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Societate în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement 

 
 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
la 30.06.2020 

 
 

Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016 cu modificările şi 

completarile ulterioare, cu reglementările prevăzute în Ordinul nr. 2493/2019 pentru 

aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, 

precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile. 

Pentru exercițiul financiar SEMESTRUL I an 2020 

Data raportului: 20.08.2020 

Denumirea societății comerciale: SC ICMRS SA Galați 

Sediul social: Galați, Sos. Smârdan nr.1 

Nr. telefon:0336802781 şi 0728993087 / fax : 0336802784 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1633620 

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J/17/12/1991 

Auditarea situațiilor financiare: Situațiile financiare la 30.06.2020 nu sunt 

auditate 

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:  

Acțiunile societăţii au fost suspendate pe piaţa de capital din 31.11.2011 şi până la 

31.08.2016 datorită deschiderii procedurii insolventei şi începând cu data de 

01.09.2016 sunt tranzacționabile pe piața capital ATS, data la care SC ICMRS SA a 

intrat în procedura de reorganizare judiciara. 

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 19.02.2015 s-a aprobat efectuarea demersurilor legale 

necesare admiterii la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare (ATS) 

administrat de BVB în conformitate cu Legea nr 151 din 2014 privind clarificarea 
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statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa 

valorilor mobiliare necotate. 

Capitalul social subscris şi vărsat: 6.224.219 lei. 

 

STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL 

  

Acționari Nr. acțiuni % Valoare totală  
(lei) 

ASOCIAȚIA PAS ICMRS’ 96 GALAŢI 52.708.231 84,6825 5.270.823,10 

SC MAIRON HOLDING LTD SRL 
GALAŢI 536.945 0,8627  53.694,50 

ALŢI ACȚIONARI  8.997.018 14,4548 899.701,80 

Total 62.242.194 100,000 6.224.219,40 

 
 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 

comerciala. 
Acțiunile societăţii comerciale sunt nominative şi dematerializate. 

Valoarea nominala a unei acțiuni este de 0,10 lei. 

Societatea comerciala tine evidenta acționarilor şi a acțiunilor la un registru 

independent autorizat de Depozitarul Central București. 

1. Analiza activității societăţii comerciale 

a) Descrierea activității de baza a societăţii comerciale 

OBIECT DE ACTIVITATE: Alte lucrări specifice de construcții 

Sector de activitate:Construcții industriale şi civile 

Domenii de activitate 

Bazându-se pe experiența acumulata în urma execuției a numeroase proiecte, SC 

ICMRS Galați SA si-a dezvoltat competente deosebite şi este în măsura sa realizeze o 

gama completa de lucrări de construcții, montaje şi instalații: 

Lucrări de construcții:           

Săpaturi, consolidarea terenului şi tasarea solului,      

Construirea de structuri speciale din beton armat,      

 Zidărie refractara şi susținere prin ziduri utilizând cărămizi refractare, mortar special  

 Lucrări de infrastructura industriala (drumuri, sine, canalizări etc.) 



 
3

Lucrări de montaj:            

Montajul utilajelor industriale: tipuri statice şi dinamice,               

Demontarea/ înlocuirea sau reparația echipamentelor,                 

Maturatori şi teste,                   

Construcția, asamblarea şi reparația macaralelor şi podurilor rulante 

Instalații:          

Asamblarea/ înlocuirea/ reparația țevilor şi a instalațiilor industriale (instalații de etc.), 

Lucrări similare pentru instalații: Apa, Gaz, Ventilație, Încălzire, Sanitare, Instalații 

electrice şi automatizări / puneri în funcțiune:,                  

Modificarea aplicațiilor software standard dezvoltate de proiectanți pentru 

monitorizarea proceselor tehnologice etc. 

b) Precizarea datei de înființare a societăţii comerciale: 

Fondata în anul 1960 ca antreprenor general al lucrărilor de construcții al  

Combinatului Siderurgic Galați, cel mai mare producător de otel din Romania, SC 

ICMRS SA GALATI  a devenit unul dintre cei mai mari antreprenori din tara, oferind o 

gama larga de servicii în domeniul construcțiilor industriale, civile şi de infrastructura, 

precum şi referitor la producția de materiale de construcții. 

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii 

comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţii controlate, în timpul 

exercițiului financiar – nu este cazul 

d) Descrierea achizițiilor si/sau înstrăinărilor de active. 
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Evoluția activelor societăţii şi structura acestora în perioada 01.01.2020 
–30.06.2020: 

 Lei 

 

Elemente 

Valori 
contabile  

–ron- 
% 

Valori 
contabile  

–ron- 
% % Nr. 

crt. 

 
  la 

31.12.2019 
  în 

total   
  la 

30.06.2020 
 în 

total    

 
(P1) A/P (P1) A/P (P1/Po) 

1 

 Active imobilizate  19,774,834 47.93  19,138,654 44.93  96.78 

din care:           

1.1.Imobilizari 
corporale 17,865,787   17,747,431   99.34 

1.2.Imobilizari 
necorporale 0   0     

1.3.Imobilizari 
financiare 

1,909,047   1,391,223   72.88 

2 

Active circulante – 
total               21,481,254 52.07  23,458,697 55.07  109.21 

din care:           

2.1. Stocuri 11,625,019   13,935,122   119.87 

2.2. Creanţe 9,269,608   9,306,535   100.40 

2.3.Trezorerie 586,627   217,040   37.00 

2.4.Investitii 
financiare 0   0     

3 Cheltuieli în avans 0 0.00  0 0.00  0.00 

4 Active circulante nete -41,510,073   -40,753,352   98.18 

 
Total Active 41,256,088 100.00  42,597,351 100.00  103.25 

 
 

1) Analiza activelor imobilizate 
 
La 30.06.2020, ponderea activelor imobilizate deținute în totalul activelor este 

de 44,93 % fata de 47,93 % la 31.12.2019, scăderea de 636.181 lei fiind determinată 

în principal: 

- de înregistrarea amortizării în valoare de -217.023 lei,  

- achiziția scule de mica mecanizare-in valoare de +24.166 lei, 

- imobilizări corporale în curs în valoare de +74.500 lei, 

- garanții de buna execuție la lucrări executate cu perioada de recuperare mai 

mare de un an, în valoare de -517.824 lei. 
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2) Analiza activelor circulante 

Ponderea activelor circulante în total activ cunoaște o creștere de la 

21.481.254 lei (52,07% în total activ) în anul 2019 la 23.458.697 lei (55,07% în total 

activ) la 30.06.2020, în cifre absolute creșterea fiind de 1.977.443 lei, adică cu 

9,21%.  

- Aceasta creștere a activelor circulante se justifica astfel: 

- Stocurile au înregistrat o creștere importanta, de la 11.625.019 lei în anul 2019 la 

13.935.122 lei în sem 1 2020, adică cu 19.87%, fapt datorat volumului mai ridicat 

al lucrărilor şi serviciilor în curs de execuție. 

- Disponibilul existent în banca şi în casa la 31.12.2019 era de 586.627 lei, iar la 

30.06.2020 era de 217.040 lei, adică puţin cu 369.587 lei, procentul de scadere  

fiind de 63%. 

- Volumul creanțelor se menține relativ constant, înregistrându-se o ușoară creștere 

de 0,40%, creanțele la 31.12.2019 fiind de 9.269.608 lei, iar la 30.06.2020 de 

9.306.535 lei, adică mai mult cu 36.927 lei. 

3) Cheltuielile înregistrate în avans, acestea sunt nule atât la finele anului 

2019 cat şi la sfârșitul sem. I 2020. 
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Evoluția pasivelor societăţii şi structura acestora în perioada 01.01.2020– 

30.06.2020:       

Lei 

Nr. 
crt. Elemente 

Valori 
contabile     –

ron- 
% 

Valori 
contabile     

–ron- 
% % 

la 31.12.2019 in 
total 

la 
30.06.2020 în total (P1/P0) 

 (P1)   A/P  (P1)     A/P     

1 

Total datorii 
62,730,609 168.80 64,022,116 159.00 102.06 

din care:           

6.1. Datorii < de un an 62,727,977   64,022,116   102.06 

6.2. Datorii >de un an 2,632   0   0.00 

2 Proviz. pt. risc şi chelt. 0   0     

3 Venituri în avans 263,350 0.71 189,933 0.47 72.12 

4 Capital subscris vărsat 6,224,219 16.75 6,224,219 15.46 100.00 

5 Rezerve din reevaluare 521,772 1.40 521,772 1.30 100.00 

6 Rezerve  9,470,185 25.48 9,470,185 23.52 100.00 

7 Rezultatul reportat 
(+/-) -38,602,396 -103.88 -37,954,047 -94.26 98.32 

8 Profit/Pierdere (+/-) 648,349 1.74 123,173 0.31 19.00 

9 Repartizarea profitului 0    0      

10 Capitaluri proprii -21,737,871   -21,614,698   99.43 

 Total Pasiv 41,256,088 111.02 42,597,351 105.79 103.25 

 
 

1) Datoriile totale ale SC ICMRS SA la data de 30.06.2020 au înregistrat o 

ușoara creștere de la 62.730.609 lei la 64.022.116 lei fata de 31.12.2019, adică cu 

2,06%, întreaga creștere fiind înregistrata integral în cadrul datoriilor pe termen scurt. 

 2) Capitalurile proprii 

Şi în sem. I 2020, ca şi în anul 2019, se înregistrează o situație favorabila, a 

capitalurile proprii având mica creștere, acestea fiind negative atât în anul 2019 cat şi 
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în 2020, respectiv au crescut de la –21.737.871 lei în anul 2019 la  -21.614.698 lei în 

sem 1 2020, adică cu 123.173 lei, aceasta creștere fiind de 0.57%. 

In cadrul capitalurilor proprii, capitalul social nu a înregistrat modificări, 

capitalul social la 30.06.2020 având următoarea structura: 

 

Acționari Nr. acţiuni % 
Valoare 
totala  

(mii lei) 
Asociația PAS ICMRS’ 96 Galaţi 52.708.231 84,6825 5.270.823,10 

SC MAIRON HOLDING LTD 
SRL Galaţi 

536.945 0,8627 53.694,50 

Alţi acționari  8.997.018 14,4548 899.701,80 
Total 62.242.194 100,000 6.224.219,40 

 
Macrostructura relevă o stare nefavorabilă, deficitul de capitalul propriu fiind 

acoperit integral din împrumuturi. Deficitul de capital propriu s-a înregistrat în 

principal pe seama pierderii raportate din anii precedenți, volumul total al pierderilor 

reportate la 30.06.2020 fiind de 37.954.047 lei. 

In semestrul 1 al anului curent s-a înregistrat un profit contabil 123.173 lei, 

ceea ce indica un trend ascendent de redresare economica a societăţii. 

 

3) Analiza contului 117 „Rezultatul reportat” 

Soldul la 30.06.2020 (pierdere)         = - 37.954.047 lei  

format din: 

- rezultatul reportat provenit din pierderea nerecuperata  = - 194.626.360 lei  

- rezultatul reportat din aplicarea O.C. nr.72/2004 şi  

   Ord.6999/2006        =    146.080.199 lei 

- rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 

    (mai puțin IAS 29)      =          177.398 lei 

- rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile =     - 3.109.129 lei 

- rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare=13.523.845 lei 

Elemente de evaluare generala: 

a) profit: 

Contul de profit şi pierdere încheiat la 30.06.2020 se prezintă astfel : 
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Lei 
Nr. 
crt. Denumire indicatori Valori la 

30.06.2019 
Valori la 

30.06.2020 % 

A B 2 2 3=(2/1x100) 

1 

Venituri totale 12,594,447 11,896,372 94.46 
din care:       

1.1. Venituri din exploatare 12,594,018 11,895,550 94.45 
              din care:       
  - cifra de afaceri productiva 9,253,980 9,485,330 102.50 

  - cifra de afaceri din vânzarea 
materialelor 0 0   

- producția executata în regie 
proprie 3,337,281 2,315,350 69.38 

 - venituri din subvenții de 
exploatare 0 70,788   

  - venituri din vânzarea activelor 
corporale 2,757 24,082 873.49 

1.2. Venituri financiare 429 822 191.61 

2 

Cheltuieli totale 12,295,832 11,773,199 95.75 
din care:       

2.1. Cheltuieli de exploatare, din 
care: 12,253,060 11,707,465 95.55 

a) cheltuieli aferente cifrei de afaceri 
productive 12,074,885 11,579,373 95.90 

  - cheltuieli cu materialele inclusiv 
energie şi apa 3,129,706 2,550,282 81.49 

  - cheltuieli cu prestații externe şi 
alte taxe 3,130,128 3,456,481 110.43 

  - cheltuieli cu personalul 5,571,272 5,355,587 96.13 

 - Cheltuieli cu amortizarea 243,779 217,023 89.02 

  b)  cheltuieli cu materialele 
comercializate 0 0   

  c) Alte  cheltuieli de exploatare 178,175 128,092 71.89 

2.2. Cheltuieli financiare 42,772 65,734 153.68 

3 Rezultatul brut 298,615 123,173 41.25 
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Se constată ca şi la finele semestrului 1 an 2020 societatea a înregistrat un 

rezultat pozitiv, semn al revigorării activității economice a firmei, profitul realizat fiind 

de 123.173 lei, mai puțin fata de profitul înregistrat în semestrul 1 an 2019 în valoare 

de 298.615 lei. 

 

b) cifra de afaceri:  

In prima jumătate a anului 2020 cifra de afaceri neta înregistrat o scădere 

comparativ cu semestrul 1 an 2019, în cifre absolute descreșterea fiind de 11.896.372 

adică cu 5,54 %. 

Acesta situație economica este rezultatul faptului ca activitatea societăţii a fost 

afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2. 

Astfel, ICMRS SA a solicitat şi obținut, având în vedere Decretul nr.195/ 2020 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,  Certificatul de urgenta TIP 

2 (GALBEN) - din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau a 

veniturilor în luna martie sau aprilie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de 

media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. 

 In cadrul cifrei de afaceri aferente semestrului 1 an 2020, din producția 

executata, clienții cu ponderea cea importanta sunt: 

 1. LIBERTY GALATI S.A. (61,95 %)                   -    5.875.773 lei 

 2. PROPLAST MEDI SRL (26.02%)       -   2.467.972 lei 

 3. Constructa Mecanique SRL (4.06 %)           -       385.112 lei 
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 4. Vector Impex SRL (2,26%)        -   212.046 lei 

5. Manea Construczione SRL (1.70%)         -      158.933 lei 

     6. Swiss Trade SRL (1.51 %)                -       141.884 lei 

 

c) export: - nu este cazul  

1.1.  
1.1.1. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

a) Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea 
principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de 
distribuție: 

 
Nr. 
crt Nume client % Produse vândute 

1. LIBERTY GALATI S.A. 61.95 Investiţii, reparaţii curente, capitale 
2. PROPLAST MEDI SRL 26.02 Reabilitare sisteme de irigații 
3. CONSTRUCTA MECANIQUE SRL 4.06 Lucrări de infrastructura 
4. VECTOR IMPEX SRL 3.56 Asfalt 
5. MANEA CONSTRUCZIONE SRL 1.84 Construcție imobil 

 
 
 

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de 
afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani: 
 
 

Explicații 2017  mii lei 2018  mii lei 2019  mii lei 30 iunie 2020  
mii lei 

Denumire grupa de 
produse 

Valoare 
din cifra 

de 
afaceri 

% 

Valoare 
din cifra 

de 
afaceri 

% 

Valoare 
din cifra 

de 
afaceri 

% 

Valoare 
din cifra 

de 
afaceri 

% 

Vânzări produse finite 490 2.05 1,220 5.08 1,859 5.08 251 5.08 

Venituri din lucrări şi 
prestări servicii 

22,016 92.12 22,708 94.6 24,494 94.6 9,088 94.6 

Venituri din vânzări 
mărfuri 

1,331 5.57 10 0.04 448 0.04 0 0.04 

Alte activiști 63 0.26 66 0.27 215 0.27 146 0.27 

TOTAL GENERAL 23,900 100 24,004 100 27,016 100 9,485 100 

 
c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de 

active în viitorul exercițiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor 
produse – nu este cazul 
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1.1.2. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiale (surse 
indigene, surse import) 

 
Nr. 
crt. Nume furnizor % Ce furnizează 

1. SWISS TRADE SRL 23.41 Utilaje demolare UCC 
2. SGM CONTRACTOR SRL 9.11 Materiale de instalații 
3. CONSTRUCTA MECANIQUE SRL 6.01 Lucrări subantrepriza 
4. BENZENPEC IMPORT-EXPORT SRL 4.79 Carburanți 
5. VECTOR IMPEX SRL 3.16 Profile, prestații utilaje 

 
Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de 

aprovizionare şi la preturilor materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor 
de materii prime şi materiale: 
 

1.1.3. Evaluarea activităților de vânzare: 
 

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața interna si/sau externa 

şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung. 

 
SC I.C.M.R.S. SA Galați în anul sem 1 2020, ca şi anul 2019,  a dezvoltat 

activitatea de prestări servicii  industriale (de investiții şi de mentenanţă) către 

beneficiarul principal LIBERTY GALATI S.A., dar şi către şi alții decât acesta (vânzările 

către Mittal Galati reprezentau în trecut peste 90% din cifra de afaceri), lucrările 

exterioare cunoscând o creștere semnificativa. 

Pentru perioada următoare SC I.C.M.R.S. SA intenționează sa extindă 

colaborarea cu alți beneficiari în special cu Consiliul Județean Galați, Primăria 

Municipiului Galați, Consiliul Județean Brăila, DARVARI MECHANICAL ENGINEERING 

S.R.L. Râmnicu Vâlcea, GALATI S.A., Tubular Products Roman SA, Liberty Steel SA SA 

Hunedoara, Primăria Municipiului Constanta, Consiliul Județean Constanta şi Comvex 

Constanta, etc. 

 
b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societăţii 

comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societăţii 

comerciale şi a principalilor competitori. 

 
 In anul sem 1 2020 principalii competitori au fost TANGRAD GALATI, 

LEMACONS SA GALATI, ARCADA COMPANY SA GALATI, SOLINVEST SRL, CRIOMEC 

SA, ERG TERMROM SA, FIROGAL  SRL, GENDAV SRL, SERVLAND SRL, etc . Acești 
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competitori desfăşoară activităţi similare cu SC ICMRS SA Galați, mai puțin activitatea 

de siderurgie (cu excepția Criomec SA), la care societatea noastră deține pe plan local 

cota cea mai mare, fiind prestatorul principal pentru LIBERTY GALATI S.A.. 

 
c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societăţii comerciale fata 

de un singur client sau fata de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un 

impact negativ asupra veniturilor societăţii – nu este cazul 

 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societăţii 

comerciale 

Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaților 

societăţii comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forței de 

munca: 

S.C. ICMRS SA GALATI 
    SERVICIU RUO - JURIDIC 

SITUATIA PERSONALULUI INCADRAT 

 
în ANUL 2020 

PERIOADA ( 01.01.2020 – 30.06.2020) 
Nr. 
crt. Meseria Total Sant. MIE PUMT Dir. Gen. 

1 Lăcătuşi 1 1     
2 Zidari 2 2     
3 Șoferi 1 0 1   
4 Sudori 1 1     
5 Dulgheri 1 1     
6 Instalatori 2 2     
7 Fierari  betoniști 1 1     
8 Muncitori Necalificați 1 1     
9 Ingineri mecanici 1 0   1 

  Total 11 9 1 1 

SITUATIA PERSONALULUI PLECAT 
în ANUL 2020 

PERIOADA (  01.01.2020 – 30.06.2020) 
Nr. 
crt. Meseria Total Sant. MIE PUMT Dir. Gen. 

1 Sudori 1 1     
2 Instalatori 1 1     
3 Tâmplari 1 1     
4 Zidari 1 1     
5 Maiștri 2 2     
6 Ingineri 4 0   4 
7 Șoferi 1 0 1   

  Total 11 6 1 4 

Sef Serviciu RUO – JURIDIC ,                                                     INTOCMIT , 
Cons. Jr. Vîlsan Bogdan                                                           Sing. Tobias Ionica 
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1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a 

emitentului asupra mediului înconjurător. 

Descrierea sintetica a impactului activităților de baza ale emitentului 

asupra mediului înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau 

preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului 

înconjurător. 

 

Informații privind managementul calității şi mediului şi autorizații de personal 

existente la finele semestrului 1 2020. S-au desfășurat audituri interne în toate 

compartimentele organizației. 

In sem 1 2020, Serviciul Managementul Calităţii şi Mediului din cadrul societăţii 

a realizat următoarele activităţi cu importanta semnificativa pentru activitatea 

societăţii,  şi anume menținerea următoarelor Certificate şi Autorizări: 

          -  AUTORIZATIE emisa de INSPECȚIA DE STAT în CONSTRUCTII pentru 

funcționarea    

              Laboratorului de Analize şi Încercări în Construcții, Grad II; 
- CERTIFICAT – de conformitate al Sistemului de Management al Calității cu 

standardul ISO 3834-2:2005 eliberat de RINA Services , Structuri metalice sudate 

pentru construcții civile şi industriale, Echipamente siderurgice ; 

- CERTIFICAT – de conformitate a controlului producției în fabrica cu standardul 

SR EN 1090-1:2009 + A1:2011 eliberat de RINA Services pentru elemente 

structurale din otel; 

- CERTIFICAT – de conformitate a sistemului de Management al Calității cu 

standardul ISO 9001:2015 eliberat de Business Quality Cert, pentru Execuția 

lucrărilor de construcții civile, industriale şi a instalațiilor aferente, Fabricarea 

Mixturilor asfaltice, Execuția lucrărilor de drumuri, Montarea şi Repararea utilajelor 

din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civila, utilaje, procese 

industriale şi instalații industriale;  

- CERTIFICAT – de conformitate a sistemului de Management de Mediu cu 

standardul ISO 14001:2015 eliberat de Business Quality Cert, pentru Execuția 

lucrărilor de construcții civile, industriale şi a instalațiilor aferente, Fabricarea 

Mixturilor asfaltice, Execuția lucrărilor de drumuri, Montarea şi Repararea utilajelor 
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din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civila, utilaje, procese 

industriale şi instalații industriale;  

- CERTIFICAT – de conformitate a sistemului de manag. sănătate şi securitate  

ocupaționala cu standardul OHSAS 18001:2008 eliberat de - Business Quality Cert, 

pentru Execuția lucrărilor de construcții civile, industriale şi a instalațiilor aferente, 

Fabricarea Mixturilor asfaltice, Execuția lucrărilor de drumuri, Montarea şi 

Repararea utilajelor din industrie, Realizarea de Proiecte privind ingineria civila, 

utilaje, procese industriale şi instalații industriale; 

-  AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 139/17.05.2013 revizuita în data de 26.07.2019, 

pentru activitatea 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 

- AUTORIZATIA pentru montare şi reparare de instalații de ridicat conform 

P. T. R. 1/2010: macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare având Sn = 500tf 

-  AUTORIZATIE montare, punere în funcțiune, service/reparare şi întreținere,   

la instalații de ardere şi instalații de automatizare pentru cazane . Sisteme de   

automatizare pentru central termice  supuse prevederilor P.T.  C11 

- AUTORIZATIA montarea şi repararea conductelor de abur şi de apa fierbinte sub 

presiune, supuse prevederilor PT C10/1 cu parametrii: Tmax 4500C;  pmax 16 bar 

- AUTORIZATIA pentru montarea şi repararea conductelor metalice sub presiune, 

supuse prevederilor PT C 6 având următorii parametrii: Tmax 4500C; Tmin = -500 

C; pmax 16 bar 

- AUTORIZATIA ptr. reparare, întreținere şi revizie la platforme autoridicatoare 

deplasabile/nedeplasabile ptr. persoane şi /sau material având Sn<10t 

- AUTORIZATIE ptr. reparare la Cazane de abur având 

Qmax=300t/h,pmax=100bar, Tmax=400ºC 

- AUTORIZATIA pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreținere a sistemelor 

şi instalațiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin 

anumite gaze fluorurate cu efect de sera 

- ATESTAT ANRE tip Be pentru executarea de instalații electrice exterioare/interioare 

pentru incinte/construcții civile , industrial, branșamente aeriene şi subterane, la 

tensiune nominal de 0,4 KV 

- AUTORIZATIE ANRE destinata execuției instalațiilor de utilizare a gazelor 

naturale/biogaz/biometan având regimul de medie , redusa şi joasa presiune , tip 

EDIB. 

- CERTIFICAT mixtura asfaltica BA8; BA16;BAD20, BA 31.5; 

- CERTIFICAT mixtura asfaltica SMA 8; SMA 16; 

- RAPORT de Inspecție IMA 45. 
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- LICENTA DE TRANSPORT rutier International de mărfuri 

 

1.1.7.  Elemente de perspectiva privind activitatea societăților comerciale  

a) Prezentarea şi analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau 

factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea 

societăţii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anilor anterior – nu 

este cazul. 

b) prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau 

anticipate asupra situației financiare a societăţii comerciale comparativ cu 

aceeași perioada a anului trecut – nu este cazul. 

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor 

economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza . 

Acțiunile societăţii au fost suspendate pe piața de capital din 31.11.2011 datorita 

deschiderii procedurii insolventei, iar începând cu data de 01.09.2016 sunt 

tranzacționabile pe piața capital ATS, data la care SC ICMRS SA a intrat în procedura 

de reorganizare judiciara. 

1.1.8 Alte informații relevante 

Litigii în curs de judecata  
 

Nr. 
crt 

Reclamant Parat Obiectul acțiunii Instanța 
/Nr.dosar 

Observatii 

1. 
SC.TMUCB SA Buc  
Sucursala Braila 

SC.ICMRS SA 
Pretentii – 
ordonanta de plata 
(OUG 119/2007) 

Judecatoria Galati 
(10539/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006.Repune 
cauza pe rol şi se 
constata perimata 
cererea. 

2. SC.Bitumbac SRL SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(15893/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

3. 
SC.APA CANAL SA 
Galati 

SC.ICMRS SA 
Cerere de chemare 
în judecata în 
pretentii  

Judecatoria Galati 
(13958/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

4. C.N.C..I.R SA SC.ICMRS SA 

Actiune în pretentii 
– ordonanta de 
plata (OUG 
119/2007) 

Judecatoria Galati 
(22475/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

5. 
SC.Iftode Universal 
SNC 

SC.ICMRS SA 

Actiune în pretentii 
– ordonanta de 
plata (OUG 
119/2007) 

Judecatoria Galati 
(23306/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

6. 
SC.Sandblasting TL 
SRL Tulcea 

SC.ICMRS SA 
Pretentii – 
ordonanta de plata 
(OUG 119/2007) 

Tribunalul Galati 
(10374/121/2011*) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 
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Nr. 
crt 

Reclamant Parat Obiectul acțiunii Instanța 
/Nr.dosar 

Observatii 

7. 
SC.DS Tofan SRL 
Galati 

SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(8823/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

8. 
SC.Dunarea SA 
Galati 

SC.ICMRS SA 
Actiune în pretentii 
(debit) 

Judecatoria Galati 
(6806/233/2010) 

Admite cererea 
reclamantei, trebuie 
comunicata 
hotararea. 

9. Vlonga Ionel SC.ICMRS SA 
Litigiu de munca 
(compensatii 
banesti la disp)  

Tribunalul Galati 
(796/121/2012) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

10. 
SC.Apaterm SA 
Galati 

SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(14128/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

11. 
SC.Apaterm SA 
Galati 

SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(7525/233/2011) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

12. 
SC.Apaterm SA 
Galati 

SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(26391/233/2010) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

13. 
SC.Apaterm SA 
Galati 

SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(26393/233/2010) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

14. Teodorescu Daniel SC.ICMRS SA 
Litigiu de munca 
(compensatii 
banesti la disp)  

Tribunalul Galati 
(3997/121/2012) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

15. 
SC.Generali 
Romania SA(fosta 
Ardaf) Buc. 

SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(9481/233/2012) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

16. Moraru Ion SC.ICMRS SA 
Litigiu de munca 
(drepturi banesti) 

Tribunalul Galati 
(2889/121/2014) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

17. S.D.E.E. Galati SC.ICMRS SA Actiune în pretentii 
Judecatoria Galati 
(7062/233/2017) 

Proces suspendat, 
cf.art.36 din Legea 
85/2006. 

 
 

18. 

 
 
Municipiul Galati 

 
 

SC.ICMRS SA 

 
 
 
Revendicare 
imobiliara şi 
evacuare (Cantina 
2000 locuri) 

 
 
ICCJ Bucuresti 
(10086/233/2015*) 
 

A fost admisa 
actiunea 
Municipiului Galati şi 
a obligat parata sa 
lase în deplina 
posesie şi folosinta 
Cantina 2000 locuri 
cu teren aferent de 
2.370 mp. Apelul a 
fost respins ca 
nefondat, iar ICCJ a 
respins ca nefondat 
recursul societăţii. 

19. Municipiul Galati ICMRS SA 
Incuviintare 
executare silita 

Judecatoria Galati 

Instanta a admis 
executarea silita 
formulata de BEJ 
Postelnicu Stefan cu 
privire la obligatia 
de predare imobil 
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Nr. 
crt 

Reclamant Parat Obiectul acțiunii Instanța 
/Nr.dosar 

Observatii 

Cantina 2000 locuri 
(ds.10086/233/2015
*) 

20. ICMRS SA A.J.F.P. 
Contestatie la 
executare 

Tribunalul Galati 
(3751/233/2019) 

Judecatoria Galati a 
admis contestatia 
societăţii şi a duspus 
anularea titlului 
executoriu şi 
somatie emis de 
AJFP şi aactelor 
subsecvente. S-a 
formulat apel de 
catre AJFP urmand 
sa se stabileasca 
termenul de 
judecata.  

21. ICMRS SA A.J.F.P. 

Constatare 
suspendare a 
executarii şi alte 
cereri (Titlu 
executoriu şi 
somatie) 

Tribunalul Galati 
(2565/121/2011*/a1
8 
(2565/121/2011*/a1
8*) 

La fondul cauzei 
Tribunalul Galati a 
admis exceptia 
inadmisibilitatii 
cererii şi a respins 
cererea societăţii. 
Curtea de Apel 
Galati a admis 
recursul şi a casat 
sentinta Trib.Galati 
trimitand cauza spre 
rejudecare, unde 
Tribunalul Galati în 
rejudecare a admis 
în parte actiunea 
societăţii, a anulat 
somatia şi titlul 
executoriu din data 
de 12.02.2019 
precum şi toate 
actele de executare. 
 

22. ICMRS SA Mateescu Vasile 
Actiune posesorie 
şi revendicare 

ICCJ Bucuresti 
257/121/2017 

Trbunalul Galati a 
admis cererea de 
revendicare şi obliga 
paratul sa lase în 
deplina posesie şi 
folosinta terenul lot 
5 în suprafata de 
19.009 mp. Curtea 
de apel Galati a 
respins ca nefondat 
apelul declarat de 
parat, iar în faza de 
recurs la ICCJ a fost 
admis recursul lui 
Mateescu Vasile şi a 
casat decizia  
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Nr. 
crt 

Reclamant Parat Obiectul acțiunii Instanța 
/Nr.dosar 

Observatii 

instantei de apel şi a 
trimis cauza spre 
rejudecare. în 
rejudecare Curtea 
de Apel Galati 
(ds.257/121/2017*) 
a admis apelul 
declarat de 
Mateescu Vasile şi a 
schimbat sentinta 
Tribunalului Galati 
nr.1127/01.11.2017 
în sensul ca 
respinge ca 
nefondata actiunea 
ICMRS. 

23. ICMRS SA 
Integrator Sistem 
SRL Galati, S.A. 

Constetatie la 
executare 

Curtea de Apel 
Galati 
13265/233/2018 

La dosarul de fond 
s-a respins 
contestatia. Cererea 
de apel formulata de 
ICMRS SA a fost 
respinsa ca 
neintemeiata, iar 
instanta de recurs, 
Curtea de Apel 
Galati a respins 
deasemenea 
recursul ca fiind 
neintemeiat. 
 

24. Municipiul Galati ICMRS SA 

Contestatie masuri 
administrator 
judiciar esalonare 
la plata taxe şi 
impozite şi 
respingere 
majorari 

Curtea de Apel 
Galati 
(2565/121/2011*/a1
9 

Tribunalul Galati a 
admis exceptia 
inadmisibilitatii 
invocata de 
soc.noastra şi a 
respins contestatia 
Mun Galati ca fiind 
inadmisibila. Curtea 
de Apel Galati a 
respins recursul 
Municipiului Galati 
ca nefondat. 

25. A.J.F.P. ICMRS SA Cerere de faliment 
Curtea de Apel 
Galati 

 

    
(2565/121/2011*/a2
0 

Tribunalul Galati 
prin Incheierea 
nr.113/04.06.2019 
(ds.2565/121/2011*
)a respins cererea 
de faliment 
formulata de catre 
AJFP, iar Curtea de 
Apel Galati a respins 
prin Decizia 
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Nr. 
crt 

Reclamant Parat Obiectul acțiunii Instanța 
/Nr.dosar 

Observatii 

nr.146/18.09.2019 
recursul AJFP ca 
nefondat. 

26. 
WPM Cranes& 
Logistics SRL 

ICMRS SA 
Contestatie cerere 
de plata 

Tribunalul Galati 
(2565/121/2011*/a2
1 

Tribunalul Galati 
prin Hotararea 
nr.435/21.11.2019 a 
admis exceptia 
netimbrarii 
contestatiei şi 
anuleaza contestatia 
formulata de 
reclamanata 
creditoare. în cauza 
nu s-a mai formulat 
cerere de recurs de 
catre aceasta. 

27. BRD – GSG SA ICMRS SA 

Contestatie proces 
verbal adunare 
creditori 
modif.plan 
reorganizare 

Curtea de Apel 
Galati 
(2565/121/2011*/a2
2 

Tribunalul Galati a 
respins contestatia 
formulata de catre 
BRD, iar Curtea de  
Apel Galati a respins 
recursul acesteia ca 
fiind tardiv introdus. 
(Hot.43/12.02.2020) 

28. BRD – GSG SA ICMRS SA 
Contestatie la 
raport activitate 
nr.4458/2019 

Tribunalul Galati 
(2565/121/2011*/a2
3 

Proces în curs de 
judecata, cu termen 
01.04.2020. 

29. ICMRS SA 
Romsit Construct 

SRL 
Actiune în pretentii 
(70.097,20 lei) 

Judecatoria Galati 
(23484/233/2019) 

Proces în curs de 
judecata, urmeaza 
sa se stabileasca 
termen de judecata. 

 
Datorită crizei economice, a lipsei de lichidităţi pe fondul unei scăderi 

semnificative a cifrei de afaceri a societăţii, fapt pentru care societatea era în 

imposibilitatea de a mai plați datoriile certe, lichide şi exigibile către creditori, s-a 

formulat la Tribunalul Galați cerere de deschidere a procedurii de insolventa a 

societăţii cu propunere de reorganizare în baza unui plan. 

Prin Sentința Civila nr. 248/29.11.2011 pronunțata de către Tribunalul Galați în 

Dosarul nr. 2565/121/2011*, instanța în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 

modificata, privind procedura de insolventa a dispus deschiderea procedurii generale 

de insolventa a SC I.C.M.R.S. SA - Galați, desemnând administrator judiciar pe C.I.P.I. 

CRETU LAURA. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 s-a convocat în data de 

23.01.2012 Adunarea Generala a Acționarilor, iar prin Hotărârea AGA nr. 
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1/23.01.2012 a fost numit Administrator Special la societate dl. ing. Coman Anton-

Adrian. 

Totodată, odată cu numirea administratorului special mandatul 

administratorilor statutari numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 6/17.05.2010 a încetat cu 

aceeași data, respectiv 23.01.2012. 

In urma soluționării contestațiilor s-a întocmit Tabelul definitiv al creanțelor 

nr.105/19.01.2015, fiind depus şi la dosarul de insolventa aflat pe rolul Tribunalului 

Galați în data de 07.04.2015 având numărul 105/19.01.2015 şi publicat în BULETINUL 

DE PROCEDURA DE INSOLVENTA Nr. 6491/08.04.2015. 

In data de 21.04.2016 s-a convocat de către administratorul judiciar al 

societăţii Crețu Laura IPURL adunarea creditorilor pentru a-si exprima votul cu privire 

la planul de reorganizare propus de societate. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.101 alin.1 lit.A din Legea nr.85/2006 

privind procedura insolventei, planul va fi confirmat daca cel puțin jumătate plus una 

dintre categoriile de creanțe menționate în programul de plați accepta sau sunt 

socotite ca accepta planul, cu condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate 

sa accepte planul. 

In cazul SC ICMRS SA sunt trei categorii defavorizate care au acceptat planul : 

creanțe chirografare, creanțe salariale şi creanțe chirografare conform art. 96 alin. 1 

din Legea 85/2006. 

 Planul de reorganizare propus de ICMRS SA a fost astfel aprobat de creditori şi 

a fost confirmat şi de către judecătorul sindic la termenul din 01.09.2016. 

 Totodată, în cadrul procedurii de insolventa, a fost formulata o cerere de plata 

de către AJFP Galați pentru suma de 12.722.948 lei reprezentând creanța  pretinsa de 

aceasta ca fiind după data deschiderii procedurii, iar SC. Telekom Romania 

Communications SA (fosta Romtelecom SA.) a formulat o cerere de ridicare a 

dreptului de administrare a debitoarei ICMRS SA. 

 Instanța de judecata, la termenul din 26.04.2016 a respins cererea de plata a 

AJFP Galați ca nefondata, respectiv a respins şi cererea de ridicare a dreptului de 

administrare  formulata de Telekom Romania Communications SA ca fiind nefondata. 

Prin Sentința civila nr. 269 din 01.09.2016 pronunțata de către judecătorul 

sindic în dosarul de insolventa a societăţii nr. 2565/121/2011* aflat pe rolul 

Tribunalului Galați, s-a confirmat planul de reorganizare a activității ICMRS SA Galați, 
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societatea urmând sa-si conducă activitatea conform planului confirmat sub 

supravegherea administratorului judiciar.  

Totodată prin Sentința Civila nr. 357/21.11.2017 pronunțata de către 

Tribunalul Galați în dosarul nr. 2565/121/2011*,  judecătorul sindic a aprobat 

extinderea planului de reorganizare cu o perioada de 1 an conform votului creditorilor 

exprimat în adunarea din 29.09.2017. Respinge cererea de deschidere faliment 

formulata de către Administrația pentru Contribuabili Mijlocii ca nefondata. 

Împotriva sentinței civile mai sus menționata A.N.A.F. a înaintat cerere de 

recurs, iar prin Hotărârea nr. 24 din 21.03.2018 Curtea de Apel Galați în dosarul 

nr.2565/121/2011*/a17 a respins irevocabil recursul formulat ca fiind nefondat.  

Creditoarea DGRFP prin AJFP a formulat cererea din data de 21.08.2018 

trecere în faliment a  societăţii noastre în cadrul dosarului de insolventa. Totodată s-a 

solicitat de către ICMRS SA judecătorului sindic sa admită cererea de modificarea a 

planului de reorganizare aşa cum a fost aprobat de către adunarea creditorilor din 

24.09.2018. 

In cadrul ședinței adunării generale a creditorilor din data de 24.09.2018 s-a 

aprobat modificarea planului de reorganizare fiind publicat procesul verbal al ședinței 

în BPI nr.17797/25.09.2018 nefiind contestat de nici un creditor. 

Ulterior în cadrul desfășurării procedurii de insolventa s-au formulat doua noi 

cereri de plata din partea ANAF pentru suma de 10.226.041 lei pentru perioada 

februarie 2017 - august 2018, respectiv pentru suma de 445.471 lei pentru luna 

septembrie 2018, cerere care a fost achitata de societatea noastră. 

Totodată, ANAF a înaintat judecătorului sindic în cadrul dosarului de insolventa 

o cerere de trecere în faliment motivând faptul ca societatea noastră acumulează 

datorii şi nu respecta planul de reorganizare, drept pentru care a emis şi o somație cu 

titlu executoriu în suma de 1.446.940 lei care cuprinde parte din datoriile solicitate 

prin cererile de plata mai sus menționate. Societatea noastră a achitat în întregime 

valoarea titlului executoriu şi plățile scadente la planul de reorganizare, în prezent 

fiind astfel respectat planul de reorganizare a societăţii. 

Prin Încheierea nr.113/04.06.2019, din dosarul nr.2565/121/2011*, judecătorul 

sindic a respins cererea de trecere în faliment formulata de DGRFP ca fiind 

neîntemeiata şi a admis cererea de modificare a planului de reorganizare a societăţii 
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noastre, iar Curtea de Apel Galați a respins recursul formulat de DGRFP ca fiind 

nefondat (dds.2565/121/2011*/a20). 

Creditoarea BRD – GSG SA a formulat la termenul din 09.10.2019 cerere de 

faliment a  societăţii noastre în cadrul dosarului de insolventa, judecătorul sindic 

prorogând discuțiile pentru soluționarea cererii după soluționarea dosarului privind 

contestația la procesul verbal a adunări creditorilor cu privire la modificarea planului 

de reorganizare (ds.nr.2565/121/2011*/a22). 

 

 

   

 

 
 

 
 

ADMINISTRATOR SPECIAL- DIRECTOR GENERAL  

– ing. Coman Anton Adrian 

 

DIRECTOR ECONOMIC  

– ec. Podasca Maria 

 



  Entitatea ICMRS SA

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
Galati

Bloc  Ap.              Telefon

0336802781

Scara  Nr.  
1

Strada  
Calea Smardan

Judeţ 

Galati

Sector  

  Număr din registrul comerţului J17/12/1991   Cod unic de inregistrare 1 6 3 3 6 2 0

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2020

Semnătura electronica

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent 
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

Podasca Maria

  Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Raportari contabile semestriale

Atenţie !

?

  Capitaluri - total -21.614.698

  Profit/ pierdere 123.173

  Capital subscris 6.224.219

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

2.Import   fisier XML - F20 la 30/06/2019

1.Import   fisier XML - F10 la 31/12/2019

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 6.224.219

Atenţie !Versiuni

03.08.2020S1027_A1.0.0



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2020Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP 
nr.2206
/ 2020 

rd.
01.01.2020 30.06.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

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

01 01 0 0

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 17.865.787 17.747.431

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03 1.909.047 1.391.223

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 19.774.834 19.138.654

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05 05 11.625.019 13.935.122

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 9.269.608 9.306.535

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302) 0 0

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 9.269.608 9.306.535

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07 0 0

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 586.627 217.040

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 21.481.254 23.458.697

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10 0 0

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 0 0
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12 0 0

  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
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 62.727.977 64.022.116

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 -41.510.073 -40.753.352

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 -21.735.239 -21.614.698
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 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
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16 2.632 0

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17 0 0

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 263.350 189.933

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 0 0

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 22 20 0 0

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 23 21 0 0

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22 263.350 189.933
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 25 23 263.350 189.933

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24 0 0

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

27 25 0 0

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 28 26 0 0

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 29 27 0 0

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 0 0

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 6.224.219 6.224.219

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 6.224.219 6.224.219

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31 0 0

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32 0 0

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33 0 0

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34 0 0

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 0 0

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 521.772 521.772

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 9.470.185 9.470.185

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38 0 0

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39 0 0

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40 0 0

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 0 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 38.602.396 37.954.047

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 648.349 123.173

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45 0 0
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 -21.737.871 -21.614.698

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47 0 0

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48 0 0

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 -21.737.871 -21.614.698

Suma de control F10 : 242861993 / 1102184590

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

  Numele si prenumele

Podasca Maria

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMFP 

nr.2206/ 
2020

rd.
01.01.2019- 
30.06.2019

01.01.2020- 
30.06.2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 9.253.980 9.485.330

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 9.253.980 9.485.330

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 0 0

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 0 0

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06 0 0

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 06 07 3.337.281 2.315.350

           Sold D 07 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

08 09 0 0

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 0 0

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11 0 0

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 0 70.788

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 2.757 24.082

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 0 0

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15 0 0

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 12.594.018 11.895.550

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 2.772.643 1.947.683

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 221.760 470.115

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 135.303 132.484

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 0 0

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 0 0

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 5.571.272 5.355.587

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 5.362.990 5.149.877

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 208.282 205.710

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  
            (rd. 26 - 27)

24 25 243.779 217.023

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 243.779 217.023

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 0 0

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28 0 0
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 0 0

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 0 0

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 3.308.303 3.584.573

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

31 32 3.062.620 3.378.356

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
               acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 67.508 78.125

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 202 0

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35 0 0

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36 0 0

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 177.973 128.092

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39 0 0

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40 0 0

          - Venituri (ct.7812) 39 41 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
                    (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 12.253.060 11.707.465

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 340.958 188.085

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45 0 0

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46 0 0

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 429 822

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48 0 0

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49 0 0

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 0 0

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51 0 0

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 429 822

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53 0 0

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54 0 0

             - Venituri (ct.786) 53 55 0 0

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 0 0

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57 0 0

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 42.772 65.734

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 42.772 65.734

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 42.343 64.912
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 12.594.447 11.896.372

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 12.295.832 11.773.199

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 298.615 123.173

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 0 0

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67 0 0

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68 0 0

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 298.615 123.173

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0

  Suma de control F20 : 184179271 / 1102184590

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

Coman Anton-Adrian

  Numele si prenumele

Podasca Maria

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  30.06.2020

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMFP 
nr.2206/ 
2020

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 123.173

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

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

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 49.256.199 49.256.199 0

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 4.303.175 4.303.175 0

      - peste 30 de zile 06 06 2.761.470 2.761.470 0

      - peste 90 de zile 07 07 624.083 624.083 0

      - peste 1 an 08 08 917.622 917.622 0

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14)

09 09 24.427.901 24.427.901 0

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

10 10 16.247.727 16.247.727 0

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11 3.854.429 3.854.429 0

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12 0 0 0

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 365.190 365.190 0

     - alte datorii sociale 14 14 3.960.555 3.960.555 0
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15 447.189 447.189 0

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 0 0 0

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17 18.056.084 18.056.084 0

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301) 234.476 234.476 0

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18 2.021.850 2.021.850 0

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 180 186

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie

21 20 191 188

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care:

22 21 0

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22 0

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23 0
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24 0

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25 0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28 0

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 0

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 0

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 0

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32 0

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33 0

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

35 34 0

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35 0

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36 0

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

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38 37 112.021

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 37a 
(302) 0

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 0 0

         - din fonduri publice 42 40 0 0

         - din fonduri private 43 41 0 0

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 44 42 0 0

         - cheltuieli curente 45 43 0 0

         - cheltuieli de capital 46 44 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 47 45 0 0

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

48 46 0 0

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49 46a 
(303) 0 0

        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50 46b 
(304) 0 0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

51 47 0 0

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

52 47a 
(305) 0 0

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

53 47b 
(306) 0 0
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  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   54 48 1.646.508 1.391.223
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

55 49 0 0

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50 0 0

         - părţi sociale emise de rezidenti 57 51 0 0

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52 0 0

                    - detineri de cel putin 10% 59 52a 
(307) 0 0

          - obligatiuni emise de nerezidenti 60 53 0 0

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   61 54 1.646.508 1.391.223

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

62 55 1.646.508 1.391.223

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 63 56 0 0

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

64 57 5.241.948 6.886.746

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65 58 0 0

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66 58a 
(308) 0 0

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67 59 448.925 1.131.499

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

68 60 4.467 7.967

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

69 61 237.459 605.460

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

70 62 178.334 316.077

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

71 63 59.125 289.383

         - subventii de incasat(ct.445) 72 64 0 0

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65 0 0

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66 0 0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

75 67 0 0

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

76 68 0 0

               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

77 69 0 0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78 70 0 0
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 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 

79 71 1.796.453 1.806.362

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80 72 0 0

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81 73 1.796.453 1.806.362

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

82 74 0 0

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    83 75 0 0

            - de la nerezidenti 84 76 0 0

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
85 76a 

(313) 0 0

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
86 77 0 0

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 

87 78 0 0

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 88 79 0 0

         - părţi sociale emise de rezidenti 89 80 0 0

         - actiuni emise de nerezidenti 90 81 0 0

        - obligatiuni emise de nerezidenti 91 82 0 0

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         92 83 0 0
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 93 84 3.621 2.703

          - în lei (ct. 5311) 94 85 3.621 2.703

          - în valută (ct. 5314) 95 86 0 0

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 96 87 237.657 214.337

        - în lei (ct. 5121), din care: 97 88 237.571 214.251

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98 89 0 0

        - în valută (ct. 5124), din care: 99 90 86 86

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

100 91 0 0

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 101 92 0 0

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        

102 93 0 0

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414)

103 94 0 0

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

104 95 61.774.848 64.212.049

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

105 96 7.202.812 7.002.811

                - în lei 106 97 7.202.812 7.002.811

                - în valută 107 98 0 0
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

108 99 0 0

                  - în lei 109 100 0 0
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                  - în valută   110 101 0 0
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

111 102 0 0

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

112 103 0 0

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul  unei valute 

113 104 0 0

                   - în valută 114 105 0 0

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 115 106 0 0

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116 107 0 0

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419),  din care:

117 108 11.484.730 12.447.218

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118 109 0 0

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

119 109a 
(309) 0 0

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120 110 1.793.439 2.272.621

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121 111 40.046.241 41.809.955

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

122 112 20.004.638 21.024.217

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

123 113 16.726.921 17.360.412

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

124 114 353.136 463.780

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 125 115 2.961.546 2.961.546

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),  din 
care:

126 116 0 0

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

127 117 0 0

              - cu scadența inițială mai mare de un an 128 118 0 0

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

129 118a 
(310) 0 0

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 130 119 0 0

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 131 120 0 0

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 132 121 0 0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509)    (rd.123 la 127)

133 122 1.247.626 679.444

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

134 123 0 0

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135 124 1.247.626 679.444
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                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 136 125 0 0

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

137 126 0 0

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
138 127 0 0

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 139 128 0 0

            - către nerezidenți 140 128a 
(311) 0 0

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
141 128b 

(314) 0 0

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

142 129 0 0

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143 130 6.224.519 6.224.519

           - acţiuni cotate 4) 144 131 0 0

           - acţiuni necotate 5) 145 132 0 0

           - părţi sociale 146 133 0 0

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 147 134 0 0

 Brevete si licente (din ct.205) 148 135 0 0

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 136 0 0

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

150 137 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

151 138 0 0

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139 0 0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 153 140 0 0

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

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

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154 141 6.224.229 X 6.224.229 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 155 142 0   0,00 0   0,00

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 156 143 0   0,00 0   0,00

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 157 144 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 158 145 0   0,00 0   0,00

       - cu capital integral de stat 159 146 0   0,00 0   0,00

       - cu capital majoritar de stat 160 147 0   0,00 0   0,00

       - cu capital minoritar de stat 161 148 0   0,00 0   0,00
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  - deţinut de regii autonome 162 149 0   0,00 0   0,00

  - deţinut de societăţi cu capital privat 163 150 129.190   2,08 129.190   2,08

  - deţinut de persoane fizice 164 151 824.216  13,24 824.216  13,24

  - deţinut de alte entităţi 165 152 5.270.823  84,68 5.270.823  84,68
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din 
profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din 
profitul reportat

166 152a 
(312) 0 0

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 
163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020

- dividendele interimare repartizate 8) 167 152b 
(315) 0 0

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
*****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),  
din care:

168 153 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169 154 0 0

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), 
din care:

170 
 155 0 0

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 171 156 0 0

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

A B 30.06.2019 30.06.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 172 157 0 0
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 *) 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 şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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 ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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 ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile 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) și d) din Legea nr.227/2015 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile 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 rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile 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. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în 
totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020). 
 8) La acest rând 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. 



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici

1011 SC(+)F10S.R31
Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt



          

 

 

 

 

 

 

 
 

DECLARAŢIE 
 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 
 
 
 
 
 

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30/06/2020 pentru : 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Persoana juridica:      I.C.M.R.S. SA 
Județul:       17 — Galaţi 
Adresa:       localitatea Galaţi, Sos. Smârdan, nr. 1, tel. 0336802781 
Număr din registrul comerțului:     J17/12/1991 
Forma de proprietate:      34--Societăţi comerciale pe acţiuni 
Activitatea preponderenta  
(cod si denumire clasa CAEN):     4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
Cod de identificare fiscala:     1633620 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
         Administratorul societății, Coman Anton-Adrian, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor 
financiare anuale la 30/06/2020 şi confirmă că: 
 
        a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile. 
 
        b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanţei financiare şi a 
celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. 
 
        c) Persoana juridica îşi desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL – ADMINISTRATOR SPECIAL, 
 

Ing. Coman Anton – Adrian 
 

 


