea desfăşurată sau care urmează a se desfăşura de către societate 

a. Societatea de Constructii Napoca S.A. desfăşoară următoarele activităţi principale: lucrări de construcţii, 

inclusiv lucrări de artă, produce betoane, mortare, diverse confecţii metalice din lemn şi aluminiu. De 

asemenea, asigură servicii de transport şi prestaţii cu utilaje pentru activitatea de bază şi într-o pondere 

mică, pentru terţi. 

b. Data înfiinţării societăţii comerciale 

Societatea a fost constituită în anul 1991 în baza Legii 1/1990 şi a Deciziei Prefecturii Cluj 

nr.566/decembrie 1990 prin divizarea Trustului de Construcţii Cluj. 

c. Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societăţii comerciale, filialelor sale sau a societăţilor controlate, 

realizate în timpul exerciţiului financiar 

În cursul exerciţiului financiar 2022, nu au existat fuziuni ale societăţii comerciale. 

d. Achizitii sau instrainari de active: in cursul perioadei de raportare nu au fost achizitionate utilaje  s-au 

restituit utilajele  achizitionate prin leasing de la CATERILAR, in valoare totala de  3,027,955 lei , nu s-au 

continuat lucrarile pentru investitia in curs de pe Taietura Turcului. 

 

1.1.Elemente de evaluare generală 

 

a) Unitatea a înregistrat la sfarşitul trimestrului I 2022  un profit în valoare de 2.540,075 lei, comparativ 

cu aceasi perioada a anului trecut cind s –a  inregisrat o pierdere de 11.288.463 lei 

b) Cifra de afaceri este în valoare de 5.260.772 lei, in scadere faţă de trimestrul I din 2021 cand cifra de afaceri 



 
a fost de 12.689.083 lei; 

c) Societatea nu desfăşoară activitatea de export; 

d) Cheltuielile totale aferente trimestrului I  2022 sunt în valoare de 10.639.739 lei, 

e) Lichiditate: 

La 31 martie 2022 casa şi conturile curente la bănci erau în valoare de 4.678.118 lei 

S-a urmărit, de asemenea, ca aprovizionările să fie făcute strict la comandă si cat mai puţin pe stoc . 

 

 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii 

 

a. Principalele pieţe de desfacere a produselor/ serviciilor, precum şi metoda de distribuţie: 

Produse/servicii Piete de desfacere Metode de distribuţie 

Lucrări de construcţii montaj Intern Licitaţie, negociere, la cerere 

Vanzări de betoane şi mortare Intern Comandă 

Prestaţii utilaje Intern Comandă, la cerere 

Vanzări mărfuri Intern Comandă, la cerere 

 

 

 

b. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale 

societăţii comerciale pentru ultimii 3 ani. 

 

 

Produse/servicii 

Cifra de 

Afaceri 

2019 

Cifra de 

Afaceri 

2020 

Cifra de 

Afaceri 

Martie 2022 

Lucrări de 

construcţii montaj 

87,77 90.23 95,19 



 
Vanzări de betoane şi 

mortare 

0,62 0.4 0,25 

Prestaţii utilaje 2,39 0 0 

Vanzări mărfuri 9,22 9,37 4,56 

 

Societatea are în vedere pentru exerciţiul financiar următor crearea sau oferirea de noi produse sau servicii. 

 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico- materială 

 

a. Principalii furnizori ai societăţii comerciale sunt: 

 

 

     Tara de origine Furnizorul                                    Articolul 

 

 

Romania NAPOCAMIN S.R.L sorturi, agregate 

Romania SC TONAR MINERALE S.R.L. sorturi, agregate 

 

Romania ROMCONSTRUCT AG S.R.L. structuri metalice 

Romania OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. motorina 

Romania HOLCIM S.A.   ciment 

Romania METALICPLAS ACTIV  S.R.L. fier 

 

 

b. Nu există o dependenţă semnificativă a societăţii comerciale faţă de un singur furnizor, a cărui pierdere 

ar avea impact negativ asupra veniturilor societăţii. Dimensiunea stocurilor de materii prime şi materiale: 

 

 

Stocuri materii prime şi materiale Valoric 

-lei- 

Materii prime şi materiale 6.244.446 

Semifabricate , producţie în curs de execuţie 14.044.788 



 
Produse finite si marfuri 314.661 

Obiecte de inventar 45.861 

Materii si material aflate la terti  

Avansuri pentru materiale 2.287.246 

 

 Evaluarea activităţii de vanzare 

Pe piaţa internă, volumul vanzărilor la 31 martie 2022  este în sumă de 99,001 lei Pe piaţa externă, societatea nu 

are vanzări.  

În ceea ce priveşte situaţia concurenţială, societatea activează pe o piaţă concurenţială avand în vedere că nu este 

singura societate de construcţii. Principalii concurenţi ai societăţii sunt: ASOCIEREA COPRAAG 

ENTREPRENEUR SRL – CONFRASILVAS COFRAJE SRL, PORR CONSTRUCT S.R.L., DIFERIT S.R.L., 

CONSTRUCT PEROM, ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI CLUJ, I&C TRANSILVANIA 

CONSTRUCTII S.R.L. 

 

 Evaluarea aspectelor legate de angajaţii societăţii comerciale 

Numărul mediu de salariaţi la 31 decembrie  2022 a fost de 340, iar la sfirsitul lunii martie 2022 a fost de 169  

persoane, în cursul trimestrului I  existind mai multe plecari de personal. 

Nivelul de pregătire al angajaţilor este corespunzător postului ocupat. 

Angajaţii societăţii nu sunt constituiti in sindicat. 

Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt de colaborare, îndrumare şi control. Nu există elemente conflictuale 

între manager şi angajaţi. 

 

Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător peste normele legale. 

Nu există litigii şi nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului 

înconjurător. 

 

 Evaluarea societăţii de cercetare şi dezvoltare 

Societatea nu desfăşoară activitate de cercetare- dezvoltare. 

Nu s-au alocat fonduri pentru cercetare- dezvoltare în cursul trimestrului I ,  2022 

Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

Risc de preţ: Societatea comercială practică preţuri în funcţie de evoluţia de pe piaţă a construcţiilor, uneori 



 
chiar sub costuri , silită fiind de împrejurări. 

Risc de credit : Societatea nu are angajate credite bancare. 

Risc de cash-flow : : Există perioade în care intrările de numerar sunt sub nivelul necesarului de ieşiri. Societatea 

utilizeaza in principal modalitatea de plata recomandata de CITR. 

Obligatiile fata de BS si BASS nu sunt achitate, la termenele scadente dar societatea face eforturi pentru achitarea 

lor. 

 

a. Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului: 

Societatea urmăreşte permanent cererea pe piaţa internă a lucrărilor de construcţii, participă la licitaţii în vederea 

contractării de lucrări noi, încasarea de la clienţi şi plata obligaţiilor prin plăţi, compensări, cesiuni de crenţe etc. 

Există o preocupare permanentă pentru perfecţionarea personalului, retehnologizarea societăţii în vederea 

utilizării de tehnologii moderne de lucru. 

 

 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii  

La nivelul anului 2022, societatea nu a efectuat cheltuieli de capital semnificative . 

 

 

2. Amplasarea şi caracteristicile principalelor capacităţi de producţie în proprietatea societăţii 

comerciale: 

Capacităţi de producţie Caracteristici Amplasare 

Baza de producţie compusă din staţie de sortare 

agregate, de betoane, atelier de prefabricate, 

confecţii lemn, parc auto şi de utilaje. 

Funcţionale Cluj Napoca 

Str. Fabricii de Zahăr 

nr.163 

 

Nu există şi nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 

societăţii comerciale. 

 

Societatea nu a desfăşurat nici o activitatea de achiziţionare a propriilor acţiuni. 

Societatea nu are filiale. 

Societatea nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă. 



 
 

a) Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de Consiliul de Administraţie format din 

următorii membrii: 

Canta Danut-Dorel – Administrator Special 

 

b) Nu există niciun fel de acord, înţelegere sau legătură de familie între membrii Consiliului de Administraţie şi 

o altă persoană, datorită careia aceştia au fost numiţi ca membrii în Consiliul de Administraţie. 

Membrii Consiliului de Administraţie nu deţin acţiuni la societate. Persoanele afiliate societăţii: 

IT Transilvania Invest S.A. Cluj Napoca - 

ARD Invest S.A. Cluj Napoca – 

 

Membrii Consiliului de Administraţie nu au fost implicaţi în ultimii 5 ani in nici un litigiu şi nici o procedura 

administrativă. 

Conducerea executiva a societăţii este asigurată de: 

Administrator Special – Canta Dorel Daniel Director economic – Cachita Floarea Doina, pana la data de 

30.09.2022 si Lupan Liliana Ioana dupa data de 30.09.2022 

 

Membrii conducerii executive nu au fost implicaţi în ultimii 5 ani în niciun litigiu şi nici o procedură administrativă. 

 

INDICATORI ECONOMICI 

 

 Solvabilitatea patrimonială 

Solvabilitatea patrimonială 2020 = Capitaluri proprii/ Total activ x 100 = 30%  

Solvabilitatea patrimonială 2021 = Capitaluri proprii/ Total activ x 100 = 10,51% ,  

Solvabilitatea patrimonială trim I 2022 = Capitaluri proprii/ Total activ x 100 = 8,97%  

 

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societăţii de a-şi plăti datoriile ajunse la scadenţă. Valoarea 

acestui indicator este considerată optimă, cand rezultatul obţinut depăşeşte 30%, indicand ponderea surselor 

proprii în totalul pasivului. 

 

 



 
 Gradul de îndatorare 

Gradul de îndatorare 2021 = Datorii totale/ Total activ x 100 = 89,48 %  

Gradul de îndatorare 2020 = Datorii totale/ Total activ x 100 = 73 % 

Gradul de îndatorare 2022 = Datorii totale/ Total activ x 100 = 89,94 % 

 

Acest indicator evidenţiază limita pană la care societatea îşi finanţează activitatea din alte surse decat cele proprii( 

credite, datorii la stat şi furnizori). În condiţii normale de activitate, gradul de îndatorare trebuie să se situeze în 

jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite şi împrumuturi, iar peste 80% ,o dependenţă 

de credite, ceea ce reprezintă o situaţie alarmantă pentru societate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Societatea de Constructii Napoca S.A. Sediul: Cluj Napoca, 

Piata 1 Mai , nr. 1-2, Jud. CLuj Cod de inregistrare fiscal: RO199117 

Nr. Inreg. Registrul Comertului : J12/15/1991 

 

Situatii Financiare preliminare La data de 31  martie   2022 

 

Intocmite  in conformitate  cu Standardele Internationale  de Raportare 

Financiara adoptate de Uniunea Europeana, prin retratarea Situatiilor Financiare individuale intocmite in 

conformitate cu Reglementarile contabile, aprobate prin. OMFP no. 2844/2016 and OMFP no. 2531/2018,, cu 

modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 

 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE preliminare  la 31 martie 2022 

 

In lei 

    

31.mar.21 31.mar.22 

    

Imobilizari necorporale 25.368 10.599 

Imobilizari corporale 70.608.281 65.491.912 

Imobilizari financiare 8.475.784 9.918.478 

Alte active imobilizate 15.234.419 15.190.458 

Active privind 

impozitul amanat 
    

A.   Total active 

imobilizate 
                      94.343.852 90.611.447 

Creante comerciale 48.251.765 70.580.911 

Cheltuieli in avans 5.324.327 4.904.300 

Casa, conturi la banci si 

alte valori 
2.560.094 4.678.117 

Alte active curente, 

inclusiv stocuri 
16.146.265 22.937.004 

B.   Total active 

curente 
72.282.451 103.100.332 

I.   TOTAL ACTIVE 

( A + B ) 
166.626.303 193.711.779 

Capital social 6.231.454 6.231.454 

Prime de capital     



 
Rezerve 16.619.825 13.851.089 

Rezultatul reportat 21.894.831 -1.230.070 

Rezultatul curent -11.288.463 2.540.075 

C.   Total capitaluri 

proprii 
33.457.647 22.622.620 

Avansuri facturate 

clientilor 
26.965.673 40.949.974 

Datorii comerciale 65.833.184 73.019.665 

Datorii catre institutii 

de credit 
  0 

Provizioane 767.290 0 

Alte datorii 39.602.509 57.119.460 

D.   Total datorii 133.168.656 171.089.159 

II.   TOTAL 

CAPITALURI 

PROPRII SI 

DATORII ( C + D ) 

166.626.303 193.711.779 



 
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.  

PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 

400058 ROMÂNIA TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053 

Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991 

 

               SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 31 martie   2022 

 31.03.2021 31,03.2022 

Venituri din lucrari executate si 

servicii prestate 
10.282.193 5.161.770 

Venituri din vanzarea marfurilor 2.406.890 99.002 

Alte venituri din exploatare 970.232 
4.461.989 

 

Venituri operationale 13.659.315 

9.722.761 

 

 

Cheltuieli cu materiale si consumabile 5.872.001 1.812.314 

Cheltuieli cu energia si apa 313.621 88.191 

Cheltuieli cu marfurile 2.343.901 118.435 

Cheltuieli cu personalul 5.005.762 2.567.449 

Cheletuieli privind prestatiile externe 9.863.521 714.075 

Cheltuieli cu alte impozite si taxe 130.848 68.394 

Cheltuieli cu amortizarea activelor 

necorporale si corporale 
872.627 796.022 

Reduceri comerciale -54323 -26636 

Alte cheltuieli de exploatare 391.476 1.021.400 

Ajustari privind 

provizioanele(cheltuieli-venituri) 
    

Cheltuieli operationale 24.739.434 7.094.481 

Rezultatul activitatilor de 

exploatare 
-10.080.119 -2.271.788 

Venituri financiare 63.520 877 

Cheltuieli financiare 271.864 89.082 

Venituri financiare nete -208.344 -88.205 

Profit  inainte de impozitare -11.288.463 2.540.075 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 

Profitul net al perioadei -11.288.463 2.540.075 

Alte elemente ale rezultatului global     

Total rezultat global aferent 

perioadei 
-11.288.463 2.540.075 

 

 

 



 
Societatea de Constructii Napoca S.A. Sediul:  

Cluj Napoca, Piata 1 Mai , nr. 1-2, Jud. Cluj  

Cod de inregistrare fiscal: RO199117 

Nr. Inreg. Registrul Comertului : J12/15/1991 

 

                                  SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 

la 31 martie  2022 

 

 

 Capital 

social 

Valoare 

nominala 

Rezerve Rezerve din 

reevaluare 

Rezultatul 

reportat 

Rezultatul 

global 

al perioadei 

Repartizarea 

profitului 

Total 

capitaluri 

proprii 

Sold la 

1 ianuarie 

2022 

 

6.231.454 

 

1.377.924 

 

15.241.901 

 

17.975.011 

-21387890 

 

 19438400 

 

Cresteri -   2,768.809 34.567.705  37.336.512 

Reduceri -  2.768.734 21.973.890 10.639.739 

 

 

  

35.382.363 

 

 

Sold 31 martie  

2022 

6.231.454 1.377.924 12.473.166   -1.230.070 2.540.075 0 21.392.549 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator Special – Canta Danut Dorel Director Economic – Lupan Liliana Ioana 

 


