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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

Suma de control 9.033.748
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              Catre, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti 

BURSA DE VALORI BUCURESTI 

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti 

 

 

          RAPORT CURENT 

 

Data raportului: 12.05.2020 

Denumirea  emitentului: MACOFIL SA  

Sediul Social: Tg-jiu, str. Barsesti, nr. 217, Jud. Gorj 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991 

Capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei  

Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este 

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB. 

 

 Eveniment important de raportat: PLATA DIVIDENDELOR INCEPAND CU DATA DE 

28.05.2020. 
 

Urmare a hotararii AGOA din data de 15.04.2020, MACOFIL S.A anunta plata unui dividend brut 

pe actiune de 0,05 lei/actiune, incepand cu data de 28.05.2020 ( data platii), prin intermediul 

Depozitarului Central , al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru si al CEC 

BANK - agentul de plata selectat. 

Dividendul brut este de 0,05 lei/actiune, iar impozitul pe dividend aferent va fi retinut la sursa in 

cotele prevazute de lege sau alte reglementari specific. Plata dividendelor se va face incepand cu data 

de 28.05.2020 (data platii) pana la data de 26.11.2019; data de inregistrare 13.05.2020 (ex-date 

12.05.2020) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra 

carora se rasfrang efectele hotararii AGOA. 

Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari. 

Atasam procedura de plata a dividendelor 

 

Presedinte CA 

ZAMFIR SIMONA IOANA 
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PROCEDURA 

PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE  

pentru exerciţiul financiar 2019 
Societatea Comerciala MACOFIL S.A. TG JIU, cu sediul social in Tg Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. 

Gorj, avand cod unic de inregistrare RO2157789, si numar de ordine in Registrul Comerţului GORJ 

J18/80/1991, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti- Piata Aero- sistem alternativ de tranzactionare 

administrat de BVB, cu simbolul MACO, urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

din data de 15.04.2020, aduce la cunostinta actionarilor modalitatea de distribuire a dividendelor aferente 

exercitiului financiar 2019, dupa cum urmeaza: 

Valoarea bruta a dividendului este de 0,05 lei/actiune; impozitul pe dividende aferent va fi retinut 

la sursa, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii. 

Plata dividendelor se va face incepand cu data de 28.05.2020 (data platii) pana la data de 

26.11.2020; data de inregistrare 13.05.2020 (ex-date 12.05.2020) ca data de identificare a actionarilor care 

urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA. 

Plata dividendelor se va face prin intermediul Depozitarului Central S.A., documentele necesare 

platii se vor transmite catre Depozitarul Central, in original. 

Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari. 

Modalitatile si termenele de plata a dividendelor: 

I. Plati in numerar pentru actionarii persoane fizice 

Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la 

dispozitie de catre MACOFIL S.A. a sumelor cuvenite la unitatile bancare CEC S.A., aflate in mediul 

urban si in mediul rural, din intreaga tara, prin intermediul societatii comerciale Depozitarul Central S.A., 

incepand cu data de 28.05.2020. 

Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la unitatile bancare CEC Bank S.A., orarul de ridicare 

a dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare CEC S.A. 

Plata dividendelor la unitatile CEC Bank S.A. se face numai catre actionarii persoane fizice, 

astfel: 

In cazul actionarilor persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata 

dividendelor se face in baza actului de identitate. 

In cazul actionarilor persoanelor fizice nerezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata 

dividendelor se face in baza pasaportului, a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din fisierul 

transmis de beneficiar. 

In cazul actionarilor persoanelor fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face prin 

tutorele/parintele minorului , in baza urmatoarelor documente : certificatul de nastere al actionarului, actul 

juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie(fotocopia se 

retine) si actul de identitate al tutorelui/ parintelui + 1 fotocopie(fotocopia se retine). 

In cazul actionarilor persoanelor fizice avand instituita o curatela, plata dividendelor se face prin 

curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului, actul 

juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie(fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 

fotocopie(fotocopia se retine). 

In cazul actionarilor persoanelor fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest 

sens o alta persoana, plata dividendelor se face prin imputernicitul respectivei persoane in baza 

urmatoarelor documente : procura speciala autentificata la notar care cuprinde imputernicirea de ridicare a 

dividendelor eliberata in cursul anului in care se efetueaza plata + 1 fotocopie semnata de mandatar pentru 

conformitate cu originalul(fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 

fotocopie(fotocopia se retine) . 

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba româna, 

iar daca sunt emise de o autoritate straina, trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz. 

In cazul actionarilor persoanelor fizice decedate, plata dividendelor se face catre mostenitorii 

acestora numai dupa ce, in prealabil, vor solicita Depozitarului Central S.A. inregistrarea transferului 

actiunilor ca efect al succesiunii, iar Beneficiarul va recalcula dividendele cuvenite acestora. 

II. Plati prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru acţionarii 

persoane fizice si juridice. 

Incepand cu data prezentului comunicat actionarii persoane fizice si juridice, care doresc plata 

dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite catre Depozitarul Central SA documentele platii 

dividendelor dupa cum urmeaza : 



1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant 

legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central SA formularul de colectare cod IBAN, in care 

se va indica banca si contul deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare ( modelul este 

disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotita de : 

- Copie act de identitate valabil, certificata de titular “ conform cu originalul”. 

- Extras de cont sau document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma 

existenta contului pe numele detinatorului de instrumente financiare , cu precizarea codului IBAN , in 

original. 

- Copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau 

conventional, daca este cazul - certificata “ conform cu originalul”. 

2. Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, personal sau prin reprezentant 

legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central SA formularul de colectare cod IBAN, in care 

se va indica banca si contul deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare ( modelul este 

disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotita de : 

- Copie a certificatului de inmatriculare certificata de titular “ conform cu originalul”. 

- Copia documentului care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal al 

societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/ entitatea echivalenta - pentru entitatile de 

nationalitate straina) - certificata de titular “ conform cu originalul”. 

- Copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, 

daca este cazul - certificata de titular “ conform cu originalul”. 

- Extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma 

existenta contului pe numele titularului- persoana juridica , cu precizarea codului IBAN , in original; 

3. Actionarii persoane fizice sau juridice care la data de 13.05.2020 (ex-date 12.05.2020), data de 

inregistrare conform Hotararii AGOA din 15.04.2020, detin actiuni emise de MACOFIL S.A., in conturi 

deschise la participanti la sistemul Depozitarului Central (societati de servicii de investitii financiare si 

banci), vor primi dividendele aferente detinerilor respective, in contul participantilor respectivi. 

Comisionul se suporta de catre actionar. 

III. Persoanele fizice/juridice nerezidente 

In vederea aplicarii prevedrilor din Legea 571/2003 actualizata, pentru aplicarea acordurilor de evitare 

a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea prevederilor privind 

regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre ale UE sau AELS, nerezidentul va 

depune certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de catre autoritatea competenta din statul de 

rezidenta, la sediul social al Macofil  SA, din Tg Jiu, str. Barsesti, nr. 217. In cazul in care, actionarul nu 

prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila 

actionarilor rezidenti. 

IV. Pentru actionarii al caror dividend net are o valoare mai mica de 6,00 lei (corespunzatoare 

unui numar de 120 actiuni), acestia pot intra in posesia dividendelor cuvenite incepand cu data de 

28.05.2020, astfel: plata in numerar la sediul MACOFIL S.A. din Tg Jiu, str. Barsesti nr. 217, pentru 

actionarii persoane fizice sau juridice in baza documentelor de identitate valabile. 

V. Actionarii care, din diferite motive, nu vor intra in posesia dividendelor pana la data de 

26.11.2020 prin mijloacele de plata descrise anterior, pot solicita plata acestora prin oricare din 

modalitatile de plata mentionate mai sus, documentele urmand a fi transmise catre MACOFIL S.A. 

VI. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducere legalizata in limba 

româna, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, 

dupa caz. 

Presedinte C.A., 

                                                                    ZAMFIR SIMONA IOANA 
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Catre, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti 

BURSA DE VALORI BUCURESTI 

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 

 

 

Data raportului: 15.04.2020 

Denumirea  emitentului: MACOFIL SA  

Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991 

Capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni 

nominative avand o valoare nominala de 2,5 lei. 

Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de 

MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de 

tranzactionare administrat de BVB. 

 

 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor de la Macofil SA. 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, 

str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de 

inregistrare RO2157789, legal intrunita in data de 15.04.2020 la sediul societatii, cu o 

prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de 2.852.106 

actiuni, ce reprezinta un procent 78,93 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 

2.852.106 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a hotarat urmatoarele : 

1. Se aproba prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si 

prezentarea raportului auditorului financiar; 

2.  Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2019; 

3. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2019 in valoare de 

7.572.518  lei, astfel:  

 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti 143.257 lei; 

 pentru constituirea rezervelor legale 434.119 lei; 

http://www.macofilsa.ro/
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 pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 979.157 lei; 

 180.674,95 lei- dividende, respectiv 0,05 lei /dividend brut pe actiune; 

 diferenta de 5.835.310 lei ramanand profit nerepartizat. 

Se aproba data platii dividendelor in ziua de 28.05.2020. 

   4.  Se Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a programului de 

investitii pentru anul 2020; 

  5.  Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 

2019; 

6.  Se aproba organigrama societatii conform Art.12 pct. 12.3.1 lit. i din Actul 

Constitutiv; 

7. Se aproba stabilirea datei de 13.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea 

actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor 

si ex date 12.05.2020; 

8. Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor 

formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.  

 

 

 

 

 

 

 

MACOFIL SA 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Zamfir Simona Ioana 



lXL 	COFIL SA1 
Societatea Cornerciala Materiale de Constructii si Filtre 
Nr. O.R.C.-.) 18/80/1991; Cod fiscal: R02157789 

Loc.Targu-Jiu, str.Barsesti nr.217 Tel: 	040-0253/212690 
Cod.210001,Gorj,Romania 

www.macofilsa.ro  
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

E-mail: macofikammail.com  Fax: +040-0253/215852 
Capital social: : 9.033.747,5 lei Mobil+040-0744/558897 
Cont:R066CECECJ0630RON0919638 Banca : CEC BANK 

PLAN INVESTITII 
-2020- 

Nr. 
Crt. 

Denumire investitie Valoarea 
Investitiei(lei) 

1.  Marirea capacitatii de productie - Sectia 
Ceramica II 1.500.000 

2.  Modernizarea constructiei -Hala ceramica 350.000 

3.  Modernizare cale rulare poduri rulante-Sectia 
Prefabricate 

700.000 

4.  Modernizare constructie-Hala preabricate 500.000 

5.  Achizitie excavator pe senile z 22 to. 700.000 

6.  Achizitie instalatie automata tuburi 750.000 

7.  Modernizare taiere si asezare produs ud in 
Coloana - Sectia Ceramica I 

1.000.000 

8.  Amenajarea depozitului de argila 300.000 

Director General 
Stmona Ioana Eamfir 



PROGRAM PRODUCTIE 2020 

Nr. 

Crt. 
GRUPA DE PRODUSE U.M. Realizat 

2019 
Program 

2020 Trim.I Trim.II Trimill Trim.IV 

TOTAL PREFABRICATE Mc. 7914,18 8342,90 2200 2.000 2.000 1700 

Lei/Mc 1116,82 1200,00 
Lei 8838714,67 10011480,00 2640000 2640000 2640000 2040000 

a) Stalpi LEA Mc. 2763,00 2800,00 700,00 700 700 700 

Lei/Mc. 991,60 1173,20 1173,20 

1. Lei 2739796,00 3284980,00 821240,00 821240 821240 821240 

b) Structuri Mc. 5151,43 5500 1500 1500 1500 1000 

Lei/Mc 1182,18 1200 
Lei 6098919,00 6600000 1800000 1800000 1800000 1200000 

c) Tuburi premo fi 500 Mc. 42,90 - 21,45 21,45 - 

Lei/Mc. - 2928,70 

Lei 126900,00 - 63249,62 63249,62 - 

PREFABR1CTE DIN BETON Mc. 2371,31 2450,00 600 580,00 750,00 520,00 

S1MPLU Lei/Mc. 703,10 716,73 

Lei 1667277,00 1756000,00 430038 415703,40 537547,50 372699,60 

a) Beton si mortar Mc. 

Lei/Mc. - - - - - 

Lei 
2. b) Pavele si borduri Mc. 1433,21 1500 400 300 500 300 

Lei/Mc. 536,65 550 

Lei 769136,00 825000 220000 165000 275000 165000 

c) Tuburi de canal Mc. 938,10 950 200 280 250 220 
Lei/Mc. 957,40 980 
Lei 898141,00 931000 196000 2743400 245000 215600 



Nr. 
Crt. 

Grupa de produse U.M. Realizat 
2019 

Program 
2020 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

. Balastiera Rachiti Lei 

Lei/To 
Lei 

77219,42 

23,00 
1744361,00 

80000,00 
24,00 

1920000,00 

10000 

240000 

30000 

720000 

30000 

720000 

10000 

240000 

4. 

E l
e
m

e
nt

e
  d

e  
zi

da
ri
e

  d
in

  
a
rg

ila
  a

rs
a  

Linia 1 

Mii Buc 

Echiv. 4603,133 6000 - 2000 2.000 2000 

000 
Bc.echiv 

Lei/l000 - 956,900 980 980 -  - 

Lei 4404745 5880000 - 1960000 1960000 1960000 

Linia II 

MiiBuc. 
echivalent 

67929,13 69000 15000 20000 20000 14000 

Lei/1000 

Buc.echiv. 

308,22 340 

Lei 20937425 23460000 5100000 6800000 6800000 4760000 

Lei 37622522,67 43027480 8410038 12535703,40 12657547,50 9372699,61 

Direc or General, 

Zamfir imona loana 

Director Economic, 

Ec.Č kęscu Daniel 

Departament Prod ctie, 

ing. Lupulesiu La inia 



S.C. MACOFIL S.A.  

    TÂRGU -JIU 

 

 

 

 

 

CĂTRE, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

  

În conformitate cu Legea 297/2004, a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, vă 

transmitem Raportul anual aferent exerciţiului financiar 2019. 

 

 

DIRECTOR  GENERAL 

Zamfir Simona Ioana 



PREZENTAREA SOCIETATTII 
Istoricul societatii. 

Societatea s-a infiinţat in anul 1991 prin preluarea patrimoniului întreprinderii de materiale de 

construcţi Tg.-Jiu . Aceasta , la randul său, s-a constituit in anul 1980 pe structura a două secţii de 

producţie : secţia Prefabricate din beton şi secţia Produse ceramice . 

Până în anul 1989 , ponderea producţiei a fost deţinută de produsele prefabricate din beton armat, 

în special panouri pentru construcţia de locuinţe , a caror producţie a ajuns la peste 50000 mc/an . După 

anul 1989 , odată cu reducerea investiţiilor in construcţia de locuinţe şi în domeniul construcţiilor 

industriale şi de irigaţii în agricultură, producţia de prefabricate a scăzut şi în prezent ponderea 

producţiei este detinuta de atât de produsele din prefabricate cât şi de produsele ceramice. 

În anul 1997 a fost pusă in funcţiune o instalaţie de pavele din beton vibropresat iar in anul 2000 a fost 

finalizată investiţia - linia de tuburi de canal. În anul 1999 a fost înlocuită tehnologia de obţinere a 

ţiglelor .De la realizarea ţiglelor prin extrudere s-a trecut la tehnologia prin presare . Aceasta a impus 

înlocuirea aproape în întregime a liniei de fabricate prin achizitionarea de utilaje şi instalatii ce permit 

automatizarea şi conduc la creşterea producţiei şi îmbunatăţirea calităţii produselor.  În anul 2002 a fost 

modernizat procesul de uscare şi ardere a ţiglei. 

Acestea au fost rodul  colaborării cu un mare producator de utilaje şi maşini in domeniu - 

respectiv ILR-LOLA BELGRAD , Iugoslavia. 

În anii ( 2007-2009 ), s-a realizat o investiţie de mare valoare la produsele ceramice, prin 

achiziţionarea unei linii moderne de fabricare a cărămizilor şi blocurilor ceramice, care a început să 

producă şi a fost pusă în funcţiune în anul 2011, iar la începutul anului 2013 s-a achiziţionat şi pus 

în funcţiune o modernă staţie de betoane. 

 Structura societăţii : 

Forma juridică de constituire : Societate pe acţiuni. 

Tipuri de activităţi: producerea de elemente de zidărie din argilă arsă, ţiglă din argilă arsă, prefabricate din 

beton armat pentru structuri de construcţii ( stâlpi, grinzi, planşee, casete, dale, etc.), tuburi din beton 

armat precomprimat pentru lucrări de irigaţii şi canalizări, pavele din beton, agregate minerale de carieră 

pentru producerea betoanelor, pentru drumuri şi căi ferate, filtre metalice pentru lucrări de foraj , lucrări de 

construcţii civile, confecţii metalice şi reparaţii, transport marfă . 

 

Acţionari principali: 
 

Denumire Procent in 

totalul 

capitalului 

social 

Adresa 

0 2 3 

ZAMFIR SIMONA IOANA 32,5001% Craiova, str. Râului, nr.84 ,Dolj 

SIF MUNTENIA  17,3768 % B-dul Unirii nr. 16 Bucuresti 

nr.101 ,GORJ PATRUT ELISAVETA 16,1000% Str. 11 iunie 1848 TG-JIU 

MANISOR VLAD MIHAI 12,9517% Tg.- Mures, str Petru Maior nr. 5 

PERSOANE FIZICE     12,9175%  

PERSOANE JURIDICE       8,1540%  

TOTAL 100 X 

 



Structura organizatorică : 

Conducerea societăţii comerciale 

Consiliul de Administraţie este format din: 

Nr. 

Crt. 

Nume şi Prenume Vârstă Calificare Experienţă 

profesională 

Funcţia Vechime în 

funcţie 

1. Zamfir Simona Ioana 44 ani Medic 21 ani Preşedinte 7  ani 

2. Patruţ Elisaveta 72 ani Profesor 44 ani Membru 14 ani 

3. Stoica Doinel 64 ani Maistru 40 ani Membru 9 ani 

4. Mocinica Ionel 64 ani Tehnician 40 ani Membru 18 ani 

5. 
Petrescu Ioana 

Mihaela 
46 ani 

Consilier 

Juridic 
21 ani Membru 13 ani 

 

Conducerea executivă : 
 

Nr. 

crt. 
Nume şi Prenume Funcţie Studii 

Vechime 

totală 

(ani) 

Vechime 

în 

societate 

(ani) 

0 1 2 3 4 5 

1 
ZAMFIR SIMONA 

IOANA 
Director General 

Facultatea de 

Construcţii 
21 21 

2 IVAŞCU ION Director Tehnic 
Facultatea de 

Construcţii 

9 

42 19 

3 

UDRESCU 

GABRIEL 

DANIEL 

Director Economic 

Facultatea 

§tiinte 

Economice 
24 13 

4 
TUNARU 

ANTON 
Director Comercial 

Facultatea de 

Construcţii 
41 41 

5 ZAMFIR DORIN Director Marketing 
Facultatea de 

Drept 
19 19 

Cadre de conducere şi specialisti ; 

 

Nr. 

crt. 
Nume si Prenume 

Funcţie 
 

Studii 

Vechime 

totală 

(ani) 

Vechime 

în 

societate 

(ani) 

0 1 2 3 4 5 

1 Zamfir Simona Ioana Director General 
Facultatea de 

Medicina 
21 21 

2 Ivaşcu Ion Director Tehnic Tehnice-Construcţii 42 19 

3 Tunaru Anton Dir.Comercial Thnice-Construcţii 41 41 

4 
Udrescu Gabriel-

Daniel 
Dir.Economic Economice 24 13 

5 Zamfir Dorin Dir.Marketing Juridice 19 19 

6 Griguţa Ionela Jurist Juridice 14 11 



7 Lupulescu Lavinia Şef birou T.P. Tehnice-Construcţii 27 27 

8 Trancău Sonia 

Resp. 

Management 

integrat 

Tehnic- Mine 34 32 

9 Braicu Maria Şef birou ITL Tehnice-Silicaţi 38 37 

10 Guţă Verginia 
Şef birou fin.-

contabilitate 
Economice 39 39 

11 
Lupulescu Constantin 

Eleodor 
Şef sectie Tehnice-Construcţii 32 7 

12 Roşca Ion Şef sectie Tehnice-Mecanică 32 32 

13 Nodea Valeria Normator Tehnic 36 19 

14 Cornea Constantin Inginer Tehnic 11 1 

15 Popescu Georgian Inginer Tehnic-Mediu 13 13 

16 Borcan Gabriel Merceolog Juridice 23 23 

17 Mihut Adrian Inginer Tehnice-Constructii 3 2 

18 Surlin Cristian Inginer mecanic Tehnice-Constructii 1 1 

19 Griguţa Ion Şef atelier Tehnice-Mecanică 19 17 

20 Deaconescu Gabriel Şef sectie Tehnice-Energetic 24 16 

21 Dumitru Aurel Inginer Tehnic-Energetic 32 26 

22 Popescu Daniel Inginer Tehnic-Energetic 14 13 

23 Ciulavu Dumitru Inginer mecanic Tehnice-Mecanică 35 12 

24 Vătau Forin Inginer inform. Informatice 18 16 

25 Mitrache Mădălin Economist Economice 13 13 

26 Avrămoiu Lorena Economist Economice 27 27 

27 Dracea Madalina Inginer Tehnice -Silicati 17 2 

28 Orosz Gheorghe Economist Economice 16 16 

29 Antonie Codruţ Economist Economice 20 20 

30 Dincă Adrian Merceolog Juridice 13 9 

31 Trăistaru Daniel 
Responsabil 

SSM 
Juridice 28 22 

32 Bucur Octavian Subinginer Tehnica- Mecanica 32 7 

33 
Dinca Janina- 

Georgiana 
Economist Economice 8 3 

 

 

 

 

 Produse  : 

Activităţile de producţie se desfăsoara în 4 secţii de producţie, respectiv : 

a) Secţia produse ceramice în cadrul căreia se execută : 

- elemente de zidărie din argilă arsă: 240 x 115 x 63 mm, 240 x 115 x 88 mm , 290 x 240 x 138 mm, 240 x 



115 x 138 mm, 290 x 140 x 88 mm ,290x240x238mm, 300x250x238mm, 250x190x190mm, 

500x120x188. 

- ţiglă dublu presata tip MARSILIA si CONTINENTAL; 

- coame din argilă. 

- coşuri de fum 

-  

b) Secţia prefabricate din beton în cadrul căreia se execută : 

- grinzi, stâlpi şi planşee din beton armat pentru construcţii civile ; 

- dale prefabricate din beton armat pentru construcţii civile ; 

- casete prefabricate tip Rl , R2 , R3 folosite la amenajarea terenurilor; 

- ziduri de sprijin cu fâşii tip Fl , F2 , F3 , F4 ; 

- elemente prefabricate pentru împrejmuiri: plăci şi stâlpi de gard ; 

- elemente prefabricate de trotuar - dale ; 

- parapeţi şi borduri tip New Jersey pentru amenajări de drumuri; 

- radier prefabricat pentru galerii subterane ; 

- bolţari din beton pentru susţineri miniere ; 

- casete tip I, II,III din beton armat pentru subtraversare drumuri cu benzi transportoare ; 

- elemente prefabricate pentru rezervor apă ; 

- stâlpi de susţinere din beton precomprimat vibrat pentru linii electrice aeriene (tip 

S E 4 T  ş i  S E 1 0 T ) ;  

- stâlpi din beton armat  şi şpalieri din beton armat; 

- tuburi de canalizare din beton cu diametrul cuprins între: 200 ^ 300 mm cu L = 1 m , 400 - 1200 mm cu 

L=2,5 m ; 

- garaje auto prefabricate ; 

- betoane şi mortare în stare proaspată ; 

- tuburi PREMO cu diametrul 400 ^-500 mm cu L=5 m ; 

- pavele si borduri din beton vibropresate 

-  

c) Secţia Mecano-Energetică : 

- agregate de balastiera produse în staţia de sortare Runcu 

- confecţii metalice; 

     - filtre de foraj tip JOHNSON 

 

d) Secţia Construcţii: 

     - executa lucrări de construcţii, alimentari cu apa, termoficare . 

 

    Facilitati. 

 

Capacităţi de producţie : 

- Secţia Ceramică are capacitate anuală de producţie de 95.000 mii buc.  blocuri  ceramice 

echivalent FN şi 50 mii buc .ţiglă. 

- Producţia de blocuri ceramice se realizează pe o linie tehnologică nouă cu o capacitate de 85.000 

mii buc., iar cărămizile de format mic se realizează pe o linie modernizată în anul 2000, care are 

capacitatea de 10.000 mii buc./ an 

Producţia de ţiglă a fost suspendata temporar . Aceasta se realiza pe o linie recepţionată în 1999 , 

automatizată .  

Principalele utilaje : instalaţii de presare, coloane de încărcare şi descărcare, camere de uscare şi cuptor de 

ardere tip tunel. 

- Secţia Prefabricate din beton, pusă în funcţiune în anul 1979 , a fost destinată să 

producă prefabricate din beton armat pentru construcţia de locuinţe (panouri mari). 

Ulterior, o parte din spaţii au fost dotate cu utilaje pentru producerea stalpilor LEA . 

Dupa 1989 , odată cu oprirea investiţiilor statului în construcţia de locuinţe , cea mai mare parte a 

utilajelor au fost   dezafectate , cu excepţia celor pentru producţia de planşee , producţie pentru care există 

cerere . 

Spaţiile dezafectate au fost utilizate pentru producerea blocurilor de zidărie din beton, producerea 

de tuburi din beton şi a structurilor diverse . 



În condiţiile modificării oarecum frecvente, nu se mai poate vorbi de o capacitate proiectată, dar 

cea existentă este estimată la 45.000 mc /an şi este utilizată în proporţie de 86%. 

Principalele dotări ale liniilor de fabricate sunt constituite din instalaţii pentru transportul si 

turnarea elementelor prefabricate , utilaje pentru producerea blocurilor de zidărie , a tuburilor , instalaţii şi 

camere  de tratament termic , maşini pentru îndreptarea si fasonarea oţelurilor şi două staţii de preparare a 

betoanelor. 

Gradul de uzură a utilajelor este diferit de la utilaj la utilaj si apreciat pe total la 59,50 % . 

           În anul 2013 s-a efectuat o investitie de peste 200.000 euro, într-o centrală modernă de beton, care 

sporeşte productivitatea muncii şi îmbunătăţeşte semnificativ atât consumul de materiale şi utilităţi cât şi 

calitatea produselor, iar in 2016 s-a achizitionat o instalatie de  borduri. 

 

 

- Secţia tuburi PREMO: 

 - linie de fabricate a tuburilor din beton armat precomprimat cu diametre de 400mm , respectiv 500 mm , 

destinate lucrărilor de irigaţii , canalizări şi alimentari cu apa. Capacităţile au fost puse în funcţiune in 

1983 şi au funcţionat la capacitate maximă până în 1989 , iar după aceasta , sporadic , pentru unele cereri 

nesemnificative . Gradul de uzură al utilajelor este de 76% . 

În anul 1997 a fost pusă în funcţiune o linie de fabricat pavele şi borduri, respectiv o vibropresă care 

lucrează în prezent la 75 % capacitate . 

 

 -   Secţia Mecano-energetică  : 

- Balastieră şi staţie de sortare Runcu - capacitate 100.000 mc/an ; A fost pusă în funcţiune în 1979 şi 

extinsă şi modernizată ulterior . 

- Execută lucrări de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor. Uzura utilajelor este de  aproximativ 

47 %, având un randament 70 % . 

 

Procese tehnologice: 

 

1 .Produsul: Elemente de zidărie 

a) Prepararea pastei de argilă 

- derocarea argilei din carieră cu excavatorul cu rotor şi haldarea; 

- încărcarea argilei din haldă cu excavatorul cu cupă în autobasculanta şi transportul în depozitul   

fabricii; 

- preluarea argilei din depozit cu încărcatorul cu cupă dreapta şi transportul la linia de preparare; 

-prepararea propriu-zisă a pastei ceramice prin trecerea ei succesiv prin : zdrobitorul de bolovani, valţul 

grosier (3 mm) ,omogenizatorul de umiditate, valţul fin ( 1mm) şi depozitarea în alimentatorul presei 

vacuum . 

b) Fasonarea elementelor de zidărie. 

Pasta din argilă este dirijată din alimentatorul presei în malaxor, trece prin camera de vid unde se 

extrage aerul dintre particulele de argilă, apoi în presă de unde este trecută prin filiera care da forma 

elementului de zidărie. Calupul ce iese din presa este secţionat, dândui-se forma finală de către masa de 

tăiat multifil. 

c) Automatul de manipulare produse crude şi uscate. 

Produsele sunt preluate automat de la masa de tăiere, reprizate şi transportate la coloana de 

încărcare, unde prin intermediul unor grătare metalice sunt depuse pe vagoneţii de uscator. Vagoneţii 

încărcaţi cu produse proaspăt fasonate sunt transportate către uscătoria tunel. 

După trecerea prin uscator, vagoneţii cu produse uscate sunt dirijate către coloana de descarcare. 

Din aceasta produsele sunt preluate şi transportate reprizat către automatul de încărcare a produselor 

uscate pe vagonetul de cuptor. 

d) Uscarea elementelor de zidărie 

Vagoneţii încărcaţi cu produse umede sunt introduse în uscătoria tunel. Aceasta este formată din 6 

linii de uscare, fiecare linie are o capacitate de 16 vagoneţi, care realizează un ciclu de uscare (de la 

unitatea de 20 % la 4 %) în 27h 20' . 

Uscătoria funcţionează în regim automat şi are o capacitate de uscare de 442 tone/zi. 

         Agentul de uscare este aerul cald care în proporţie de peste 90 % este recuperat din zona de răcire a 

produselor din cadrul cuptorului tunel. 



        Agentul de uscare ( aerul cald) precum şi aerul încărcat cu umiditatea extrasă din produse, este 

introdus în uscator, recirculat ( barbotat) şi evacuat, cu ajutorul unui sistem de ventilatoare şi tubulaturi, 

toate cu funcţionare automată. 

e) Arderea elementelor de zidărie 

Se realizează într-un cuptor tunel cu lungimea de 141 m, ciclul de ardere de 30 h şi capacitate de ardere 

(producţie de 400 tone zi ), produs finit. 

Vagoneţii încărcaţi cu produse uscate, sunt introduse în cuptor într-un ritm de 23 vagoneţi/24 ore 

unde parcurg următoarele zone : preîncălzire, ardere, răcire rapidă, răcire până la temperatura halei, după 

care sunt evacuaţi către instalaţia de descărcare/împachetare. 

Funcţionarea cuptorului este automată, utilizează drept combustibil gazul natural, iar în zona de răcire 

a produselor , are o instalaţie de recuperare a gazelor calde şi a căldurii din produsele arse, folosind 

acestea la uscătoria tunel. 

Consumul termic total este de 280 Kcal/kg de   produs ars, respectiv 41,5 Nmc gaze naturale/tona de 

produs. 

f) Evacuarea produselor. 

Elementele de zidărie sunt preluate automat de pe vagonetul de cuptor, depuse în pachete pe paleţi 

din lemn., învelite în folie termocontractibilă şi evacuaţi pe rampă către depozitul de produse finite. 

De pe rampă, paleţii cu produse sunt încărcaţi în autocamioane pentru expediţie sau depuşi pe 

platforma depozitului de produse finite. 

2.Produsul: Prefabricate din beton 

Unitatea realizează o mare varietate de elemente din beton simplu, beton armat sau beton 

precomprimat. 

Tehnologia utilizată este o combinaţie între tehnologia stand şi tehnologia lanţ de agregate, dupa 

cum urmeaza : 

Matriţa metalică este curaţată de resturi de beton, praf sau grăsimi, se face ansamblarea 

elementelor componente şi ungerea cu decofrant a elementelor matriţei ce vor veni în contact direct cu 

betonul. 

Se montează armătura elementului prefabricat, distanţierii şi piesele înglobate. 

Piesele de dimensiuni mici sunt transportate la masa vibrantă unde se face turnarea, vibrarea şi 

finisarea suprafeţelor libere ale prefabricatelor iar piesele de dimensiuni mari sunt umplute cu beton , 

vibrate cu vibratoare de adâncime sau cu vibratoare de cofrag şi finisate fără a fi deplasate. 

După 2 ore de la turnare şi finisare, prefabricatele sunt introduse la tratamentul termic care se 

poate face la locul de turnare sau în cuve de tratament, unde încălzirea se face cu abur tehnologic. 

După ce piesa atinge rezistenţă de decofrare, se extrage din matriţa în care s-a turnat şi se 

evacuează către depozitul de produse finite. 

Matriţa se pregateşte din nou pentru turnare- se reia ciclul de fabricate. 

 

3. Produsele: Agregate minerale 

Agregatele minerale sunt produse după tehnologia tip ICPMC , care constă în următoarea 

succesiune de operaţii: 

Încărcarea balastului din zăcământ cu excavator cu cupă inversă, în autobasculantă de 16 to. şi 

transportul în buncărul de recepţie al staţiei de sortare . 

Transportul balastului cu transporter cu bandă cu laţimea de 800 mm la ciurul de presortare unde 

sunt separate fracţiunile 0-25 mm; 25-63 mm şi peste 63 mm. 

Sortul 0-25 este transportat către ciurul cu 4 site , unde se face spălarea agregatelor şi separarea 

lor în fracţiunile 0-4 ; 4-8 ; 8-16 şi 16-25 mm şi transportate către depozitele aferente. 

Sortul 25-63 mm este dirijat către concasorul cu con unde este spart la sub 25 mm şi trimis pe 

ciurul cu 4 site unde este separat în fracţiuni. 

Sortul peste 63 mm, este valorificat drept refuz de ciur sau este dirijat către concasorul cu falci 

unde este maruntit §i dirijat catre concasorul cu con. 

Din depozitele aferente fiecarui sort, produsele sunt încărcate cu încărcătorul frontal pe pneuri în 

autobasculante şi livrat către beneficiari. 

Situaţia financiar-contabilă  

    a) Elemente de bilanţ 

    

Anul Numerar si alte Profituri Total active Total pasive 



disponibilităţi lichide reinvestite curente curente 

2017 2.919.855      -    13.557.203  9.929.664 

2018 3.143.706      -  13.217.488  9.352.034 

2019 6.767.706      - 19.569.262  9.161.603 

   

   b) Contul de profit şi pierdere  

 2017 2018 2019 

Vânzări nete 28.271.995 32.117.745 40.828.650 

Venituri brute 33.445.695 37.136.564 44.829.340 

 

Cheltuielile cu pondere de cel putin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute sunt: 

Materiale  36% 

Cheltuieli generale de administrare  27% 

Nu au fost efectuate vânzări sau opriri ale unor segmente de activitate în ultimul an şi nu vor fi 

efectuate în următorul an. 

Au fost declarate dividente in valoare totala ( bruta ) de 180.675 lei, care se vor achita in cursul 

anului 2020. 

 

 

Indicatori financiari de performanta : 

 

 2018 2019 

Capital social    9.033.747,50 

 

9.033.747,50 

Cifra de afaceri       32.117.745     40.828.650 

Venituri din exploatare       36.107.751     44.719.989 

Cheltuieli din exploatare       31.584.862     34.350.905 

Rezultat din exploatare        4.522.889     10.369.084 

Rezultat financiar        -1.313.869      -1.686.702 

Venituri totale       37.136.564     44.829.340 

Cheltuieli totale       33.927.544     36.146.958 

Rezultat brut         3.209.020       8.682.382 

Rezultat net:         2.746.262       7.572.518 

- surse proprii de finantare - - 

- divident de platit - - 

- divident brut (lei/ actiune) - - 

Active circulante : 13.217.488 19.569.262 

-creante totale   3.935.617   5.228.876 

Datorii totale din care: 28.556.805 26.857.865 

- furnizori   5.251.439       5.256.319 

- credite 21.693.187  19.797.839 

- bugetul de stat si salarii    1.612.179   1.803.707 

Activitatea de export/import (euro) - - 

export - - 

import   - - 

Numar total de actiuni emise 

s 

3.613.499 3.613.499 

Valoarea nominala a actiunilor (lei)                   2,50                    2,50 

 

Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

    – AERO 

Dividente 

În ultimii trei ani, societatea nu a acordat dividente. 

PIAŢA  



În anul 2019 , ponderea vanzarilor a fost urmatoarea : 

produse ceramice : 68,00 % 

produse prefabricate : 27,20 % 

agregate de balastiera : 4,80 % 

 

 

 

 

 Cererea : 

Prezentarea pieţei existente 

Piaţa de desfacere a produselor, prezintă doua caracteristici esenţiale : 

aria geografica, practic nelimitată ; 

concentrarea în anumite componente structurale ale pieţei globale . 

           Din punct de vedere geografic , produsele oferite de MACOFIL SA pot fi întâlnite în consum în 

toate zonele ţării . În raport de concentrare pe piaţa globală , determinat de gradul de specializare , 

întreprinderea se inscrie în piaţa materialelor de construcţii. 

Acoperind în mare parte nevoile de consum din zonele geografice Oltenia, Muntenia, Banat, din 

diagnoza efectuată, rezultă urmatoarea structura a clienţilor : 

şantiere de construcţii - 47 % ; 

agenti economici ( comerţ cu materiale de construcţii) - 51 % ; 

persoane fizice - 2 % . 

S.C. MACOFIL are contracte ferme cu agenţi economici - prestatori de servicii în construcţii, ce îi 

asigură o oarecare continuitate şi independenţă, aceştia achiziţionând procente importante din producţia 

realizată . 

Pentru produsele ceramice principalii concurenţi pe piaţă sunt SICERAM Sighisoara, 

CERAMICA Iaşi, CEMACON Zalău, EUROCARAMIDA Biharia, WIENERBERGER . 

Pentru produsele prefabricate din beton , principalii concurenţi pe piată sunt  ELPRECO Craiova şi 

MACON Deva. 

Produsele similare se află la o distanţă de 270 km ( Lugoj ) şi peste 300 km ( Sighişoara , Zalău ) 

distanţă de la care nu mai este eficient transportul produselor ceramice pentru zidărie. 

Pentru produsele " prefabricate , betoane , mortare şi agregate de balastieră" există producători şi 

în Tg.-Jiu , însă piaţa absoarbe produsele tuturor producătorilor , produsele MACOFIL fiind cautate 

pentru calitate şi preţ atractiv dar şi pentru tradiţia producătorului. 

 

Lista potenţialilor clienţi 

SC MACOFIL şi-a propus cunoaşterea clienţilor reali şi potenţiali, precum şi aria lor de 

repartizare , analiza şi anticiparea aşteptărilor în ceea ce priveşte oferta proprie de produse , cunoaşterea 

concurenţei , unde se găseşte aceasta , care este puterea ei de atracţie asupra clientelei potenţiale comune. 

Dacă se are în vedere faptul ca produsele noastre vor fi mai ieftine şi mai bune calitativ decât ale 

concurenţei ( datorită productivităţii mari a utilajelor existente şi a celor ce vor fi achiziţionate ) credem 

că un număr mare de beneficiari din regiune vor prefera produsele noastre. 

Clienţii din 2019 rămân pe lista potenţialilor clienţi ai perioadelor următoare în contextul în care 

există deja încheiate contracte cu aceştia. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea potenţialilor clienţi 

1 OMV PETROM S.A. 

2 KTK STEEL DISTRIBUTION 

3 SOCOS CONSTRUCT  

4 ENVOGUE RESIDENCE EST 

5 MIRTON INVESTMENT  

6 METALIN  SIBIU 

7 FAPACO BUCURESTI 

8 DAMILA RM. VALCEA 

9 STALKER MEDIA  



10 PROFELIS C&V 

11 ARABESQUE SRL- GALATI 

12 MARNA SA 

13 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA 

14 ELECTRICA SERV SA BUCURESTI 

15 TRIVOLI TG JIU 

 

Aprovizionare 

 

Sursele de aprovizionare existente sunt: 

Nr. 

Crt. 
Date de identificare furnizor 

Criteriul de 

acceptare 

Denumire produs 

aprovizionat 

1 HEIDELBERG CEMENT certificare ciment 

3 ARABESQUE SRL GALATI certificare Oţel beton , table, profile 

4 DAMILA RM. VALCEA certificare Oţel beton 

5 CIROMAT Craiova certificare Oţel beton 

6 SC STALKER MEDIA TARGOVISTE Certificare 
Tablă, oţeluri, prelucrări 

mecanice 

7 CHRYSO ROMANIA SRL certificare Aditivi 

8 FAG INTERNATIONAL SRL Livrari anterioare 
Paleti EUR/cherestea, 

caloti. 

9 COMPACT TECHNOLOGY SRL Certificare 
Folie , Folie strech, banda 

polipropilena -ambalaj 

10 RMG AGRO SRL ALBA IULIA certificare 
Galvanizari impamantari 

SE, rulmenti 

11 ROCAST Bucure§ti Certificare Organe asamblare 

12 ARTEGO Tg.-Jiu Certificare Oxigen tehnic 

13 GIRON Dragasani certificare Site ciur 

14 I.S.C.I.R.-Craiova Atestat Autorizari instalatii ridicare 

15 TENSCON SRL Bucuresti Atestat 
Bacuri blocaj SE, atestare 

tensionisti, echipam SE 

16 SC PRIMAGRA SRL Suceava certificare Rulmenti, curele 

17 CEZ VANZARE SA Certificare Energie electrica +Gaze n 

18 ROMPETROL SA Certificare Motorina 

19 APROBAZ Tg.-Jiu certificare Piese auto 

20 CESIVO Craiova Certificare Materiale electrice 

21 SC APRODES SRL Tg.-jiu Livrari anterioare Curele trapez.,piese auto 

22 SC HIDROSISTEMS SRL Tg.-Jiu Livrare anterioara 
Semeringuri, furtune 

presiune 

23 
BIROUL DE METROLOGIE LEGALA Tg.-

Jiu 
Atestat Verificare metrologica 

24 APAREGIO GORJ SA TG.-Jiu Certificare Servicii apa, vidanjare 

 

 

Reacţia concurenţei poate fi activă sau pasivă . 

Concurenţa pasivă - constă în faptul că producatorul sau distribuitorul nu aduce nici o modificare 

în activitatea de promovare a produselor (modificări de calitate, preţ şi tehnologie). 

 



Concurenţa activă- este foarte importantă , aceasta poate consta în scăderea preţului, dar nu şi 

îmbunătăţirea calităţii produselor sau diversificarea lor . 

Întrucât prin introducerea unei linii de producţie performante , de ultimă generaţie ce permite realizarea 

de blocuri ceramice de format mare , se realizează produse similare cu cele ale liderului european 

WIENERBERGER , putem vorbi de o concurenţă şi din partea produselor distribute de aceasta pe piaţa 

din România . 

Puncte forte: piaţa existentă, tradiţie , certificare de produse existente , personal calificat, calitate , 

preţ competitiv , asigurare transport, proprietatea firmei asupra spaţiului şi mijloacelor de producţie, 

materie primă aflata în zonă. 

Puncte slabe : lipsa capitalului propriu necesar finanţării în totalitate a investiţiilor propuse. 

Încă de la începutul activităţii, departamentul de marketing a demarat procesul de constituire a unei baze 

de date care să cuprindă urmatoarele : 

 poziţia relativă pe piaţă pentru principalele produse ; 

 orientări privind oferta de materiale de construcţii; 

 performanţe privind calitatea, costurile, tehnologia; 

 posibile relaţii de partereniat cu acestea ; 

 tendinţele pieţei privind : produsele, preţul, tehnologia etc. 

Faţă de aceste aspecte ,strategia de marketing a vizat trei componente primordiale : 

oferirea de garanţii şi servicii post vânzare pentru noile sortimente de produse ceramice; 

realizarea de produse similare cu cele de pe piaţa europeana ; 

acoperirea într-o proporţie mai mare a cererii pe piaţa ce o deservim . 

 

DISTRIBUŢIE-VÂNZARE , RECLAMĂ 

 

Principalii clienţi în anul 2019 au fost: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea clientului Volum vânzări 

în anul 2019 

      - LEI - 

Pondere (%) 

din cifra de 

afaceri în 

anul 2019 

0 1 2 3 

1 GENESIS & MARKETING SRL   1.170.219          2,90 

2 ARABESQUE   6.061.587        14,80 

3 SOCOS CONSTRUCT  

BECURESTI 

   1.257.729 3,10 

4 DAMILA SRL  1.769.111 4,30 

5 STALKER MEDIA SRL 1.564.190 3,80 

6 PROFELIS C&V     1.890.192 4,63 

7 TRIVOLI IMPEX TG JIU     2.561.587         6,30 

8 MIRTON INVESTMENT 2.051.059 5,02 

9 YDAIL CONSTRUCT SRL        928.631         2,25 

10 SDEE TRANSILVANIA NORD       936.292         2,30 

11 DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA     1.527.208  3,70 

12 KTK STEEL DISTRIBUTION SRL    1.280.088 3,99 

 

Structura de distribuţie existentă în prezent se prezintă astfel: 

- şantiere de construcţii - 47 % ; 

- agenţi economici (comerţ cu materiale de construcţii) - 51 % ;  

- persoane fizice - 2 % . 

Având în vedere că firma lucrează direct cu distribuitorii en gros sau utilizatorii finali ai produselor 

sale , realizăm economii substanţiale la desfacerea produselor . În aproape toate contractele încheiate , 

obligaţia transportului produselor la beneficiari le revine acestora . Relaţia directă cu beneficiarii ne 

permite menţinerea unui contact permanent cu piaţa şi cerinţele acesteia, menţinerea unui standard ridicat 

de calitate şi chiar concilierea pe cale amiabilă a unor eventuale divergente . 



Sistemul de vânzare practicat are în vedere flexibilitatea faţă de client , astfel că se practică vânzarea 

cash , cu instrumente bancare de plata la termene prestabilite , în compensare ş.a. 

Promovarea. 

Strategia de marketing aleasă de firmă este o strategie ofensivă de creştere a cotei de piaţă, în special a 

celei externe, odată cu creşterea propriei capacităţi de producţie . 

Aceasta decizie se bazează pe forţa dezvoltării de până acum , pe productivitatea ridicată şi pe echipa 

managerială bună. 

Publicitatea / reclama are în vedere participarea la târguri şi expoziţii , cu produse şi pliante , de 

asemenea practicându-se publicitate în sistem electronic şi la posturile de radio şi TV. 

 

 

5. PREŢURI -Modul de calcul al preţului are în vedere următorul algoritm : 

 Materiale ( UM , cantitate, preţ unitar, valoare ) 

 Cota transport aprovizionare Energie electrica - Gaze  naturale 

 Salarii 

 Aj somaj 

 CAS + Asigurari Sociale Sanatate 

 Cheltuieli generale secţie 

 Cost secţie 

 Cheltuieli generale de întreprindere 

 Preţ de cost 

 

Beneficiu/Pret productie 

Societatea aplică politica de discount în funcţie de condiţiile de plată ale clientului, în funcţie de valoarea 

contractată precum şi de fidelitatea clienţilor . Acest discount este în funcţie de marja de profit luat în calcul la 

analiza de preţ şi ea variază de la 3% la 7% din pretul de cost. 

 RESURSE FINANCIARE 
Resursele necesare perntru realizarea investiţiilor, au în vedere resurse proprii si împrumuturi ( credit 

bancar , eventual obţinere fonduri structurale). 

 

 

 

 

PRESEDINTE C.A. 

Zamfir Simona Ioana 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Ec. Udrescu Gabriel Daniel 
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INFORMARE 

 
 

 

Macofil SA respecta masurile si recomandările transmise de autoritățile competente 

din Romania si am luat masuri pentru protecția angajaților, colaboratorilor noștri, cu 

scopul de a preveni răspândirea virusului COVID-19. 

 

Având in vedere evenimentul programat,, ADUNAREA GENERALA ORDINARA 

A ACȚIONARILOR “ din data de 15/16 Aprilie 2020 informam pe aceasta cale acționarii  

ca vor avea posibilitatea exprimării dreptului de vot in cadrul AGOA, doar prin metoda 

 ,, VOT PRIN CORESPONDENTA “. 
 

Suntem permanent conectați cu sursele oficiale de informații, pentru a respecta toate 

masurile legale impuse sau care vor fi impuse. 

 

 

Președinte C.A. 
Zamfir Simona Ioana  

 

http://www.macofilsa.ro/
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile.  
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

Raportul auditorului independent 

Către Actionarii/Asociatii, S.C. MACOFIL S.A 

Opinie  

Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societătii S.C. MACOFIL S.A 
("Societatea"), cu sediul social in Mun. Tg-Jiu, Str. Barsesti, Nr.217, Jud. Gorj, 
identificata prin codul unic de inregistrare fiscală  RO 2157789, care cuprind bilantul la 
data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor capitalului 
propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta 
data, precum Si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative. 

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel: 

• Activ net/Total capitaluri proprii: 	41.641.622 lei 
• Profitul net al exercitiului financiar: 	7.572.518 lei 

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a 
pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei 
financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta 
data, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului 
finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile 
descrise la notele explicative la situatiile financiare. 
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organisinelor proPsionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile. 
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, God tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

Baza pentru opinie  

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
("ISA") si Legea nr.162/2019 („Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor 
standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al 
situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform 
Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale 
de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante 
pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit 
responsabilitatile etice conform acestor cerinţe si conform Codului IESBA. Credem ca 
probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza 
pentru opinia noastra. 

Alte informatii — Raportul Administratorilor  

5 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele 
alte informatii cuprind Rapottul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si 
raportul auditorului cu privire la acestea şi nici declaraţia nefinanciară. 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu 
exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel 
de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

In legătura cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 
decembrie 2019, responsabilitatea noastră  este sa citim acele alte informatii si, in acest 
demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile 
financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele 
par a fi denaturate semnificativ. 

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit Si raportam daca acesta a fost 
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile 
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare 
si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare.. 
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil Si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile.  
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor 
financiare, in opinia noastra: 

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru 
care au fost intocmite situatiile fmanciare sunt in concordanta, in toate aspectele 
semnificative, cu situatiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in 
conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 
publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare Si cu politicile contabile descrise la 
notele explicative la situatiile financiare.. 

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul 
acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 
incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari 
semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest 
aspect. 

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile 
financiare 

6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere 
o imagine fidela in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 
ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile 
descrise la notele explicative la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care 
conducerea ii considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de 
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii 
Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor 
referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii 
activitatii, cu exceptia cazului In care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea 
sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora. 

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului 
de raportare financiara al Societatii. 

ooior p 
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile. 
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944,0757577557; fax 0353415044  

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare 

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 
situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o 
denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot ft cauzate fie de frauda, fie 
de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca 
acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in 
baza acestor situatii financiare. 

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si 
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, 
cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate 
pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei 
denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat eel de nedetectare a 
unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului 
intern. 

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri 
de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie 
asupra eficacitatii controlului intern al Societatii. 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 
conducere. 

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre 
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza 
probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la 
evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind 
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca 
exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul 
auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare 	zul in care 
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Sc EXPERT ACNT SRL 
Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in 

domeniul auditului financiar si expertizei contabile. 
C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006 

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044  

aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se 
bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate 
acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai 
desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. 

• Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile 
si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o 
prezentare fidela. 

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si 
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv 
once deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul 
auditului. 

In numele 

Sc EXPERT ACNT SRL 
Tg-Jiu, Gorj. 

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari 
din Romania cu numarul 658/2006 

Giubalca Andrei 

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari 	 Tg-Jiu, 16 martie 2020 
din Romania cu numarul 3039/22.07.2009 
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CONVOCATOR 
 

In conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017  si ale Actului 

Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al  MACOFIL SA , cu sediul in Tg-

Jiu,str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul 

J18/80/1991, CUI 2157789 , cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747,50 lei :  

 

                                                         CONVOACA 
 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ( AGOA) IN DATA 

DE 15 APRILIE 2020 ce se va tine incepand cu ora 10:00 la sediul societatii Macofil 

SA, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj; 

 In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei 

AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza 

cea de-a doua sedinta AGOA, pentru data de 16 APRILIE 2020, la aceeasi ora si in 

acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi. 

Se stabileste ca data de referinta  data de 02 Aprilie 2020, urmand ca doar 

persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 02 aprilie 

2020 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul 

Central SA sa aiba dreptul sa participe  si sa voteze in cadrul sedintei AGOA. In 

eventualitatea unei a doua convocari AGOA, data de referinta ramane aceeasi.   

        Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara : 

          1) Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si 

prezentarea raportului auditorului financiar; 

         2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2019; 

          3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2019 in valoare de 

7.572.518  lei, astfel:  

 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti 143.257 lei; 

 pentru constituirea rezervelor legale 434.119 lei; 

 pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 979.157 lei; 

 180.674,95 lei- dividende, respectiv 0,05 lei /dividend brut pe actiune; 

 diferenta de 5.835.310 lei ramanand profit nerepartizat. 

                    Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 28.05.2020. 

 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a programului de 

investitii pentru anul 2020; 

http://www.macofilsa.ro/
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           5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019; 

           6) Aprobarea organigramei societatii conform Art.12 pct. 12.3.1 lit. i din Actul 

Constitutiv; 

           7) Stabilirea datei de 13.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea 

actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor 

si ex date 12.05.2020; 

       8)Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 

legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.  

 

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot 

actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 02.04.2020. 

         La data convocarii, capitalul social al societatii este de 9.033.747,50 lei, impartit intr-

un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei 

fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de 

Hotarare a AGOA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele  7 – 15  in 

zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 

13.03.2020. 

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de 

a vota in AGOA direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire 

speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de 

client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind 

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau prin avocat. 

Formularele de imputernicire  speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe 

pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 13.03.2020. 

 Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se 

va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a 

certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 

13.04.2020, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala, 

un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre 

actionar. 

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin 

corespondenta inainte de  adunarea generala, utilizand formularul de vot prin 

corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta 

completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului 

(buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat 

constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al 

reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu 

confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data 

de 13.04.2020, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in 

calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala. 

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare 

zi lucratoare, intre orele 7 – 15, sau se pot descarca de pe pagina de internet 

www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 13.03.2020. 

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, 

pana in data de 08.04.2020.  

http://www.macofilsa.ro/
http://www.macofilsa.ro/
http://www.macofilsa.ro/


Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor 

puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 1171 din Legea 

societatilor nr. 31/1990. 

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este 26.03.2020 (15 

zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial). Aceste drepturi vor fi exercitate 

numai in scris. 

In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 

-In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a 

actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul 

de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA; 

- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras 

de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de 

actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind 

reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului 

legal. 

In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date 

referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat 

constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu 

originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului 

adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal. 

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi 

transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: ,, Pentru Adunarea Generala Ordinara 

a Actionarilor din data de 15/16 Aprilie 2020’’. 

 

 

MACOFIL SA 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Zamfir Simona Ioana 

 

 

 

 



PROCEDURA DE   VOT IN CADRUL 

                                                          AGOA 15/16 Aprilie 2020 

 

1.        SCOP 
Prezenta procedura are ca scop: 

Stabilirea  conținutului  cadru al formularelor  de  vot  prin  corespondenta/imputernicire speciala, pentru 

acționarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente; 

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare; 

Recomandări de completare a formularelor si modalitățile de remitere a acestora;  

Modalitatea de centralizare si validare a formularelor transmise Societății de către acționari. 

 

2.      DOMENIU 

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza prevederilor 

legale si statutare, își vor putea exercita votul in cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății prin 

reprezentare si prin corespondenta -  in conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

 

3.        PRESCURTARI 

Acționar - persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta care deține acțiuni ale societății la data 

de  referința stabilita de  CA si are dreptul de a participa la ședința AGA si de a-si exercita dreptul la vot 

proporțional cu numărul de acțiuni deținute; 

AGA - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor; 

Societatea - S.C. MACOFIL S.A. TG JIU; 

CA -  Consiliul de Administrație al Societății; 

Responsabil - Persoana  desemnata  de  către  CA  in  vederea  elaborării,  distribuirii  si  

primirii formularelor de vot prin corespondenta/împuternicire speciala aferente unei ședințe AGA, validării si 

centralizării lor; 

Formular cadru - Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane fizice sau 

juridice, rezidente sau nerezidente; 

Formular - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA. 

CNP - cod numeric personal 

BI - buletin de identitate 

Cl - carte de identitate 

CUI -  Cod Unic de Înregistrare 

 

4.      DOCUMENTE DE REFERINTA 

Regulamentul  ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si 

art.92 din Legea nr. 24/2017. 
 

5.       PROCEDURA 

5.1 Formularele  cadru  de vot  prin  corespondenta  adresate  acționarilor  persoane  fizice  

sau juridice,  rezidente sau nerezidente  (Anexe la prezenta procedura) 

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente: 

-Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI si 

număr de înmatriculare Ia registrul comerțului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numărul  de  

înregistrare  in  registrul  de  evidenta  corespunzător  din  statul  de  origine  (pentru persoanele juridice 

nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidare formularului daca este cazul, numărul de 

acțiuni deținut de acționar; 

-Datele de identificare ale ssocietății si ale ședinței AGA pentru care sunt valabile formularele de vot, 

precum si numărul total de acțiuni ale societății si numărul  total de drepturi de vot; 

-Textul rezoluțiilor înscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul si ordinea de zi 

prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA; 

Fiecare buletin va fi astfel redactat încât in legătura cu rezoluția propusa acționarul sa poată alege una din cele 

trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresa care 



acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate mai sus; 

Atenționarea ca: 

-Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-si deplina si exclusiva 

responsabilitate in calitate de acționar; 

-Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnatura reprezentantului legal al 

persoanei juridice  conform actului constitutiv  si/sau hotărârilor organelor  statutare, semnatarul asumându-si 

deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz formularul va fi semnat 

si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotărârii 

organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si 

semnăturii; 

         - Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la societate. 

 

5.2  Formularele de vot prin corespondenta/imputernicire speciala aferente unei ședințe 

AGA 

In baza convocatorului, a documentelor puse Ia dispoziția acționarilor si a textului rezoluțiilor propuse a 

fi luate in cadrul ședinței AGA, responsabilul d e s e m n a t  d e  C A ,  va completa formularele cu toate datele 

aferente ședinței care  urmează a se tine, in spiritul celor sus-menționate. 

 

5.3  Punerea formularelor  l a dispoziția acționarilor 
Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta/împuternicire speciala vor putea intra in 

posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează: 

-De pe site-ul MACOFIL macofilsa.ro. 

-De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217 
 -     In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima 

votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta 

/împuternicire speciala pentru votul secret. 

 

5.4  Completarea formularelor de către acționari si modalitatea de remitere a acestora 

către Societate 

Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise societății 

personal la sediul societatii , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire- cas in care 

semnatura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu mentiunea pe plic cu 

majuscule ,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 15/16 

APRILIE 2020. 

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie înregistrate la 

registratura societății in  termenul indicat in anunțul de convocare. 

Formularele vor fi însoțite de următoarele documente: 

- Pentru acționari persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP 

înscris lizibil; 

- Pentru acționari persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat constatator eliberat de 

registrul comertului,  sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP vizibil, cu mențiunea 

ca documentele prezentate într-o limba străină ( Cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul 

României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana/engleza. 

 

 5.5 Validarea formularelor s i  centralizarea voturilor exprimate 

-Vor fi validate doar formularele depuse la sediul s ocietății sau transmise prin corespondenta si primite 

in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind  considerate nule de drept; 

-De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca acționari ai  

societății înregistrați in Registrul Acționarilor societății  la  sfârșitul  zilei  aleasa  ca  fiind data de referința pentru 

ședința AGA; 

-Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricând, cu 

condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor;  



-Voturile  aferente  fiecarei  rezoluții supuse  la vot sunt  anulate  pentru vicii de  procedura  in 

următoarele situații: 

 sunt  ilizibile; 

 conțin opțiuni contradictorii sau confuze; 

 sunt exprimate condiționat; 

-Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de acționar 

in formular si cele evidențiate in Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central la data de 

referința. 

Responsabilul desemnat de CA are următoarele obligații: 

- Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate; 

- Sa  valideze,  conform  prezentei  proceduri,  atât  formularele   primite,  cat  si  voturile 

exprimate; 

- Sa predea direct secretriatului de sedinta AGA formularele care privesc exercitarea votului 

secret; 

- Sa întocmească  un proces verbal care sa conțină  informațiile  sus -menționate  la care sa 

anexeze toate formularele primite. 

 

5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA 

- Responsabilul  va  preda  Procesul  Verbal  Președintelui  AGA,  care,  înainte  de  

începerea dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi il  va înmâna secretarului AGA; 

- Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, însă 

voturile exprimate  si anulate conform  prezentei proceduri nu vor fi luate in considerare atunci 

când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot; 

- In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se prezinta 

la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior; 

Procesul verbal încheiat de responsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a adunării. 

 

6.      RESPONSABILITATI 

       -  Responsabilul asigura completarea formularelor  cu toate datele aferente ședinței care 

urmează a se tine, conform prezentei proceduri si asigura distribuția formularelor  solicitate de acționari 

către aceștia; 

        - Responsabilul  valideaza formularele, asigura centralizarea acestora,   întocmirea procesului 

verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele primite, către Președintele AGA; 

          - Acționarii  au  responsabilitatea  sa  verifice  daca  datele  personale  coincid  cu  cele  

înscrise  in Registrul Acționarilor si, in caz contrar, sa solicite Depozitarului Central actualizarea 

acestora; Acționarii  au responsabilitatea  sa-si exercite votul cu buna credința, după citirea documentelor 

aferente ședinței AGA. 

 

7.       Participarea pe baza de Imputernicire generala. 

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care permițe 

reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu respectarea 

cumulativa a următoarelor conditii: 

 Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data mentionata in 

convocator pentru imputernicirile speciale, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand mentiunea 

conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt 

retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale. 

 Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani. 

 Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui 

intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. 

 Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin urmatoarele 

informatii: 

1. numele/denumirea acţionarului; 

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia і se acordă împuternicirea); 



3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor 

legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; 

4. precizarea faptului că acţionarul imputerniceşte reprezentantul sa participe si sa voteze in 

numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de la data de 

referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. 

 Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data 

de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de 

reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de 

client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, 

inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusă odata 

cu imputernicirea generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 

15/16 aprilie 2020 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data 

de 13.04.2020 ora 10.00. 

 Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa 

nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea 

24/2017, respectiv: 

 este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul 

acționar; 

 este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a); 

 este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei 

entități controlate, conform prevederilor lit. a); 

 este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele 

fizice prevăzute la lit. a)-c). 

 Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept 

i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana 

imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul 

oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. 

Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care 

sa ii asigure reprezentarea in AGA. 

 

ANEXE 

Model formular  de  vot prin  corespondenta  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  persoane  

juridice . 

Model formular  imputernicire speciala  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  persoane  juridice . 
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AAcceesstt  ffoorrmmuullaarr  ((ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccaattrree  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssii  iinnssooţţiitt  ddee  ccooppiiaa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  

sseemmnnaatt  ccoonnffoorrmm  ccuu  oorriiggiinnaalluull  ddee  ccaattrree  ttiittuullaarruull  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee//ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  rreepprreezzeennttaannttuull  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  iinnssoottiitt  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  iiii  aatteessttaa  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall));;  ccaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall,,  

ttrreebbuuiiee  ssaa  ppaarrvviinnaa  iinn  oorriiggiinnaall  ppaannăă  llaa  ddaattaa  ddee  1133  aapprriilliiee  22002200  oorraa  11000000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii,,  ssiittuuaatt  iinn  TTgg--JJiiuu,,  ssttrr..  

BBaarrsseessttii,,  nnrr..221177,,  jjuudd..  GGoorrjj....  

  

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNTTAA  
  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettaattiiii  MMaaccooffiill  SS..AA..  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  1155//1166  AApprriilliiee  22002200  

  

  
 

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat in 

_____________________________________________________________________, identificat prin actul 

de identitate ________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de 

________________, avand codul numeric personal _____________________________,   

 

Sau 

 

 Subscrisa__________________________________________________________________________,cu 

sediul in ___________________________________________________________________, identificata 

prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____________________, avand CUI 

_____________________|__, reprezentata legal1 prin ______________________________________, in 

calitate de ____________________, posesor al BI/CI seria____ numarul _______________ ,  

 

Actionar la data de referinta 02 Aprilie 2020, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. 

Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CUI RO 2157789, cu un capital social 

subscris si varsat de 9.033.747,50 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare 

a____________  actiuni, reprezentand_________% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce 

imi confera dreptul la ____________voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, 

reprezentand____________% din numarul total de drepturi de vot. 

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata 

pentru data de 15 Aprilie 2020, incepand cu ora 10.00 sau in data de 16 Aprilie 2020, incepand cu ora 10.00( 

in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud 

Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in 

conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin 

corespondenta dupa cum urmează: 

          1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea 

raportului auditorului financiar; 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 
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2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2019;          

           PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2019 in valoare de 7.572.518  lei, 

astfel:  

         -  pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti 143.257 lei; 

                     -   pentru constituirea rezervelor legale 434.119 lei; 

                      -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 979.157 lei; 

                      -   180.674,95 lei-dividende, respective 0,05 lei/dividend brut pe actiune; 

                       - diferenta de 5.835.310 lei ramanand profit nerepartizat. 

               Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 28.05.2020. 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a programului de investitii pentru 

anul 2020; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

6) Aprobarea organigramei societatii conform Art.12 pct.12.3.1 lit I din Actul Constitutiv; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

4) Stabilirea datei de 13.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 12.03.2020; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

5) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor  hotararii adoptate. 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

 

  

  

  

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  

rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa    

((iinn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 

 

 
3_____________________  

                            (semnatura) 

Nota: 
11  CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccttiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  

DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall..    
22  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  mmeennttiioonnaa  ffuunnccttiiaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  
33  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  aapplliiccaa  dduuppaa  ccaazz  șșii  ssttaammppiillaa  vvaallaabbiillăă           
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ÎÎÎMMMPPPUUUTTTEEERRRNNNIIICCCIIIRRREEE   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLĂĂĂ    

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  OORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR11  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  1155//1166  AApprriilliiee  22002200  
  

SSuubbsseemmnnaatt((uull))((aa))…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……......…………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................  

  ((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  aallee  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall    aaccțțiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannăă      jjuurriiddiiccăă    ))  

RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  ::                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................  

  ((ssee  vvaa  ccoommpplleettaa  nnuummaaii  ppeennttrruu  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  ccuu  ddeennuummiirreeaa  ccoommpplleettăă  ssii  CCoodduull  ddee  

ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă..    CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  

rreeffeerriinnțțăă//ddee  îînnrreeggiissttrraarree,,              pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull      CCeennttrraall    ))    

CCNNPP…………………………………………………………………………..,,  ddoommiicciilliiaatt  îînn  ((aaddrreessaa  ccoommpplleettăă))  ....................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt  sseerriiaa....  ………………..,,  nnrr..………………………………,,  eelliibbeerraatt  ddee  ......................................................................................,,    

ddeeţţiinnăăttoorr  aa  uunnuuii  nnuummăărr  ddee  …………………………....................  aaccţţiiuunnii  llaa  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu,,  îînnmmaattrriiccuullaattăă  llaa  OORRCC  GGoorrjj  

ssuubb  nnrr..  JJ  1188//8800//11999911,,  CCIIFF  RROO22115577778899,,    rreepprreezzeennttâânndd  ……………………%%    ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  33..661133..449999  aaccţţiiuunnii  

aallee  MMaaccooffiill  SSAA  ccaarree  îîmmii  ccoonnffeerrăă  uunn  nnuummăărr  ddee    …………………………ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  

AAccţţiioonnaarriilloorr  rreepprreezzeennttâânndd  ……………………  %%    ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii  eemmiissee  ddee  MMaaccooffiill  SSAA,,  îîmmppuutteerrnniicceesscc  pprriinn    

pprreezzeennttaa  ppee  ::  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee//ddeennuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  ccăărruuiiaa  ii  ssee  aaccoorrddăă  iimmppuutteerrnniicciirreeaa))  

ddoommiicciilliiaatt  îînn//ccuu  sseeddiiuull  îînn  ................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

CCNNPP……………………………………………………........,,ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt    sseerriiaa  ………………....,,  nnrr..  ........................................................,,    

eelliibbeerraatt  ddee  ………………………………………………………………………………,,      

((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee))  

CCoodd  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă  ………………………………………………………………………………..,,  

    ((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee))  

  

ccaa  rreepprreezzeennttaanntt  aall  mmeeuu  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu  ccaarree  vvaa  aavveeaa  

lloocc  îînn  ddaattaa  ddee  1155  aapprriilliiee  22002200,,  oorraa  11000000    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăățțiiii  ddiinn  TTgg--JJiiuu,,  str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj,  ssaauu  

llaa    1166  aapprriilliiee  22002200,,  oorraa  11000000    ddaattaa  ţţiinneerriiii  cceelleeii  ddee--aa  ddoouuaa  aadduunnăărrii,,  îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  cceeaa  ddiinnttââii  nnuu  ss--aarr  ppuutteeaa  

ţţiinnee,,  ssăă  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuull  ddee  vvoott  aaffeerreenntt  aaccţţiiuunniilloorr  ddeeţţiinnuuttee  ddee  mmiinnee  şşii  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  RReeggiissttrruull  aaccţţiioonnaarriilloorr  llaa  

DDEEPPOOZZIITTAARRUULL  CCEENNTTRRAALL  SSAA  BBuuccuurreeşşttii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  0022  aapprriilliiee  22002200,,  dduuppăă  ccuumm  uurrmmeeaazzăă::  

  

    11))  PPrreezzeenntteerreeaa  rraappoorrttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  MMAACCOOFFIILL  SSAA  ssii  pprreezzeennttaarreeaa  rraappoorrttuulluuii  

aauuddiittoorruulluuii  ffiinnaanncciiaarr;;  

  

                PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________  

22))  AApprroobbaarreeaa  ssiittuuaattiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  aallee  MMAACCOOFFIILL  SSAA  llaa  ssffaarrssiittuull  aannuulluuii  22001199;;                    

                      PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________  

33))  AApprroobbaarreeaa  rreeppaarrttiizzaarriiii  pprrooffiittuulluuii  aaffeerreenntt  eexxeerrcciittiiuull  ffiinnaanncciiaarr  22001199  iinn  vvaallooaarree  ddee  77..557722..551188    lleeii,,  aassttffeell::    
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  ppeennttrruu  aaccooppeerriirreeaa  ppiieerrddeerriilloorr  ddiinn  aanniiii  pprreecceeddeennttii  114433..225577  lleeii;;  

  ppeennttrruu  ccoonnssttiittuuiirreeaa  rreezzeerrvveelloorr  lleeggaallee  443344..111199  lleeii;;  

  ppeennttrruu  ccoonnssttiittuuiirreeaa  rreezzeerrvveeii  aaffeerreennttee  pprrooffiittuulluuii  rreeiinnvveessttiitt  997799..115577  lleeii;;  

  118800..667744,,9955  lleeii--ddiivviiddeennddee,,  rreessppeeccttiivvee  00,,0055  lleeii//ddiivviiddeenndd  bbrruutt  ppee  aaccttiiuunnee;;  

  ddiiffeerreennttaa  ddee  55..883355..331100  lleeii  rraammaannaanndd  pprrooffiitt  nneerreeppaarrttiizzaatt..  

                                        AApprroobbaarreeaa  ddaatteeii  ppllaattiiii  ddiivviiddeennddeelloorr  iinn  zziiuuaa  ddee  2288..0055..22002200..  

                PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________  

44))  AApprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  ppeennttrruu  aannuull  22002200  ssii  aa  pprrooggrraammuulluuii  ddee  iinnvveessttiittiiii  ppeennttrruu  aannuull  

22002200;;  

                PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________  

  55))  DDeessccaarrccaarreeaa  ddee  ggeessttiiuunnee  aa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ppeennttrruu  eexxeerrcciittiiuull  ffiinnaanncciiaarr  22001199;;  

                PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________  

66))  AApprroobbaarreeaa  oorrggaanniiggrraammeeii  ssoocciieettaattiiii  ccoonnffoorrmm  AArrtt..1122  ppcctt..1122..33..11  lliitt  ii  ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv;;  

                PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________    

77))  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1133..0055..22002200  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  ppeennttrruu  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  

rraassffrraanngg  hhoottaarraarriillee  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree    aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  eexx  ddaattee  1122..0055..22002200;;  

                PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________  

88))  IImmppuutteerrnniicciirreeaa  dd--nneeii  GGrriigguuttaa  SSiillvviiaa--IIoonneellaa  ppeennttrruu  iinnddeepplliinniirreeaa  ttuuttuurroorr  ffoorrmmaalliittaattiilloorr  lleeggaallee  iinn  vveeddeerreeaa  

dduucceerriiii  llaa  iinnddeepplliinniirree  aa  pprreevveeddeerriilloorr  hhoottaarraarriiii  aaddooppttaattee..  

              PPEENNTTRRUU__________________ÎÎMMPPOOTTRRIIVVAA______________________AABBȚȚIINNEERREE____________________  

  

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al 

împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 13 

Aprilie 2020 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a 

acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 

 

DDDaaatttaaa   aaacccooorrrdddăăărrriiiiii    îîîmmmpppuuuttteeerrrnnniiiccciiirrriiiiii: ………………………………………………… 

 

NNNuuummmeee   şşşiii    ppprrreeennnuuummmeee:::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană 

juridică, în clar, cu majuscule) 

 

SSSeeemmmnnnăăătttuuurrraaa:::   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al 

acţionarului persoană juridică). 

Notă: 
1Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările 

ulterioare  
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PROIECT HOTARARE 

                                                    

                                                     HOTARAREA NR. 2/15.04.2020 

                           A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

                                                    DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, 

nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital 

social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare 

nominala de 2,5 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 15.04.2020  la sediul societatii, cu 

o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ............... actiuni, ce 

reprezinta un procent................. % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....................voturi 

valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea : 

 

                                                           HOTARARE 

 

 

     1.Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului 

auditorului financiar; 

 

      2. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2019; 
 

 

   3. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2019 in valoare de 7.572.518  lei, astfel:  

 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti 143.257 lei; 

 pentru constituirea rezervelor legale 434.119 lei; 

 pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 979.157 lei; 

 180.674,95 lei-dividende, respectiv 0,05 lei/dividend brut pe actiune; 

 diferenta de 5.835.310 lei ramanand profit nerepartizat. 

           Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 28.05.2020.  

http://www.macofilsa.ro/
mailto:macofil@gmail.com


   4. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a programului de investitii pentru anul 2020; 

   

    5. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019; 

 

   6. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba organigrama societatii conform Art.12 pct.12.3.1 lit i din Actul Constitutiv; 
 

   7.  Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba stabilirea datei de 13.04.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 12.04.2020; 

 

    

5. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate. 

 

 

            PRESEDINTE CA       SECRETAR 
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                                       RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
                                       privind închiderea exerciţilui financiar 2019 

 

 

 

 

 

 

S.C. MACOFIL S.A. are ca obiect de activitate principal, ,, fabricarea şi comercializarea 

cărămizilor,ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă şi beton armat” ( elemente de zidărie 

şi ţiglă, prefabricate din beton armat, tuburi de canalizare de diferite dimensiuni, pavele pentru pavaje, stâlpi 

electrici, produse de balastieră, etc ). Ponderea în volumul producţiei, în anul 2019, au deţinut-o produsele 

ceramice respectiv 68,00%, urmate de produsele prefabricate din beton  cu 27,20% şi de produsele de balastieră 

cu 4,80%. 

 

Cifra de afaceri realizată în anul 2019, a fost de 40.828.650 lei, în crestere cu 27,12% faţă de  

anul precedent.  

Situaţia contului de profit şi pierdere se prezintă astfel: 

 Venituri din activitatea de exploatare    44.719.989 lei 

 Cheltuieli din activitatea de exploatare   34.350.905 lei 

 Profit din exploatare      10.369.084 lei 

 Venituri financiare           109.351 lei 

 Cheltuieli financiare        1.796.053 lei 

 Rezultat financiar ( pierdere )      -1.686.702 lei 

 Rezultat brut ( profit )        8.682.382 lei 

 Rezultat net ( profit )        7.572.518 lei 

 

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluţie ( conform bilanţului ): 

 Activele imobilizate  au cunoscut o scădere de aproximativ 1,50% de la 49.896.497 lei la 49.149.389 lei. 

 Activele circulante au crescut de la 13.217.488 lei la 19.569.262 lei, cu aproximativ 48,06%. 

 Disponibilităţile băneşti s-au situat la valoarea de 6.767.706 lei. 

 Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, au scazut de la 9.352.034 lei  la 9.161.603 

lei cu 2,04%, iar datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au scăzut de la 19.204.771 lei 

la 17.696.262 lei cu 7,98% , datorită  achitării ratelor la creditele de investiţii . 

http://www.macofilsa.ro/
mailto:macofil@gmail.com


În anul 2019, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.757,50 lei, împărţit în 3.613.503 acţiuni cu 

valoare de 2,50 lei/ acţiune. 

Societatea a înregistrat plăţi restante în sumă de 1.987.192 lei, din care obligaţii la bugetul de stat şi la 

bugetul asigurărilor sociale suma de 193.619 lei  .  

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 34.069.103 lei, la 41.641.622 lei. 

Retehnologizarea producţiei de elemente de zidărie, a fost începută la sfârşitul anului 2007, prin 

semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un 

partener străin, în anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început producţia de produse pe această linie, iar anii 

2011-2019, a funcţionat în condiţii normale, ajungându-se până la capacitatea maximă de producţie. 

Pentru productia de prefabricate din beton, s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, la începutul 

anului 2013 , care de la punerea în funcţiune, a produs beton atât pentru uz intern cât şi pentru alti beneficiari, 

iar in 2016 s-a cumparat si s-a pus in functiune si o instalatie de produs borduri. 

In  anul 2019 , au fost achizitionate mai multe masini si utilaje, necesare pentru buna desfasurare a 

procesului de productie, precum si un program informatic de contabilitate, care va ajuta societatea  sa 

urmareasca mai amanuntit , realizarea, vanzarea si incasarea productiei, din punct de vedere financiar contabil. 

  

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor, ca profitul înregistrat la sfârşitul anului 

2019, în valoare de 7.572.518 lei, sa fie repartizat astfel:  

 suma de 143.257 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 

 suma de 434.119 lei pentru constituirea rezervei legale; 

 suma de 979.157 lei pentru constituirea de rezerva aferenta profitului reinvestit; 

 suma de 180.675 lei pentru acordarea de dividente actionarilor; 

 suma de 5.835.310 lei ramane profit ( rezultat ) nerepartiuzat 

În notele explicative anexate situaţiilor financiare ale anului 2019, se regăsesc şi restul detaliilor cu 

privire la activitatea societăţii. 

 

 

 

                                     PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

                                                               ZAMFIR SIMONA IOANA 

 

 

       

                               

 

 

 
                



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

Str. Bârseşti, Nr.217 
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  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 

 

                                                                                                                                         - LEI- 

_____________________________________________________________________________ 

    INDICATORI    Nr. Realizat Prevederi        Procent 

      rd.    2019         an        % 

                     2020        (col. 3/col.2) 

_____________________________________________________________________________ 
  0     1     2   3  4 

____________________________________________________________________________________________ 

 

I. VENITURI  TOTALE,din care: 

     ( rd.02 + rd. 12 + rd.13)   01        44.829.340     47.277.480                 105  

1. Venituri din exploatare   02        44.719.989     47.027.480                 105   

       din care :     

a) Venituri din activitatea de baza 03        37.622.523     43.027.480                 114 

b) Venituri din alte activitati  04          7.097.466       4.000.000                   56 

c) Venituri din surse bugetare  05            -                          -                              - 

 din care : 

- subventii pe produse si activitati  06            -                           -                             - 

- subventii pentru acoperirea diferen- 07            -                           -                             - 

telor de pret si tarif      

- transferuri     08            -                            -                            - 

- prime acordate de la bugetul statului 09            -                            -                             

- sume primite de la bugetul de stat*        10            -                            -                            -  

d) Venituri din fonduri speciale *  11            -                             -                           -  

2. Venituri financiare   12             109.351           250.000                 229   

3. Venituri exceptionale   13            -                            -                            - 

 

II. CHELTUIELI TOTALE,din care: 14         36.146.958      42.000.000                117 

  (rd.15+ rd.35+ rd.36)   . 

 1. Cheltuili pentru exploatare 

 total,din care:              15          34.350.905     40.000.000               116 

a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze     16          16.573.552     19.500.000               118            

b) Cheltuieli cu personalul ,din care : 17            8.956.077       9.500.000               106   

  - salarii brute    18            8.692.443       8.950.000               103   

- contributie asigurari sociale de stat 19                          -                      -                   - 

- ajutor somaj    20                          -                     -                   - 

- contributie asig.soc.pt.sanatate,            21                          -                     -                   -     

- contributie pentru munca                     22               200.427          250.000               128 

- alte chelt.cu personalul,                        23                 63.207          150.000               237   

 din care :     

          -fond  asig.accidente si boli prof.,  24                          3               -                        - 

        -fd . garantare plata  creante sal.,   25                      -              -                               - 

          fond  risc si acccidente  

                      -ajutoare acordate conf contract  26             63.207          150.000                      237       

                        colectiv de munca 

c) Cheltuieli de exploatare privind 

     amortizarea si provizioanele   27         1.643.363      1.750.000                       107 

 



d) Cheltuieli  de protocol    28               24.015           25.000                      104 

 

e) Cheltuieli reclama si publicitate            29                     683           15.000                      105   

f) Cheltuieli cu sponzorizarea   30               71.695           70.000                      220 

g) Tichete de masa      31                         -                    -                       - 

h) Cheltuieli transport                                32           3.705.067      3.650.000                      99 

 i) Alte cheltuieli,din care :    33           3.376.453      3.490.000                    103 

-     taxa pentru activitatea de  

   exploatare a resurselor minerale  34              588.136        700.000                     119 

- redeventa din cesionarea 

   bunurilor publice     35                  -                     -                            

2. CHELTUIELI FINANCIARE 

 din care :                                        36           1.796.053     2.000.000                      111 

- dobânzi                                                       37               975.261     1.150.000                      118     

 - comisioane si dif. curs valutar nefavor.  38              820.792        850.000                      104 

- sconturi                                                        39                  -                     -                               - 

3. Cheltuieli exceptionale     40                  -                     -                               - 

   

III. REZULTAT BRUT-     41        +8.682.382   +5.277.480                     61 

   ( profit/pierdere) rd01-rd14 

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE 

      STABILITE POTRIVIT LEGII   42                  -                    -                              - 

  din care :    

 - fond de rezerva ***               43                  -                     -                             - 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR 

     DIN ANII PRECEDENTI    44                  -                      -                             - 

 

VI.  IMPOZIT PE PROFIT    45           1.109.864         686.000                     62 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT   46           7.572.518      4.591.480                    101    

   Din  care : 

a) Rezerve legale      47               434.119        229.574                      61 

b )acoperirea pierderilor contabile 

      din anii precedenti    48                143.257                  -                       - 

c)  Alte rezerve constituite ca surse 

      proprii de finantare,               49                979.157                  -                        - 

d) Alte repartizari prevazute de lege         50                    -             4.361.906                      - 

e) Pana la 10 % pentru participarea 

     salariatilor la profit    51                    -                           -                        - 

   

f) Profitul nerepartizat pe destinatiile 

      prevazut la lit a)-f)    52              6.015.985                  -                         - 

   

 

VIII. SURSE DE FINANTARE 

         A INVESTITIILOR,               53             1.092.997          5.800.000            531   

  din care :                                                                                                                                            

1 .Surse proprii    54             1.016.021          5.300.000            522 

2.Alocatii de la  buget   55                 -                            -                        - 

3. Credite bancare    56                 -                            -                        -          

    - interne     57                 -                            -                        -                

    - externe     58                 -                            -                        - 

4. Alte surse majorare capital  59          -                            -                        -    



5. Fonduri structurale                               60                 76.976               500.000             650 

  IX. CHELTUIELI PENTRU 

    INVESTITII,din care :   61             3.245.700           6.500.000             200   

1. Investitii, inclusiv investitii in 

     curs la finele anului   62             1.245.637           4.500.000             361  

2. Rambursari rate aferente 

     creditelor pentru investitii :  63             2.000.063           2.000.000             100 

 - interne    64             2.000.063           2.000.000             100 

 - externe    65                   -                          - 

X. REZERVE , din care :   66                   -                          -                         - 

   I. Rezerve legale    67                434.119              229.574              53     

   II. Rezerve statutare   68                   -                           -                        - 

   III.  Alte rezerve****   69                979.157                  -                        - 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                      DIRECTOR ECONOMIC, 

Zamfir Simona Ioana                                                    Ec. Gabriel Daniel Udrescu  
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SC MACOFIL SA 

NOTA 1 

 

                      ACTIVE  IMOBILIZATE  

                                                                                                    31.12.2019 

 

   

                                                                   -  lei - 
DENUMIREA 

ELEMENTULUI DE 

IMOBILIZARE 
 

VALOAREA  BRUTĂ AJUSTĂRI DE VALOARE 

Sold la 

Începutul 

exerciţiului 

financiar 

Creşteri Cedări, 

transferuri 

şi alte 

reduceri 

Sold la 

Sfârşitul 

exerciţiului 

financiar 

Sold la 

Începutul 

exerciţiului 

financiar 

Ajustări 

înregistrate în 

cursul exerciţiului 

financiar 

Reduceri 

sau  reluări 

Sold la 

       Sfârşitul    

      exerciţiului 

financiar 

0         

CHELT. CONSTITUIRE         

ALTE IMOBILIZ. NECORP. 
    29.733 

 
       29.733 29.733       29.733 

TOTAL IMPOBILIZĂRI 

NECORPORALE 

    29.733 

 
        29.733 29.733       29.733 

TERENURI 7.929.057                7.929.057     

CONSTRUCŢII    10.971.729         

 

 10.971.729 

 

5.790.205    319.563           

    

  6.109.768 

 

INSTAL.TEHN.ŞI 

MAŞINI UNELTE 
52.414.960 883.632       25.629  53.272.963 15.848.038 1.318.969   25.629        17.141.378 

ALTE INSTALAŢII,UTILAJE  

ŞI MOBILIER 
       47.410                47.410     37.937                4.832              42.769 

IMOBILIZ. ÎN CURS     194.886     209.365         349.381      54.870     

TOTAL IMOBILIZĂRI 

  CORPORALE 
71.558.042       1.092.997       375.010 72.276.029    21.676.180 1.643.364 25.629   23.293.915 

TOTAL IMOBILIZĂRI 

 

71.587.775 

 

      1.092.997       375.010 72.305.762    21.705.913 1.643.364 25.629  23.323.648 

 

ADMINISTRATOR,     DIRECTOR ECONOMIC, 

                      ZAMFIR SIMONA IOANA                                       EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 



 

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

NOTA 2 

 

 

 

 

PROVIZIOANE 

                                                                        31.12.2019 

            -  lei - 

 

Denumirea provizionului Sold la 

începutul 

exerciţiului 

financiar 

Transferuri 
Sold la 

sfârşitul 

exerciţiului 

financiar 
în cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

1.Proviz.pt. creante       1.102.535 202.678 140.859 1.164.354 

2.Proviz.pt.deprecierea ob.de 

inventar 

    

TOTAL 1.102.535 202.678 140.859 1.164.354 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ADMINISTRATOR,                    DIRECTOR ECONOMIC, 

 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                                 Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 

NOTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

    REPARTIZAREA   PROFITULUI 

                                                                La 31.12.2019 

 

          

                                                             - lei - 

 

DESTINATIA SUMA 

Profit net de repartizat 7.572.518 

- rezerva legala 434.119      

- acoperirea pierderii  contabile     

- acoperire pierdere din anii anteriori 143.257 

- dividende 180.675 

- alte rezerve                                                                   979.157 

- alte repartizari                                                                      

Profit nerepartizat                                                                5.835.310 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,        DIRECTOR ECONOMIC, 

       ZAMFIR SIMONA IOANA                                             EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

NOTA 4 

 

 

 

 

 

                      ANALIZA  REZULTATULUI  DIN EXPLOATARE 

                                                                    31.12.2019 
-

 

l

e

i

 

- 

                                                                                                                                                  lei 

DENUMIREA INDICATORULUI 
EXERCIŢIUL 

PRECEDENT 

EXERCIŢIUL 

CURENT 

0 1 2 

1. Cifra de afaceri netă           32.117.745       40.828.650 

2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 

prestate(3+4+5) 
          18.772.727 23.863.076 

3. Cheltuielile activităţii de bază           16.379.070 18.068.178 

4. Cheltuielile activităţilor auxiliare 364.068 687.800 

5. Cheltuieli indirecte de producţie 2.029.589           5.107.098 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 

nete(1-2) 

 

13.345.018 

 

        16.965.574 

7. Cheltuieli de desfacere 690.630             577.011 

8. Cheltuieli generale de administraţie 8.203.739 6.232.508 

9. Alte venituri din exploatare                  72.240              213.029 

10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 4.522.889  10.369.084 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,     DIRECTOR ECONOMIC, 

        ZAMFIR SIMONA IOANA                                         EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. MACOFIL S.A. TG JIU 



Nota 5 

 

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

                                                                    LA 31.12.2019 
 

Situaţia creanţelor 

 
 -      - lei- 

Creanţe 
Nr. 

rd. 

Sold la 

sfârşitul 

exerciţiului 

financiar 

(col. 2+3) 

Termen de lichiditate  

sub 1 an peste 1 an 

0  1 2 3 

Creanţe legate de participaţii(ct. 2671) 1 0 0 0 

Împrumuturi acordate pe termen lung 

(ct. 2672+2673) 
2 0 0 0 

Alte creanţe imobilizate(ct. 2677+2678) 3 14.635 0 14.635 

I. CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 

(rd. 01 la 03) 
4 14.635 0 14.635 

Clienţi (ct. 4111***+411+4118+413+418-491) 5 5.651.814 4.723.286 928.528 

Din care : - clienţi  4.723.286 4.723.286 0 

                 - clienţi incerţi  928.528 0 928.528 

                 - efecte de primit  0 0 0 

                 - clienţi, facturi de întocmit  0 0 0 

- provizioane pt.deprecierea creanţelor  0 0 0 

Creanţe – personal şi asigurari sociale 

( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) 
6        55.623 55.623 0 

Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)  0 0 0 

                - alte creanţe în legătură cu personalul(ct.4282)  10.450 10.450 0 

Impozit pe profit (ct.441*) 7 0 0 0 

Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424) 8 0 0 0 

Alte creanţe cu statul şi institutii publice 

(ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) 
9 166.243          166.243 0 

Decontări cu grupul şi alte creanţe 

(ct.451*+456*) 
10 0 0 0 

Decontari din operaţii în participare 

(ct.4581) 
11 0 0 0 

Debitori diverşi(ct.461) 12 12.252 12.252 0 

II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 

(rd. 05 la 12) 
13 5.855.932 4.957.404 928.528 

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE  IN AVANS(ct. 471) 14 71.195 71.195 0 

TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14 ) 15 5.971.762 5.028.599 943.163 

 

 
Situaţia datoriilor - lei- 

Datorii*) 
Nr. 

rd. 

Sold la 31 

decembrie 

(Col.2+3+4) 

Termen de exigibilitate a pasivului 

sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0  1 2 3 4 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni(ct. 161+1681) 16 0 0 0 0 

Credite bancare pe termen lung si mediu 

(ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din 

17 16.464.695 0 0 16.464.695 

    - interne – total, din care: 18 16.464.695 0 0 16.464.695 

    - cu garanţia statului 19 0 0 0 0 

    - externe – total, din care: mii dolari S.U.A 20 0 0 0 0 

         Mii  lei 21 0 0 0 0 

      - cu garanţia statului: mii dolari S.U.A 22 0 0 0 0 

         Mii lei 23 0 0 0 0 

Credite bancare pe termen lung şi mediu neajunse 

la scadenţă (ct. 1622) – total, din care: 

24 0 0 0 0 

       - interne – total, din care: 25 0 0 0 0 

       - cu garanţia statului 26 0 0 0  

       - externe – total, din care: mii dolari S.U.A 27 0 0 0 0 



                                               mii lei 28 0 0 0 0 

    - cu garanţia statului:    mii S.U.A 29 0 0 0 0 

                                          mii  lei 30 0 0 0 0 

Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***) 31 2.873.435 

 

0 2.873.435 0 

Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care: 32 43.816 0 43.816 0 

      - interne 33 43.816 0 43.816 0 

      - externe     mii dolari S.U.A 34 0 0 0 0 

                          mii  lei 35 0 0 0 0 

Alte împrumuturi şi datorii financiare (ct. 166+167+168 ) 36 415.893 0 415.893 0 

TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE 

(rd. 17+24+31+32+36) 

37 19.797.839 0 3.333.144 16.464.695 

Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) 38 3.762.842 3.670.273       92.569 0 

Clienţi – creditori (ct. 419) 39 1.493.477 1.493.477 0 0 

Datorii cu personalul şi asigurările sociale 

(ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+438) 

40 

 

688.165 

 

688.165 0 0 

Din care :- datorii către personal ct.421+423+426  309.937 309.937 0 0 

                - reţineri salarii terţi ct.427  172.962 172.962 0 0 

                - alte datorii cu personalul ct.4281  24.921 24.921 0 0 

                - contrib.unit.fd.risc şi accident.ct.431.1  0 0 0 0 

                - contrib.asig.soc.angajator ct.4311  0 0 0 0 

                - contrib. asig. soc.salariaţi ct.4315  176.294 1176.294 0 0 

                - contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313  0 0 0 0 

                - contrib.asig.sănătate salariaţi ct.4316.1              4.050 4.050 0 0 

         - contrib.angajator asig. Pt. munca ct.436  18.448 18.448 0 0 

         - contrib.unit. fd.şomaj ct.4371  0 0 0 0 

         - contrib sal fd şomaj ct 4372                                                       0 0   

         - cont fd garantare plata creanţe salariale4373                                       0                      0 0 0 

Impozit pe profit(ct. 441**) 41           282.767 282.767 0 0 

Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423) 42 349.653 349.653 0 0 

Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice 

(ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) 

43 314.674 167.811 146.863 0 

Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428  7.191 7.191 0 0 

               - Impozit salarii ct.444  2.379 2.379 0 0 

    - Alte impozite şi taxe ct. 446  139.521 139.521 0 0 

    - Fonduri speciale ct.447  19.000 19.000 0 0 

    - Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481)  146.863 0 146.863 0 

Decontari cu grupul si alte datorii 

(ct. 451**+455+456**+457+4582+509) 

44 0 0 0 0 

Creditori diversi (ct. 462) 45 150.000 50.000 100.000 0 

ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45) 46 7.041.578 6.702.146 339.432 0 

Venituri inregistrate în avans(ct. 472) 47 270.942 0 270.942 0 

TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) 48 27.110.359 

 

       6.702.146 3.943.518 16.464.695 

       

 

    ADMINISTRATOR,                             DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                                                                     Ec. Udrescu Gabriel Daniel 



 

S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 

      NOTA 6.  

               PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE. 

 

 BAZA  ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE. 

         Situaţiile financiare ale S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU  cuprind bilanţul contabil, 

contul de profit şi pierdere, situaţia  fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor 

capitalului propriu , notele şi situaţiile financiare. 

 Aceste situaţii, au fost întocmite în conformitate cu  prevederile Ordinului 

Ministrului Finanţelor Publice 1802/2014,  pentru aprobarea Reglementărilor contabile  

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, 

precum şi conform legii contabilitaţii nr 82/1991 republicată. 

 

 BAZA PREGĂTIRII                                                                            

        Situaţiile  financiare ale anului 2019 au fost pregătite conform costului istoric. 

 

  MONEDA DE RAPORTARE 

         Situatiile financiare sunt întocmite in lei. 

         Tranzacţiile  in moneda străina sunt transformate în lei la cursul de schimb  din data 

tranzacţiei. 

Câştigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse în contul de profit şi 

pierdere  ca venituri sau cheltuieli financiare. 

 

 IMOBILIZĂRILE CORPORALE 

     Un activ corporal este recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii 

economice, iar costul activului poate fi evaluat în mod credibil .                                               

      O imobilizare corporală recunoscută ca activ  se evaluează iniţial la costul sau 

cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale si sunt recunoscute,de regulă, 

drept cheltuieli ale perioadei în care au fost efectuate. 

      Imobilizările corporale în curs se evaluează la costul de productie, respectiv la costul 

de achiziţie. 

    Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanţ, la costul lor, mai puţin amortizarea 

cumulată aferentă . 

    Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este  egală cu valoarea contabilă şi se 

înregistrează  în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă a activului. 

    Metoda de amortizare folosită a fost cea liniară pe întreaga  durată de  viaţă a activelor. 

    Cheltuielile cu întreţinerea  şi reparaţia mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit 

şi pierdere, pe masură ce au fost efectuate îmbunătăţirile care măresc în mod semnificativ 

durata de viaţă şi performanţele  tehnice a mijloacelor fixe acestea se capitalizează. 

 Pentru imobilizarile corporale în  curs nu se calculează amortizare. 

          S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societăţii 

existente la sfârşitul anului 2018, printr-o firmă autorizată,  membră ANEVAR.  

Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată prin HOTĂRÂREA Consiliul de Administraţie . 

  

   ACTIVELE CIRCULANTE 

   Activele circulante se înregistrează in contabilitate la preţul de achiziţie  sau de 

producţie. 



 

    STOCURILE 

          Stocurile de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, sunt prezentate 

la valoarea de achiziţie, produsele finite la preţul de vânzare fără tva şi semifabricatele la 

costurile de productie. 

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achiziţiei şi prelucrării, 

precum şi alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma şi în locul în care se 

găsesc. Piesele de schimb şi echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la 

achiziţie şi pe seama cheltuielilor când sunt date în consum. 

 

TERŢI 

 Contabilitatea terţilor asigură evidenţa creanţelor şi datoriilor. Acestea se 

înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală. 

 Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate. 

 

CONTABILITATEA TREZORERIEI 

 Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării disponibilităţilor în 

conturi la bănci şi în casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi lung, precum şi a altor 

valori de trezorerie. 

 Contabilitatea disponibilităţilor aflate la bănci/casierie, precum şi a mişcării 

acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate , se ţine distinct în lei şi valută. 

 Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate  la 

cursul zilei practicat de banca unde are lor operaţiunea, iar eventualele disponibilitaţi din 

conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data încheierii 

exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul 

de schimb al pieţei valutare, comunicat de B.N.R. de la data înregistrării creanţelor sau 

datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de 

schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează lunar la venituri sau 

cheltuieli din diferenţe da curs valutar, după caz. 

 

REZERVE 

 Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii : rezerve legale, rezerve din reevaluări 

şi alte rezerve. 

 Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din  profitul unităţii , în cotele  

de 5 %   şi limitele prevăzute de lege. 

          Rezervele din reevaluări, parvin din surplusul de valoare, calculat în urma 

reevaluărilor imobilizărilor corporale. 

 Alte rezerve, s-au constituit din repartizările din profitul net pentru fondul de 

dezvoltare. 

 

OBLIGAŢIILE 

 Obligaţiile comerciale sunt înregistrate la valoarea istorică, fără a calcula dobânzi şi 

penalităţi pentru neachitare în termen. 

 Macofil SA nu a avut obligaţii fiscale neachitate la sfarsitul anului 2019.  

 

 

VENITURI 

 Contabilitatea veniturilor se ţine pe categorii de venituri, după natura lor. 



 Veniturile din exploatare se înregistrează în momentul prestării serviciilor pentru 

terţi, al executării lucrărilor, al predării bunurilor către cumpărători sau  în alte condiţii 

prevăzute în  contract care atestă transferul  proprietăţii bunurilor respective către clienţi. 

 

CHELTUIELI 

 Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor. 

 

CORECTAREA ERORILOR 

           Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama 

contului de profit şi pierdere. 

            Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se 

efectuează pe seama rezultatului reportat.  

REZULTATUL PERIOADEI 

 In contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la începutul 

anului. 

 În acest sens conturile de venituri şi de cheltuieli se închid , prin rezultatul 

exerciţiului. 

 Rezultatul definitiv al exerciţiului se stabileşte anual şi reprezintă soldul final al 

contului de profit şi pierdere. 

 

RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR 

HIPERINFLAŢIONISTE 

  Situaţiile financiare româneşti, sunt întocmite pe baza costului istoric. Nu au fost 

aplicate actualizări ale  cifrelor înscrise  în cadrul situaţiilor financiare pentru a le exprima 

în moneda curentă la data bilanţului. 

 

 PENSII 

 În cadrul activităţii curente pe care o desfăşoară, societatea efectuează plăţi către 

statul român  în beneficiul salariaţilor săi. Salariaţii urmează să fie incluşi în sistemul 

naţional de pensii . 

 Societatea nu operează o altă schemă de pensii, deci nu are nici o obligaţie în acest 

sens. 

 

LEASING 

 Contractele de leasing încheiate de societate sunt  contracte de leasing financiar, 

fiind achiziţionate imobilizări corporale. 

 Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea parţială a furnizorului şi înregistrarea 

dobânzii pe cheltuieli. 

 

 ADMINISTRATOR,               DIRECTOR ECONOMIC, 

 Zamfir Simona Ioana               Ec. Udrescu Gabriel Daniel 

 

 
 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 

 

NOTA 7.  

 

 

PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE 

 

 

         CAPITAL SOCIAL            AN 2019 

 

Capital social subscris  valoric                   9.033.747,50 lei 

Valoarea acţiunii                                   2,50lei 

Capital social exprimat in nr.  de acţiuni nominative     3.613.499 

 

În exerciţiul financiar 2019 nu a avut loc  majorare de capital . 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,                                                           DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                              EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

 

NOTA 8  

 

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE 

 

Valoarea indemnizaţiilor achitate membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 

2018 a fost în sumă de 263.935 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de  

536.278 lei. 

 Societatea nu are obligaţii catre foştii administratori sau directori, la data de 

31.12.2019 si nu şi-a asumat nici o obligaţie în numele acestora . 

 

 Salariaţi 

Nr. mediu de salariaţi pe categorii :                  

- muncitori direct productivi    115  

- muncitori indirect productivi      91 
- ( TESA + maiştri )                                               ( 39 ) 

                                                 __ 
  TOTAL       206 

 

- salarii plătite sau de plătit aferente exerciţiului 2019 -        8.636.187 lei 

  

- cheltuieli cu asigurarile  si protecţia socială  2019 -                130.208 lei        

 

 

 

 

 

  ADMINISTRATOR,              DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA   EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA 9 :  Principalii indicatori economico-financiari . 

 
INDICATOR MOD DE CALCUL 31 decembrie 2019 

1. INDICATORI DE LICHIDITATE   

Indicatorul lichiditaţii curente 
Active curente/Datorii curente   

(19569262/9161603 ) 
2,14 

Indicatorul lichiditaţii imediate 
Active curente-Stocuri/Datorii curente 

(11993582/9161603) 
1,31 

   

2. INDICATORI DE RISC   

Indicatorul gradului de indatorare 

 

Capital imprumutat/capital 

propriu(16464695/41641622)X100 
39,54 

Indicatorul privind acoperirea dobănzilor 

 

Profit inaintea platii dob. si imp. pe 

profit/Chelt. cu dob(10369084/975261) 
10,63 

   

3. INDICATORI DE ACTIVITATE   

Viteza de rotaţie a stocurilor 
Cifra de afaceri/Stocul 
mediu(40828650/6855423) 

5,96 

Numarul de zile de stocare 
Stoc mediu/Cifra de 

afaceri*365(6855423/40828650)*365 
61,29 

Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi 
Sold mediu clienti/Cifra de 

afaceri*365(4983783/40828650)*365 
44,55 

Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor 

---------- 

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 

(3330353/40828650)*365 
29,77 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 
Cifra de afaceri/Active 

imobilizate(40828650/49149389) 
0,83 

Viteza de rotaţie a activelor totale 
Cifra de afaceri/Total 

active(40828650/68789846) 
0,59 

   

4. INDICATORII DE PROFITABILITATE   

Rentabilitatea capitalului angajat 

 

Profit înaintea plaţii dob. si. imp. pe 

profit/Capitalul angajat (10369084/ 

30898659)                       

0,34 

Marja bruta din vânzări 

Profitul brut din vânzări/Cifra de 

afaceri* 100     

(8682382/40828650 )*100 

21,30 

   

5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL 

PE  ACŢIUNE 

Se determina conform cu prevederile 

IAS 33 
 

Rezultatul pe acţiune 

 

Profitul net atribuibil acţiunilor 

comune/Nr. acţiuni comune 

(7572518/3613499) 

2,10 

Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si 

rezultatul pe acţiune                                                                                  

Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune 

(3,5/2,10) 
1,67 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,                                                       DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                           EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

NOTA 10 

 

 Alte informaţii 

    S.C. MACOFIL S.A.  este o societate pe acţiuni  înfiinţată în anul 1991 cu sediul în 

Tg.Jiu, str. Bârseşti,  nr. 217, jud.Gorj. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul 

Comerţului Gorj sub nr. J18/80/1991. 

 În anul 1998 societatea a fost privatizată  în totalitate  devenind societate pe acţiuni 

cu capital privat. 

 Societatea are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de 

materiale de construcţii, urmarindu-se in special retehnologizarea secţiilor de producţie 

existente cu tehnologii mai performante care  să asigure obţinerea  de produse competitive 

pe piaţa.  

        Există o instalaţie de fabricat pavele pentru pavaje de diferite  forme si culori, precum 

şi o instalaţie de tuburi de canalizare cu  dimensiuni între ø 200 –ø 1200 . 

        In anii 2008-2009, s-a achizitionat o linie nouă si performantă de fabricare a 

cărămizilor din argilă arsă, care a început să producă din prima parte a anului 2010.  

        La începutul anului 2013 s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, care a fost pusă 

în funcţiune şi produce beton atât pentru uz intern cât şi pentru alti beneficiari.  

        Societatea are înfiinţate secţii de producţie, ateliere de reparaţii, precum şi o 

balastieră unde se produc agregate, aflată la o distanţa de 12 km faţă de sediul societăţii, în 

localitatea Runcu.  

         Societatea nu are organizate filiale. 

         Ponderea în volumul producţiei, în anul 2019, au deţinut-o produsele ceramice  

respectiv 68,00% urmate de produsele prefabricate din beton 27,20% şi de produsele de 

balastieră cu 4,80%. 

 Produsele societăţii sunt livrate pe pieţele din România în judeţele : GORJ, DOLJ, 

VÂLCEA, HUNEDOARA, MEHEDINŢI, OLT, ARGEŞ, TIMIŞ, BRAŞOV,  GALAŢI, 

TELEORMAN, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, DÂMBOVIŢA, PRAHOVA, BUCUREŞTI, 

etc . 

 

Angajamente acordate 

 

- MACOFIL S.A. are angajamente acordate- pentru creditele angajate astfel : 

 

- 1.Linie de credit pentru nevoi curente în sumă de 5.180.000 lei , 

angajată la CEC BANK Cluj Napoca. 
 

- ANGAJAMENTE :  

- Ipotecă rang II pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21920 ) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele  

inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36308/Tg Jiu( Nr CF vechi: 21914 ) si avand 

nr. cadastral  3693/1, 

- Ipotecă rang II  pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 37795/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21916 ) si avand nr. cadastral /top 37795.  

 



 

- Ipotecă rang II pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21919 ) si avand nr. cadastral /top 3693/6. 

 

- 2.Credit de investitii, angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA, în 

valoare de 19.871.963 lei, cu termen de restituire în aprilie 2028. 
 

-  ANGAJAMENTE: 

- Ipotecă rang I pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21920 ) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele  

inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36308/Tg Jiu( Nr CF vechi: 21914 ) si avand 

nr. cadastral  3693/1, 

- Ipotecă rang I  pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 37795/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21916 ) si avand nr. cadastral /top 37795.  

- Ipotecă rang I  pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21919 ) si avand nr. cadastral /top 3693/6.  

 

Angajamente primite 

 

   Societatea a avut la sfârşitul anului 2019, avansuri încasate în sumă de 254.696 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ADMINISTRATOR,                  DIRECTOR ECONOMIC, 

        ZAMFIR SIMONA IOANA               EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           NOTĂ DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2020 

 

 

La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, s-a prevăzut o creştere a 

veniturilor din producţia realizată de la 37.622.522 lei la 43.027.480 lei . 

În structură producţia se prezintă astfel: 

1.-Stâlpi LEA=  creşterere de la 2.763 mc la 2.800 mc, procent 101,30%. 

2.-Stucturi    = creştere de la 5.151,43 mc la 5.500 mc, procent 106,80%. 

3.-Tuburi PREMO = de la 0 mc la 42,90 mc. 

4.-Prefabricate din beton simplu, ce includ: 

- Pavele, dale, borduri, creştere de la 1.433,21 mc la 1.500 mc, procent 104,70%. 

- Tuburi de canal, creştere  de la 938,10 mc la 950 mc, procent 101,30%. 

5.-Produse de balastieră, creştere  de la 77.219,42 tone la 80.000 tone, procent 103,60%. 

6.-Blocuri şi cărămizi ceramice, scadere  de la 72.532,26 mii buc. în echivalenţă, la 75.000 mii buc. 

în echivalenţă, procent 103,40%. 

                

              Bugetul activităţii generale cuprinde: 

              - Venituri totale              =  47.277.480 lei  

                din care: 

 Venituri din exploatare    =  47.027.480 lei 

 Venituri financiare           =      250.000 lei 

 Venituri exceptionale        =          - 

 

             - Cheltuieli totale             =  42.000.000 lei               

               din care: 

 Cheltuieli de expoatare    =  40.000.000 lei   

 Cheltuieli financiare         =    2.000.000 lei 

 

 Rezultat brut                  =  5.277.480 lei      

 Impozit pe profit            =     686.000 lei            

 Profit net                         =  4.591.480 lei        

                din care:    

 Alte repartizari prevazute de lege          =     4.361.906 lei 

 Rezerve legale                                         =        229.574 lei 

 

                Pentru anul 2020, s-au prevăzut  a se realiza investiţii în sumă de 5.800.000 lei, conform 

Programului de investiţii .      

 

 

             DIRECTOR GENERAL                                    DIRECTOR ECONOMIC  

           Ing. Zamfir Simona Ioana                                Ec. Udrescu Gabriel Daniel   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 

la data de 31.12.2019 
                                                                                                                                                                     

-lei- 

Denumirea 

elementului 

Sold la 

începtul 

exerciţiul

ui 

financiar 

Creşteri Reduceri Sold la 

sfârşitul 

exerciţiul

ui 

financiar 

Total, 

din 

care 

prin 

tran

sfer 

Total 

din 

care 

prin 

tran

sfer 

A 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 9.033.748     9.033.748 

Patrimoniul  

regiei 
      

Prime de capital 11.904.362     11.904.362 

Rezerve din 

reevaluare 

    

9.734.333 
    

  

9.734.333 

Rezerve legale   831.180 434.119    
   

1.265.299 

Rezerve statutare 

sau contractuale 
      

Rezerve 

reprezentând 

surplusul 

realizat 

din rezerve din 

reevaluare 

12.686     12.686 

Alte rezerve 2.696.051 979.157    3.675.208 

Acţiuni proprii       

Câştiguri legate 

de 

Instrumentele de 

capitaluri 

proprii 

      

Pierderi legate 

de 

Instrumentele de 

capitaluri 

proprii 

      

Rezultatul 

reportat 

reprezentân

d 

profitul 

nerepartiza

t 

sau 

piederea 

neacoperită 

Sold 

C 
      

Sold 

D 
2.611.454 2.468.197  4.936.394  143.257 

Rezultatul 

reportat 

provenit 

Sold 

C 
      



din 

adoptarea 

pentru 

prima 

dată a IAS, 

mai puţin 

IAS 29 *32) 

Sold 

D 
      

Rezultatul 

reportat 

provenit 

din 

corectarea 

erorirlor 

contabile 

Sold 

C 
      

Sold 

D 
      

 

 

 

Rezultatul 

Reportat 

provenit din 

trecerea la 

aplicarea 

Reglementărilor 

contabile 

conforme cu 

Directiva a 

patra a 

Comunităţilor 

Economice 

Europene 

Sold 

C 
    

Sold 

D 
    

Profitul sau 

pierderea 

exerciţiului 

financiar 

Sold 

C 
2.746.262 44.936.781 40.110.524 7.572.519 

Sold 

D 
    

Repartizarea 

profitului 
 278.065 1.413.276    278.065  1.413.276 

Total 

capitaluri 

proprii 

 34.069.103 42.468.584 34.896.065 41.641.622 

 

 

 Numele şi prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA   

 Calitatea :_ADMINISTRATOR 

 Semnătura ________________________ 

 

 

 Numele şi prenumele :_UDRESCU GABRIEL  

 Calitatea :_DIRECTOR ECONOMIC 

 Semnătura ________________________                

 

 

Stampila unităţii 

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional                                                            
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HOTARAREA NR. 1/03.03.2020 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

 

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, 

str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare 

RO2157789, legal intrunita in data de 03.03.2020 la sediul societatii, cu o prezenta a 

actionarilor, direct sau prin corespondenta, detinand un numar de 2.384.070 actiuni, ce 

reprezinta un procent 65,98 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 2.384.070 voturi 

valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a hotarat urmatoarele : 

 

1.Se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 

luni cu posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul 

in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  

            Se constituie in garanție următoarele : 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in 

teren in suprafata de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces 

inscris in CF nr. 36308 Targu Jiu; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in 

teren in suprafata de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in 

teren in suprafata de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie 

(caramizi) MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a 

vagonetilor de cuptor), inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil 

SA; 

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

      

2. Se aproba prelungirea facilitații de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business 

in valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale 
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succesive de 24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 

Decembrie 1989, nr.23-35; 

    

 3. Se aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, posesoare a CI seria DZ 

nr.002179, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 16.04.2014, CNP 2741023182771, 

presedinte al Consiliului de Administratie al Macofil SA, sa semneze contractele de imprumut, 

contractele de garantare si orice alte documente in relatia cu CEC Bank in vederea finantarii; 

    

 4. Se aproba stabilirea datei de 27.03.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare  a Acționarilor 

si ex date 26.03.2020; 

    

 5. Se aproba împuternicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor 

formalităților legale in vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

          

 

 

                                    

                                Presedintele Consiliului de Administratie     

                                     Zamfir Simona Ioana     
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Catre, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti 

BURSA DE VALORI BUCURESTI 

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 

 
 

Data raportului: 03.03.2020 

Denumirea  emitentului: MACOFIL SA  

Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991 

Capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o 

valoare nominala de 2,5 lei. 

Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este 

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB. 

 
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de 

la Macofil SA. 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. 

Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare 

RO2157789, legal intrunita in data de 03.03.2020 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct 

sau prin corespondenta , detinand un numar de 2.384.070 actiuni, ce reprezinta un procent 65,98 % din 

numarul total de actiuni si cu un numar de 2.384.070 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor 

exprimte, a hotarat urmatoarele : 

 

1.Se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu 

posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, 

b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  

            Se constituie in garantie urmatoarele : 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 

36308 Targu Jiu; 
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- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) 

MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de 

cuptor), inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

   

    2. Se aproba prelungirea facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in valoare de 

80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 luni, de la 

Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35; 

    3. Se aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, posesoare a CI seria .... nr....., eliberata de ...... 

la data de ..., CNP ....................., presedinte al Consiliului de Administratie al Macofil SA, sa semneze 

contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte documente in relatia cu CEC Bank in 

vederea finantarii; 

    4. Se aproba stabilirea datei de 27.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 

asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 26.03.2020; 

    5. Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale 

in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.  

 

 

 
 

MACOFIL SA 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Zamfir Simona Ioana 
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CONVOCATOR 
 

In conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017  si ale Actului 

Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al  MACOFIL SA , cu sediul in Tg-

Jiu,str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul 

J18/80/1991, CUI 2157789 , cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747,50 lei :  

 

                                                         CONVOACA 
 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ( AGEA) 

IN DATA DE 03 MARTIE 2020 ce se va tine incepand cu ora 10:00 la sediul societatii 

Macofil SA, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj; 

 In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei 

AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza 

cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 04 MARTIE 2020, la aceeasi ora si in 

acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi. 

Se stabileste ca data de referinta  data de 19 Februarie 2020, urmand ca doar 

persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 19 februarie 

2020 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul 

Central SA sa aiba dreptul sa participe  si sa voteze in cadrul sedintei AGEA. In 

eventualitatea unei a doua convocari AGEA, data de referinta ramane aceeasi.   

        Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara : 
1.  Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 

luni cu posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu 

sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  

            Se constituie in garantie urmatoarele : 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren 

in suprafata de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de 

acces inscris in CF nr. 36308 Targu Jiu; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren 

in suprafata de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren 

in suprafata de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie 

(caramizi) MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim 
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automat a vagonetilor de cuptor), inregistrata cu numarul de inventar 968, 

proprietatea societatii Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

    2. Aprobarea prelungirii facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business 

in valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale 

succesive de 24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-

dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35; 

    3. Imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, posesoare a CI seria DZ nr.002179, 

eliberata de SPCLEP Craiova la data de 16.04.2014, CNP 2741023182771, presedinte al 

Consiliului de Administratie al Macofil SA, sa semneze contractele de imprumut, 

contractele de garantare si orice alte documente in relatia cu CEC Bank in vederea 

finantarii; 

    4. Stabilirea datei de 27.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 

asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex 

date 26.03.2020; 

    5. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 

legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.  

          

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot 

actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 19.02.2020. 

         La data convocarii, capitalul social al societatii este de 9.033.747,50 lei, impartit intr-

un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei 

fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi a AGEA se pot 

consulta si procura de la sediul societatii, intre orele  7 – 15  in zilele lucratoare sau de pe 

pagina de internet www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 31.01.2020. 

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de 

a vota in AGEA direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire 

speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de 

client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind 

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau prin avocat. 

Formularele de imputernicire  speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe 

pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 31.01.2020. 

 Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se 

va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a 

certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 

01.03.2020, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala, 

un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre 

actionar. 

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin 

corespondenta inainte de  adunarea generala, utilizand formularul de vot prin 

corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta 

completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului 

(buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat 

constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al 

reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu 
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confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data 

de 01.03.2020, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in 

calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala. 

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare 

zi lucratoare, intre orele  7 – 15, sau se pot descarca de pe pagina de internet 

www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 31.01.2020. 

Actionarii isi pot exerecita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF 

nr.5/2018, pana in data de 24.02.2020.  

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor 

puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 1171 din Legea 

societatilor nr. 31/1990. 

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este 13.02.2020 (15 

zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial). Aceste drepturi vor fi exercitate 

numai in scris. 

In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 

-In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a 

actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul 

de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA; 

- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras 

de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de 

actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind 

reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului 

legal. 

In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date 

referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat 

constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu 

originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului 

adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal. 

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi 

transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: ,, Pentru Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04 Martie 2020’’. 

 

 

MACOFIL SA 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Zamfir Simona Ioana 
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PROIECT HOTARARE 

                                                    

HOTARAREA NR. 1/03.03.2020 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. 

Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare 

RO2157789, capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative 

avand o valoare nominala de 2,5 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind 

societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 

03.03.2020  la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un 

numar de ............... actiuni, ce reprezinta un procent................. % din numarul total de actiuni si cu un 

numar de .....................voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea : 

 

HOTARARE 

 

 

1.  Cu un număr de............ voturi Pentru reprezentând ............% din numărul total de voturi 

exprimate, cu un număr de .............voturi Împotriva reprezentând............% din numărul total de voturi 

exprimate si cu un număr de ..............voturi Abținere, reprezentând...........% din numărul total de voturi 

exprimate, se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu 

posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, 

b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  

            Se constituie in garanție următoarele : 

 Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 36308 

Targu Jiu; 

 Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

 Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

 Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) 

MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de cuptor), 

inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

 Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

 

2.  Cu un număr de............ voturi Pentru reprezentând ............% din numărul total de voturi 

exprimate, cu un număr de .............voturi Împotriva reprezentând............% din numărul total de voturi 
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exprimate si cu un număr de ..............voturi Abținere, reprezentând...........% din numărul total de voturi 

exprimate, se aproba prelungirea facilitații de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in 

valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 

luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-

35; 

 

3. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, posesoare a CI seria DZ nr.002179, 

eliberata de SPCLEP Craiova la data de 16.04.2014, CNP 2741023182771, presedinte al Consiliului de 

Administratie al Macofil SA, sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte 

documente in relatia cu CEC Bank in vederea finantarii; 

 

4. Cu un număr de............ voturi Pentru reprezentând ............% din numărul total de voturi 

exprimate, cu un număr de .............voturi Împotriva reprezentând............% din numărul total de voturi 

exprimate si cu un număr de ..............voturi Abținere, reprezentând...........% din numărul total de voturi 

exprimate, se aproba stabilirea datei de 27.03.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare  a Acționarilor si ex 

date 26.03.2020; 

 

5. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 

legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

 

            PRESEDINTE  CA       SECRETAR 



PROCEDURA DE   VOT IN CADRUL 

AGEA 

 

1.        SCOP 

Prezenta procedura are ca scop: 

Stabilirea  conținutului  cadru al formularelor  de  vot  prin  corespondenta/imputernicire speciala, 

pentru acționarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente; 

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare; 

Recomandări de completare a formularelor si modalitățile de remitere a acestora; 

Modalitatea de centralizare si validare a formularelor transmise Societății de către acționari. 

 

2.      DOMENIU 

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza prevederilor 

legale si statutare, își vor putea exercita votul in cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății 

prin reprezentare si prin corespondenta - in conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

 

3.        PRESCURTĂRI 

Acționar - persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta care deține acțiuni ale societății la 

data de  referința stabilita de  CA si are dreptul de a participa la ședința AGA si de a-si exercita 

dreptul la vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute; 

AGA - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor; 

Societatea - S.C. MACOFIL S.A. TG JIU; 

CA -  Consiliul de Administrație al Societății; 

Responsabil - Persoana  desemnata  de  către  CA  in  vederea  elaborării,  distribuirii  si  primirii 

formularelor de vot prin corespondenta/împuternicire speciala aferente unei ședințe AGA, validării si 

centralizării lor; 

Formular cadru - Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane fizice 

sau juridice, rezidente sau nerezidente; 

Formular - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA. 

CNP - cod numeric personal 

BI - buletin de identitate 

Cl - carte de identitate 

CUI -  Cod Unic de Înregistrare 

 

4.      DOCUMENTE DE REFERINTA 

Regulamentul  ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si 

art.92 din Legea nr. 24/2017. 

 

5.       PROCEDURA 

5.1 Formularele  cadru  de vot  prin  corespondenta  adresate  acționarilor  persoane  fizice  

sau juridice,  rezidente sau nerezidente  (Anexe la prezenta procedura) 

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente: 

 Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate / 

CUI si număr de înmatriculare Ia registrul comerțului (pentru persoanele juridice romane), respectiv 

numărul  de  înregistrare  in  registrul  de  evidenta  corespunzător  din  statul  de  origine  (pentru 

persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidare 

formularului daca este cazul, numărul de acțiuni deținut de acționar; 

 Datele de identificare ale societății si ale ședinței AGA pentru care sunt valabile formularele 

de vot, precum si numărul total de acțiuni ale societății si numărul  total de drepturi de vot; 

 Textul rezoluțiilor înscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul si ordinea de zi 

prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul 

ședinței AGA; Fiecare buletin va fi astfel redactat încât in legătura cu rezoluția propusa acționarul sa 

poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”). Pe buletinele de vot se 



va face mențiune expresa care acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate 

mai sus; 

Atenționarea ca: 

 Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-si deplina si exclusiva 

responsabilitate in calitate de acționar; 

 Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnatura reprezentantului legal 

al persoanei juridice  conform actului constitutiv  si/sau hotărârilor organelor  statutare, semnatarul 

asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz 

formularul va fi semnat si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice 

conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si 

exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii; 

 Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la 

societate. 

 

5.2  Formularele de vot prin corespondenta/imputernicire speciala aferente unei ședințe AGA 

In baza convocatorului, a documentelor puse Ia dispoziția acționarilor si a textului rezoluțiilor 

propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA, responsabilul desemnat de CA, va completa formularele cu 

toate datele aferente ședinței care  urmează a se tine, in spiritul celor sus-menționate. 

 

5.3  Punerea formularelor  la dispoziția acționarilor 

Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta/împuternicire speciala vor putea intra 

in posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează: 

 De pe site-ul MACOFIL macofilsa.ro. 

 De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217 

 In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima 

votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta 

/împuternicire speciala pentru votul secret. 

 

5.4  Completarea formularelor de către acționari si modalitatea de remitere a acestora către 

Societate 

Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise 

societății personal la sediul societatii , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire- 

cas in care semnatura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu 

mentiunea pe plic cu majuscule ,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA 

GENERALA EXTRAORDINARA DIN 03/04 MARTIE 2020. 

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie 

înregistrate la registratura societății in  termenul indicat in anunțul de convocare. 

Formularele vor fi însoțite de următoarele documente: 

 Pentru acționari persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie BI/CI sau pașaport, după caz, 

cu CNP înscris lizibil; 

 Pentru acționari persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat constatator 

eliberat de registrul comertului,  sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP 

vizibil, cu mențiunea ca documentele prezentate într-o limba străină ( Cu excepția actelor de 

identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana/engleza. 

 

5.5 Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate 

 Vor fi validate doar formularele depuse la sediul societății sau transmise prin corespondenta si 

primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind  considerate 

nule de drept; 

 De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca 

acționari ai  societății înregistrați in Registrul Acționarilor societății  la  sfârșitul  zilei  aleasa  ca  

fiind data de referința pentru ședința AGA; 



 Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta 

oricând, cu condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a 

formularelor; 

 Voturile  aferente  fiecarei  rezoluții supuse  la vot sunt  anulate  pentru vicii de  procedura  in 

următoarele situații: 

 sunt  ilizibile; 

 conțin opțiuni contradictorii sau confuze; 

 sunt exprimate condiționat; 

 Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de 

acționar in formular si cele evidențiate in Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central la 

data de referința. 

Responsabilul desemnat de CA are următoarele obligații: 

 Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate; 

 Sa  valideze,  conform  prezentei  proceduri,  atât  formularele   primite,  cat  si  voturile 

exprimate; 

 Sa predea direct secretriatului de sedinta AGA formularele care privesc exercitarea votului 

secret; 

 Sa întocmească  un proces verbal care sa conțină  informațiile  sus -menționate  la care sa 

anexeze toate formularele primite. 

 

5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA 

 Responsabilul  va  preda  Procesul  Verbal  Președintelui  AGA,  care,  înainte  de  începerea 

dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi il  va înmâna secretarului AGA; 

 Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, însă voturile 

exprimate  si anulate conform  prezentei proceduri nu vor fi luate in considerare atunci când punctul 

de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot; 

 In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se 

prezinta la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior; 

 Procesul verbal încheiat de responsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a adunării. 

 

6.      RESPONSABILITATI 

 Responsabilul asigura completarea formularelor  cu toate datele aferente ședinței care 

urmează a se tine, conform prezentei proceduri si asigura distribuția formularelor  solicitate de 

acționari către aceștia; 

 - Responsabilul  valideaza formularele, asigura centralizarea acestora,   întocmirea procesului 

verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele primite, către Președintele AGA; 

 Acționarii  au  responsabilitatea  sa  verifice  daca  datele  personale  coincid  cu  cele  înscrise  

in Registrul Acționarilor si, in caz contrar, sa solicite Depozitarului Central actualizarea acestora; 

Acționarii  au responsabilitatea  sa-si exercite votul cu buna credința, după citirea documentelor 

aferente ședinței AGA. 

 

7.       Participarea pe baza de Imputernicire generala. 

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care permițe 

reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu respectarea 

cumulativa a următoarelor conditii: 

Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data mentionata in convocator 

pentru imputernicirile speciale, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii 

cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de 

societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale. 

Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani. 

Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, asa 

cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin urmatoarele informatii: 



1. numele/denumirea acţionarului; 

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia і se acordă împuternicirea); 

3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea 

prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor 

datate anterior; 

4. precizarea faptului că acţionarul imputerniceşte reprezentantul sa participe si sa voteze in 

numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de la data de 

referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire 

generala. 

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de 

reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de 

reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de 

client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de 

actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie 

depusă odata cu imputernicirea generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata.  

Pentru AGEA din 03/04 MARTIE 2020 vor fi luate in considerare imputernicirile generale 

inregistrate pana cel tarziu la data de 01.03.2020 ora 10.00. 

Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa nu se 

afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea 

24/2017, respectiv: 

 este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul 

acționar; 

 este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, 

al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a); 

 este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități 

controlate, conform prevederilor lit. a); 

 este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice 

prevăzute la lit. a)-c). 

 Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a 

fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana 

imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul 

oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.  

 Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti 

supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. 

 

 

ANEXE 

Model formular  de  vot prin  corespondenta  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  persoane  

juridice . 

Model formular  imputernicire speciala  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  persoane  

juridice . 
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AAcceesstt  ffoorrmmuullaarr  ((ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccaattrree  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssii  iinnssooţţiitt  ddee  ccooppiiaa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  

sseemmnnaatt  ccoonnffoorrmm  ccuu  oorriiggiinnaalluull  ddee  ccaattrree  ttiittuullaarruull  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee//ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  rreepprreezzeennttaannttuull  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  iinnssoottiitt  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  iiii  aatteessttaa  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall));;  ccaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall,,  ttrreebbuuiiee  

ssaa  ppaarrvviinnaa  iinn  oorriiggiinnaall  ppaannăă  llaa  ddaattaa  ddee  0011  mmaarrttiiee  22002200  oorraa  11000000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii,,  ssiittuuaatt  iinn  TTgg--JJiiuu,,  ssttrr..  BBaarrsseessttii,,  nnrr..221177,,  

jjuudd..  GGoorrjj....  

  

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNTTAA  
  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  EExxttrraaoorrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettaattiiii  MMaaccooffiill  SS..AA..  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  0033//0044  MMaarrttiiee  22002200  

  

  
 

Subsemnatul ___________________________________________________________, 

domiciliat in _____________________________________________________________________, 

identificat prin actul de identitate ________ seria _____ nr. _____________, eliberat de 

___________________, la data de ________________, avand codul numeric personal 

_____________________________,   

 

Sau 

 

Subscrisa__________________________________________________________________________,

cu sediul in ___________________________________________________________________, 

identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____________________, avand CUI 

_____________________|__, reprezentata legal1 prin ______________________________________, 

in calitate de ____________________, posesor al BI/CI seria____ numarul _______________ ,  

 

Actionar la data de referinta 19 Februarie 2020, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. 

Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CuI RO 

2157789, cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747,50 lei si un numar de 3.613.499 actiuni 

emise, detinator/detinatoare a____________  actiuni, reprezentand_________% din numarul total de 

actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera dreptul la ____________voturi in Adunarea Generala a 

Actionarilor, reprezentand____________% din numarul total de drepturi de vot. 

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA 

convocata pentru data de 03 Martie 2020, incepand cu ora 10.00 sau in data de 04 Martie 2020, 

incepand cu ora 10.00( in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii 

Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in 

legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF 

nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta dupa cum urmează: 

 1)  Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 

luni cu posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul 

in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  
Se constituie in garantie urmatoarele : 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in 

suprafata de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 

36308 Targu Jiu; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in 

suprafata de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in 

suprafata de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 
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- Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) 

MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de cuptor), 

inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

2) Aprobarea prelungirii facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business 

in valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale 

succesive de 24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 

Decembrie 1989, nr.23-35; 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

 3) Imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, posesoare a CI seria DZ nr.002179, 

eliberata de SPCLEP Craiova la data de 16.04.2014, CNP 2741023182771, presedinte al 

Consiliului de Administratie al Macofil SA, sa semneze contractele de imprumut, contractele de 

garantare si orice alte documente in relatia cu CEC Bank in vederea finantarii; 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

4) Stabilirea datei de 27.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 

asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 

26.03.2020; 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

5) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 

legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 
 

 

  

  

  

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  

rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa    

((iinn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 

 

 
3_____________________  

                            (semnatura) 

Nota: 
11  CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccttiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  

DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall..    
22  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  mmeennttiioonnaa  ffuunnccttiiaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  
33  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  aapplliiccaa  dduuppaa  ccaazz  șșii  ssttaammppiillaa  vvaallaabbiillăă           
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ÎÎÎMMMPPPUUUTTTEEERRRNNNIIICCCIIIRRREEE   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLĂĂĂ    
AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR11  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  0033//0044  MMaarrttiiee  22002200  
  

SSuubbsseemmnnaatt((uull))((aa))…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……......…………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................  
  ((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  aallee  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall            aall    aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă      jjuurriiddiiccăă    ))  

RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  ::                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
  ((ssee  vvaa  ccoommpplleettaa  nnuummaaii  ppeennttrruu  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  ccuu  ddeennuummiirreeaa  ccoommpplleettăă  ssii  CCoodduull  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă..    CCaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnțțăă//ddee  îînnrreeggiissttrraarree,,              pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull      CCeennttrraall    ))    

CCNNPP…………………………………………………………………………..,,  ddoommiicciilliiaatt  îînn  ((aaddrreessaa  ccoommpplleettăă))  ....................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt  sseerriiaa....  ………………..,,  nnrr..………………………………,,  eelliibbeerraatt  ddee  ......................................................................................,,    

ddeeţţiinnăăttoorr  aa  uunnuuii  nnuummăărr  ddee  …………………………....................  aaccţţiiuunnii  llaa  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu,,  îînnmmaattrriiccuullaattăă  llaa  OORRCC  GGoorrjj  

ssuubb  nnrr..  JJ  1188//8800//11999911,,  CCIIFF  RROO22115577778899,,    rreepprreezzeennttâânndd  ……………………%%    ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  33..661133..449999  aaccţţiiuunnii  

aallee  MMaaccooffiill  SSAA  ccaarree  îîmmii  ccoonnffeerrăă  uunn  nnuummăărr  ddee    …………………………ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  

AAccţţiioonnaarriilloorr  rreepprreezzeennttâânndd  ……………………  %%    ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii  eemmiissee  ddee  MMaaccooffiill  SSAA,,  îîmmppuutteerrnniicceesscc  pprriinn    

pprreezzeennttaa  ppee  ::  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,  
((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee//ddeennuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  ccăărruuiiaa  ii  ssee  aaccoorrddăă  iimmppuutteerrnniicciirreeaa))  

ddoommiicciilliiaatt  îînn//ccuu  sseeddiiuull  îînn  ................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

CCNNPP……………………………………………………........,,ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt    sseerriiaa  ………………....,,  nnrr..  ........................................................,,    

eelliibbeerraatt  ddee  ………………………………………………………………………………,,      
((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee))  

CCoodd  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă  ………………………………………………………………………………..,,  
    ((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee))  

  

ccaa  rreepprreezzeennttaanntt  aall  mmeeuu  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  EExxttrraaoorrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu  ccaarree  vvaa  

aavveeaa  lloocc  îînn  ddaattaa  ddee  0033  mmaarrttiiee  22002200,,  oorraa  11000000    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăățțiiii  ddiinn  TTgg--JJiiuu,,  str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj,  

ssaauu  llaa    0044  mmaarrttiiee  22002200,,  oorraa  11000000    ddaattaa  ţţiinneerriiii  cceelleeii  ddee--aa  ddoouuaa  aadduunnăărrii,,  îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  cceeaa  ddiinnttââii  nnuu  ss--aarr  

ppuutteeaa  ţţiinnee,,  ssăă  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuull  ddee  vvoott  aaffeerreenntt  aaccţţiiuunniilloorr  ddeeţţiinnuuttee  ddee  mmiinnee  şşii  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  RReeggiissttrruull  

aaccţţiioonnaarriilloorr  llaa  DDEEPPOOZZIITTAARRUULL  CCEENNTTRRAALL  SSAA  BBuuccuurreeşşttii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  1199  ffeebbrruuaarriiee  22002200,,  dduuppăă  

ccuumm  uurrmmeeaazzăă::  

  

1) Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu 

posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-

Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  
            Se constituie in garantie urmatoarele : 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in 

suprafata de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 

36308 Targu Jiu; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in 

suprafata de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in 

suprafata de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) 

MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de cuptor), 

inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

2) Aprobarea prelungirii facilitatii de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in 

valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 
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24 luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 

1989, nr.23-35; 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

3) Imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, posesoare a CI seria DZ nr.002179, eliberata de 

SPCLEP Craiova la data de 16.04.2014, CNP 2741023182771, presedinte al Consiliului de 

Administratie al Macofil SA, sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice 

alte documente in relatia cu CEC Bank in vederea finantarii; 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 
4) Stabilirea datei de 27.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora 

se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 26.03.2020; 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

5) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale 

in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

6) Aprobarea organigramei societatii; 

 

PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

  

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al 

împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 01 

Martie 2020 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a 

acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 

 

DDDaaatttaaa   aaacccooorrrdddăăărrriiiiii    îîîmmmpppuuuttteeerrrnnniiiccciiirrriiiiii: ………………………………………………… 

 

NNNuuummmeee   şşşiii    ppprrreeennnuuummmeee:::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule) 

 

SSSeeemmmnnnăăătttuuurrraaa:::   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             
(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică). 

Notă: 
1Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare  

 


