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1. ANALIZA ACTIVITĂłII SOCIETĂłII

1.1.  Descrierea societăŃii comerciale 

ELECTROTEL SA a luat fiinŃă în 1970, sub numele de Intreprinderea de 
(IPTE) Alexandria, din decembrie1990, întreprinderea devine societate comercială pe acŃiuni, luând 
numele de ELECTROTEL SA Alexandria

În anul 1997, firma Klockner MOELLER GmbH, Bonn, Germania, 
acŃiuni deŃinut de acesta la ELECTROTEL şi 
acŃiuni (50,72 %  din capitalul social al 

În 1999, a fost majorat capitalul social de la 12.125.550 mii lei la 21.850.860 mii lei, (a crescut 
corespunzător numărul de acŃiuni, de la 485.022 la 874.034), MOELLER deŃinând
număr de 635.006 acŃiuni, reprezentând 72,65% din capitalul social al ELECTROTEL.

ELECTROTEL, a achiziŃionat în această perioadă o licenŃă de fabricaŃie sisteme modulare de 
distribuŃie joasă tensiune tip MODAN, IVS,CI pentru care a achitat suma de 1.500.000 DM. Durata de 
transfer a drepturilor de fabricaŃie a fost de 10 ani, 

Din mai 2005, acŃionar majoritar al 
UNICAPITAL SA Bucureşti, care a cumpărat pachetul majoritar de la MOELLER GmbH.

În luna mai 2007, ELECTROTEL a achiziŃionat de la SI
modular de distribuŃie joasă tensiune
şi pentru SIVACON S8, varianta high
producătoare de echipamente electrice, din Romania şi din estul Europei, care deŃine în acelaşi timp 
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SOCIETĂłII COMERCIALE 

comerciale - Scurt Istoric 

ELECTROTEL SA a luat fiinŃă în 1970, sub numele de Intreprinderea de Panouri şi 
(IPTE) Alexandria, din decembrie1990, întreprinderea devine societate comercială pe acŃiuni, luând 

ELECTROTEL SA Alexandria. 

În anul 1997, firma Klockner MOELLER GmbH, Bonn, Germania, cumpără de la FPS pachetul de 
ut de acesta la ELECTROTEL şi devine acŃionarul majoritar la ELECTROTEL, 

50,72 %  din capitalul social al SocietăŃii). 

În 1999, a fost majorat capitalul social de la 12.125.550 mii lei la 21.850.860 mii lei, (a crescut 
ărul de acŃiuni, de la 485.022 la 874.034), MOELLER deŃinând

număr de 635.006 acŃiuni, reprezentând 72,65% din capitalul social al ELECTROTEL.

ELECTROTEL, a achiziŃionat în această perioadă o licenŃă de fabricaŃie sisteme modulare de 
distribuŃie joasă tensiune tip MODAN, IVS,CI pentru care a achitat suma de 1.500.000 DM. Durata de 
transfer a drepturilor de fabricaŃie a fost de 10 ani, aceasta fiind prelungită ulterior.

Din mai 2005, acŃionar majoritar al SocietăŃii este Societatea de Servicii de InvestiŃii Financiare 
UNICAPITAL SA Bucureşti, care a cumpărat pachetul majoritar de la MOELLER GmbH.

În luna mai 2007, ELECTROTEL a achiziŃionat de la SIEMENS licenŃa de fabricaŃie pentru sistemul 
modular de distribuŃie joasă tensiune (MCC) -  SIVACON 8PT (din 2011, ELECTROTEL deŃine licenŃa 
şi pentru SIVACON S8, varianta high-tech a familiei SIVACON), fiind, astfel, singura societate 

amente electrice, din Romania şi din estul Europei, care deŃine în acelaşi timp 

Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, Jud. Teleorman 

Proprietate privată, cu capital social integral românesc 

PiaŃa reglementată pe care se tranzacŃionează acŃiunile ELECTROTEL SA: XMBS - RASDAQ  
: 2,50 lei/acŃiune    

Panouri şi Tablouri Electrice 
(IPTE) Alexandria, din decembrie1990, întreprinderea devine societate comercială pe acŃiuni, luând 

cumpără de la FPS pachetul de 
majoritar la ELECTROTEL, cu 245.994 

În 1999, a fost majorat capitalul social de la 12.125.550 mii lei la 21.850.860 mii lei, (a crescut 
ărul de acŃiuni, de la 485.022 la 874.034), MOELLER deŃinând, după majorare, un 

număr de 635.006 acŃiuni, reprezentând 72,65% din capitalul social al ELECTROTEL. 

ELECTROTEL, a achiziŃionat în această perioadă o licenŃă de fabricaŃie sisteme modulare de 
distribuŃie joasă tensiune tip MODAN, IVS,CI pentru care a achitat suma de 1.500.000 DM. Durata de 

prelungită ulterior. 

de Servicii de InvestiŃii Financiare 
UNICAPITAL SA Bucureşti, care a cumpărat pachetul majoritar de la MOELLER GmbH. 

EMENS licenŃa de fabricaŃie pentru sistemul 
(din 2011, ELECTROTEL deŃine licenŃa 

, fiind, astfel, singura societate 
amente electrice, din Romania şi din estul Europei, care deŃine în acelaşi timp 



 

două licenŃe de fabricaŃie, pentru aceeaşi grupă de produse (ambele certificate TTA) de la două firme  
concurente pe piaŃa echipamentelor electrice.

În decursul anului 2012, nu au fo

 

1.1.1. Elemente de evaluare generală
a) Profit la 31.12.2012: 
- Profit contabil brut:  
- Impozitul pe profit:  
- Profit net:   
b) Cifra de afaceri la 31.12.20
c) Export:    
d) Costuri:    

e) Ponderea de piaŃă:  

f) Lichiditate:   
 
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al 

ELECTROTEL are ca principal obiect de activitate: proiectarea, producŃia şi comercializarea de 
echipamente electrice de distribuŃie a energiei electrice de joasă şi medie tensiu
- 2712 – Fabricarea aparatelor de control şi 

ELECTROTEL: 

- este „furnizor acreditat 
electrice de joasă tensiune. 

- este partener de tehnologie SIEMENS si MOELLER (EATON)

- are acreditarea, SCHNEIDER
SIEMENS Anglia şi ENEL Italia 

- are certificarea AFER, pentru furnizarea de echipamente electrice în sistemul feroviar,
certificarea ANR, pentru furnizarea de echipamente electrice şi atestarea Laboratorului de 
Metrologie, Verificări şi Testări şi a Laboratorului Chimic, 

ELECTROTEL are implementate sistemele de managemet al calităŃii  
mediu – ISO 14001 (din 2007)
OHSAS 18001 (din 2008), certificate de SRAC şi IQNet.

Echipamentele electrice fabricate de ELECTROTEL se încadrează în două categorii:
- Produse fabricate sub licenŃă (echipamente electrice de joasă tensiune tip MCC, produse TTA ,

licenŃe Moeller şi Siemens)
- Produse de concepŃie ELECTROTEL

- Dulapul  tip MCC – ELMO, 
testelor şi încercărilor la care a fost supus produsul, MOELLER a recunoscut şi acceptat 
echipamentul ca parte a licenŃei MODAN, adaptată de ELECTROTEL, îndeosebi 
pieŃei româneşti.  
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două licenŃe de fabricaŃie, pentru aceeaşi grupă de produse (ambele certificate TTA) de la două firme  
concurente pe piaŃa echipamentelor electrice.  

u au fost realizate acŃiuni de fuziune sau divizare.

1.1.1. Elemente de evaluare generală 

  596.378 lei 
  164.958 lei 
  431.420 lei 

Cifra de afaceri la 31.12.2012:        42.619.484 lei   
        29.409.510 lei 
        39.890.899 lei 

având în vedere că peste 70% din producŃia ELECTROTEL 
este destinată exportului este greu să se poată
pondere de piaŃă, reală. 

        1,29 

Evaluarea nivelului tehnic al SocietăŃii  

are ca principal obiect de activitate: proiectarea, producŃia şi comercializarea de 
echipamente electrice de distribuŃie a energiei electrice de joasă şi medie tensiu

lor de control şi distribuŃia electricităŃii).  

furnizor acreditat pentru SIEMENS, SCHNEIDER şi ALSTOM
electrice de joasă tensiune. Având perfectate contracte cadru de furnizare 
este partener de tehnologie SIEMENS si MOELLER (EATON) 

SCHNEIDER Germania, SCHNEIDER FranŃa, ALSTOM
şi ENEL Italia pentru vânzarea de echipamente electrice

certificarea AFER, pentru furnizarea de echipamente electrice în sistemul feroviar,
certificarea ANR, pentru furnizarea de echipamente electrice şi atestarea Laboratorului de 
Metrologie, Verificări şi Testări şi a Laboratorului Chimic, în domeniul naval

are implementate sistemele de managemet al calităŃii  – 
(din 2007) si sistemul de management al sănătăŃii şi securităŃii ocupaŃionale 

, certificate de SRAC şi IQNet. 

mentele electrice fabricate de ELECTROTEL se încadrează în două categorii:
Produse fabricate sub licenŃă (echipamente electrice de joasă tensiune tip MCC, produse TTA ,
licenŃe Moeller şi Siemens) 
Produse de concepŃie ELECTROTEL de joasă şi medie tensiune.  

ELMO, produs PTTA, în două variante constructive. În baza rezultatelor 
testelor şi încercărilor la care a fost supus produsul, MOELLER a recunoscut şi acceptat 
echipamentul ca parte a licenŃei MODAN, adaptată de ELECTROTEL, îndeosebi 

două licenŃe de fabricaŃie, pentru aceeaşi grupă de produse (ambele certificate TTA) de la două firme  

st realizate acŃiuni de fuziune sau divizare. 

 

% din producŃia ELECTROTEL 
este greu să se poată stabili o 

are ca principal obiect de activitate: proiectarea, producŃia şi comercializarea de 
echipamente electrice de distribuŃie a energiei electrice de joasă şi medie tensiune (Cod CAEN Rev 2 

SCHNEIDER şi ALSTOM” pentru echipamente 
de furnizare cu aceste firme. 

SCHNEIDER FranŃa, ALSTOM, SIEMENS Germania, 
nzarea de echipamente electrice 

certificarea AFER, pentru furnizarea de echipamente electrice în sistemul feroviar, are 
certificarea ANR, pentru furnizarea de echipamente electrice şi atestarea Laboratorului de 

naval 
 ISO 9001 (din 1995),  de 

sistemul de management al sănătăŃii şi securităŃii ocupaŃionale – 

mentele electrice fabricate de ELECTROTEL se încadrează în două categorii: 
Produse fabricate sub licenŃă (echipamente electrice de joasă tensiune tip MCC, produse TTA ,-

produs PTTA, în două variante constructive. În baza rezultatelor 
testelor şi încercărilor la care a fost supus produsul, MOELLER a recunoscut şi acceptat 
echipamentul ca parte a licenŃei MODAN, adaptată de ELECTROTEL, îndeosebi la cerinŃele 



 

- Dulapul pentru ProtecŃie şi Control (PCC) pentru substaŃii de înaltă tensiune, pentru care, 
comenzile la export au depasit 1.500 buc (produs asimiliat). 

- Pe lângă echipamente
de produse de medie tensiune, în ultima perioadă reproiectându
produse tradiŃionale. Semnificativă este reproiectarea 
compacte - seria SPECTRACELL 
de operare şi protecŃie. Astfel, toate grupele de Celule electrice de 6, 12, 17,5 şi 24 kV sunt 
certificate TTA în echipări cu întrerupătoare fabricate de principalii furnizori internaŃionali. 

 
Structura producŃiei realizate de 

- 84%, din total vânzări au fost echipamentele electrice
- Dulapuri de Protectie si Control, Sisteme Modulare de Distributie 

şi fixă (~ 90% din vanzarile de echipamente electrice)
- Celule de Medie Tensiune (~10

- 16%, din total vânzări au reprezentat p
- confecŃii metalice, etajere, vestiare, cutii/dulapuri metalice, profile metalice) 

Ponderea fiecarei grupe în totalul producŃiei este dictată de piaŃă şi variază de la an la an, sau chiar în 
cursul anului.    

Aprovizionarea ELECTROTEL
furnizori (în cea mai mare parte produc

- aparate, componente şi transformatoare: 
MECHATRONICS, LEGRAND Romania, 

- conectică: PHOENIX Contact Romania
- tablă: VOESTALPINE GMBH, 
- vopsea pulbere: KOBER România,
- conductor electric: LAPP KABEL ROMANIA,

Bucuresti  
- laminate şi profile din cupru: STEELMET Romania, 
- laminate si profile din aluminiu: STEELMET Romani
- izolatori: KUVAG Cehia,
- organe de asamblare: BOLLHO

Conform Sistemului de Management Integrat, furnizorii ELECTROTEL sunt evaluaŃi şi acreditaŃi 
periodic, urmărindu-se în special, calitatea produselor, respectarea termenelor de livrare angajate, 
capabilitatea SocietăŃii furnizoare ş.a.

ELECTROTEL are încheiate contracte cadru de aprovizionare cu ce mai mare parte a furnizorilor săi, 
beneficiind de condiŃii avantajoase privind preŃul şi modalităŃile de plată.

1.1.4.  ELECTROTEL se adresează în special pieŃei de echipamente electrice de distribuŃie de  joasă 
şi medie tensiune. 

Beneficiarii finali se regăsesc  în special în  rândul companiilor din industria energetică, dar şi în 
rândul agenŃilor economici cu capital privat (indust
cimentului, construcŃii civile şi industriale, minerit, amenajări şi dezvoltări ale proceselor industriale).
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Dulapul pentru ProtecŃie şi Control (PCC) pentru substaŃii de înaltă tensiune, pentru care, 
comenzile la export au depasit 1.500 buc (produs asimiliat).  
Pe lângă echipamentele enumerate mai sus, ELECTROTEL a continuat să 
de produse de medie tensiune, în ultima perioadă reproiectându

tradiŃionale. Semnificativă este reproiectarea Celulelor Electrice de 
seria SPECTRACELL - prin tipizarea, compactizarea si îmbunatăŃirea parametrilor 

de operare şi protecŃie. Astfel, toate grupele de Celule electrice de 6, 12, 17,5 şi 24 kV sunt 
certificate TTA în echipări cu întrerupătoare fabricate de principalii furnizori internaŃionali. 

de ELECTROTEL în 2012: 
%, din total vânzări au fost echipamentele electrice, producandu-se in special, 

Dulapuri de Protectie si Control, Sisteme Modulare de Distributie 
şi fixă (~ 90% din vanzarile de echipamente electrice)  
Celule de Medie Tensiune (~10% din vanzarile de echipamente electrice)

16%, din total vânzări au reprezentat produsele mecanice (vanzari separate, neechipate electric 
confecŃii metalice, etajere, vestiare, cutii/dulapuri metalice, profile metalice) 

derea fiecarei grupe în totalul producŃiei este dictată de piaŃă şi variază de la an la an, sau chiar în 

ELECTROTEL cu aparate şi materiale se realizează, în principal de la următorii 
furnizori (în cea mai mare parte producători sau reprezentanŃe ale acestora):

aparate, componente şi transformatoare: SIEMENS, ABB, SCHNEIDER, EATON, DEUTSCHE 
LEGRAND Romania, SIMEN SRL Ploieşti 

Contact Romania, WEIDMULLER Interface GmbH, WAGO Romania
tablă: VOESTALPINE GMBH, Bamesa Otel SA, ThyssenKrupp Materials Romania
vopsea pulbere: KOBER România, 

LAPP KABEL ROMANIA, EXCLUSIV Import-Export

laminate şi profile din cupru: STEELMET Romania, LAROMET 
laminate si profile din aluminiu: STEELMET Romania, ThyssenKrupp 
izolatori: KUVAG Cehia,   
organe de asamblare: BOLLHOFF SRL Romania, WURTH INDUSTRIE SRL , ARCUS

Conform Sistemului de Management Integrat, furnizorii ELECTROTEL sunt evaluaŃi şi acreditaŃi 
se în special, calitatea produselor, respectarea termenelor de livrare angajate, 

furnizoare ş.a. 

ate contracte cadru de aprovizionare cu ce mai mare parte a furnizorilor săi, 
beneficiind de condiŃii avantajoase privind preŃul şi modalităŃile de plată. 

se adresează în special pieŃei de echipamente electrice de distribuŃie de  joasă 

Beneficiarii finali se regăsesc  în special în  rândul companiilor din industria energetică, dar şi în 
rândul agenŃilor economici cu capital privat (industria petrolieră – forare şi extracŃie, industria 
cimentului, construcŃii civile şi industriale, minerit, amenajări şi dezvoltări ale proceselor industriale).

Dulapul pentru ProtecŃie şi Control (PCC) pentru substaŃii de înaltă tensiune, pentru care, 

, ELECTROTEL a continuat să dezvolte şi gama 
de produse de medie tensiune, în ultima perioadă reproiectându-se şi modernizându-se 

lectrice de Medie Tensiune 
si îmbunatăŃirea parametrilor 

de operare şi protecŃie. Astfel, toate grupele de Celule electrice de 6, 12, 17,5 şi 24 kV sunt 
certificate TTA în echipări cu întrerupătoare fabricate de principalii furnizori internaŃionali.  

se in special,  
Dulapuri de Protectie si Control, Sisteme Modulare de Distributie în execuŃie debrosabilă 

din vanzarile de echipamente electrice). 
ecanice (vanzari separate, neechipate electric 

confecŃii metalice, etajere, vestiare, cutii/dulapuri metalice, profile metalice)  
derea fiecarei grupe în totalul producŃiei este dictată de piaŃă şi variază de la an la an, sau chiar în 

cu aparate şi materiale se realizează, în principal de la următorii 
ători sau reprezentanŃe ale acestora): 

SIEMENS, ABB, SCHNEIDER, EATON, DEUTSCHE 

Interface GmbH, WAGO Romania 
Materials Romania SRL  

Export Bucureşti, ROMBAL 

 Materials Romania SRL 

Romania, WURTH INDUSTRIE SRL , ARCUS Plus Cluj 

Conform Sistemului de Management Integrat, furnizorii ELECTROTEL sunt evaluaŃi şi acreditaŃi 
se în special, calitatea produselor, respectarea termenelor de livrare angajate, 

ate contracte cadru de aprovizionare cu ce mai mare parte a furnizorilor săi, 

se adresează în special pieŃei de echipamente electrice de distribuŃie de  joasă 

Beneficiarii finali se regăsesc  în special în  rândul companiilor din industria energetică, dar şi în 
forare şi extracŃie, industria 

cimentului, construcŃii civile şi industriale, minerit, amenajări şi dezvoltări ale proceselor industriale). 



 

In 2012, ELECTROTEL a livrat pe piaŃa externă (direct sau prin intermediari) atât echipamente 
electrice cât şi confecŃii metalice, astfel:

- echipamente electrice în Germania, 
- confecŃii metalice în FranŃa, Germania, Marea Britanie
Valoarea exporturilor directe sau indirect
din 2008 peste 70% din total vânzări
din cifra de afaceri, la care se adaugă 5,7% export indirect  (echipamente livrate c
pentru lucrari angajate la obiective externe)

ELECTROTEL concurează pe piaŃa cu firme 
firme private înfiinŃate după anul 1989
străine ABB, ALSTOM, SIEMENS, SCHNEIDER, etc..

1.1.5. În anul 2012 nu au avut loc disponibilizări 
s-au făcut angajări de personal, astfel 
la sfârşitul anului, în ELECTROTEL lucrau 3
Din punct de vedere sindical, sunt membri de sindicat 

1.1.6. Din 1997, ELECTROTEL deŃine autorizaŃie de 
mediului, a făcut investiŃii serioase în eliminarea deşeurilor periculoase (aproape 75.000  euro) are un 
sistem bine implementat de gestiune a deşeurilor rezultate din activitatea de producŃie, deşeuri 
menajere, ş.a., a eliminat din procesle de producŃie subsanŃele periculoase, înlocuindu
substanŃe ecologice. 
De la înfiinŃare şi până în prezent, în 
aerului, apei, solului, nu au fost făcute nici un fel 
mediului, şi nu sau aplicat sancŃiuni de către organele abilitate.

1.1.7. ELECTROTEL are propriul
principal obiectiv dezvoltarea 
(atât echipamente electrice de joasă tensiune cât şi echipamente de medie tensiune) 
probelor şi testelor pentru certificare
In 2012, pentru probe şi teste, efectuate la institute specializate, 
Dispunând de un Laborator propriu pentru încercari si testari
specializate, foarte bine dotat cu echipamente speci
majoritatea testelor au fost efectuate în fabrică. 

1.1.8. Datorită ritmului lent al încasărilor, cauzat de
supusă riscului de lichidităŃi şi cash
producŃie este destinată exportului, iar încasările au o anumită constanŃă.

Nivelul acestor încasări nu sunt suficiente pentru plata tuturor activităŃilor curente ale fabricii, astfel 
încât Societatea a fost nevoită să apeleze şi la o 
Deasemenea, Societatea este supusă
celorlalte tipuri de creante. Pentru toti clientii noi sunt obtinute î
bonitatea, iar data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata.
Totuşi, încasarea ritmică a sumelor din exporturi, cât şi încasările interne au permis 
plătească la timp ratele la creditele angajate şi celelate creanŃe.

1.1.9. Pentru contracarea riscurilor de cash
mondială (falimente, incapacităŃi de plată, etc.)
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a livrat pe piaŃa externă (direct sau prin intermediari) atât echipamente 
trice cât şi confecŃii metalice, astfel: 

în Germania, Anglia,  Algeria, Qatar, Japonia, Venezuela
confecŃii metalice în FranŃa, Germania, Marea Britanie 

sau indirecte a crescut continuu de la 45 % în 2006 la 68 % în 2007 iar 
din total vânzări. În 2012 valoarea mărfurilor exportate direct 

, la care se adaugă 5,7% export indirect  (echipamente livrate c
angajate la obiective externe).  

concurează pe piaŃa cu firme româneşti, provenite din fostele întreprinderi de stat, cu 
ivate înfiinŃate după anul 1989, dar, în principal concurenŃa este reprezentată de firmele 

SIEMENS, SCHNEIDER, etc.. 

nu au avut loc disponibilizări colective de personal. Şi în acest an la 
au făcut angajări de personal, astfel că, dacă la începutul exerciŃiului, Societatea

la sfârşitul anului, în ELECTROTEL lucrau 398 de salariaŃi. 
Din punct de vedere sindical, sunt membri de sindicat aproximativ 30% din angajaŃi.

Din 1997, ELECTROTEL deŃine autorizaŃie de funcŃionare din punct de vedere al protecŃiei 
mediului, a făcut investiŃii serioase în eliminarea deşeurilor periculoase (aproape 75.000  euro) are un 
sistem bine implementat de gestiune a deşeurilor rezultate din activitatea de producŃie, deşeuri 

, ş.a., a eliminat din procesle de producŃie subsanŃele periculoase, înlocuindu

De la înfiinŃare şi până în prezent, în ELECTROTEL nu au fost consemnate situaŃii de poluare a 
aerului, apei, solului, nu au fost făcute nici un fel de sesizări din partea terŃilor pe line de protecŃia 
mediului, şi nu sau aplicat sancŃiuni de către organele abilitate. 

propriul Departament de Cercetare Dezvoltare
dezvoltarea produselor aflate in portofoliul curent, adaptarea lor la cerinŃele pieŃii 

(atât echipamente electrice de joasă tensiune cât şi echipamente de medie tensiune) 
probelor şi testelor pentru certificarea acestora, in noile condiŃii de execuŃie.

, pentru probe şi teste, efectuate la institute specializate, Societatea
Dispunând de un Laborator propriu pentru încercari si testari, acreditat si certificat de organisme 

, foarte bine dotat cu echipamente specifice  pentru efectuarea de 
majoritatea testelor au fost efectuate în fabrică.  

Datorită ritmului lent al încasărilor, cauzat de condiŃiile economice actuale, 
lui de lichidităŃi şi cash-flow. SituaŃia este compensată prin faptul că peste 70% din 

producŃie este destinată exportului, iar încasările au o anumită constanŃă. 

Nivelul acestor încasări nu sunt suficiente pentru plata tuturor activităŃilor curente ale fabricii, astfel 
a fost nevoită să apeleze şi la o linie de credit, pentru finanŃarea activităŃii curente.

Deasemenea, Societatea este supusă unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a 
celorlalte tipuri de creante. Pentru toti clientii noi sunt obtinute în mod normal referinte privind 
bonitatea, iar data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata. 
Totuşi, încasarea ritmică a sumelor din exporturi, cât şi încasările interne au permis 
plătească la timp ratele la creditele angajate şi celelate creanŃe. 

Pentru contracarea riscurilor de cash-flow, în această perioadă de criză economico
mondială (falimente, incapacităŃi de plată, etc.), s-a urmărit diversificarea pi

a livrat pe piaŃa externă (direct sau prin intermediari) atât echipamente 

Japonia, Venezuela 

a crescut continuu de la 45 % în 2006 la 68 % în 2007 iar 
mărfurilor exportate direct a reprezentat 70%  

, la care se adaugă 5,7% export indirect  (echipamente livrate către firme româneşti  

provenite din fostele întreprinderi de stat, cu 
în principal concurenŃa este reprezentată de firmele 

de personal. Şi în acest an la ELECTROTEL 
Societatea avea 369 de salariaŃi, 

% din angajaŃi. 

funcŃionare din punct de vedere al protecŃiei 
mediului, a făcut investiŃii serioase în eliminarea deşeurilor periculoase (aproape 75.000  euro) are un 
sistem bine implementat de gestiune a deşeurilor rezultate din activitatea de producŃie, deşeuri 

, ş.a., a eliminat din procesle de producŃie subsanŃele periculoase, înlocuindu-le cu 

nu au fost consemnate situaŃii de poluare a 
de sesizări din partea terŃilor pe line de protecŃia 

Departament de Cercetare Dezvoltare, care, în 2012, a avut ca 
n portofoliul curent, adaptarea lor la cerinŃele pieŃii 

(atât echipamente electrice de joasă tensiune cât şi echipamente de medie tensiune) şi efectuare 
a acestora, in noile condiŃii de execuŃie. 

Societatea a cheltuit 160.000 lei. 
, acreditat si certificat de organisme 

efectuarea de masuratori si testari, 

condiŃiile economice actuale, Societatea este 
compensată prin faptul că peste 70% din 

Nivelul acestor încasări nu sunt suficiente pentru plata tuturor activităŃilor curente ale fabricii, astfel 
linie de credit, pentru finanŃarea activităŃii curente. 

unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a 
n mod normal referinte privind 

Totuşi, încasarea ritmică a sumelor din exporturi, cât şi încasările interne au permis SocietăŃii să-şi 

, în această perioadă de criză economico-financiară 
a urmărit diversificarea pieŃelor de export, 



 

ELECTROTEL adoptând o politică de 
lumii (U.E., Rusia, Africa/Orientul Mijlociu), astfel încât, în cazul unor probleme financiare în unele 
zone să aibe garanŃia încasărilor din celelalte zone.
 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂłII

2.1. Toate capacităŃile de producŃie ale Socie
279, JudeŃul Teleorman.  

Societatea mai are închiriat, în Bucur
ReprezentanŃa ELECTROTEL

2.2. ELECTROTEL deŃine, în proprietate, 
suprafaŃă construită, în principal hale 
halelor de producŃie (spaŃiile în care 
reabilitate (igienizare, refacere pardoseli, încălzire cu tuburi radiante, iluminat cu lampi si tuburi cu 
LED, înlocuire luminatoare, 
reabilitată o hală de 5700 mp.

În privinŃa utilajelor, cu excepŃia câtorva prese mecanice, strunguri, freze şi 
echipamentele sunt achiziŃionate 

În 2012, valoarea investiŃiilor efectuate de 
continuat programul de achiziŃie de
măsurări şi verificări. În 201
aproximativ 700.000 euro, care constă, în principal în achiziŃia unor maşini necesare dezvoltării şi 
modernizării capacităŃilor de producŃie şi continuarea programului de reabilitare/modernizare a 
spaŃii de producŃie. 

2.3. La data întocmirii raportului, 
imobile, ca urmare a angajării un
2013 şi a liniei de credit pentru susŃinerea activităŃii curente.

3. ACłIONARIAT 
AcŃiunile ELECTROTEL, sunt nominale şi dematerializate prin înscriere în cont. Registrul acŃiunilor şi 
al acŃionarilor este Ńinut de SC D
ELECTROTEL este o societate comercială deŃinută public, acŃiunile  fiind tranzacŃionate la Bursa de 
Valori Bucuresti – SecŃiunea XMBS 
În anul 2012, preŃul mediu de tranzacŃionare
La 07 mai 2013, ELECTROTEL
AcŃionarul majoritar, UNICAPITAL SA
90,83% din capitalul social al ELECTROTEL.
 

4. CONDUCEREA SOCIETĂłII

4.1. Conducerea administrativă a 
anul 2012, a avut următoarea componenŃă :

Preşedinte:  V. Valeriu Velciu
Membri: Marin Dumitrescu
  Aurel Grigore 
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o politică de extindere a ariei de export, cu livrări în cât mai multe zone ale 
Orientul Mijlociu), astfel încât, în cazul unor probleme financiare în unele 

să aibe garanŃia încasărilor din celelalte zone. 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂłII 

pacităŃile de producŃie ale SocietăŃii se găsesc la sediul din Alexandria, Str. Dunării nr. 

Societatea mai are închiriat, în Bucureşti, un spatiu de 500 mp, în care îşi desfăşoară activitatea 
ReprezentanŃa ELECTROTEL 

e, în proprietate, 65.000 mp de teren, din care aprox. 40.000 mp este 
suprafaŃă construită, în principal hale industriale (35.000mp). Peste 70% din suprafeŃele destinate 
halelor de producŃie (spaŃiile în care ELECTROTEL îşi desfăşoară activitatea curentă) au fost 

(igienizare, refacere pardoseli, încălzire cu tuburi radiante, iluminat cu lampi si tuburi cu 
LED, înlocuire luminatoare, ş.a.) urmând ca acest program să continue şi în 201
reabilitată o hală de 5700 mp. 

În privinŃa utilajelor, cu excepŃia câtorva prese mecanice, strunguri, freze şi 
echipamentele sunt achiziŃionate in perioada 2006 - 2013.  

, valoarea investiŃiilor efectuate de ELECTROTEL a fost de aprox. 
achiziŃie de echipamente de lucru, instrumente şi standuri pentru testări, 

. În 2013,  ELECTROTEL si-a propus un program de investiŃii în 
, care constă, în principal în achiziŃia unor maşini necesare dezvoltării şi 

modernizării capacităŃilor de producŃie şi continuarea programului de reabilitare/modernizare a 

La data întocmirii raportului, ELECTROTEL are gajate o parte din mijloacele fixe mobile şi 
imobile, ca urmare a angajării unor credite necesare finanŃării programelor 

şi a liniei de credit pentru susŃinerea activităŃii curente. 

, sunt nominale şi dematerializate prin înscriere în cont. Registrul acŃiunilor şi 
al acŃionarilor este Ńinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti. 

este o societate comercială deŃinută public, acŃiunile  fiind tranzacŃionate la Bursa de 
XMBS - RASDAQ.  

de tranzacŃionare a  fost 10 lei/acŃiune.  
ELECTROTEL avea 1.312 acŃionari, din care 5  persoane juridice. 

UNICAPITAL SA Bucureşti, deŃinea un număr de 793.856
din capitalul social al ELECTROTEL. 

SOCIETĂłII 

Conducerea administrativă a SocietăŃii a fost asigurată de Consiliul de AdministraŃie
, a avut următoarea componenŃă : 

V. Valeriu Velciu 
Marin Dumitrescu 

  

extindere a ariei de export, cu livrări în cât mai multe zone ale 
Orientul Mijlociu), astfel încât, în cazul unor probleme financiare în unele 

tăŃii se găsesc la sediul din Alexandria, Str. Dunării nr. 

00 mp, în care îşi desfăşoară activitatea 

de teren, din care aprox. 40.000 mp este 
% din suprafeŃele destinate 

îşi desfăşoară activitatea curentă) au fost 
(igienizare, refacere pardoseli, încălzire cu tuburi radiante, iluminat cu lampi si tuburi cu 

ş.a.) urmând ca acest program să continue şi în 2013, când va fi 

În privinŃa utilajelor, cu excepŃia câtorva prese mecanice, strunguri, freze şi o maşina de îndoit, toate 

a fost de aprox. 250.000 euro. A fost 
echipamente de lucru, instrumente şi standuri pentru testări, 

a propus un program de investiŃii în valoare de 
, care constă, în principal în achiziŃia unor maşini necesare dezvoltării şi 

modernizării capacităŃilor de producŃie şi continuarea programului de reabilitare/modernizare a unor 

are gajate o parte din mijloacele fixe mobile şi 
 de investiŃii din anii 2006 – 

, sunt nominale şi dematerializate prin înscriere în cont. Registrul acŃiunilor şi 

este o societate comercială deŃinută public, acŃiunile  fiind tranzacŃionate la Bursa de 

persoane juridice.  
793.856 acŃiuni, reprezentând 

Consiliul de AdministraŃie care, în 



 

  
4.2.  În anul 2012, ELECTROTEL

- Preşedinte - Director General:
- Director Economic: 
- Director Cercetare – Dezvoltare: 
- Director Organizare şi Control:
- Director Man. Sistem Integrat
- Director ProducŃie: 
- Director Managementul Proiectării
- Director IT 
Cu excepŃia domnului V.Valeriu Velciu care este
Preşedintele UNICAPITAL (acŃionarul majoritar al ELECTROTEL), între ceilalŃi membri din 
conducerea executivă şi administratori nu există grade de rudenie până la nivelul IV.
Nici un administrator sau director executiv nu a fost implicat în litigii cu caracter penal pe terit
României sau în afara acestuia,
 

5. SITUAłIA FINANCIARĂ 

5.1. SITUAłIA PATRIMONIALĂ
Active imobilizate 
La 31.12.2012, societatea înregistrează active imobilizate în valoare de 
- imobilizări necorporale  

- terenuri în patrimoniu  
- mijloace fixe la valoarea neta
- titluri participare cap.social ENERGOTECH S.R.L

- imobilizări financiare (garanŃii contractuale)

Active circulante 
La finele exerciŃiului financiar analizat, activele circulante însumează 
- stocuri de materiale, producŃie în cur

- creanŃe în derulare  
- disponibilităŃi băneşti şi alte valori 

Capitalul social subscris şi vărsat
şi nu s-au înregistrat modificări faŃă de începutul anului.

 

Datorii 
La sfârşitul anului 2012 se înregistrează datorii c
sumă de 19.944.614 lei reprezentate, în principal, de împrumuturile pe termen scurt primite de la 
acŃionari şi banci precum si de datoriile catre furnizorii de materiale pentru producŃie.

Datoriile ce trebuie plătite într
reprezentate de împrumuturile pe termen lung primite de la acŃionari şi banci.
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ELECTROTEL  a avut următoarea conducere executivă :

Director General: V. Valeriu Velciu 
Maria Neagu 

Dezvoltare:  LaurenŃiu Codrea 
Director Organizare şi Control: Iordan Ilin 
Director Man. Sistem Integrat Iosif Horgoş    

Iulian Marcu 
Managementul Proiectării Faur Aramă 

Catalin Cojocaru 
Valeriu Velciu care este Directorul General al ELECTROTEL

Preşedintele UNICAPITAL (acŃionarul majoritar al ELECTROTEL), între ceilalŃi membri din 
executivă şi administratori nu există grade de rudenie până la nivelul IV.

Nici un administrator sau director executiv nu a fost implicat în litigii cu caracter penal pe terit
sau în afara acestuia, în ultimii 5 ani. 

.1. SITUAłIA PATRIMONIALĂ 

La 31.12.2012, societatea înregistrează active imobilizate în valoare de 22.120.694
       1.113.067 lei

       1.205.303 lei
a valoarea neta     19.767.010 lei

social ENERGOTECH S.R.L               

Ńii contractuale)           35.114 lei

La finele exerciŃiului financiar analizat, activele circulante însumează 25.669.216 lei
stocuri de materiale, producŃie în curs, produse finite, mărfuri 10.699.909 lei

     14.744.151 lei
e valori           225.156 lei

Capitalul social subscris şi vărsat, evidenŃiat în bilanŃul contabil la 31.12.2012 este de 2.185.086 lei 
au înregistrat modificări faŃă de începutul anului. 

La sfârşitul anului 2012 se înregistrează datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an, în 
sumă de 19.944.614 lei reprezentate, în principal, de împrumuturile pe termen scurt primite de la 
acŃionari şi banci precum si de datoriile catre furnizorii de materiale pentru producŃie.

rebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an sunt în sumă de 4.966.206 lei şi sunt 
reprezentate de împrumuturile pe termen lung primite de la acŃionari şi banci.

a avut următoarea conducere executivă : 

Directorul General al ELECTROTEL şi totodată 
Preşedintele UNICAPITAL (acŃionarul majoritar al ELECTROTEL), între ceilalŃi membri din 

executivă şi administratori nu există grade de rudenie până la nivelul IV. 
Nici un administrator sau director executiv nu a fost implicat în litigii cu caracter penal pe teritoriul 

22.120.694 lei, constând din: 
1.113.067 lei 

1.205.303 lei 
19.767.010 lei 
            200 lei 

35.114 lei 

25.669.216 lei, din care: 
10.699.909 lei 

14.744.151 lei 
225.156 lei 

, evidenŃiat în bilanŃul contabil la 31.12.2012 este de 2.185.086 lei 

o perioadă de până la 1 an, în 
sumă de 19.944.614 lei reprezentate, în principal, de împrumuturile pe termen scurt primite de la 
acŃionari şi banci precum si de datoriile catre furnizorii de materiale pentru producŃie. 

o perioadă mai mare de 1 an sunt în sumă de 4.966.206 lei şi sunt 
reprezentate de împrumuturile pe termen lung primite de la acŃionari şi banci. 



 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
1.Venituri totale:  
- venituri din exploatare 
- venituri financiare  
2. Cheltuieli totale:  
- cheltuieli de exploatare 
- cheltuieli financiare  
3. Profit contabil brut  
4. Cheltuieli cu impozitul pe profit
5. Profit net   
Din analiza contului de profit şi pierdere se constată că societatea a încheiat anul 2012 cu un profit 
contabil brut de 596.378 lei, cu următoarea componenŃă:

Profit din exploatare în sumă de 1.783.823 lei.
Pierdere financiară în sumă de 1.187.445 lei care este, în principal, rezultatul înregistrării dobanzilor 
bancare si diferenŃelor de curs valutar la 31.12.2012. 

III.OBLIGAłII CĂTRE BUGETUL STATULUI
Impozitele şi taxele datorate bugetului au fost calculate şi evidenŃiate potrivit reglementărilor legale în 
vigoare. 

La 31.12.2012 nu se înregistrează restanŃe la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului statului.
 
 
 
Preşedintele  
Consiliului de AdministraŃie                  
V . V a l e r i u  V e l c i u
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
     42.512.015 lei
     41.674.722 lei
          837.293 lei
     41.915.637 lei
     39.890.899 lei
       2.024.738 lei
          596.378 lei

impozitul pe profit          164.958 lei
          431.420 lei

Din analiza contului de profit şi pierdere se constată că societatea a încheiat anul 2012 cu un profit 
cu următoarea componenŃă: 

în sumă de 1.783.823 lei. 
în sumă de 1.187.445 lei care este, în principal, rezultatul înregistrării dobanzilor 

bancare si diferenŃelor de curs valutar la 31.12.2012.  

BUGETUL STATULUI 
Impozitele şi taxele datorate bugetului au fost calculate şi evidenŃiate potrivit reglementărilor legale în 

La 31.12.2012 nu se înregistrează restanŃe la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului statului.

Consiliului de AdministraŃie                   
V a l e r i u  V e l c i u       

     

 
   

  

42.512.015 lei, din care: 

41.674.722 lei 
837.293 lei 

41.915.637 lei, din care: 

39.890.899 lei 
2.024.738 lei 

596.378 lei 
164.958 lei 
431.420 lei 

Din analiza contului de profit şi pierdere se constată că societatea a încheiat anul 2012 cu un profit 

în sumă de 1.187.445 lei care este, în principal, rezultatul înregistrării dobanzilor 

Impozitele şi taxele datorate bugetului au fost calculate şi evidenŃiate potrivit reglementărilor legale în 

La 31.12.2012 nu se înregistrează restanŃe la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului statului. 

  

   

   


