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SIF TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV 

C.A. SIRETUL  S.A. PAŞCANI 

 

 

 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 259 

 din Legea nr 297 şi art. 113 lit. F din 

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

 

 

 

 Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, aplicabile în 

cazul auditului de conformitate. 

 Aceste standarde, cer ca noi sa planificam si sa executam auditul, pentru a obtine o asigurare 

rezonabila in ceea ce priveste respectarea sau nu de catre SC Siretul SA Pascani a prevederilor art 

225 din Legea nr 297/2004. 

 Prezentul raport suplimentar raspunde la obiectivele solicitate de actionarul SIF 

„TRANSILVANIA” SA prin adresa nr. 5070/17.06.2009 si care se refera in mod special la relatiile 

comerciale dintre SC Siretul SA Pascani si SC Scala Real Estate SA Iasi in perioada 01.06.2008 - 

31.05.2009. 

 Relatiile comerciale dintre cele doua societati se refera la:  

 

1) Identificarea contractelor comerciale si oricaror alte acte juridice 

incheiate intre S.C. Siretul S.A. si S.C. Scala Real Estate S.A. Iasi. 

In perioada analizata s-au incheiat 4 contracte comerciale intre S.C. Siretul S.A. Pascani si 

S.C. Scala Real Estate S.A. Iasi , dupa cum urmeaza: 

- Antecontract de vanzare-cumparare nr. 596/2008,incheiat la 15.09.2008 

- Contract de asociere in participatiune nr.603/2008, incheiat la 18.09.2008 

- Contract de prestari servicii nr. 3/07.01.2009 

- Contract de asociere in participatiune nr.3626/29.04.2009 
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Contractele sunt semnate de directorul general Zamcanu Constantin si directorul economic 

Zaharia Catalin, avand delegate atributii de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea C.A. nr. 

36/ 29.10. 2007. 

 

2) Descrierea obiectului si a clauzelor contractuale aferente acestora 

(termenul, pretul, modalitati si termene de plata, clauze de reziliere, etc): 

A. ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR 596/2008, INCHEIAT LA 

15.09.2008 

- Durata contractului : incepand cu data incheierii si pana la 31.12.2008 

- Obiectul contractului : Promitentul vanzator  S.C. „Scala Real Estate” S.A. se obliga sa 

achizitioneze pe cont propriu din import Germania, un utilaj de produs geo-grile cu latimea  

de lucru de 213, constand in masina de tricotat din urzeala COPCENTRA H.S-2-ST, 

URZITOR 2B ME-560 PT si masina de peliculizat Ontec si sa-l vanda promitentului 

cumparator  S.C. Siretul S.A. Pascani. 

- Pretul, modalitati si termene de plata: Pretul stabilit de parti este de 1.365.000 Euro, la care 

se adauga TVA, se va achita astfel: 

- 300.000 EURO la care se adauga TVA se va achita la data incheierii antecontractului; 

- diferenta pana la valoarea totala se va achita dupa livrarea utilajului. 

- Raspunderea contractuala : Partile se obliga sa execute intocmiri obligatiile ce le revin din 

prezentul antecontract. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 

stabilite, obliga partea in culpa la suportarea despagubirilor datorate celeilalte parti. 

 

3)  Descrierea aporturilor varsate de  S.C. Siretul S.A. Pascani 

- Ordin de plata 780 din 16.09.2008 pentru suma de 1.292.340 lei reprezentand avans conform 

antecontract nr. 596/2008, din contul curent la BRD,  suma provenita din vanzarea 

marfurilor. 

- Prin actul aditional nr1/din 18.09.2008, la Antecontractul de vanzare-cumparare nr 596/2008 

s-a hotarat, incetarea raporturilor contractuale incepand cu  data semnarii actului aditional 

motivat de imposibilitatea realizarii obiectului antecontractului de vanzare-cumparare 

nr.596/2008.  
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- Potrivit art3 din actul aditional nr1/18.09.2008, “Suma de 1.296.340 lei, achitata de S.C. 

Siretul S.A., cu titlul de avans , pe baza O.P. 780/16.09.2008, va constitui contributia 

financiara partiala cu care va participa S.C.Siretul S.A. la contractul de asociere in 

participatiune , ce urmeaza sa se incheie cu S.C. Scala Real Estate S.A. ” Iasi. 

 

B. CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR.603/18.09.2008 

 Prin acest contract partile S.C. Scala Real Estate S.A. si S.C. Siretul S.A.Pascani , au 

constituit o asociatie fara personalitate juridica, creata pe baza hotararii reprezentantilor legali ai 

celor doi asociati, avand ca temei dispozitiile art. 251-256 din Codul Comercial Roman. 

Obiectul contractului 

Partile contractante se asociaza in vederea achizitionarii si exploatarii in conditii de 

profitabilitate a unui utilaj de produs geo-grile cu latimea de 213, utilaj compus din masina de 

tricotat urzeala COPCENTRA HS-2-ST, urzitor 23 ME-560 PT si masina de peliculizat Ontec, 

utilajul urmeaza a fi procurat din import Austria de catre asociatul S.C. “Scala Real Estate” S.A. si 

instalat in incinta S.C. “Siretul ” S.A. Pascani. 

Durata asocierii 

 Partile stabilesc durata prezentei asocieri la 5 ani, incepand cu data semnarii contractului de 

asociere in participatiune, cu posibilitatea  de prelungire pentru inca o perioada de 5 ani, daca 

interesul comun al asociatilor impune acesta masura. 

Participatia partilor la asociere  

ASOCIATUL SC. “SCALA REAL ESTATE” SA  IASI pune la dispozitia asocierii: 

- utilajul de produs geo-grile a carui valoare de achizitie este de 1.300.000 Euro: 

- asistenta tehnica de specialitate in ceea ce priveste montajul si asigurarea garantiei pentru 

buna functionare a utilajului. 

ASOCIATUL SC. “SIRETUL” SA   PASCANI pune la dispozitia asocierii: 

- locatia cu toate dotarile si amenajarile necesare in vederea montarii utilajului ; 

- personal calificat pentru deservirea si exploatarea utilajului 

- o contributie financiara in valoare de 1.455.257 lei 

 

Administrarea si conducerea asocierii 
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Asocierea in participatiune, va fi administrata de asociatul SC. „ Siretul ” SA Pascani , 

caruia ii revin urmatoarele obligatii: 

- sa asigure prin personal specializat conducerea evidentei financiar-contabile a  asocierii 

in conformitate cu dispozitiile actelor normative in vogoare; 

- sa puna la dispozitia asociatului SC.”Scala Real Estate  SA Iasi toate documentele 

referitoare la activitatea desfasurata in asociere; 

- lunar, pana la data de 25, sa transmita celuilalt asociat decontul privind veniturile si 

cheltuielile inregistrate din asociere pentru luna precedenta. 

Impartirea rezultatelor asocierii 

Partile contractante stabilesc ca veniturile si cheltuielile aferente activitatii desfasurate in 

asociere sa fie impartite dupa cum urmeaza: 

- ASOCIATUL SC.”SCALA REAL ESTATE” SA = 40% 

- ASOCIATUL SC. „SIRETUL” SA                        = 60% 

Pierderile inregistrate din activitatea de asociere, din culpa exclusiva a unui asociat vor fi suportate 

de catre acesta. 

Raspunderea contractuala 

Partile contractante se obliga sa execute intocmai obligatiile ce le revin din prezentul 

contract. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, partea in 

culpa va fi obligata la repararea pagubei produse celeilalte parti prin fapta sa culpabila. 

Alte clauze  

Suma de 1.292.340 lei achitata de catre SC. ”SIRETUL ” SA pe baza O.P. 

nr.780/16.09.2008, constituie contributia financiara partiala conform celor prezentate la participatia 

partilor la asociere 

- Suma de 126.917 lei a fost virata cu OP 937/31 X 2008 

- Suma de 36.000 lei s-a virat cu OP 1062/29.12.2008 

- Total Sume 1.455.257 lei 

- Sumele au fost achitate din contul curent reprezentand incasari din vanzarea marfurilor 

Prin actul aditional nr.1/07.01.2009, partile contractante au hotarat completarea si 

modificarea contractului de asociere in participatiune nr.603/18.09.2008, dupa cum urmeaza: 



S.C. “EXPERT AUDIT” S.A IAŞI 

Str. Gării nr. 23; J 22/773/1997; RO 9520570 

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 

Autorizaţia nr. 075/2001 

 5 

Desfiintarea contractului de asociere in participatiune nr. 603, incheiat la data de 18.09.2008 

si repunerea partilor in situatia anterioara. 

Din suma de 1.292.340 lei achitata de catre SC ” SIRETUL” SA, ce a reprezentat aportul 

financiar cu care a participat SC „SIRETUL” SA la Contractul de asociere in participatiune 

nr.603/18.09.2008, suma de 714.460,50 lei se considera restituita de catre  S.C. „SCALA REAL 

ESTATE” S.A. prin cesionarea Contractului nr.2802/20.05.2008, la data de 17.10.2008, iar 

diferenta in suma de 740.794 lei, reprezinta contravaloarea contractului de prestari servicii 

nr.3/07.01.2009, fiind transferata pentru indeplinirea obligatiilor financiare rezultate din contract.  

Contractul nr 2802/20.05.2008 a fost incheiat intre S.C. Scala Real Estate S.A. si 

producatorul de utilaje din Germania ( Liba ), pentru care S.C. Scala Real Estate S.A. a achitat 

avans in suma de 714.460lei (195.000EURO). 

 

C. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 3 DIN 07.01.2009 

 

 Intre S.C. Scala Real Estate S.A., prestator, si S.C. Siretul S.A. Pascani, beneficiar, avand ca 

obiect:  

- Proiectarea, achizitionarea si punerea in functiune a instalatiei de climatizare la sectia 

tricoto-tehnice (geo-grile) 

Instalatia de producere geo-grile a fost aprobata de AGA la data de 15.12.2007, in cadrul 

programului de investitii 2008. 

 

Durata contractului 

Incepand din data 07.01.2009, data semnarii contract, pana la data de 30.09.2009. 

Durata contractului poate fi prelungita cu acordul expres al partilor prin act aditional. 

 

Drepturile si obligatiile partilor 

Prestatorul are urmatoarele obligatii: 

- Sa execute lucrarea contractata la termenele si in conditiile stipulate in prezentul contract. 

 

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:   

- Sa asigure front de lucru si sa urmareasca realizarea lucrarii. 
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Pretul lucrarilor, conditii de efectuare a platilor 

Pretul unitar al prestatiei este de 740.797 lei. Pentru atribuirea contractului au fost depuse 

trei oferte, respectiv: 

- S.C. Scala Real Estate S.A. Iasi               177.948 Euro (cu TVA) 

- S.C. Rotherm Grup                    294.600 Euro (fara TVA) 

- S.C. CLIMA THERM CENTER  Iasi      210.047 Euro (fara TVA) 

Contravaloarea prestatiei in suma de 740.797 lei a fost achitata de catre beneficiar cu 

OP780/16.09.2008, prin transferarea obligatiei ramase ca urmare a rezolutiunii Contractului de 

asociere in participatiune nr. 603/18.09.2008, cum rezulta din Actul aditional nr. 1 din 07.01.2009. 

 

Cesiunea si divizarea contractului 

Partile prezentului contract pot cesiona drepturile si obligatiile sale ce rezulta din aceasta 

unei terte persoane, doar cu acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte. 

In cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nula sau va fi 

anulata, clauzele ramase vor fi valabile. 

 

Incetarea contractului 

Raporturile contractuale intre parti inceteaza in urmatoarele conditii: 

- Prin executarea obligatiilor asumate de parti 

- Rezilierea unilaterala se poate face prin simpla adresa trimisa partii in culpa pentru 

executarea necorespunzatoare sau neexecutarea obligatiilor contractuale; rezilierea sau 

incetarea contractului in conditiile convenite de parti nu va avea nici un efect asupra 

obligatiilor de plata deja scadente intre partile contractante 

 

 Lucrarea este in curs de executie si are termen de finalizare 30.09.2009. Suma de 740.797 lei 

s-a achitat in avans. 

 

D. CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR. 3626 / 29.04.2009 

 Incheiat intre asociatii S.C. Scala Real Estate S.A. si S.C. Siretul S.A. Pascani, aprobat in 

AGA din 25.04.2009  
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Obiectul contractului 

 Asociatii convin sa intemeieze o asociatie in participatiune cu scopul comun de a obtine 

profit din dezvoltarea unor proiecte comerciale si valorificarea acestora pe cota indiviza de 50% din 

suprafata totala de teren de 62.699 mp, compusa din : suprafata de 54.755 mp, inscrisa in cartea 

funciara nr, 38544 a localitatii Bacau cu nr, cadastral 134465 si suprafata de 7.944 mp, inscrisa in 

cartea funciara nr. 38562 a localitatii Bacau cu nr. cadastral 13.485, imobil situat in intravilanul 

municipiului Bacau, cartier Gheraiesti, intre Selgros si Carrefour, jud. Bacau. 

 Asocierea in participatiune are ca temei legal prevederile art. 251 – 256 C.C., si a fost 

aprobata de AGA ordinara din 25.04.2009.  

 Rezultatele obtinute de pe urma acestei activitati vor fi impartite de partile contractante in 

cotele convenite prin acest contract. 

 Asocierea nu are personalitate juridica. Fiecare membru asociat se poate obliga fata de tertii 

cu care a contractat in mod direct si distinct. Creditorii personali ai asociatilor nu pot urmari 

bunurile celorlalti asociati. 

 Proiectul are ca obiectiv construirea unui ansamblu rezidential, servicii si comercial 

P+5E+M, in suprafata de 10.000 mp. 

 Valoarea estimativa a investitiei este de 15.000.000 lei din care 9.000.000 lei reprezinta 

aportul S.C. Scala Real Estate S.A. Iasi , iar restul sumei de 6.000.000 lei, urmand a fi acoperita prin 

atragerea de asociati in cadrul acestui proiect. 

 Investitia de 15.000.000 lei, va putea fi acoperita integral din valorificarea imobilelor 

dezvoltate prin acest proiect . 

 Termenul de realizare este estimat la 1 an iar profitul estimat este de 20 euro / mp, respectiv 

600.000 euro la nivelul intregului proiect. 

  

Durata contractului 

Contractul se incheie pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 29.04.2009 pana la data de 

28.04.2010. 

Durata contractului poate fi prelungita cu acordul expres al partilor prin prezentul act 

aditional. 
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In cazul in care asociatia nu desfasoara o activitate rentabila, rezultatele economice nefiind 

satisfacatoare, partile contractante pot hotari incetarea asocierii inainte de expirarea duratei acesteia. 

 

Aportul partilor la asocierea in participatiune 

Asociatul S.C. „Siretul Pascani” S.A. participa la asociere cu un aport financiar in suma de 

5.570.750 lei.(Bilet la Ordin RZBR3A60013652) pentru suma de 5.570.750 lei catre S.C. Scala Real 

Estate S.A., sume provenite din vanzarea unor cladiri si terenuri catre S.C. Siretul Nord Est SRL 

Asociatul S.C. „SCALA REAL ESTATE” S.A. participa la asociere cu cota indiviza de 50% 

din suprafata totala de teren de 62.699 mp, compusa din suprafata de 54.755 mp, inscrisa in cartea 

funciara nr. 38562 a localitatii Bacau, Cartier Gheraiesti, Selgros si Carrefour, jud. Bacau. 

- Planul de afaceri, studii de piata, studii de fezabilitate, sa realizeze toata documentatia 

necesara pentru atingerea obiectivului ce face obiectul contractului. 

- Pune la dispozitie personal specializat care sa asigure realizarea intocmai a programului 

precum si acordarea de asistenta tehnica de specialitate 

- Asigura obtinerea documentiei necesara desfasurarii in bune conditii a obiectului 

contractului  

- Executa toate lucrarile si activitatile stabilite ca fiind necesare si utile realizarii intregii 

operatiuni, informand in timp util pe celalalt asociat despre orice problema care intervine in 

legatura cu obiectul contractului. 

 

 

Administrarea asocierii 

Asociatia in participatiune va fi administrata de asociatul S.C. „Scala Real Estate” S.A. 

 

Evidenta contabila 

Evidenta contabila a asociatiei in participatiune va fi tinuta centralizat si distinct de catre 

asociatul S.C. „Scala Real Estate” S.A., care va intocmi deconturile lunare si va raspunde de 

corectitudinea si legalitatea acestora. Aceasta contabilitate va fi tinuta autonom de propria activitate. 

 Impartirea rezultatelor financiare (profit net) inregistrate ca urmare a derularii prezentului 

contract se va efectua astfel: 

 1 – 50% pentru asociatul S.C. „Scala Real Estate” S.A. 
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 2 – 50% pentru asociatul S.C. „Siretul” S.A. Pascani 

  

Incetarea contractului 

 Urmatoarele cauze duc la incetarea incetarea asocierii: 

- Hotararea comuna a asociatilor 

- Expirarea termenului stabilit ca si durata asocierii, ori implinirea datei convenite ulterior 

de parti in conditiile prelungirii duratei contractului 

- Inaintea termenului fixat ca durata a asocierii, atunci cand partile, de comun acord, 

convin la incetarea contractului, dar nu mai devreme de un termen de 90 de zile de la 

data semnarii contractului 

- Neindeplinirea sau executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractului, notificata 

corespunzator partii in culpa si neremediata. 

Prin Act aditional nr 1 la contractele 3626 / 29.04.2009, SC SCALA REAL ESTATE SA, se 

ofera sa efectueze studiul de fezabilitate pina la 30.08.2009 precum si sa execute toate lucrarile 

necesare si utile pentru realizarea de locuinte sociale, in colaborare cu Primaria Municipiului Bacau, 

a unui ansamblu rezidential in cadrul Programului Guvernamental Prima Casa si a unui complex 

comercial (pentru materiale de constructii si mobila). 

 

4) Analiza oportunitatii si rentabilitatii peutru S.C. Siretul S.A. Pascani, a 

operatiunilor demarate in baza contractelor incheiate 

 

             In contextul aparitiei problemelor in economia nationala generate de criza mondiala , 

industria textila , datorita amplificarii puternice a concurentei produselor similare din tarile asiatice 

si Turcia – precum si a eliminarii taxelor de import incepind cu 1 ian. 2005- a cunoscut mari 

dificultati in desfasurarea unei activitati rentabile , profitabilitatea produselor fiind in continua 

scadere. Ca urmare , presiunea de mentinere a unor preturi scazute pentru produsele traditionale este 

puternica , in timp ce costurile pentru realizarea lor sunt in crestere. 

             In aceste conditii existenta viitoare a firmei SC Siretul Pascani SA , era conditionata de  

optimizarea  costurilor si a productiei , precum si de dezvoltarea  unor categorii de produse 

profitabile.In acest context a aparut oportunitatea fabricarii tricoturilor tehnice ( in special geogrile ) 
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care au o valoare adaugata mare , se procura – inclusiv la ora actuala –  din import si au aplicatii in 

domenii ca : agricultura , constructii , ind. mobilei , etc . 

             Redresarea si relansarea firmei , nu se poate realiza din resurse financiare proprii , asistenta 

tehnica competenta , desfacere si distributie moderna , etc . In acest context , indelung analizat  sub 

toate aspectele de catre conducerea executiva , s-au cautat formule de colaborare cu firme de succes, 

cu mare experienta manageriala si putere financiara , in vederea asigurarii existentei firmei in viitor. 

             Din multe variante , singura care s-a dovedit a avea sanse de reusita pentru acest scop , fost 

acceptarea SC Scala Real Estate SA Iasi , de a se implica activ in procesul de  redresare si relansare 

a activitatii SC Siretul SA Pascani . 

             Firma SC Scala Real Estate SA Iasi , este binecunoscuta ca o firma de succes , cu o 

conducere moderna , ancorata puternic in economia de piata .Pregatirea tehnica si manageriala a 

acestei firme , poate fi o garantie ca eforturile , inclusiv cele financiare pe care le face , vor avea 

sanse in relansarea activitatii SC Siretul SA Pascani .  

             Toate acestea , corelate cu faptul ca SC Scala Real Estate Iasi detine 34 % din capitalul 

social al SC Siretul Pascani SA , a condus la realizarea celor doua proiecte astfel : 

   a) Antecontractul de vanzare-cumparare 596/2008 si contractul de asociere in 

participatiune nr.603/18.09.2008 au fost reziliate prin acte aditionale, sumele virate find transferate 

contractului de prestari servicii nr3/07.01.2009 si contractului de achizitie a instalatiei de produs 

geo-grile. 

Suma de 740.797 lei, a fost la dispozitia S.C. „Scala Real Estate” S.A Iasi, contractul avand 

ca termen de finalizare a lucrarilor 30.09.2009. 

Complezul de utilaje de tricotat GEO-GRILE, a fost achizitionat in data de 09.01.2009, cu 

NIR nr. 5 / 09.01.2009, P.V. de punere in functiune din 22.02.2009, avind  nr de inventar  20605. 

Factura externa nr 95874 are valoarea de 1.300.000 Euro. 

 Linia tehnologica de geo-grile a fost achizitionata prin aportul direct al SC Scala Real Estate 

SA Iasi prin plata efectiva in avans a sumei de 195.000 Euro , ceace a facut posibila achizitionarea 

efectiva a liniei tehnologice , punere in functiune si producerea de tricot tehnic geo –gril.  

b) Asocierea in participatiune intre S.C. „Scala Real Estate” S.A. si S.C. „Siretul” S.A. 

Pascani a fost aprobata de A.G.A prin hotararea nr 124/25.04.2009. 

Contractul s-a incheiat la data de 29.04.2009. S.C. „Siretul” S.A. Pascani a participat la 

asociere cu biletul la ordin in suma de  5.570.750 lei, insa lucrarile prevazute in obiectul 
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contractului de dezvoltare a unor proiecte comerciale si valorificarea acestora sunt de durata, iar 

rentabilitatea acestuia nu poate fi stabilita de auditor , urmind ca aceasta sa se determine dupa 

realizarea proiectului. 

Intre S.C. Scala Real Estate S.A. si S.C. Dal Consulting SRL Iasi este incheiat contractul de 

consultanta nr. 333/15.07.2009 avand ca obiectiv „Realizare Plan de Afaceri cu Studiu de 

Fezabilitate si Analiza de Piata” pentru obtinerea de finantare in vederea realizarii unui cartier 

rezidential in municipiul Bacau, Str. Prelungirea Bradului, cartier Gheraiesti. 

Termenul de predare al studiului este 31.08.2009. 

 

5. Respectarea obligatiilor de raportare precizate la art. 225, alin. 1 din 

legea 297 /2004 (in cazul in care valoarea cumulata a actelor juridice in cauza 

depaseste echivalentul in lei a 50.000 euro). 

 

Potrivit art. 225 alin. 1 din Legea 297 / 2004, actionarii societatilor admise la tranzactionare 

au obligatia sa raporteze de indata orice act juridic, incheiat de catre societate cu administratorii, 

angajatii, actionarii care detin controlul, a carui valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in 

lei a 50.000 euro. 

Raportarea s-a facut cu intarziere prin Raportul Curent nr.1474 / 02.07.2009 

 

6. Respectarea intereselor SC Siretul SA Pascani la incheierea contractului 

si/sau actelor juridice in cauza in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe 

piata(conform prevederilor art 225 al 2 din Legea nr 297/2004)  

 

In zona in care se afla SC SIRETUL SA Pascani nu mai sunt alte societati care sa produca 

tricot industrial de tip geo-grile. 

Cu privere la contractul de asociere in participatiune nr 3626 / 29.04.2009, care are ca obiect 

realizarea unui ansamblu rezidential in cadrul Proiectului Guvernamental Prima Casa, acest program 

este in premiera in Romania care nu poare fi comparat cu altele similare. 
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7. Alte informatii 

 

- lipsa lichiditatilor creaza greutati in plata furnizorilor de materii prime si utilitati. 

- unitatea are angajat un credit in suma de 1.100.000 EURO pe 5 ani cu o dobanda de 9% pe 

an, pentru achizitionarea instalatiei de geo-grile. 

- vanzarile de produse traditionale sunt in scadere ca urmare a crizei generale(atat pe piata 

interna cat si cea externa) 

 

In opinia auditorului, sumele reprezentand aporturi varsate de SC SIRETUL SA Pascani au 

la baza Contractele comerciale, aprobate atat de consiliul de administrare cat si de adunarea 

generala a actionarilor, iar activitatile care fac obiectul contractelor dintre cele doua societati sunt in 

curs de derulare. 

 

Localitatea : Paşcani 

Data: 22.07.2009 
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