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BILANT
la data de  31.12.2020

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:
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(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

 rd.
01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                 

          1.Cheltuieli de constituire  (ct.201-2801) 01 01

          2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
                şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 03 152.640 101.760

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906)

05 05

          6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 152.640 101.760

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 12.791.018 12.584.146

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 36.131.585 36.283.498

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 4.641 0

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 52.364 39.315

          6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  
(ct. 216-2816-2916)

14 14

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15

          9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 2.506

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 48.982.114 48.906.959

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

           3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 
comun  (ct. 262+263 - 2962)

20 20

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 
comun (ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21 21

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22

            6. Alte împrumuturi  
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23 23 14.635 14.635

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 14.635 14.635

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 49.149.389 49.023.354

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI
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    1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 
322 +  323  + 328 + 351 + 358 + 381  +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 

26 26 1.439.490 1.717.025

    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 
3952)

27 27 320.737 567.283

   3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348*  + 354 + 356 + 357 + 
361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 -  3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 
3956 - 3957 - 396 - 397 -  din ct. 4428)

28 28 5.611.768 4.173.160

   4. Avansuri (ct. 4091- 4901)   29 29 200.685 61.007

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 30 7.572.680 6.518.475

    II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)   

  1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  
4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)    

31 31 4.503.624 4.195.202

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 32

   3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun  
 (ct. 453** - 495*)

33    33

   4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din  
ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 
5187)

34 34 725.252 194.853

   5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35

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

36 35a 
(301)

         TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 5.228.876 4.390.055

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39 38

         TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI  
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)     

41 40 6.767.706 15.233.133

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 19.569.262 26.141.663

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   43 42 71.195 27.366

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 71.195 27.366

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA 1 AN         
       1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   

46 45

       2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47 46 2.873.435

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 1.193.592 3.364.161

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 3.537.732 1.218.811

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 
1663+1686+2692+2693+ 453***)         

52 51
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     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

53 52 1.556.844 1.487.289

     TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 9.161.603 6.070.261
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd. 41+43-53-70-73-76)

55 54 10.309.907 19.974.130

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 59.459.296 68.997.484

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

       1. Împrumuturi din emisiunea de  obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57 56

        2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   

58 57 16.464.695 14.463.385

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   59 58 299.885

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59 225.110 427.485

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63 62

          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)  

64 63 706.572 264.190

         TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 17.696.262 15.155.060

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67 19.418

          TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68 19.418

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 71 70

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 72 71

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 270.941 124.638

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73 168.947 124.638

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 74 101.994

         3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi  
              (ct. 478)(rd.76+77)

76 75

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 77 76

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 78 77

         Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 270.941 124.638

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 9.033.748 9.033.748
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         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82

         4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 85 84

         TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 9.033.748 9.033.748

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86 11.904.362 11.904.362

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 9.734.333 9.734.333

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 1.265.299 1.806.750

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 3.675.208 5.090.129

        TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 4.940.507 6.896.879

          Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                  SOLD C  (ct. 117) 96 95 5.981.187

                                                                                                                SOLD D (ct. 117) 97 96 130.570

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                SOLD C (ct. 121) 98 97 7.572.518 12.248.286

                                                                                                                SOLD D (ct. 121) 99 98

      Repartizarea profitului (ct. 129)    100 99 1.413.276 1.956.371

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96
+97-98-99)

101 100 41.641.622 53.842.424

     Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 41.641.622 53.842.424
1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente 
contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente 
într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

  Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2020

Cod 20 - lei -
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Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

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

Nr.rd.
OMF 

nr.58/ 
2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 40.828.650 52.476.025

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 41.692.091 52.480.605

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 637.575 807.436

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 1.501.016 812.016

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

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

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

           Sold C 06 07 3.627.292 1.931.836

           Sold D 07 08

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

08 09 51.018

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

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

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 141.546

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 213.029 412.415

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 168.947 308.193

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

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 44.719.989 54.961.822

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 13.533.023 13.141.587

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 406.163 2.607.094

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 2.634.366 2.512.287

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 577.011 682.028

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 8.145 41.260

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 8.968.039 9.168.208

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 8.692.443 8.792.968

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 275.596 375.240

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

24 25 1.643.363 1.730.738

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 1.643.363 1.730.738

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

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28 61.819 -435.935
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 202.678 230.844

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 140.859 666.779

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 6.535.266 8.191.728

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

31 32 5.514.109 6.388.332

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

32 33 945.175 1.003.675

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 243.246

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

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

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 75.982 556.475

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

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39 -19.418

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41 19.418

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

40 42 34.350.905 37.537.057

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 10.369.084 17.424.765

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

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

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

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 95.473 173.132

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

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 13.878 450

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 109.351 173.582

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

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 975.261 664.318

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

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 820.792 2.900.939

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 1.796.053 3.565.257

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

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

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 1.686.702 3.391.675
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 44.829.340 55.135.404

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 36.146.958 41.102.314

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 8.682.382 14.033.090

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

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 1.109.864 1.784.804

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

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

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 7.572.518 12.248.286

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

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

  Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30
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la data de  31.12.2020

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

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 12.248.286

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

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

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 1.723.485 1.723.253 232

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 1.078.050 1.077.818 232

      - peste 30 de zile 06 06 383.700 383.700

      - peste 90 de zile 07 07 343.629 343.629

      - peste 1 an 08 08 350.721 350.489 232

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

09 09 171.682 171.682

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

10 10 171.211 171.211

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11 471 471

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

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

15 15 455.646 455.646

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

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

17 17 18.107 18.107

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301) 18.107 18.107

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 206 203

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie

21 20 223 200

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

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

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

22 21

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

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23 824.066
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

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

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

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

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

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

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

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

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

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

                                  - subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a 
(316)

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b 
(317)

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

37 34 2.100.591

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 375.931

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36 1.724.660

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

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a 
(302)

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

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi  
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43 38a 
(318)

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0

         - din fonduri publice 45 40

         - din fonduri private 46 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 47 42 0 0

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 45a 
(319)

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

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

52 46

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

53 46a 
(303)
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        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54 46b 
(304)

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

55 47 2.506

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

56 47a 
(305) 2.506

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

57 47b 
(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48 14.635 14.635
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52

                    - detineri de cel putin 10% 63 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54 14.635 14.635

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

66 55 14.635 14.635

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

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

68 57 4.940.135 4.926.546

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

69 58

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

70 58a 
(308)

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

71 59 928.528 2.100.591

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

72 60 9.546 1.273

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

73 61 211.417 189.057

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

74 62 45.174 74.653

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

75 63 149.998 114.404

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64 16.245

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

79 67

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

80 68
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               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69

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

82 70 45.174 74.653

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care:

83 71 575.484 38.901

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

84 72

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

85 73 575.183 35.889

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

86 74 301 3.012

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75

            - de la nerezidenti 88 76

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

4538)
89 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  
economici ****) 90 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care:

91 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

         - dețineri de obligațiuni verzi 96 82a 
(320)

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 562 4.067

          - în lei (ct. 5311) 99 85 562 4.067

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 6.766.843 15.218.270

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 6.683.929 15.218.184

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 82.914 86

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92 7.783

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

107 93 7.783

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

108 94

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

109 95 7.790.678 6.531.794

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

110 96
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                - în lei 111 97

                - în valută 112 98
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

113 99

                  - în lei 114 100

                  - în valută   115 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

116 102

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

117 103 43.816 25.866

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

118 104 43.816 25.866

                   - în valută 119 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 415.893 238.324

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

                  - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a 
(321)

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

123 108 5.256.319 5.010.457

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

124 109

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

125 109a 
(309)

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

126 110 507.821 446.126

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

127 111 1.145.887 683.275

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

128 112 180.344 171.682

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

129 113 799.960 493.753

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

130 114 18.720 17.840

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 146.863

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

132 116

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

133 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

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

135 118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 420.942 127.746

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

140 123 3.108

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

141 124 420.942 124.638

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125

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

143 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128

            - către nerezidenți 146 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
147 128b 

(314)

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

148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 9.033.748 9.033.748

           - acţiuni cotate 4) 150 131 9.033.748 9.033.748

           - acţiuni necotate 5) 151 132

           - părţi sociale 152 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 263.935 264.126

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

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

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

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

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

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

160 141 9.033.748 X 9.033.748 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145

       - cu capital integral de stat 165 146

       - cu capital majoritar de stat 166 147

       - cu capital minoritar de stat 167 148

  - deţinut de regii autonome 168 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 736.615   8,15 758.337   8,39

  - deţinut de persoane fizice 170 151 6.727.360  74,47 6.705.638  74,23

  - deţinut de alte entităţi 171 152 1.569.773  17,38 1.569.773  17,38

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

172 153

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către instituţii publice locale; 174 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

175 156

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 
reportat al companiilor naţionale, societăţilor 
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

176 157 29.826

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

177 158 29.826

        - către instituţii publice centrale 178 159

        - către instituţii publice locale 179 160

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

180 161 29.826

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

181 162

        - către instituţii publice centrale 182 163

        - către instituţii publice locale 183 164

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora

184 165

XV. Dividende distribuite actionarilor/ 
asociatilor din profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de 
raportare din profitul reportat

185 165a 
(312) 177.567
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XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

               - dividendele interimare repartizate  8) 186 165b 
(315)

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
valoarea nominală), din care:

187 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

188 167

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

189 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

190 169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi  agricole 
******)  

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente 
similare (ct. 6587), din care:

192 170a  
(322)

     - inundații 193 170b 
(323)

     - secetă 194 170c 
(324)

     - alunecări de teren 195 170d 
(325)

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

  Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
   
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 160. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.



la data de  31.12.2020

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 182.373 X 182.373

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 182.373 X 182.373

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 7.929.057 188.608 73.792 X 8.043.873

Constructii 07 10.971.729 49.368 99.848 10.921.249

Instalatii tehnice si masini 08 53.272.963 1.513.394 44.798 54.741.559

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 47.410 47.410

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13 52.364 158.555 171.604 39.315

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15 2.506 405.898 408.404 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 72.276.029 2.315.823 798.446 73.793.406

III.Imobilizari financiare 17 14.635 X 14.635

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 72.473.037 2.315.823 798.446 73.990.414



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 
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Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 29.733 50.880 80.613

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 29.733 50.880 80.613

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 6.109.768 313.736 42.528 6.380.976

Instalatii tehnice si masini 25 17.141.378 1.361.481 44.798 18.458.061

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 42.769 4.641 47.410

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 23.293.915 1.679.858 87.326 24.886.447

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 23.323.648 1.730.738 87.326 24.967.060



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

  Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC
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www.macofil.ro                                                   +040-0253/212167 
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COMUNICAT DE PRESA 

PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR 

pentru exerciţiul financiar 2020 

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 09.04.2021, aduce la cunostinta actionarilor modalitatea de 

distribuire a dividendelor aferente exercitiului financiar 2020, dupa cum urmeaza: 

Valoarea bruta a dividendului este de 0,10 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 24.05.2021 (data platii) pana la data de 

26.11.2021; data de inregistrare 07.05.2021 (ex-date 06.05.2021) 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 24.05.2021. 

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. 

http://www.macofil.ro/
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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 si actul de identitate al 

tutorelui/ parintelui. 

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 si actul de identitate al curatorului . 

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 si actul de identitate al 

imputernicitului . 

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 07.05.2021 (ex-date 06.05.2021), data de 

http://www.depozitarulcentral.ro/
http://www.depozitarulcentral.ro/


inregistrare conform Hotararii AGOA din 09.04.2021, 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 60 actiuni), acestia pot intra in posesia dividendelor cuvenite incepand cu data de 

24.05.2021, 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 

26.11.2021 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 

 



PROCEDURA DE   VOT IN CADRUL 

                                               AGOA/AGEA 09/12 Aprilie 2021 

 

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 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 d e s e m na 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  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 ORDINARA DIN 09/12 APRILIE 2021, respective VOT PRIN CORESPONDENTA 

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 09/12 APRILIE 2021” 



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 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 AGOA din 09/12 

aprilie 2021, respectivAGEA din 09/12 aprilie, vor fi luate in considerare imputernicirile 



generale inregistrate pana cel tarziu la data de 07.04.2021 ora 10.00 respectiv 12.00. 

 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  0077  aapprriilliiee  22002211  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  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  

  

  
 

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 26 Martie 2021, 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 09 Aprilie 2021, incepand cu ora 10.00 sau in data de 12 Aprilie 2021, 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 2020;          

           PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2020 in valoare de 12.248.285,93  lei, 

astfel:  

                    -   pentru constituirea rezervelor legale 541.450,40 lei; 

                    -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei; 

                    -   361.349,90 lei- dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe actiune; 

                    - diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat. 

                    Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 24.05.2021. 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii pentru 

anul 2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

6) Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor 

executivi ai societatii; 

 

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

7) Aprobarea organigramei societatii conform Art.12 pct.12.3.1 lit i din Actul Constitutiv; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

8) Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar; 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

9) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

10) 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  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  
  

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  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu  ccaarree  vvaa  aavveeaa  

lloocc  îînn  ddaattaa  ddee  0099  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11000000    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăățțiiii  ddiinn  TTgg--JJiiuu,,  str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj,  ssaauu  

llaa    1122  aapprriilliiee  22002211,,  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  2266  mmaarrttiiee  22002211,,  dduuppăă  ccuumm  uurrmmeeaazzăă::  

 

 

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

auditorului financiar; 

          PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2020;          

           PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2020 in valoare de 12.248.285,93  lei, astfel:  

                    -   pentru constituirea rezervelor legale 541.450,40 lei; 

                    -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei; 
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                    -   361.349,90 lei- dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe actiune; 

                    - diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat. 

                    Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 24.05.2021. 

 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii pentru anul 

2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

6) Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai 

societatii; 

 

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 

7) Aprobarea organigramei societatii conform Art.12 pct.12.3.1 lit i din Actul Constitutiv; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

8) Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar; 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________  

9) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 

rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

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

ducerii la indeplinire a prevederilor  hotararii adoptate. 

       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 07 

Aprilie 2021 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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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  0077       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  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  

  

  
 

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 26 Martie 2021, 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 Extraordinare a Actionarilor Macofil SA convocata 

pentru data de 09Aprilie 2021, incepand cu ora 12.00 sau in data de 12 Aprilie 2021, incepand cu ora 12.00( 

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; 

AApprriilliiee 22002211
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- 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 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, 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) Aprobarea majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la 

valoarea de 2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune; 

Majorarea capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, cu 

un aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul 

anului 2020, cu suma de 5.781.598,40 lei.  

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 

lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma 

de 5.781.598,40 de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei. 

 

          PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

   5)  Aprobarea modificarii actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza: 

           - Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului -alin. 7.1 va avea urmatoarea formulare : 

Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei,   împartit in 3.613.499 acţiuni nominativ, cu o valoare de 

4,10 lei/actiune , din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat şi 799.630 lei aport în natură 

reprezentând următoarele terenuri  situate în Municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj: 

a)   terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, alei de 

acces, în suprafaţă de 6977 mp,  cu vecini: la nord, sud, est şi vest-rest proprietate; b) terenul cu numărul 

cadastral nou 37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea ferată, 

în suprafaţă de 4.000 mp cu vecini: la  nord, sud, est şi vest-rest proprietate; c) terenul cu numărul cadastral 

nou 37795 ( vechi 3693/3), intabulat in cartea funciara nr.37795, în suprafaţă de 42.586 mp cu vecini: la  

nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-rest proprietate iar la vest- Primăria Tg-Jiu; d)  terenul cu numărul 

cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat in cartea funciara nr.36283, în suprafaţă de 7045mp, cu vecini: 

la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul gării iar la vest-rest proprietate; e) terenul cu numărul 

cadastral nou 36305 ( vechi 3693/5), intabulat in cartea funciara nr. 36305, în suprafaţă de 14.235mp, cu 

vecini: la nord, sud şi vest-rest proprietate  iar la est-drumul gării; f) terenul cu numărul cadastral 3693/6, 

intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafaţă  de 38.342 mp, cu vecini:  la nord, sud, est-rest proprietate, 

iar la vest- gara CFR Bîrseşti; g) terenul cu numărul cadastral 36278 (vechi 3693/7), intabulat in cartea 

funciara nr. 36278, în suprafaţă  de 19449 mp, cu vecini:  la nord-rest proprietate,  la sud şi est-drumul gării 

iar la vest-SC Hidroconstrucţia S.A. şi; h) terenul cu numărul cadastral nou 41942 (vechi 3693/8), intabulat 

in cartea funciara nr. 41942, în suprafaţă  de 19.446 mp, cu vecini:  la nord, sud şi est-drumul gării, iar la 

vest- Sc  Hidroconstrucţia S.A   

- alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor 

legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de Depozitarul Central la data de 

31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea : 

- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetatean roman, domiciliată în (………….), detine un numar de 1.174.389 

acţiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 
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- PĂTRUT ELISAVETA cetatean roman, cu domiciliu in (………….), deține un numar de 581.772 acţiuni 

nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 

-SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada Serghei 

Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2 , nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992 , detine un 

numar de 627.909 acţiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;  

-Manisor Vlad Mihai cetatean roman, cu domiciliu in (………….), detine un numar de 460.000 acţiuni 

nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 

-Actionari Personae Fizice detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 %  din capitalul social 

total. 

- Acţionari Persoane Juridice detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 %  din capitalul social 

total. 

      - Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i din pct. 12.3.1  se elimina; 

       - literele j ;k si l se renumeroteaza si devin i ; j si k; 

       - Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n) cu urmatoarea formulare: 

Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a 

compartimentelor functionale si de productie; 

      

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

  6) Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii 

acestuia;  

 

     PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

7) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

8) 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  0099//1122  AApprriilliiee  22002211  
  

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  0099  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11220000    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăățțiiii  ddiinn  TTgg--JJiiuu,,  str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj,  

ssaauu  llaa    1122  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11220000    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  2266  mmaarrttiiee  22002211,,  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; 
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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, 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) Aprobarea majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la valoarea de 

2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune; 

Majorarea capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, cu un 

aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul anului 2020, 

cu suma de 5.781.598,40 lei.  

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 lei/actiune 

la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma de 5.781.598,40 

de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei. 

 

          PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

   5)  Aprobarea modificarii actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza: 

      - Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului -alin. 7.1 va avea urmatoarea formulare : Capitalul 

social subscris este de 14.815.345,90 lei,   împartit in 3.613.499 acţiuni nominativ, cu o valoare de 4,10 lei/actiune , 

din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat şi 799.630 lei aport în natură reprezentând următoarele 

terenuri  situate în Municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj: 

a)   terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, alei de acces, în 

suprafaţă de 6977 mp,  cu vecini: la nord, sud, est şi vest-rest proprietate; b) terenul cu numărul cadastral nou 

37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea ferată, în suprafaţă de 4.000 

mp cu vecini: la  nord, sud, est şi vest-rest proprietate; c) terenul cu numărul cadastral nou 37795 ( vechi 3693/3), 

intabulat in cartea funciara nr.37795, în suprafaţă de 42.586 mp cu vecini: la  nord-DN, la sud-rest proprietate, la 

est-rest proprietate iar la vest- Primăria Tg-Jiu; d)  terenul cu numărul cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat 

in cartea funciara nr.36283, în suprafaţă de 7045mp, cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul 

gării iar la vest-rest proprietate; e) terenul cu numărul cadastral nou 36305 ( vechi 3693/5), intabulat in cartea 

funciara nr. 36305, în suprafaţă de 14.235mp, cu vecini: la nord, sud şi vest-rest proprietate  iar la est-drumul gării; 

f) terenul cu numărul cadastral 3693/6, intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafaţă  de 38.342 mp, cu vecini:  

la nord, sud, est-rest proprietate, iar la vest- gara CFR Bîrseşti; g) terenul cu numărul cadastral 36278 (vechi 

3693/7), intabulat in cartea funciara nr. 36278, în suprafaţă  de 19449 mp, cu vecini:  la nord-rest proprietate,  la 

sud şi est-drumul gării iar la vest-SC Hidroconstrucţia S.A. şi; h) terenul cu numărul cadastral nou 41942 (vechi 

3693/8), intabulat in cartea funciara nr. 41942, în suprafaţă  de 19.446 mp, cu vecini:  la nord, sud şi est-drumul 

gării, iar la vest- Sc  Hidroconstrucţia S.A   

       - alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor 

legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de Depozitarul Central la data de 

31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea : 

- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetatean roman, domiciliată în (………….), detine un numar de 1.174.389 

acţiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 

- PĂTRUT ELISAVETA cetatean roman, cu domiciliu in (………….), deține un numar de 581.772 acţiuni 

nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 



                                                                               pag.33/3                

-SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada Serghei 

Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2 , nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992 , detine un numar 

de 627.909 acţiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;  

-Manisor Vlad Mihai cetatean roman, cu domiciliu in (………….), detine un numar de 460.000 acţiuni 

nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 

 -Actionari Personae Fizice detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 %  din capitalul social total. 

- Acţionari Persoane Juridice detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 %  din capitalul social 

total. 

       - Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i din pct. 12.3.1  se elimina; 

       - literele j ;k si l se renumeroteaza si devin i ; j si k; 

      - Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n) cu urmatoarea formulare: Aproba 

structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale 

si de productie; 

      

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

  6) Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii 

acestuia;  

 

     PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

7) Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 

rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

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

ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

       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 07 

Aprilie 2021 ora 12:00, 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. 1/09.04.2021 

                           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 09.04.2021  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 2020; 
 

 

   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 2020 in valoare de 12.248.285,93lei, astfel:  

                    -   pentru constituirea rezervelor legale 541.450.40 lei; 

                    -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei; 

                    -   361.349,90 lei-dividende, respectiv 0,10 lei/dividend brut pe actiune; 

                    -   diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat. 

           Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 24.05.2021.  
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   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 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021; 

   

    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 2020; 

 

   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 politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai 

societatii; 

 

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

   8. 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 alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar; 

 

   9.  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 07.04.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.04.2021; 

 

    

10. 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 



0 D              
                       

                        
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 

Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO2157789 
 

Adresa: Str.Birsesti, Nr. 217                                                                                                     Tel:    +040-0253/212690  

Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania                                       +040-0253/212691         

www.macofilsa.ro                                                                      +040-0253/212167 

E-mail: macofil@gmail.com                                                                                    Fax:  +040-0253/215852 

Capital social: : 9.033.747,5 lei                                                                                            Mobil:    +040-0744/558897 

 

PROIECT HOTARARE 

                                                    

                                                     HOTARAREA NR. 2/09.04.2021 

                           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 09.04.2021  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 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; 

-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 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 
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exprimate, 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. 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, 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 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 majorarea valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la valoarea de 

2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune; 

Se majoreaza capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, cu 

un aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul anului 

2020, cu suma de 5.781.598,40 lei.  

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 

lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma 

de 5.781.598,40 de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei. 

 

  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 modificarea actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza: 

      - Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului -alin. 7.1 va avea urmatoarea formulare : 

Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei,   împartit in 3.613.499 acţiuni nominativ, cu o valoare 

de 4,10 lei/actiune, din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat şi 799.630 lei aport în 

natură reprezentând următoarele terenuri  situate în Municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj: 

a)   terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, alei de 

acces, în suprafaţă de 6977 mp,  cu vecini: la nord, sud, est şi vest-rest proprietate; b) terenul cu numărul 

cadastral nou 37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, teren aferent pentru calea 

ferată, în suprafaţă de 4.000 mp cu vecini: la  nord, sud, est şi vest-rest proprietate; c) terenul cu numărul 

cadastral nou 37795 ( vechi 3693/3), intabulat in cartea funciara nr.37795, în suprafaţă de 42.586 mp cu 

vecini: la  nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-rest proprietate iar la vest- Primăria Tg-Jiu; d)  terenul 

cu numărul cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat in cartea funciara nr.36283, în suprafaţă de 

7045mp, cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul gării iar la vest-rest proprietate; e) 

terenul cu numărul cadastral nou 36305 ( vechi 3693/5), intabulat in cartea funciara nr. 36305, în 

suprafaţă de 14.235mp, cu vecini: la nord, sud şi vest-rest proprietate  iar la est-drumul gării; f) terenul 

cu numărul cadastral 3693/6, intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafaţă  de 38.342 mp, cu 

vecini:  la nord, sud, est-rest proprietate, iar la vest- gara CFR Bîrseşti; g) terenul cu numărul cadastral 

36278 (vechi 3693/7), intabulat in cartea funciara nr. 36278, în suprafaţă  de 19449 mp, cu vecini:  la 

nord-rest proprietate,  la sud şi est-drumul gării iar la vest-SC Hidroconstrucţia S.A. şi; h) terenul cu 

numărul cadastral nou 41942 (vechi 3693/8), intabulat in cartea funciara nr. 41942, în suprafaţă  de 

19.446 mp, cu vecini:  la nord, sud şi est-drumul gării, iar la vest- Sc  Hidroconstrucţia S.A   

- alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor 

legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de, Depozitarul Central la 

data de 31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea : 



- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetatean roman, domiciliată în  (............), detine un numar de 1.174.389 

acţiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 

- PĂTRUT ELISAVETA cetatean roman, cu domiciliu in  (............) deține un numar de 581.772 acţiuni 

nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 

-SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada 

Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992, 

detine un numar de 627.909 acţiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul social total;  

-Manisor Vlad Mihai cetatean roman, cu domiciliu in  (............) detine un numar de 460.000 acţiuni 

nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 

-Actionari Personae Fizice detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 %  din capitalul 

social total. 

- Acţionari Persoane Juridice detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 %  din capitalul 

social total. 

- Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i din pct. 12.3.1  se elimina; 

- literele j ;k si l se renumeroteaza si devin i ; j si k; 

- Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n) cu urmatoarea formulare: 

Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a 

compartimentelor functionale si de productie; 

 

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 imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii 

acestuia;  

 

   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 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 
 

    8. 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 
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      PROPUNERI 

                               Privind alegerea auditorului financiar 

 

 

Consiliul de Administratie al Macofil SA, propune continuarea colaborarii cu 

societatea de audit financiar extern SC EXPERT ACNT SRT, reprezentata de domnul 

Giubalca Andrei, pe o perioada de 1 an.   

 

 

 

 

 

                    PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

              Zamfir Simona Ioana 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

La punctul 1 – Ordinea de zi AGEA 

 

 

Nota de fundamentare  - pentru aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 

5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitatea de prelungire la scadenta, de la 

Sucursala CEC BANK Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie 1989, 

nr.23-35, garantata cu ipotecile menționate . Principalele considerente pentru prelungirea 

facilitații: 

 

Situația sanitara actuala (pandemie, stare de alerta) care va afecta si domeniul 

construcțiilor (construcția de clădiri de birouri si infrastructura); 

Siguranța existentei unei finanțări pe termen de 24 luni; 

Costuri reduse asociate; 

Comision de utilizare 0% ; 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Simona-Ioana Zamfir 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

La punctul 2 – Ordinea de zi AGEA 

 

 

 Nota de fundamentare - pentru aprobarea prelungirii facilitații de descoperire 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, Bd.21 Decembrie 1989, nr.23-35: 

 

a) Linia de credit menționată anterior are o facilitate de descoperire cont pe 

card MasterCard Business in valoare de 80.000 lei, extrem de utilă pentru plăti de mica-

medie valoare sau deplasări; 

 

 

 

 

 

 

       Președinte Consiliu de Administrație 

Simona-Ioana Zamfir 
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NOTA FUNDAMENTARE 

La punctul 4 – Ordinea de zi AGEA 

 

 

 Nota de fundamentare - pentru aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor 

existente cu suma de 1,60 lei/acțiune, de la valoarea de 2,50 lei/acțiune la valoare de 4,10 

lei/acțiune; 

 Majorarea capitalului social al SC MACOFIL SA prin mărirea valorii nominale a 

acțiunilor existente, cu un aport in numerar din profitul aferent exercițiului financiar 2019 

rămas nerepartizat la sfârșitul anului 2020, cu suma de 5.781.598,40 lei. 

Urmare a majorării valorii nominale a  acțiunilor existente cu suma de 1,60 

lei/acțiune de la 2,50 lei/acțiune la  valoarea de 4,10 lei/acțiune, capitalul social al 

Societății MACOFIL S.A. TG JIU, se majorează cu suma de 5.781.598,40 lei   de la 

9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei: 

a) Creșterea propusa a capitalului social, împreună cu creșterea constanta a 

cifrei de afaceri (ex: 28,53% in 2020 fata de 2019) reprezintă o oportunitate pentru 

dezvoltarea MACOFIL SA, prin consolidarea capitalurilor proprii si a structurii 

bilanțiere; 

b) Ultima majorare de capital a fost operata in anul 2008; 

c) Prin creșterea valorii nominale a acțiunilor acordam, in mod egal, tuturor 

acționarilor MACOFIL S.A. aceleași drepturi; 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Simona-Ioana Zamfir 
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 Aprobata prin H.C. A. nr.2/04.03.2021 

 

                      

 

 

POLITICA DE REMUNERARE MACOFIL 

 

PRINCIPII ȘI OBIECTIVE ALE POLITICII DE REMUNERARE 

 

Principalul obiectiv al companiei Macofil în ceea ce privește politica de 

remunerare este acela de a respecta principiul echității, luând în considerare 

strategia de afaceri, cultura și valorile organizației, interesele pe termen lung ale 

companiei și ale acționarilor.  

Cadrul general de remunerare susține societatea Macofil SA în atingerea 

obiectivelor de afaceri stabilite.  

 

STRUCTURI INTERNE CU RESPONSABILITATE PRIVIND 

REMUNERAREA 

 

Consiliul de Administrație are ca atribuție de bază analizarea și stabilirea 

politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, 

obiectivelor și intereselor pe termen lung, și asigură implementarea acesteia pentru 

asigurarea deplinei sale funcționalități. 

Adunarea generală a acționarilor  este responsabilă de adoptarea și 

modificarea politicii de remunerare a Macofil. 

Compartimentul Resurse Umane deține atribuții în sensul propunerii unui 

sistem de remunerare și recompensare echitabil și competitiv, pentru angajații 

companiei.  

Oficiul Juridic sprijină și consiliază Directorii Executivi în implementarea 

acestei politici și are toate responsabilitățile suplimentare în concordanță cu 

prevederile acestei politici. De asemenea, analizează modul în care politica de 

remunerare afectează conformitatea companiei față de legile și reglementările în 

vigoare, aprobând această politică și toate documentele emise potrivit acestei 

politici.  

Atribuțiile menționate mai sus sunt completate de responsabilitățile 

adiționale, specifice fiecărei structuri. 
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REMUNERARE ȘI PERFORMANȚĂ 

 

 

În conformitate cu legislația și cu politicile solide de remunerare, există două 

tipuri de remunerație: fixă și variabilă.  

 

REMUNERAȚIE FIXĂ  

Remunerația este fixă atunci când condițiile de acordare a acesteia:  

- Sunt bazate pe criterii predeterminate;  

- Sunt nediscreționare referitor la nivelul de experiență profesională și 

vechimea angajaților;  

- Sunt transparente în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui 

angajat;  

- Sunt permanente; adică menținute pe o perioadă de timp strâns legată de 

rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;  

- Sunt nerevocabile; suma permanentă este schimbată doar prin negociere 

colectivă sau prin renegocieri ulterioare în conformitate cu legislația naționala 

privind stabilirea salariilor;  

- Nu pot fi reduse, suspendate sau anulate de companie fără acordul 

angajatului;  

 

REMUNERAȚIE VARIABILĂ  

Remunerația este variabilă când nu întrunește condițiile pentru includerea ei 

în categoria de remunerație fixă.  

Valoarea remunerației variabile se bazează pe:  

1. Evaluarea performanței individuale;  

2. Performața societății Macofil. 

 

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât aspecte financiare, 

cât și nefinanciare precum: obiective realizate, proiecte implementate, etc.  

Evaluarea de performanță se realizează într-un cadru multi-anual, pentru a ne 

asigura că procesul de evaluare este bazat pe performanța pe termen lung și că plata 

actuală a componentelor de remunerare bazată pe performanță este eșalonată pe o 

perioadă care are în vedere riscurile specifice ale activității Macofil SA. 

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este 

stabilită în sumă fixă și aprobată de Adunarea Generală a acționarilor.  

 Remunerația Directorilor Executivi include o parte fixă și una variabilă.  

 

POLITICA DE PLATA AMÂNATĂ A BONUSULUI  

În condiția îndeplinirii criteriilor de învestire, politica de amânare pentru 

Directorii Executivi este următoarea:  

În toate cazurile cel puțin 50% din componenta variabilă este amânată pe o 

perioadă de 3 ani și este corelată în mod corespunzător cu natura activității, riscurile  



 

 

acesteia și responsabilitățile specifice ale fiecărui Director Executiv. Până la 100% 

din totalul remunerației variabile poate face obiectul unor acorduri de tip clawback 

sau bonus malus.  

Malus = o practică de ajustare în funcție de performanță care permite 

ajustarea părții din bonusul unui angajat pentru care nu s-a intrat încă în drepturi, dar 

care fusese deja comunicat angajatului, pentru a ține cont de evenimentele ulterioare 

comunicării bonusului. 

Clawback = o practică de ajustare in funcție de performanța care permite 

retragerea integrală sau parțială a bonusului unui angajat pentru care s-a intrat deja 

în drepturi, luându-se în considerare evenimente ulterioare bonusului. 

Directorii Executivi sunt învestiți în ceea ce privește remunerația datorată 

potrivit acordurilor de amânare în mod proporțional. Directorul executiv este plătit 

pentru sau este învestit în ceea ce privește remunerația variabilă, incluzând partea 

amânată, doar dacă remunerația variabilă poate fi susținută de situația financiară 

generală a societății și poate fi justificată pe baza performanței societății, de 

performanta individuală și cea a structurii operaționale din care face parte.  

 

CRITERII UTILIZATE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANȚEI 

(cumulate):  

- Realizarea profitului propus  

- Realizarea obiectivelor individuale  

Bonusul este acordat la 100% realizare a țintelor stabilite. Consiliul de 

Administrație poate decide – în mod justificat și respectând principiile echitații și 

plății pentru performanță – să acorde bonusul integral sau parțial tuturor sau unor 

Directori Executivi pentru un nivel de atingere a țintelor stabilite, care nu poate fi 

mai mic de 85%.  

 

RAPORTUL DINTRE REMUNERAȚIA FIXĂ ȘI VARIABILĂ  

Remunerația totală anuală a Directorilor Executivi constă într-o componentă 

fixă și una variabilă. Componenta variabilă nu poate depăși 30% din componenta 

anuală totală a remunerației fixe. 

 

 

Președinte CA 

ZAMFIR SIMONA IOANA 
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                                       RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
                                       privind închiderea exerciţilui financiar 2020 

 

 

 

 

 

 

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 2020, au deţinut-o produsele 

ceramice respectiv 65,00%, urmate de produsele prefabricate din beton  cu 31,00% şi de produsele de 

balastieră cu 4,00%. 

 

Cifra de afaceri realizată în anul 2020, a fost de 52.476.025 lei, în crestere cu 28,53% faţă de  

anul precedent.  

Situaţia contului de profit şi pierdere se prezintă astfel: 

            - Venituri din activitatea de exploatare                                        54.961.822 lei 

            - Cheltuieli din activitatea de exploatare                                      37.537.057 lei 

            - Profit din exploatare                                                                     17.424.765 lei 

            - Venituri financiare                                                                             173.582 lei 

            - Cheltuieli financiare                                                                        3.565.257 lei 

            - Rezultat financiar ( pierdere )                                                      -3.391.675 lei 

            - Rezultat brut ( profit )                                                                  14.033.090 lei 

            - Rezultat net ( profit )                                                                     12.248.286 lei 

 

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluţie ( conform bilanţului ): 

              -Activele imobilizate  au cunoscut o scădere de aproximativ 0,25% de la 49.149.389 lei la 

49.023.354 lei . 

          -     Activele circulante au crescut de la 19.569.262 lei la 26.141.663 lei, cu aproximativ 33,58%. 

- Disponibilităţile băneşti s-au situat la valoarea de 15.233.133 lei. 

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

6.070.261 lei cu 33,75%, iar datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au 
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scăzut de la 17.696.262 lei la 15.155.060 lei cu 14,37% , datorită  achitării ratelor la creditele de 

investiţii . 

În anul 2020, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.747,50 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni 

cu valoare de 2,50 lei/ acţiune. 

Societatea a înregistrat plăţi restante în sumă de 1.723.485 lei, din care obligaţii la bugetul de stat 

şi la bugetul asigurărilor sociale suma de 171.682 lei  .  

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 41.641.622 lei, la 53.842.424 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. In anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început producţia de produse pe această linie, iar 

anii 2011-2020, 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 2020 , au fost achizitionate unele masini si utilaje, necesare pentru buna desfasurare a 

procesului de productie, precum si un teren, in apropierea balastierei, pentru exploatare agregate. 

  

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

anului 2020, în valoare de 12.248.285,93 lei, sa fie repartizat astfel:  

 

- suma de 541.450,40 lei, pentru constituirea rezervei legale; 

- suma de 1.414.921 lei, pentru constituirea de rezerva aferenta profitului reinvestit; 

- suma de 361.349,90 lei, pentru acordarea de dividente actionarilor; 

- suma de 9.930.564,63, lei ramane profit ( rezultat ) nerepartizat 

În notele explicative anexate situaţiilor financiare ale anului 2020, se regăsesc şi restul detaliilor 

cu privire la activitatea societăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

                                                               ZAMFIR SIMONA IOANA 
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RAPORT CURENT 

Conform regulamentului ASF nr.5/2018 

 

Data raportului: 05.03.2021 

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: Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA A 

ACTIONARILOR ( AGOA) SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A 

ACTIONARILOR ( AGEA) MACOFIL SA IN DATA DE 09 APRILIE 2020 . 

In conformitate  cu prevderile Legii 31/1990 R, Legii nr. 297/2004 R, Legii nr. 24/2017, 

Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al SC 

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 9.033.747.5 lei, 

convoaca in data de 09 Aprilie 2020 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care se va tine incepand 

cu 10:00 la sediul societatii si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 

12:00, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 26 Martie 2021, considerata ca data 

de referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.  

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

AGOA/AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza cea de-

a doua sedinta AGOA/AGEA, pentru data de 12 Aprilie 2021, la aceeasi ora si in acelasi loc, avand 

aceeasi ordine de zi. 

Se stabileste ca data de referinta  data de 26 Martie 2021, urmand ca doar persoanele care sunt 

inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 26 Martie 2021 (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/AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA/AGEA, data de referinta 

ramane aceeasi.   

Ordinea de zi a adunarilor va fi urmatoarea :  

A. 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 2020; 
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3. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2020 in valoare de 12.248.285,93  lei, 

astfel:  

                    -   pentru constituirea rezervelor legale 541.450,40 lei; 

                    -   pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.414.921 lei; 

                    -   361.349,90 lei- dividende, respectiv 0,10 lei /dividend brut pe actiune; 

                    - diferenta de 9.930.564,63 lei ramanand profit nerepartizat. 

                    Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 24.05.2021. 

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii pentru 

anul 2021; 

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020; 

6. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor 

executivi ai societatii; 

7. Aprobarea organigramei societatii conform Art.12 pct. 12.3.1 lit. i din Actul Constitutiv; 

8. Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar; 

9. Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora 

se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

10. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.  

         

B. 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 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, 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. Aprobarea majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune, de la 

valoarea de 2,50 lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune; 

Majorarea capitalului social al MACOFIL SA, prin marirea valorii nominale a actiunilor existente, 

cu un aport in numerar din profitul aferent exercitiului financiar 2019 ramas nerepartizat la sfarsitul anului 

2020, cu suma de 5.781.598,40 lei.  

Urmare a majorarii valorii nominale a actiunilor existente cu suma de 1,60 lei/actiune de la 2,50 

lei/actiune la valoarea de 4,10 lei/actiune, capitalul social al societatii Macofil SA se majoreaza cu suma 

de 5.781.598,40 de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei. 

5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Macofil SA, dupa cum urmeaza: 

           - Art. 7- Capitalul social si structura actionariatului -alin. 7.1 va avea urmatoarea 

formulare : Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei,   împartit in 3.613.499 acţiuni nominativ, 

cu o valoare de 4,10 lei/actiune , din care 14.015.724,90 lei aport în numerar integral vărsat şi 799.630 lei 

aport în natură reprezentând următoarele terenuri  situate în Municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj: 

a)   terenul cu numărul cadastral nou 36308(vechi 3693/1), intabulat in cartea funciara nr. 36308, 

alei de acces, în suprafaţă de 6977 mp,  cu vecini: la nord, sud, est şi vest-rest proprietate;  



b) terenul cu numărul cadastral nou 37839 (vechi 3693/2), intabulat in cartea funciara nr. 37839, 

teren aferent pentru calea ferată, în suprafaţă de 4.000 mp cu vecini: la  nord, sud, est şi vest-rest 

proprietate;  

c) terenul cu numărul cadastral nou 37795 ( vechi 3693/3), intabulat in cartea funciara nr.37795, în 

suprafaţă de 42.586 mp cu vecini: la  nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-rest proprietate iar la vest- 

Primăria Tg-Jiu;  

d)  terenul cu numărul cadastral nou 36283 (vechi 3693/4), intabulat in cartea funciara nr.36283, în 

suprafaţă de 7045mp, cu vecini: la nord-DN, la sud-rest proprietate, la est-drumul gării iar la vest-rest 

proprietate;  

e) terenul cu numărul cadastral nou 36305 ( vechi 3693/5), intabulat in cartea funciara nr. 36305, 

în suprafaţă de 14.235mp, cu vecini: la nord, sud şi vest-rest proprietate  iar la est-drumul gării;  

f) terenul cu numărul cadastral 3693/6, intabulat in cartea funciara nr. 39010, în suprafaţă  de 

38.342 mp, cu vecini:  la nord, sud, est-rest proprietate, iar la vest- gara CFR Bîrseşti;  

g) terenul cu numărul cadastral 36278 (vechi 3693/7), intabulat in cartea funciara nr. 36278, în 

suprafaţă  de 19449 mp, cu vecini:  la nord-rest proprietate,  la sud şi est-drumul gării iar la vest-SC 

Hidroconstrucţia S.A. şi;  

h) terenul cu numărul cadastral nou 41942 (vechi 3693/8), intabulat in cartea funciara nr. 41942, în 

suprafaţă  de 19.446 mp, cu vecini:  la nord, sud şi est-drumul gării, iar la vest- Sc  Hidroconstrucţia S.A   

- alin 7.2 va avea urmatoarea formulare : Registrul Actionarilor societatii este tinut conform 

prevederilor legale de catre Depozitarul Central. Conform registrului consolidat, furnizat de 

Depozitarul Central la data de 31.12.2020, structura actionariatului societatii este urmatoarea : 

- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetatean roman, domiciliată în  (............), detine un numar de 

1.174.389 acţiuni nominative, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 

- PĂTRUT ELISAVETA cetatean roman, cu domiciliu in  (............), deține un numar de 

581.772 acţiuni nominative , reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 

- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, 

strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2 , nr. inregistrare Camera de Comert 

J40/27499/1992 , detine un numar de 627.909 acţiuni nominative , reprezentind 17,3768 % din capitalul 

social total;  

- Manisor Vlad Mihai cetatean roman, cu domiciliu in  (............), detine un numar de 460.000 

acţiuni nominative, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 

- Actionari Personae Fizice detin un numar de 466.094 actiuni, reprezentand 12,8987 %  din 

capitalul social total. 

- Acţionari Persoane Juridice detin un numar de 303.335 actiuni, reprezentand 8,3945 %  din 

capitalul social total. 

         - Art.12 Structura Adunarii Generale.Atributii – litera i din pct. 12.3.1  se elimina; 

- literele j ;k si l se renumeroteaza si devin i ; j si k; 

         - Art. 17. Atributiile Consiliului de Administratie – se introduce litera n) cu urmatoarea 

formulare :Aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a 

compartimentelor functionale si de productie; 

6. Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii 

acestuia;  

7. Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora 

se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2021; 

8. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.  

 

La adunarea generala AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de 

vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 26.03.2021. 

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, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a 

Actionarilor. 

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

AGOA/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 09.03.2021. 
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Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in 

AGOA/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 09.03.2021. 

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 07.04.2021, ora 10:00/12:00 sub 

sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala AGOA/AGEA, 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 07.04.2021, ora 10:00/12:00. 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 

09.03.2021. 

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

26.03.2021. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi 

disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns . 

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

ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau pot depune proiecte de hotarari 

conform art. 1171 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in cel mult 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 09/12 

Aprilie 2021’’, respectiv ,, Pentru Adunarea Generala Extaordinara a Actionarilor din data de 09/12 

Aprilie 2021”. 

 

MACOFIL SA 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Zamfir Simona Ioana 
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          RAPORT CURENT 

 

Data raportului: 05.05.2021 

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 14.815.345,90 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 

24.05.2021. 
 

Urmare a hotararii AGOA din data de 09.04.2021, MACOFIL S.A anunta plata unui dividend brut 

pe actiune de 0,10 lei/actiune, incepand cu data de 24.05.2021 ( 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 0,10 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 24.05.2021 (data platii) pana la data de 26.11.2021; data de inregistrare 07.05.2021 (ex-date 

06.05.2021) 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 

 

 

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


 

PROCEDURA 

PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE  

pentru exerciţiul financiar 2020 

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 09.04.2021, aduce la cunostinta actionarilor modalitatea de 

distribuire a dividendelor aferente exercitiului financiar 2020, dupa cum urmeaza: 

Valoarea bruta a dividendului este de 0,10 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 24.05.2021 (data platii) pana la data de 

26.11.2021; data de inregistrare 07.05.2021 (ex-date 06.05.2021) 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 24.05.2021. 

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 07.05.2021 (ex-date 06.05.2021), data de 

inregistrare conform Hotararii AGOA din 09.04.2021, 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. 

http://www.depozitarulcentral.ro/
http://www.depozitarulcentral.ro/


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 60 actiuni), acestia pot intra in posesia dividendelor cuvenite incepand cu data de 

24.05.2021, 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 

26.11.2021 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 

 



 

 

 Societatea Comerciala Materiale de Construcții si Filtre 

O.R.C. - J18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 
Adresa: Str Bârsești, Nr. 217 
Târgu Jiu, cod 210001,  jud. Gorj – Romania 
www.macofil.ro 

E-mail: macofil@gmail.com 
Cont:RO66CECECJ0630RON0919638 

 

Tel: + 40253/212690 
             + 40253/212167 

Fax:  + 40253/215852 

Mobil:        + 40744/558897 
Banca : CEC BANK 

Certificări ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2008 

 

                
Către, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod poștal 020922, București 

 

 

            RAPORT CURENT 

 

Data raportului: 15.04.2021 

Denumirea  emitentului: MACOFIL SA  

Sediul Social: Tg-Jiu, str. Bârsești, nr. 217, Jud. Gorj 

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2157789 

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J18/80/1991 

Capital social subscris si vărsat 9.033.747,5 lei  

Piața (reglementata) pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori 

București – Piața AeRO – Sistem alternativ de tranzacționare administrat de BVB. 

 

Eveniment important de raportat: ERATA LA RAPORTUL CURENT DIN DATA DE 09.04.2021, 

ca urmare a solicitării REGISTRULUI COMERȚULUI 

1. Se modifica punctul 4 fraza a 2 a din Hotărârea AGEA nr. 2/09.04.2021 după cum urmează si fraza 

devine:  

Se majorează capitalului social al MACOFIL SA, prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente, din 

beneficiul aferent exercițiului financiar 2019 rămas profit nerepartizat la sfârșitul anului 2020, cu suma 

de 5.781.598,40 lei.  

2. Se modifica  punctul 5. Art. 7 al. 7.1. iar formularea corecta rămâne: Capitalul social subscris este de 

14.815.345,90 lei, împărțit in 3.613.499 acțiuni nominativ, cu o valoare de 4,10 lei/acțiune, restul mențiunilor se 

elimina.  

3. Se modifica  punctul 5. Art. 7 al. 7.2. la fiecare acționar a fost omisa a fi adăugată si valoarea acțiunilor 

deținute: 

- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetățean roman, domiciliată în  (......), deține un număr de 1.174.389 

acțiuni nominative in valoare de 4.814.994,9 lei, reprezentând 32,5001 % din capitalul social total; 

- PĂTRUȚ ELISAVETA cetățean roman, cu domiciliu in  (......) deține un număr de 581.772 acțiuni 

nominative in valoare de 2.385.265,2 lei , reprezentând 16,1000 % din capitalul social total; 

- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada 

Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, nr. înregistrare Camera de Comert J40/27499/1992, deține un 

număr de 627.909 acțiuni nominative in valoare de 2.574.426,9 lei , reprezentând 17,3768 % din capitalul social 

total;  

- Manisor Vlad Mihai cetățean roman, cu domiciliu in  (......) deține un număr de 460.000 acțiuni 

nominative in valoare de 1.886.000 lei, reprezentând 12,7300 % din capitalul social total; 

- Acționari Persoane Fizice dețin un număr de 466.094 acțiuni in valoare de 1.910.985,4 lei, 

reprezentând 12,8987 %  din capitalul social total. 

- Acționari Persoane Juridice dețin un număr de 303.335 acțiuni in valoare de 1.243.673,5 lei, 

reprezentând 8,3945 %  din capitalul social total. 

La punctul 5. Art. 7 al. 7.2. se introduce fraza “Cota de participare de beneficii si pierdere este 

proporționala cu aportul la capital. ”  care a fost omisa a fi trecută in Raportul curent la Hotărâre. 

 

Președinte C.A. 

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


























SC MACOFIL SA 

NOTA 1 

 

                      ACTIVE  IMOBILIZATE  

                                                                                                    31.12.2020 

 

   

                                                                   -  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. 
    182.373 

 
       182.373 29.733 50.880      80.613 

TOTAL IMPOBILIZĂRI 

NECORPORALE 

    182.373 

 
        182.373 29.733 50.880      80.613 

TERENURI 7.929.057 188.608    73.792           8.043.873     

CONSTRUCŢII    10.971.729 49.368 99.848       

 

 10.921.249 

 

6.109.768    313.735     42.527      

    

  6.380.976 

 

INSTAL.TEHN.ŞI 

MAŞINI UNELTE 
53.272.963 1.513.394       44.798  54.741.559 17.141.378 1.361.481   44.798        18.458.061 

ALTE INSTALAŢII,UTILAJE  

ŞI MOBILIER 
       47.410                47.410     42.769                4.641              47.410 

IMOBILIZ. ÎN CURS     52.364     158.555         171.604      39.315     

TOTAL IMOBILIZĂRI 

  CORPORALE 
72.273.523       1.909.925       390.042 73.793.406    23.293.915 1.679.857 87.325   24.886.447 

TOTAL IMOBILIZĂRI 

 

72.455.896 

 

      1.909.925       390.042 73.975.779    23.323.648 1.730.737 87.325  24.967.060 

 

ADMINISTRATOR,     DIRECTOR ECONOMIC, 

                      ZAMFIR SIMONA IOANA                                       EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 



 

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

 

NOTA 2 

 

 

 

 

PROVIZIOANE 

                                                                        31.12.2020 

            -  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       1.164.354 1.347.868 1.841.884 670.338 

2.Proviz.pt.deprecierea ob.de 

inventar 

    

TOTAL  1.164.354 1.347.868 1.841.884 670.338 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ADMINISTRATOR,                    DIRECTOR ECONOMIC, 

 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                                 Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

NOTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

    REPARTIZAREA   PROFITULUI 

                                                                La 31.12.2020 

 

          

                                                             - lei - 

 

DESTINATIA SUMA 

Profit net de repartizat 12.248.285,93 

- rezerva legala 541.450,40      

- acoperirea pierderii  contabile     

- acoperire pierdere din anii anteriori  

- dividende 361.349,90 

- alte rezerve                                                            1.414.921,00 

- alte repartizari                                                                      

Profit nerepartizat                                                            9.930.564,63     

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,        DIRECTOR ECONOMIC, 

       ZAMFIR SIMONA IOANA                                             EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Nota 4 

 

 

 

 

 

                      ANALIZA  REZULTATULUI  DIN EXPLOATARE 

                                                                    31.12.2020 
-

 

l

e

i

 

- 

                                                                                                                                                  lei 

DENUMIREA INDICATORULUI 
EXERCIŢIUL 

PRECEDENT 

EXERCIŢIUL 

CURENT 

0 1 2 

1. Cifra de afaceri netă           40.828.650       52.476.025 

2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 

prestate(3+4+5) 
          23.863.076 25.032.759 

3. Cheltuielile activităţii de bază           18.068.178 13.800.383 

4. Cheltuielile activităţilor auxiliare 687.800 3.000.639 

5. Cheltuieli indirecte de producţie 5.107.098          8.231.737 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 

nete(1-2) 
16.965.574       27.443.266 

7. Cheltuieli de desfacere 577.011             682.028 

8. Cheltuieli generale de administraţie 6.232.508 9.748.888 

9. Alte venituri din exploatare                213.029              412.415 

10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 10.369.084  17.424.765 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,     DIRECTOR ECONOMIC, 

        ZAMFIR SIMONA IOANA                                         EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG JIU 

Nota 5 

 

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

                                                                    LA 31.12.2020 
 

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 4.865.539 4.091.984 773.555 

Din care : - clienţi  4.358.134 4.091.984 266.150 

                 - clienţi incerţi  507.405 0 507.405 

                 - 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        75.926 75.926 0 

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

                - alte creanţe în legătură cu personalul(ct.4282)  1.273 1.273 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) 
9 110.225          110.225 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 8.523 8.523 0 

II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 

(rd. 05 la 12) 
13 5.060.213 4.286.658 773.555 

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE  IN AVANS(ct. 471) 14 27.366 27.366 0 

TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14 ) 15 5.102.214 4.314.024 788.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 14.463.385 0 0 14.463.385 

    - interne – total, din care: 18 14.463.385 0 0 14.463.385 

    - 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 0 

 

0 0 0 

Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care: 32 25.866 0 25.866 0 

      - interne 33 25.866 0 25.866 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 ) 36 238.324 0 238.324 0 

TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE 

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

37 14.727.575 0 264.190 14.463.385 

Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)                   38 1.646.296 1.218.811       355.995 71.490 

Clienţi – creditori (ct. 419) 39 3.364.161 3.364.161 0 0 

Datorii cu personalul şi asigurările sociale 

(ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438) 

40 

 

635.915 

 

635.915 0 0 

Din care :- datorii către personal ct.421+423+426  316.148 316.148 0 0 

                - reţineri salarii terţi ct.427  88.030 88.030 0 0 

                - alte datorii cu personalul ct.4281  41.948 41.948 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  171.211 171.211 0 0 

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

                - contrib.asig.sănătate salariaţi ct.4316.1                   471 471 0 0 

         - contrib.angajator asig. Pt. munca ct.436  18.107 18.107 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           354.780 354.780 0 0 

Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423) 42 383.737 383.737 0 0 

Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice 

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

43 109.749 109.749 0 0 

Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428  22.067 22.067 0 0 

               - Impozit salarii ct.444               0 0 0 0 

    - Alte impozite şi taxe ct. 446  69.842 69.842 0 0 

    - Fonduri speciale ct.447  17.840 17.840 0 0 

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

Decontari cu grupul si alte datorii 

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

44 3.108 3.108 0 0 

Creditori diversi (ct. 462) 45 0 0 0 0 

ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)   46 6.497.746 6.070.261 355.995 71.490 

Venituri inregistrate în avans(ct. 472) 47 124.638 124.638 0 0 

TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)     48 21.349.959 

 

       6.194.899 620.185 14.534.875 

        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 2020 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 cota  

de 5 % din profit şi limita prevăzuta de lege ( maxim 20% din capital ). 

          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.  

 

 

PARTICIPAŢII SI SURSE DE FINANŢARE 

 

 

         CAPITAL SOCIAL            AN 2020 

 

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 2020 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 

2020 a fost în sumă de 264.126 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 

31.12.2020 si nu şi-a asumat nici o obligaţie în numele acestora . 

 

 Salariaţi 

Nr. mediu de salariaţi pe categorii :                  

- muncitori direct productivi    126 

- muncitori indirect productivi      77 
- ( TESA + maiştri )                                               ( 44 ) 

                                                 __ 
  TOTAL       203 

 

- salarii plătite sau de plătit aferente exerciţiului 2020 -        8.788.579 lei 

  

- cheltuieli cu asigurarile  si protecţia socială  2020 -                171.527 lei        

 

 

 

 

 

  ADMINISTRATOR,              DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA   EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA 9 :  Principalii indicatori economico-financiari . 

 
INDICATOR MOD DE CALCUL 31 decembrie 2020 

1. INDICATORI DE LICHIDITATE   

Indicatorul lichiditaţii curente 
Active curente/Datorii curente   

(26141663/6070261 ) 
4,31 

Indicatorul lichiditaţii imediate 
Active curente-Stocuri/Datorii curente 

(19623188/6070261) 
3,23 

   

2. INDICATORI DE RISC   

Indicatorul gradului de indatorare 

 

Capital imprumutat/capital 

propriu(14463385/53842424)X100 
26,86 

Indicatorul privind acoperirea dobănzilor 

 

Profit inaintea platii dob. si imp. pe 

profit/Chelt. cu dob(17424765/664318) 
26,23 

   

3. INDICATORI DE ACTIVITATE   

Viteza de rotaţie a stocurilor 
Cifra de afaceri/Stocul 
mediu(52476025/7045578) 

7,45 

Numarul de zile de stocare 
Stoc mediu/Cifra de 

afaceri*365(7045578/52476025)*365 
49,01 

Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi 
Sold mediu clienti/Cifra de 

afaceri*365(5258677/52476025)*365 
36,58 

Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor 

---------- 

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 

(2322825/52476025)*365 
16,16 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 
Cifra de afaceri/Active 

imobilizate(52476025/49023354) 
1,07 

Viteza de rotaţie a activelor totale 
Cifra de afaceri/Total 

active(52476025/75192383) 
0,70 

   

4. INDICATORII DE PROFITABILITATE   

Rentabilitatea capitalului angajat 

 

Profit înaintea plaţii dob. si. imp. pe 

profit/Capitalul angajat 

(17424765/68305809)                       

0,26 

Marja bruta din vânzări 

Profitul brut din vânzări/Cifra de 

afaceri* 100     

(14033090/52476025 )*100 

26,74 

   

5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL 

PE  ACŢIUNE 

Se determina conform cu prevederile 

IAS 33 
 

Rezultatul pe acţiune 

 

Profitul net atribuibil acţiunilor 

comune/Nr. acţiuni comune 

(12248286/3613499) 

3,39 

Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si 

rezultatul pe acţiune la 30.12.2020                                                                                 

Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune 

(9,7/3,39) 
2,86 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020, au deţinut-o produsele ceramice  

respectiv 65,00% urmate de produsele prefabricate din beton 31% şi de produsele de 

balastieră cu 4%. 

 Produsele societăţii sunt livrate pe pieţele din România în judeţele : GORJ, DOLJ, 

VÂLCEA, HUNEDOARA, MEHEDINŢI, OLT, ARGEŞ, TIMIŞ, BRAŞOV,  GALAŢI, 

TELEORMAN, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, SIBIU, 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, din care mai este de achitat suma de 

14.417.109 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 2020, avansuri încasate în sumă de 124.638 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ADMINISTRATOR,                  DIRECTOR ECONOMIC, 

        ZAMFIR SIMONA IOANA               EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 
 

 



 

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

Str. Bârseşti, Nr.217 

Cod fiscal : RO 2157789 

 

 

 

 

 

 

 

  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 

 

                                                                                                                                         - LEI- 

_____________________________________________________________________________ 

    INDICATORI    Nr. Realizat Prevederi        Procent 

      rd.    2020         an        % 

                     2021        (col. 3/col.2) 

_____________________________________________________________________________ 
  0     1     2   3  4 

____________________________________________________________________________________________ 

 

I. VENITURI  TOTALE,din care: 

     ( rd.02 + rd. 12 + rd.13)   01        55.135.404     50.051.500                   91  

1. Venituri din exploatare   02        54.961.822     49.551.500                   90   

       din care :     

a) Venituri din activitatea de baza 03        52.480.605     45.551.500                   87 

b) Venituri din alte activitati  04          2.173.024       3.500.000                 161 

c) Venituri din surse bugetare  05            -                          -                              - 

 din care : 

- subventii pe produse si activitati  06            308.193           500.000                     - 

- 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             173.582           500.000                 288   

3. Venituri exceptionale   13            -                            -                            - 

 

II. CHELTUIELI TOTALE,din care: 14         41.102.314      45.700.000                111 

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

 1. Cheltuili pentru exploatare 

 total,din care:              15          37.537.057     42.500.000               113 

a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze       16          15.748.681     20.617.000               131            

b) Cheltuieli cu personalul ,din care : 17            9.168.208       9.325.000               102   

  - salarii brute    18            8.792.968       8.950.000               102   

- contributie asigurari sociale de stat 19                          -                      -                   - 

- ajutor somaj    20                          -                     -                   - 

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

- contributie pentru munca                       22               203.713          225.000               110 

- alte chelt.cu personalul,                           23               171.527         150.000                  87   

 din care :     

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



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

          fond  risc si acccidente  

                      -ajutoare acordate conf contract  26            171.527          150.000                       87       

                        colectiv de munca 

c) Cheltuieli de exploatare privind 

     amortizarea si provizioanele   27         1.730.738      1.700.000                        98 

 

d) Cheltuieli  de protocol    28               21.660           23.000                      106 

 

e) Cheltuieli reclama si publicitate            29                  1.835           10.000                      545   

f) Cheltuieli cu sponzorizarea   30              173.380        175.000                      101 

g) Tichete de masa      31                         -                    -                       - 

h) Cheltuieli transport                                32           3.606.351      3.650.000                     101 

 i) Alte cheltuieli,din care :    33           7.086.214      7.000.000                       99 

-     taxa pentru activitatea de  

   exploatare a resurselor minerale  34              824.066        800.000                        97 

- redeventa din cesionarea 

   bunurilor publice     35                  -                     -                            

2. CHELTUIELI FINANCIARE 

 din care :                                        36           3.565.257     3.200.000                        90 

- dobânzi                                                      37               664.318        665.000                      100     

 - comisioane si dif. curs valutar nefavor.  38           2.900.939     2.535.000                        87 

- sconturi                                                       39                  -                     -                               - 

3. Cheltuieli exceptionale     40                  -                     -                               - 

   

III. REZULTAT BRUT-     41       +14.033.090   +4.351.500                      31 

   ( 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           1.784.804         565.000                     32 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT   46         12.248.286      3.786.500                     31    

   Din  care : 

a) Rezerve legale      47              541.450        189.000                      35 

b )acoperirea pierderilor contabile 

      din anii precedenti    48                          -                     -                       - 

c)  Alte rezerve constituite ca surse 

      proprii de finantare,               49             1.414.921      1.500.000                   106 

d) Alte repartizari prevazute de lege         50                    -              1.917.500                     - 

e) Pana la 10 % pentru participarea 

     salariatilor la profit    51                    -                           -                       - 

f) Dividende                                                 52                361.350         180.000                      50 

f) Profitul nerepartizat pe destinatiile 

      prevazut la lit a)-f)    52             9.930.565                  -                        - 

   

 



 

 

VIII. SURSE DE FINANTARE 

         A INVESTITIILOR,               53             1.751.370          7.300.000            417   

  din care :                                                                                                                                            

1 .Surse proprii    54             1.449.677          1.825.000            126 

2.Alocatii de la  buget   55                 -                            -                        - 

3. Credite bancare    56                 -                            -                        -          

    - interne     57                 -                            -                        -                

    - externe     58                 -                            -                        - 

4. Alte surse majorare capital  59          -                            -                        -    

5. Fonduri structurale                                60                301.693          5.475.000            1815 

  IX. CHELTUIELI PENTRU 

    INVESTITII,din care :   61             4.317.133           9.300.000             215   

1. Investitii, inclusiv investitii in 

     curs la finele anului   62             2.315.823           7.300.000             315  

2. Rambursari rate aferente 

     creditelor pentru investitii :  63             2.001.310           2.000.000             100 

 - interne    64             2.001.310           2.000.000             100 

 - externe    65                   -                          - 

X. REZERVE , din care :   66                   -                          -                         - 

   I. Rezerve legale    67                541.450              189.000              35     

   II. Rezerve statutare   68                   -                           -                        - 

   III.  Alte rezerve****   69             1.414.921            1.500.000            106 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                      DIRECTOR ECONOMIC, 

Zamfir Simona Ioana                                                    Ec. Gabriel Daniel Udrescu  
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    SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

            la data de  31.12.2020 

            

                 
Nr. 

Crt. 
METODA DIRECTA 

Exerciţiu  financiar 

Precedent  2019 Curent  2020 

I.     FLUX  NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE   

1 Incasări din vânzare produse, prestari servicii    34.175.468 59.149.009 

2 Incasări credite curente                   5.180.000 - 

3 Diverse incasări                    582.065 372.152 

4 Incasări dobânzi                                                                   95.473 173.474 

TOTAL  incasări activ.exploatare                                   37.159.571 59.694.635 

    

5 Plăţi furnizori                                11.713.166 24.813.663 

 

6 Plăţi salarii(inclusiv  datorii legate de salarii)                              6.959.496 7.786.552 

7 Plăţi dobânzi credite curente                                      247.399 112.614 

8 Plăţi credite curente                                       2.873.435 3.426.479 

9 Diverse plăţi(buget stat,buget local,taxe locale,etc)                          8.146.887 11.206.798 

10 Comisioane credite curente                                                 81.442 90.033 

TOTAL plăti activ. exploatare  30.021.825 47.436.139 

                           INCASARI - PLATI 7.137.746 12.258.496 

   

II   FLUX NUMERAR DIN ACTIV.  INVESTIŢII    

11 Incasări credite investiţii                                                      - - 

12 Incasări vânzări mijloace  imobilizări corporale                    50.000 200.103 

13 Plăţi furnizori  achiziţionare imobilizări corporale           492.909 1.151.704 

14 Restituiri credite investiţii                                                      2 .000.063 1.987.196 

15 Plăţi dobânzi credite investiţii                                          708.212 533.754 

16 Comisioane credite investiţii        170.412 136.617 

 3.816.150 8.649.328 

   

III.    FLUX NUMERAR DIN ACTIV.  DE FINANTARE   

17 Incasări din majorare capital subscriere acţiuni   

18 Plaţi rate leasing financiar   192.151 191.683 

    

       FLUX DE NUMERAR TOTAL 3.623.999 8.457.645 

       NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 3.143.706 6.767.705 

       NUMERAR LA SFIRŞITUL PERIOADEI  6.767.705 15.225.350 

              

 

 

 

          DIRECTOR GENERAL ,   DIRECTOR ECONOMIC, 

       ZAMFIR SIMONA IOANA                        Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL 
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S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 

la data de 31.12.2020 

                                                                                                                                                                     -

lei- 

 

Denumirea 

elementului 

Sold la 

începtul 

exerciţiului 

financiar 

Creşteri Reduceri Sold la 

sfârșitul 

exercițiului 

financiar 

Total, 

din care 

Prin 

transfer 

Total 

din care 

Prin 

transfer 

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 1.265.299 541.451       1.806.750 

Rezerve statutare 

sau contractuale 
      

Rezerve reprezentând 

surplusul realizat 

din rezerve din 

reevaluare 

12.686     12.686 

Alte rezerve 3.675.208 1.414.921    5.090.129 

Acțiuni proprii       

Câștiguri legate de 

Instrumentele de 

capitaluri proprii 

      

Pierderi legate de 

Instrumentele de 

capitaluri proprii 

      

Rezultatul reportat 

Reprezentând 

profitul 

nerepartizat sau 

pierderea 

neacoperită 

Sold 

C 
     5.835.311 

Sold 

D 
 143.256 323.932  6.303.499     

Rezultatul reportat 

provenit din 

adoptarea 

pentru prima dată 

a IAS, mai puțin 

IAS 29 *32) 

Sold 

C 
      

Sold 

D 
      

Rezultatul reportat 

provenit din 

corectarea erorilor 

contabile 

Sold 

C 
 1.175.105    1.175.105 

Sold 

D 
 1.041.915     1.041.915 
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Rezultatul reportat 

provenit din trecerea la 

Aplicarea 

Reglementărilor 

contabile conforme cu 

Directiva a patra a 

Comunităților 

Economice Europene 

Sold C     

Sold D     

Profitul sau pierderea 

exercițiului financiar 

Sold C 7.572.518 53.089.889 48.414.121 12.248.286 

Sold D     

Repartizarea profitului  1.413.276 1.956.371  1.413.276     1.956.371 

Total capitaluri proprii  41.641.622 52.899.148 40.698.346  53.842.424 

 

 

 Numele şi prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA   

 Calitatea :_ADMINISTRATOR 

 Semnătura ________________________ 

 

 

 Numele şi prenumele :_UDRESCU GABRIEL  

 Calitatea :_DIRECTOR ECONOMIC 

 Semnătura ________________________                

 

 

Stampila unității 

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional                                                            



Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. God - Romania 
www.macofilsa.ro   
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

Raportul semestrial :conform Anexei nr. /4 Regulamenlul ASF nr.572018 privind emitentil de invIrumenie 
financiare si operatiuni de piala 
Data raportului: 16.08.2020 
Denumirea emitentului : MACOFIL SA 
Sediul social : Str. Barsesti, nr. 217, Loc. Targu Jiu, Jud. Gorj 
Numărul de telefon/fax : 0253212690/0253215852 
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului : RO 2157789 
Număr de ordine in registrul comertului Gorj : J18/80/1991 
Piata reglementată/sistemul multilateral de tranzactionare/sistemul organizat de tranzactionare pe care 

tranzactionează  valorile mobiliare emise : AERO 
Capitalul social subscris şi vărsat : 14.815.345,90 lei 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : MACO 

f_1::\771 /nAn 
Societatea Comerciala Materiale de Constructii Si Filtre 
Nr. O.R.C. Gorj -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

mind 
KM =II MO MIMI EMI 

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
pentru Semestrul I /2021  

MACOFIL S.A., cu sediul in TARGU JIU, str. Barseşti, nr.217, avănd nr. de 
inregistrare la Oficiul Registrul Comertului J18/80/1991 şi codul de identificare fiscală  RO 
2157789, cu un capital social in valoare de 14.815.345,90 lei, impărtit in 3.613.499 actiuni 
( 4,10 lei\ actiune ), avand ca obiect de activitate, producerea şi comercializarea materialelor 
folosite in constructii ( elemente ceramice - „ceirilmidă", prefabricate din beton - „sic:21M 
lectrici", „tuburt de canalizare", „pavele pentru pavaje de dIferite /brine şi culori", „mortare 

şi hetoane in stare proaspiiicl" , „elemente pentru poduri si podete" , „elc.", precuin Si 
agregate de balastieră), a realizat, in seinestrul I al anului 2021, o cifră  de afaceri de 26.590.812 
lei, mai mare cu 1.633.365 lei fată  de aceeaşi perioadă  din anul precedent. Rezultatul contabil 
(profit net) a fost de 4.927.556 lei, in comparatie cu profitul de 3.896.455 lei inregistrata in 
semestrul I din anul 2020 . 

Situatia contului de profit si pierdere se prezintă  astfel: 
26.864.674 lei 
19.357.596 lei 

- venituri din exploatare = 
- cheltuieli de exploatare = 
- rezultat din exploatare 

( profit ) 
- venituri financiare 
- cheltuieli financiare 

= 7.507.078 lei 
96.177 lei 

= 	1.802.412 lei 



//7 6' 	 Nfir7 macofi Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 
Nr. O.R.C. God -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj — Romania 
www.macofilsa.ro   
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

rezultat financiar 
( pierdere ) = -1.706.235 lei 
PROFIT BRUT = 5.800.843 lei 
PROFIT NET = 4.927.556 lei 

Elementele patrimoniale au avut următoarea evolutie fată  de aceeaşi perioadă  a 
anului trecut, astfel: 

activele imobilizate au scăzut de la valoarea de 48.562.742 lei la 48.247.367 lei; 
activele circulante au crescut de la 19.632.440 lei la 31.759.994 lei; 

- datoriile ce trebuie plătite intr-o perioadă  mai mare de un an, au scazut de la 
16.396.671 lei la 14.049.651 lei, datorită  achitării unei parti din creditele pentru 
investitii ; 
datoriile cc trebuie plătite intr-o perioadă  mai mică  de un an, au crescut de la 
6.313.481 lei la 7.432.491 lei ; 

- capitalurile proprii au cunoscut o crestere de la valoarea de 45.357.402 lei, la 
suma de 58.408.629 lei. 

- disponibilitatile banesti au crescut de la 8.011.930 lei la 20.478100 lei. 

Numărul mediu de salariati de la MACOFIL S.A. s-a mentinut la 216 persoane. 

Nu au fost inregistrate si nu se prevad, in urmatoarea perioada, elemente , evenimente 
sau factori de incertitudine , care sa afecteze lichiditatea societatii. 

In primul semestru al anului 2021, s-au inregistrat tranzactii cu actiunile societatii . 
Nu s-au inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul 
local, conform certificatelor de atestare fiscala, care atesta achitarea sumelor datorate. 

Ponderea produselor pe categorii in productia semestrului I 2021 se prezintă  astfel: 
-Produse ceramice 	= 65,34% 
-Prefabricate 	= 29,56% 
-Agregate de balastierd — 5,10% 

Situatiile economico-financiare la semestrul I 2021, nu au fost auditate. 
Auditarea se va efectua la sfarsitul anului. 



HEJ '1©L $„,4, 
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 
Nr. O.R.C. God -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

macofil 
Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu 3iu,cod 210001, jud. God - Romania 
www.macofilsa.ro  
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

Consiliul de Administratie este compus din: 
- Med. ZAMFIR SIMONA IOANA 
- Prof. PATRUT ELISAVETA 
- MOCINICA IONEL 
- STOICA DOINEL 
- Jur. PETRESCU IOANA MIHAELA  

- Preşedinte 
- Membru 
- Membru 
- Membru 
- Membru 

Conducerea executivă  este asiguratd de: 
- Ing. ZAMFIR SIMONA IOANA 
- Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL 
- Ing. LUPULESCU CONSTANTIN-LEODOR 
- Jur. DINCA ADRIAN 
- Jur. ZAMFIR TEODOR DORIN 

PRESEDINTE C.A.  

ZAMFIR Si ONA IOANA 

- Director General 
- Director Economic 
- Director Tehnic 
- Director Comercial 
- Director Marketing 
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Adresa: Str. Componenta Barsesti, Nr. 217 
	

Tel: +040-0253/212690; 212691 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj - Romania 

	
+040-0253/212167 

www.macofilsa.ro  
	

Fax: +040-0253/215852 
E-mail: macofilgmail.com  

	
Mobil: ±040-0744558897 

PROCES-VERBAL 
Incheiat azi 06.08.2021 in sedinta Consiliului de Administratie al 

MACOFIL SA Tg-Jiu 

La sedinta participa: 
- d-na Zamfir Simona Ioana 
- dl.Mocinica Ionel 
- dl.Stoica Doinel 
- d-na Patrut Elisaveta 
- d-na Petrescu Ioana Mihaela 

presedinte C.A. 
membru C.A. 
membru C.A 
membru C.A 
membru C.A  

Din partea conducerii executive participa: dl.Udrescu Gabriel Daniel- director economic, dl. 
Zamfir Dorin- director marketig si dl.Dinca Adrian - director comercial, Lupulescu Constantin Leodor- 
director tehnic. 

Ordinea de zi: 
1. Prezentarea si aprobarea rezultatelor financiare ale societatii, pentru semestrul 1/2021; 
Dupa discutiile purtate pe baza celor prezcntate membrii CA ia uramatoarea : 

HOTARARE nr. 3/06.08.2021 

1. Se aproba rezultatele financiare ale societatii, pentru semestrul 1/2021. 

Presedintele Consiliului de Administratie, 
Za fir Simona Ioana 



macofi Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 
Nr. O.R.C. Gorj -3 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj — Romania 
www.macofilsa.ro  
E-mail: macofil@gmail.com  
Capital social: : 14.815.345,90 lei 

Tel: +040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

DECLARA TIE 
Conform art. 223 litera B, Capitolul III, Tithtl V din Regulamental ASF nr5/2018 

Subsemnata Zatafir Simona loana — Presedinte al Consiliulai de Administratie al SC MACOFIL SA, 
cu sediul in Targu .liu , sir. Barsesti, nr.217, jud. Gatj, tekftvc 0253215852, Cod unic de inregistrare: 
R02157789, Nr. de online Ia Registru Comertului God : .118/80/1991, Capital social subscris Si varsat: 
9.033.747,50 lei, societate pe actiuni admisa la tranzactionare pe AeR0 — piata de actiuni a BVB, declar pe 
propria raspundere ca, dupa cunostintele mete: 

-Situ atiile financiar — cantabile aferente semestrului I — 2021, au fast intocmite in conformitate cu 
standardele cantabile aplicabile; 

-Situatiiiejinanciar — cantabile aferente semestrului 1— 2021, ofera a imagine corecta si conform cu 
realitatea, a activelor, ohligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre; 

-Raportul semestrial pentru anal 2021, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si 
complet informatiile despre emitent; 

Data 
09.08.2021 

PRESEDINTE C.A.  

I I ZAMFIR S ONA IOANA 
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COMUNICAT 
DISPON1BILITATE RA PORT .SEMESTRU 1 2021, 

SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu .liu , sir. Barsesti, hr. 2/7, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod 
unic de inregistrare: R02157789, Nr. de ordine Registru Comertului God : J18/80/1991, in cottformitate 
cu prevederile Regulamentului ASFnr.5/2018, art.125 	tinand cont de prevederile art. 61-68 din Legea 
nr.24/2017, informeĺlzapublicul, ca Raportul semestrial pentru anti' 2021  impreuna cu Situatiile  
financiar — contabile aferente semestrului I — 2021,  sun! disponibile spre consultare si analiza pe pagina 
web a societatii : www macofilsa.ro,  precutn si pe pagina web a BVB: www bvb.ro dar S Ia setliul nostru 
din Targu .1iu , str. Barsesti, nr.217, jutt Gorj. 

Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I anul 2021,  intocmit conform Anexei 
nr.14 Ia Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente finaneiare Si operatiuni de piata, 
precutn si Situatiile financiar — contabile aferente semestrului I —2021,  au fost transmise catre Autoritatea 
de Supraveghere Financiara Si la Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu legislatia in vigoare, 

Situatiile economico-financiare la sernestrul 1 2021, nu an .fost auditate. Auditarea se 
va efectua In sfarsitul anului. 

Data 
09.08.2021 

PRESEDINTE C.A.  
ZAM FIR SIMONA IOANA 
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Indicatori :  Ca pitaluri - total 

Capital subscris 

Profit/ pierdere 

58.408.629 

14.815.346 

4.927.556 

ADMINISTRATOR, 
Numele si prenumele 

ZAMFIR SIMONA !GANA 

INTOCMIT, 
Numele si prenumele 

UDRESCU GABRIEL DANIEL 

UDRESCU 
GABRI EL-
DANIEL 

Semnat digital de 

UDRESCU GABRIEL-

DANIEL 

Data: 2021.08.06 13:11:53 

+0300' 

financial-6: 	BS 
111 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti 

Tip situalie 

Bifati numai 
dacă  Li 	Sucursala r An 	(I Sem6stru An u I 2021  

este cazul • fl 	GIE - grupuri de interes economic 
-0 	 din Activ net mai mic de 1/2 	valoarea capitalului subscris 

Suma de control 14.815.346 

Entitatea MACOFIL SA 

A
dr

es
a  Jude' 	 Sector 	 Localitate 

Gorj Targu Jilt 

Strada 	 Nr. 	 Bloc 	Scara 	I

r

k_pl 	Telefon 

Barsesti 217 0253215852 

Număr din registrul comertului J18/80/1991 Cod unic de inregistrare 2 1 5 7 7 8 9 

Forma de proprietate 

34—Soctelati pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 

2332 Fabricarea că ramizilor, ligtelor şi a altor produse pentru construcp, din argila arsa 

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod $i denumire clasa CAEN) 

2332 Fabricarea cărarnizilor, tiglelor şi a altos produse pentru constructii, din argilă  a rsă  

Raportari contabile semestriale 

EntidOmiPodi, mad şi.entititti de 

     

  

EntitAti de 

Li interes 
public 

 

Li
1. entitătile care au optat pentruun exercitiu financiar diferit de 

anul calendaristic, cf.art. 27 din Leger) contabilitării nr. 82/1991  

    

    

r 

    

kreendalt,  z 

    

Raportare contabilă  la data de 30.06.2021 intoemită  de entitătile cărora le sunt incidente Reglenientările contabile privind 
situatiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările si completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 si care in exercitiul tinanciar precedent au 
inregistrat o cifră  de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 

Calitatea 

11—DIRECTOR ECONOMIC 

Semnătura 

Semnătura electronica 

Formular VALIDAT 

Nr.de inregistra re in organismul profesional 

CIF/ CUI membru CECCAR 

Semnătura 



FIO - pag. I 

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 

Cod 10 	 la data de 30.06.2021 	 - lei - 

Den umirea elementului 

foin101..(1,,..31(0 	,,, wferd 1,1 	Nr.rd. •Iir, ()î,B 

Wad. 
OMF 
nr.763/ 
2021 

Nr. Sold la: 

rd. 

01.01.2021 30.06.2021 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

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

01 01 101.760 76.320 

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

02 02 48.906.959 48.156.412 

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267' - 296K) 03 03 14.635 14.635 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 49.023.354 48.247.367 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 
341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 

+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 -4901) 
os 05 6.518.475 5.546.556 

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

06 
OGa 

(3oi) 4.390.055 5.735.338 

2. Creanţe reprezentând dividende repartizate In cursul exerciţiului 
financiar (ct. 463) 

07 
0613 

(302) 

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 4.390.055 5.735.338 

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

o9 07 

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.508*+ 5112+512+531+532+541+542) 10 08 15.233.133 20.478.100 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 71 09 26.141.663 31.759.994 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 27.366 20.048 

Sume de reluat Intr-o perioadă  de pănă  la un an (ct. 4711 13 11 27.366 20.048 

Sume de reluat intr-o perioadă  mai mare de un an (ct. 471*) 14 12 

1 DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437'**+4381+441***+4423 
+4428***+444***+446***+ 447** *+4481+451***+453)** +455+456***+457 
+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

15 13 6.070.261 7.432.491 

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

16 14 19.974.130 24.210.913 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 68.997.484 72.458.280 

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421+423+424+426+427+4281+431**"+436***+437""+4381+441***+4423 
+4428***+444***+446***-1- 447**"+4481+451***+453*** +455+456***+4581 
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16 15.155.060 14.049.651 

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17 

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 124.638 136.638 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 2? 19 

Su me de reluat intr-o perioadă  de pAnă  la un an (din ct. 475*) 22 20 

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

2. Venituri inregistrate In avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 124.638 136.638 
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Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 4721 25 23 124.638 136.638 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 4721 26 24 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) 

(rd.26+27) 
27 25 

Sume de reluat intr-o perioadă  de pănă  la un an (din ct. 478*) 28 26 

Sume de reluat intr-o perioadă  mai mare de un an (din ct. 4781 29 27 

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 

J. CAPITAL ŞI REZERVE 

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 3? 29 9.033.748 14.815.346 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 9.033.748 14.815.346 

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

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32 

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

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

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 11.904.362 11.904.362 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 9.734.333 9.734.333 

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 6.896.879 6.896.879 

Actiuni proprii (ct. 109) 40 38 

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

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

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) 	 SOLD C (ct. 117) 4? 41 5.981.187 10.130.153 

SOLD D (ct. 117) 44 42 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE 

SOLD C (ct. 121) 45 43 12.248.286 4.927.556 

SOLD D (ct. 121) 46 44 

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 1.956.371 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 

49 46 53.842.424 58.408.629 

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47 

Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) so 48 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 57 49 53.842.424 58.408.629 

*) Conturi de repartizat după  natura elementelor respective. 

") Solduri debitoa re ale conturilor respective. 

Solduri creditoare ale conturilor respective. 

1)Se va completa de cat re entita tile cărora le sunt 'ncidente prevederile Ordinului ministrului finantelor 
publice şi al ministrului delegat pentru buget Sr. 668/2014 pentru aprobarea Preciză rilor privind tntocmirea 
şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată  a statului şi a drepturilor 
reale supuse inventarierii, Cu modifică rile şi completările ulterioare. 

ADMINISTRATOR, 

Numele Si prenumele 

 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

ZAMFIR SIMONA IOANA UDRESCU GABRIEL DANIEL 

Calitatea  

Semnătura 	  

 

11--DIRECTOR ECONO 

   

Formular 

VALIDAT 

Semnătura 

  

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 30.06.2021 

Cod 20 	 - lei - 

Denumirea indicatorilor 

. foi n or !..,I,- cli,  cal< ill 	s, toford la 	Nr.rd. din (.)I B) 

Nr.rd. 
OMF 

nr.763/ 
2021 

Nr. 
rd. 

Realizari aferente perioadei de 
raportare 

01.01.2020- 
30.06.2020 

01.01.2021- 
30.06.2021 

A B 1 2 

1. Cifra de afaceri netă  (rd. 02+03-04+06) or 01 24.957.447 26.590.812 

Producţia văndută  (c1701+702+703+704+705+706+708) 02 02 24.806.075 26.328.036 

Venituri din vănzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 311.117 419.008 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 159.745 156.232 

OS 

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

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

Sold C 06 07 258.626 

Sold D 07 08 1.335.767 

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale Si corporate 
(ct.721+ 722) 

08 09 

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

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

6. Venituri din subvenţii de exploatare 

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 
11 12 77.892 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 201.333 15.236 

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) u 14 125.045 30.260 

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

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 15 16 23.900.905 26.864.674 

8. a) Cheltuieli Cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 6.106.508 6.166.208 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 1.276.558 1.219.087 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 1.138.565 1.211.298 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 272.070 281.698 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 10.893 5.938 

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 4.176.423 4.311.668 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 22 23 4.029.475 4.163.704 

b) Cheltuieli Cu asigurările şi protecţia socială  (ct.645+646) 23 24 146.948 147.964 

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

24 25 856.575 950.654 

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 856.575 950.654 

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

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 27 28 -180 14.025 
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 83.287 

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 180 69.262 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 3.803.120 5.208.896 

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

31 32 2.857.158 3.046.233 

11.2. Cheltuieli Cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 
cheltuieli reprezentând transferuri şi contributii datorate in baza unor 
acte normative speciale(ct. 635 + 65861 

32 33 535.439 620.142 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurător (ct. 652) 33 34 243.246 1.486.774 

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

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

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 167.277 55.747 

38 

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

-Cheltuieli (d.6812) 38 40 

- Venituri (ct.7812) 39 41 

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

40 42 19.357.596  
17.618.746 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 16- 42) 41 43 6.282.159 7.507.078 

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

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

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 44 46 

13. Venituri din dobănzi (ct. 766) 45 47 85.048 95.983 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 46 48 

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

3. Alte venituri financia re (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 137 194 

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

VEN ITU RI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) so 52 85.185 96.177 

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

51 53 

-Cheltuieli (ct.686) 57 54 

- Venituri (ct.786) 53 55 

17. Cheltuieli privind dobănzile (ct.666) 54 56 389.798 225.729 

- din care, cheltuielile in relatia cu entitătile afiliate 55 57 

18. Alte cheltuieli financia re (ct.663+664+665+667+668) 56 58 1.287.606 1.576.683 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 1.677.404 1.802.412 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 

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

- Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 1.592.219 1.706.235 
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 23.986.090 26.960.851 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 19.296.150 21.160.008 

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 

- Profit (rd. 62 - 63) 62 64 4.689.940 5.800.843 

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

20. Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 793.485 873.287 

21. Impozitul specific unor activităti (ct. 695) 65 67 

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

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

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 67 69 3.896.455 4.927.556 

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

Conturi de repartizat după  natura elementelor respective. 
La răndul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind śi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 

contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice". 
La răndu132 (cf.OMF nr.763/ 2021)-in contul 6586 „Cheltuieli reprezentănd transfer uri şi contributii datorate in baza unor acte normative 

speciale" se evidentiază  cheltuielile reprezentănd transferuri şi contribujii datorate in baza unor acte normative specia le, a Itele cleat cele prevăzute 
de Codul fiscal. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

ZAMFIR SIMONA IOANA 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

UDRESCU GABRIEL DANIEL 

Calitatea  

Semnătura 

  

11--DIRECTOR ECONOMIC 

   

Semnătura 

Formular 
VALIDAT 

 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 
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Cod 30 	formuloit• cK,::11(oi se ftgefa il Nr.rd, cin wi.W 	 - lei - 

I. Date privind rezultatul inregistrat 
Nr.rd. 
OMF 
nr.763/ 
2021 

Nr. 
rd. Nr.unitati Sume 

A a 1 2 

Unitati care au inregistrat profit oi 01 1 4.927.556 

Unitati care au inregistrat pierdere 02 02 

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

II Date privind platile restante 
Nr. 
rd. 

Total, 
din care: 

Pentru 
activitatea 

curenta 

Pentru 
activitatea de 

investitii 

A 8 1=2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15Ia 17 + 18) 04 04 175.915 175.683 232 

7u rnizori restanti - total (rd. 06 la 08) os 05 175.915 175.683 232 

- peste 30 de zile 06 06 17.292 17.292 o 
- peste 90 de zile 07 07 2.063 2.063 o 
- peste 1 an 08 08 156.560 156.328 232 

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

09 09 

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

lo 10 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate 

11 11 

- contributia pentru pensia suplimentară  12 12 

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii sociale 14 14 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15 

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 

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

17 17 

- contributia asiguratorie pentru munca 18 
I 7a 

U301 ) 

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18 

III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A 8 1 2 

Numar mediu de salariati 20 19 216 216 

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

21 20 220 220 

IV. Redevente plătite in cursul perioadei de raportare, 
subventii incasate*i creante restante 

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 1 

Redevente plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite in concesiune, din care: 

22 21 

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

Redeventă  minieră  plătită  la bugetul de stat 24 23 387.766 
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Redeventă  petrolieră  plătită  la bugetul de stat 25 24 

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

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

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 

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

29 28 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 30.260 

- subventii incasate In cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- subventii aferente veniturilor, din care: 33 32 

- subventii pentru stimularea ocupării fortei de muncă  *) 34 33 

- subventii pentru energie din surse regenerabile 35 
 

33a 

- subventii pentru combustibili fosili 36 
33i) 

317) 

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute in contractele 
-omerciale şi/sau In actele normative in vigoa re, din care: 

37 34 5.697357 

- creante restante de la entităti din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 376.689 

- creanje restante de la entităti din sectorul privat 39 36 5.320.668 

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

A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 40 37 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de benefic.ari, altii decat salariatii 41 < 1341
0

12)  

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 

cerceta re - dezvoltare **) 
Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A 8 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38 

- din care, efectuate in scopul diminuarii irnpactului activitatii 
entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

43 
38a 

(318) 

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0 

- din fonduri publice 45 40 

- din fond u ri private 46 41 

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 0 0 

- cheltuieli curente 48 43 

- cheltuieli de capital 49 44 

VII. Cheltuieli de inova re ***) 
Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A 8 1 2 

Cheltuieli de inovare so 45 

- din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activitatii 
entitătii asupra mediului sau al dezvoltani unor noi 
tehnologii sau a unor produse ma) sustenabile 

51 
45a 

(319) 

VIII. Alte informatii 
Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A 8 1 2 

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 
(ct. 4094), din care: 

52 46 

- avansuri acordate entitătilor neafiliate nerezidente 
pentru innobilizări necorporale (din ct. 4094) 

53 
46a 

D03) 
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- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094) 

54 
ob 

(304) 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 
(ct. 4093), din care: 55 47 

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

56 
47a 

(3o5) 

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

57 
471) 

(306 

Imobilizări financiare, In sume brute (rd. 49+54) 58 48 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) 

59 49 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50 

- părţi sociale emise de rezidenti 67 51 

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52 

- detineri de cel putin 10% 63  
52a 

007: 

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53 

Creanţe imobilizate, In sume brute (rd. 55+56) 65 54 

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

66 55 

-creanţe imobilizate in valută  (din ct. 267) 67 56 

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

68 57 7.396.284 5.802.242 

- creante comerciale in rela/ia cu entităţ ile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezideryti şi alte 
conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafilia/ii nerezidenti 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

69 58 

- creante comerciale in rela/ia cu entităţ ile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpă rări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nereziclenji şi alte 
ronturi asimilate, in sume brute in relaVe cu Ali.* nerezidenti (din 

4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

70 
S8a 

008) 

Creanţe neincasate la termenul stabilit 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 
71 59 928.348 507.405 

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

72 60 4430 175 

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

73 61 162.255 199.648 

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

74 62 33.602 45 557 

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

75 63 128.653 154.091 

- subventii de incasat(ct.445) 76 64 

- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65 

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66 

Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate 
(ct. 451), din care: 

79 67 

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

80 68 
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- creanţe comercia le cu entităţi afiliate 
nerezidente (din c-t. 451) 

81 69 

Creanţe in legătură  cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 

82 70 132.691 179.086 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care: 

83 71 537.383 50.033 

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

84 72 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice Si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura Cu 
institutiile publice (institutiile statului) 

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) 

85 73 537.304 35.163 

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentănd avansu rile de trezorerie, acordate potrivit legii 

nedecontate pănă  la data de raportare (din ct. 461) 
86 74 79 14.870 

Dobănzi de incasat (ct. 5187) ,din care: 87 75 

- de la nerezidenti 88 76 

Dobănzi de incasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 

4538) 
89 

76a 
(313:, 

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 

economici ****) 
90 77 

Investiţii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care: 

91 78 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79 

- WV sociale emise de rezidenti 93 80 

- actiuni emise de nerezidenti 94 81 

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82 

- deţineri de obligaţiuni verzi 96 
82a 

(320) 

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 97 83 

.asa In lei şi in valută  (rd.85+86 ) 98 84 7.606 17.592 

- in lei (ct. 5311) 99 85 7.606 17.592 

- in valută  (ct. 5314) 100 86 

Conturi curente la bănci in lei şi in valută  (rd.88+90) 101 87 8.004.245 20.445.638 

- in lei (ct. 5121), din care: 102 88 7.926.951 20.445.556 

- conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente 103 89 

-in valută  (ct. 5124), din care: 104 90 77.294 82 

- conturi curente In valută  deschise la bănci 

nerezidente 
105 91 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92 

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

107 93 

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

108 94 

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

109 95 5428.242 8.063.157 

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituţii financia re nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an) 

//o 96 

(din ct. 519), (rd .97+98) 
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- in lei 171 97 

- in valută  112 98 

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 
la instituţii financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală  cu 1 an) 

113 99 

(din ct. 162), (rd.100+101) 

- in lei 114 100 

- in valută  115 101 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 

116 102 

Alte imprumuturi şi dobănzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
1686+ 1687) (rd. 104+105) 

117 103 34.301 18.548 

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

118 104 34.301 18.548 

- in valută  119 105 

Alte imprumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 285.339 201.462 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107 285.339 201.462 

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate 122 
10/a 

(321; 

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

123 108 2.629.788 5.681.284 

- datorii comerciale in relaţia cu entităţile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţ i 
nerezidenţi şi alte conturi asimilate, in sume brute in relaţie 
cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

124 109 

- datorii comerciale in relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la client' afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi 
asimilate, in sume brute in relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419) 

125  
) 

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

126 110 433.277 435.534 

Datorii in legătură  cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 

446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) 
127 111 1.898.255 1.580.093 

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

128 112 169.136 169.812 

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

129 113 1.562.186 1.393206 

- (ct.447) fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
130 114 20.070 16.475 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 146.863 0 

Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), 
din care: 

132 116 

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 

(din ct. 451), din care: 
13.3 117 

- cu scadenţa iniţială  mai mare de un an 134 118 

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

135 
I 18a 

;310) 

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 

- sume datorate actionarilor / asociatilor persjuridice 138 121 
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care: 

139 122 147.282 146 236 

-decontari privind interesele de participare , 

decontari Cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 
din operatii in participatie 

(ct.453+456+457+4581) 

140 123 3.271 9.598 

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) 

141 124 144.011 136.638 

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125 

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

143 126 

- venituri in avans aferente activelor pri mite prin 

transfer de la clienti (ct. 478) 
144 127 

Dobănzi de plait (ct. 5186), din care: 145 128 

- către nerezidenti 146 
128<, 
(311

) 

Dobănzi de plait către nerezidenti 

(din ct. 4518 + din ct. 4538) 
147

(314) 

128b 

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii 

economici ****) 
148 129 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 

- actiuni cotate 4) 150 131 

- actiuni necotate 5) 151 132 

- 00 sociale 152 133 

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134 

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 

IX. Informatii privind cheltuielile Cu 
colaboratorii 

Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 131.904 131.904 

X. lnformatii privind bunurile din domeniul 
•ublic al statului 

Nr. 
rd. 30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 
administrare 

156 137 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 
concesiune 

157 138 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 158 139 

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

. 
 

Nr. 
rd 

30.06.2020 30.06.2021 

A B 1 2 

Valoarea contabilă  netă  a bunurilor 6) 159 140 

XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 

30.06.2020 30.06.2021 

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

A 8 Co1.1 Co1.2 Co1.3 CoI.4 

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), 

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152) 
160 141 9.033.748 X 14.815.346 X 
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- detinut de institutli publice, (rd. 143+144) 161 142 

- detinut de institutii publice de subord. centrală  162 143 

- deţinut de instituţii publice de subord. local 163 144 

- detinut de societătile cu capital de stat, din care: 164 145 

- cu capital integral de stat 165 146 

- cu capital majoritar de stat 166 147 

- cu capital minoritar de stat 167 148 

- detinut de regii autonome 168 149 

- detinut de societăti cu capital privat 169 150 736.615 8,15 1.454.368 9,82 

- detinut de persoane fizice 170 151 6.727.360 74,47 10.786.551 72,81 

- detinut de alte entităti 177 152 1.569.773 17,38 2.574.427 17,38 
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XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din 
rofitul reportat 

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 2020 2021 

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor in perioada de raportare din 
profitul reportat 

172 
1524 

(312) 
177.404 361.350 

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

Nr. 
rd. 

i Sume (le) 
 

A B 2020 2021 

- dividendele interimare repartizate 8)  173 
1'121) 
(31S) 

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

Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 30.06.2020 30.06.2021 

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), 
din care: 

174 153 

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 175 154 

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), 
t care: 

176 155 

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 177 156 

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole***.*.) 
Nr. 
rd. 

Sume (lei) 

A B 30.06.2020 30.06.2021 

Venituri obtinute din activităti agricole 178 157 

XVII. Cheltuieli privind calamitătile 	i alte evenimente similare (ct. 6587), 
din care: (322)  17' 

157a 

- inundaţii 180  
Is71) 
0231 

- secetă  181 
1`,/( 

(3:4) 

- alunecări de teren 182 
157(1 
1325) 
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ADMINISTRATOR, 	 INTOCMIT, 

Numele si prenumele 	 Numele si prenumele 

ZAMFIR SIMONA IOANA 

Semnatura 

UDRESCU GABRIEL DANIEL 

Cal itatea 

[11—DIRECTOR ECONOMIC N 

    

Semnatura 

    

        

Formular 

VALIDAT 

 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

 

  

 

    

*)Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă  sumeleacordate angajatorilor pentru plata 
absolventilor institutidor de Invătămant, stimularea somerilor care se incadrează  In muncă  inainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
ncadrează  In munca pe perioada nedeterrninată  someri In varsta de peste 45 de ani, şomeri intretinatori unici de familie sau şomeri care in termen de 3 ani de la data 
angajării Indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varstă, on pentru alte situatii prevazute prin 
Agislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj şi stimularea ocupării fortei de muncă. 

) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvolta re, respectiv cercetarea fundamentala,cercetarea aplicativa,dezvoltarea 
lehnologica şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiintifica şi dezvoltarea tehnologica, aprobată  cu modificari 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
"1 Se va completa Cu cheltuiehle efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea randurilor corespunzatoare capitolelor VI şi VII sunt avute In vedere 
prevederile Regulamentului de punere In aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificatidor tehnice şi a modalitătilor in temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de lIntreprindere şi de abrogate a 10 acte juridice in domeniul 
statisticilor de tntreprindere, publicat in Jurnalu I Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a lost abrogat Regulamentul de 
punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Pa rlamentu lui 
European şi a Consiliului privind productia şi dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ştiintei şi al tehnologiei. 
***I In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate şi supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice şi institutiile fără  scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei. 

Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominală  a acestora, cat śi costul lor de achizitie. 
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Cu modificările şi 
completările ulterioare. 
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune şi 
de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) ...veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au lost obtinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă  In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din pa rtea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricola (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală  (FEADR), precum şi once ajutor national acordat pentru activitati 
agricole, Cu exceptia plătilor directe nationale complementare In temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (U E) nr. 1307/2013. 
Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul arlicolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt 
considerate venituri din activităti agricole cu conditia ca produsele prelucrate să  rămană  proprietatea fermierului śi ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt 
produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Once alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. 
"1 in sensul alineatului (1), 'venituri' inseamnă  veniturile brute, inaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente....'. 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pawn', fanete etc.) şi aferente spatiilor comerciale (terase etc.) a partinand proprietarilor 
privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă  in scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc). 
2) Valoarea inscrisa la randul 'datorii Cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează  prin Insumarea valorilor de la randurile 'cu scadenta initiala 
mai mare de un an' şi 'datorii comerciale Cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadentă  (din ct.451)'. 
3) in categoria 'Altedatorii in legătura cu persoanele fizice şi persoanele junidice,alteledecMdatoriileln legătură  cu institutidepublice (institu(iile statului).  nu se vor 
inscrie subventii le aferente veniturilor existente In soldul contului 472. 
4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societătilor, care sunt negociabile şi tranzactionate, potrivit legii. 
5) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate. 
6) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind Intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată  a statului şi a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. 
7) La sectiunea 'XII Capital social varsat', la rd.161-171 , in col. 2 şi co1.4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut In totalul capita lului 
social vărsat, inscris la rd.160. 
8) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea śi completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, modificarea ş i 
completarea Legii societătilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi functionarea cooperatiei. 



DI 
EC. [II) 

CTOR ECONOMIC, 
GABRIEL DANIEL 

Sc MACOFIL SA 
NOTA 1 

ACTIVE I MOBILIZATE 
30.06.2021 

DENUMIREA 
ELEMENTULUI DE 

IMOBILIZARE 

VALOAREA BRUTĂ  AJUSTĂRI DE VALOARE 
Sold la 

01.01.2021 
Creşteri Cedări, 

transferuri 
şi alte 

reduceri 

Sold la 
30.06.2021 

Sold la 
01.01.2021 

Ajustări 
in registrate in 

cursul cxercitiului 
financiar 

Reduccri 
sau reluări 

Sold la 
30.06.2031 

0 
CHELT. CONSTITUIRE 

ALTE IMOBILIZ. NECORP. 
182.373 182.373 80.613 25.440 106.053 

TOTAL IMPOBILIZĂRI 
NECORPORALE 

182.373 182.373 80.613 25.440 106.053 

TERENURI 8.043.873 8.043.873 

CONSTRUCTII 10.921.249 10.921.249 6.380.976 156.510 6.537.486 

INSTAL.TEHN.ŞI 
MAŞINI UNELTE 

54.741.559 70.075 54.811.634 18.458.061 768.704 19.226.765 

ALTE INSTALATILUTILAJE 
ŞI MOBILIER 

47.410 47.410 47.410 47.410 

IMOBILIZ. IN CURS 39.315 113.582 8.990 143.907 

TOTAL IMOBILIZĂRI 
CORPORALE 

73.793.406 183.657 8.990 73.968.073 24.886.447 925.214 25.811.661 

TOTAL IMOBILIZĂRI 73.975.779 183.657 8.990 74.150.446 24.967.060 950.654 25.917.714 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMOr IOANA 



S.C. MACOFIL S.A. TG.J111 

NOTA 2 

PRO VIZIOANE 
30.06.2021 

Denumirea provizionului Sold la 
01.01.2021 

Transferuri Sold la 
30.06.2021 in cont din coot 

0 1 2 3 4=1+2-3 
1.Proviz.pt. creante 670.338 83.286 69.262 684.362 
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de  
inventar 
TOTAL 670.338 83.286 69.262 684.362 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAM FIR SIMON A IOANA 
	

Ec. UD SCU GABRIEL DANIEL 



S.C. MACOF1L S.A.TG.J1U 
NOTA 3 

REPART1ZA REA PROFITU LIJ I 
La 30.06.2021 

DESTINATIA SUMA 
Profit net de repartizat 4.927.556 
- rezerva legala 
- acoperirea pierderii contabile 
- acoperire pierdere din anii anteriori 
- dividende 
- alte repartizari 
Profit nerepartizat 4.927.556 

ADMINISTRATOR, 	 DIRĘCTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

	
EC. IJRESCU GABRIEL DANIEL 



DI' CTOR ECONOMIC, 
SCU GABRIEL DANIEL EC. 

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIll 
NOTA 4 

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
30.06.2021  

lei 
DEN UMIREA INDICATORULUI 30.06.2020 30.06.2021 

0 I 2 
1. Cifra de afaceri netă  24.957.447 26.590.812 
2. Costul bunurilor văndute şi al serviciilor 
prestate(3+4+5) 

18.301.194 18.426.207 

3. Cheltuielile activitătii de bază  10.224.138 11.169.201 
4. Cheltuielile activitătilor auxiliare 2.640.498 1.598.057 
5. Cheltuieli indirecte de productie 5.436.558 5.658.949 
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete(1-2) 6.656.253 8.164.605 
7. Cheltuieli de desfacere 272.070 281.698 
8. Cheltuieli generale de administratie 303.357 391.065 
9. Alte venituri din exploatare 201.333 15.236 
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 6.282.159 7.507.078 

ADMINISTRATOR, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 



Nota 5 

SITUATIA CREANTELOR SI DATOR11LOR 
LA 30.06.2021  

Situatia creantelor 

-  lei- 

Creante 
Nr

-rd. 

Sold la 
30 06 2021  "  
(col. 2+3) 

Termen de lichiclitate 

sub 1 an pestc 1 an 

0 1 2 3 
Creante legate de participatii(ct. 2671) 1 0 0 0 
limpnunuturi acordate pc to-men lung 
(ct. 2672+2673) 2 0 0 0 

Alte creante imobilizate(ct. 2677+2678) 3 14.635 0 14.635 
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd. 01 la 03) 

4 14.635 0 14.635 

Clicnti (ct. 4111***+411+4118+413+418-491) 5 6.204.762 5.357.732 847.030 
Din care: - diet* 5.697.357 5.357.732 339.625 

- clienti incerti 507.405 0 507.405 
- efecte de primit 0 0 0 
- clienti, facturi de intocmit 0 0 0 
- provizioane pt.deprecierea creantelor 0 0 0 

Creante — personal şi asigurari sociale 
( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) 6 45.732 45.732 0 

Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425) 0 0 0 
- alte creante in legăttuli cu personalul(ct.4282) 175 175 0 

Impozit pe profit (ct.441*) 7 0 0 0 
Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424) 8 0 0 0 
Alte creante cu statul şi institutii publice 
(ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) 

9 154.091 154.091 0 

Dccontări Cu grupul şi alte creantc 
(c1.451*+456*) 

10 0 0 0 

Dccontari din operatii in participare 
(ct.4581) 

11 0 0 0 

Debitori divcrşi(ct.461) 12 12.848 12.848 0 
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE —TOTAL 
(rd. 05 la 12) 

13 6.417.433 5.570.403 847.030 

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct. 471) 14 20.048 20.048 0 
TOTAL CREANTE(rd. (14+13+14) 15 6.452.116 5.590.451 861.665 



Datorii*) - 
Nr. 
rd . 

Sold fii 
30" 06 2021 ' 

(Co1.2+3+4) 

Tennen de exigibilitate a pasivului 
sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0 1 2 3 4 
Imprumuturi din emisiuni de obligaliuni(ct. 161+1681) 16 0 0 0 0 
Cmlite bancare pe tennen lung si mediu 
(ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) - total, din 

17 13.555.623 0 0 13.555.623 

- interne - total, din care: 18 15.555.623 0 0 15.555.623 
- Cu garantia statului 19 0 0 0 0 
- exteme - total, din care: mu i dolari S.U.A 20 0 0 0 0 

Mii lei 21 0 0 0 0 
- cu garantia statului: mu i dolari S.U.A 22 0 0 0 0 

Mii lei 23 0 0 0 0 
Credite bancare pe tennen lung şi mediu neajtutse 
la swamp (ct. 1622) - total, din care: 

24 0 0 0 0 

- interne - total, din care: 25 0 0 0 0 
- cu garantia statului 26 0 0 0 
- externe - total, din care: mu i dolari S.U.A 27 0 0 0 0 

mii lei 28 0 0 0 0 
- cu garantia statului: 	mu i S.U.A 29 0 0 0 0 

mii lei 30 0 0 0 0 
Crcdite bancare pe tennen scurt(ct. 519+512**+5129***) 31 0 0 0 0 

DobAnzi (ct. 1682+1686+1687+5186)-total, din care: 32 18.548 0 18.548 0 
- interne 33 18.548 0 18.548 0 
- exteme 	mu i dolari S.U.A 34 0 0 0 0 

mii lei 35 0 0 0 0 
Alte Imprumuturi şi datorii financiare (ct. 166+167+168) 36 201.462 0 201.462 0 
TOTAL DATOR11 FINANCIARE SI ASIMILATE 
(rd. 17+24+31+32+36) 

37 13.775.633 0 220.010 13.555.623 

Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) 38 2.452.083 2.295.524 156.559 0 
Clienti - creditori (ct. 419) 39 3.229.200 3.111.741 117.459 0 
Datorii cu personalul şi asigurarile sociale 
(c1421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438) 

40 453.420 453.420 0 0 

Din care :- datorii cEttre personal ct.421+423+426 303.958 303.958 0 0 
- relineri salarii terli ct.427 81.238 81.238 0 0 
- alte datorii cu personalul cl.4281 50.338 50.238 0 0 
- contrib.unit.fdlisc şi accident.ct.431.1 0 0 0 0 
- contrib.asig.soc.angajator ct.4311 0 0 () 0 
- contrib. asig. soc.salariati ct.4315 169.812 169.812 0 0 
- contrib.asig.sAnMate angajatori ct.4313 0 0 0 0 
- contrib.asig.sănătate salariali ct.4316.1 0 0 0 0 

- contrib.angajator pt.concedii şi indemnizatii ct.4316 0 0 0 0 
- contrib.unit. fd.şomaj ct.4371 0 0 0 0 
- contrib sal fd şomaj ct 4372 0 
- contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436 17.886 17.886 0 0 

Impozit pe profit(ct. 441**) 41 783.039 783.039 0 0 
Taxa pe valoare adaugatil (ct. 4423) 42 407.489 407.489 0 0 
Alte datorii fata de slat şi institutii publice 
(ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) 

43 201.867 201.867 0 0 

Din care: -T.V.A. nee)rigibil ct.4428 0 0 0 0 
- Impozit salarii ct.444 0 0 0 0 

- Alte impozite şi taxe ct. 446 185.392 185.392 0 0 
- Fonduri speciale cl.447 16.475 16.475 0 0 
- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481) 0 0 0 0 

Decontari cu grupul si alto datorii 
(ct. 451**+455+456**+457+4582+509) 

44 9.597 6.490 3.107 0 

Creditori diversi (ct. 462) 45 0 0 0 0 
ALM DATORII - TOTAL (rd.38 la 45) 46 7.536.695 7.259.570 277.125 0 
Venituri inregistrate in avans(cl. 472) 47 136.638 136.638 0 0 
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) 48 21.448.966 7.396.208 497.135 13.555.623 

ADMfINISTRAf R, 
ZAMFIR SIMONA ANA 

D 	CTOR ECONOMIC, 
Ec. U 	cu Gabriel Daniel 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 
NOTA 6. 

PRINCIPII SI POLITICI CONTA BILE. 

BAZA INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE. 
Situatiile financiare ale S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU cuprind bilantul contabil, 

contul de profit şi pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor 
capitalului propriu , notele şi situatiile financiare. 

Aceste situ*, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, 
precum şi conform legii contabilitatii nr 82/1991 republicată. 

BAZA PREGĂTIRII  
Situatiile financiare ale semestrului I -2021 au fost pregătite conform costului 

istoric. 

MONEDA DE RAPORTARE  
Situatiile financiare sunt intocmite in lei. 
Tranzactiile in moneda străina sunt transformate in lei la cursul de schimb din 

data tranzactiei. 
Cdştigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse in contul de profit şi 
pierdere ca venituri sau cheltuieli financiare. 

IMOBILIZĂRILE CORPORALE  
Un activ corporal este recunoscut in bilant dacă  se estimează  că  va genera beneficii 

economice, iar costul actividui poate Ii evaluat in mod credibil . 
0 imobilizare corporală  recunoscută  ca activ se evaluează  initial la costul sau 

cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale si sunt recunoscute,de regulă, 
drept cheltuieli ale perioadei in care au fost efectuate. 

Imobilizările corporale in curs se evaluează  la costul de productie, respectiv la 
costul de achizitie. 

Imobilizările corporate sunt prezentate in bilant, la costul lor, mai putin amortizarea 
cumulată  aferentă  . 

Valoarea amortizabilă  a unei imobilizări corporale este egală  cu valoarea contabilă  şi 
se inregistrează  in mod sistematic pe parcursul duratei de viată  utilă  a activului. 

Metoda de amortizare folosită  a fost cea liniară  pe intreaga durată  de viată  a 
activelor. 

Cheltuielile cu intretinerea şi reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de 
profit şi pierdere, pe masură  ce au fost efectuate imbunătătirile care măresc in mod 
semnificativ durata de viată  şi performantele tehnice a mijloacelor fixe acestea se 
capitalizează. 

Pentru imobilizarile corporale in curs nu se calculează  amortizare. 
S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societătii 

existente la sfărşitul anului 2018, printr-o firmă  autorizată, membră  ANEVAR. 
Reevalitarea clădirilor, a fost aprobată  de Consiliul de Administratie . 



ACTIVELE CIRCULANTE  
Activele circulante se inregistrează  in contabilitate la pretul de achizitie sau de 

productie. 

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

prezentate la valoarea de achizitie, produsele finite la pretul de vănzare fără  tva şi 
semifabricatele la costurile de productie. 

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achizitiei şi prelucrării, 
precum şi alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma şi in locul in care se 
găsesc. Piesele de schimb şi echipamentele de service sunt inregistrate in stocuri la 
achizitie şi pe seama cheltuielitor cand sunt date in consum. 

TERTI  
Contabilitatea tertilor asigură  evidenta creantelor şi dator.  lor. Acestea se 

inregistrează  in contabilitate la valoarea lor nominală. 
Creantele incerte se inregistrează  distinct in contabilitate. 

CONTABILITATEA TREZORERIEI 
Contabilitatea trezoreriei asigură  evidenta existentei şi mişcării disponibilitătilor 

in conturi la bănci şi in casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi lung, precum şi a 
altor valori de trezorerie. 

Contabilitatea disponibilitătilor aflate la bănci/casierie, precum şi a mişcării 
acestora, ca unnare a incasărilor şi plătilor efectuate , Sc tine distinct in lei şi valută. 

Operatiunile privind incasările şi plătile in valută  se inregistrează  in contabilitate 
la cursul zilei practicat de banca unde are lor operatiunea, jar eventualele disponibilitati 
din conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data incheierii 
exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, !rare 
cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de B.N.R. de la data inregistrării 
creantelor sau datoriilor in valută, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in 
contabilitate şi cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se 
inregistrează  lunar la venituri sau cheltuieli din diferente da curs valutar, după  caz. 

REZERVE  
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii rezerve legale, rezerve din 

reevaluări şi alte rezerve. 
Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din profitul unitătii , in 

cotele de 5 % şi limitele prevăzute de lege. 
Rezervele din reevaluări, parvin din surplusul de valoare, calculat in urma 

reevaluărilor imobilizărilor corporale. 
Alte rezerve, s-au constituit din repartizările din profitul net pentru fondul de 

dezvoltare. 

OBLIGATIILE  
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea istorică, fâră  a calcula dobănzi 

şi penalităti pentru neachitare in termen. 
Societatea noastra nu are inregistrate obligatii fiscale restante, la 30.06.2021. 



VENITURI  
Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, după  natura lor. 
Veniturile din exploatare se inregistrează  in momentul prestării serviciilor pentru 

terti, al executării lucrărilor, al predării bunurilor către cumpărători sau in alte conditii 
prevăzute in contract care atestă  transferul proprietătii bunurilor respective către 
clienti. 

CHELTUIELI  
Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după  natura lor. 

CORECTAREA ERORILOR 
Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectuează  pe seama 

contului de profit şi pierdere. 
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se 

efectuează  pe seama rezultatului reportat. 

REZULTATUL PERIOADEI  
In contabilitate, profitul sau picrderea se stabilesc lunar, cuniulat de la inceputul 

anului. 
In acest sens conturile de venituri şi de cheltuieli se inchicl , prin rezultatul 

exercitiului. 
Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileşte anual şi reprezint5 soldul final al 

contului de profit şi pierdere. 

RAPORTARI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR  
III PERINFLATIONISTE  

Situatiile financiare romaneşti, sunt intocmite pe baza costului istoric. Nu au fost 
aplicate actualizări ale cifrelor inscrise in cadrul situatiilor financiare pentru a le 
exprima in moneda curentă  la data bilantului. 

PENSII 
In cadrul activitătii curente pe care o desfăşoară, societatea efectuează  plăti către 

statul roman in beneficiul salariatilor săi. Salariatii urmează  să  fie incluşi in sistemul 
national de pensii . 

Societatea nu operează  o altă  schema de pensii, deci nu are nici o obligatie in 
acest sens. 

LEASING  
Contractele de leasing incheiate de societate sunt contracte de leasing financiar, 

fiind achizitionate imobilizări corporale. 
Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea partială  a furnizoruliti şi inregistrarea 

dobanzii pe cheltuieli. 

fi Simona Ioana 	
DIRECTO

e
l

l

t ECONOMIC, 
Zam Ec. Ud 	Gabriel Daniel 
ADMINISTRATOR, 



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

NOTA 7. 

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 

CAPITAL SOCIAL 	 30.06. 2021  

Capital social subscris valoric 	 14.815.345,90 lei 
Valoarea actiunii 	 4,101ei 
Capital social exprimat in nr. de actiuni nominative 	 3.613.499 

În semestrul I din 2021, capitalul social s-a majorat de la 9.033.747,50 lei la 14.815.345,90 lei , 
prin majorarea valorii nominale a actiunii, de la 2,50 lei la 4,10 lei. 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 

	
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 



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

NOTA 8 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE 
ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE  

Valoarea indemnizatiilor achitate membrilor Consiliului de Administratie pentru 
semestrul I -2021 a fost in sumă  de 131.904 lei, iar suma brută  acordată  conducerii 
executive a fost de 286.344 lei. 

Societatea nu are obligatii catre foştii administratori sau directori, la data de 
30.06.2021 si nu şi-a asumat nici o obligatie in numele acestora . 

Salariati  
Nr. mediu de salariati pe categorii : 
- muncitori direct productivi 123 
- muncitori indirect productivi 93 

- 	TESA + maiştri ) ( 44 ) 

TOTAL 216 

- salarii plătite sau de plătit aferente semestrului 1 -2021 

- cheltuieli cu asigurarile Si protectia socială  

4.162.904 lei 

51.353 lei 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR SI ONA IOANA  EC. UIJRESCU GABRIEL DANIEL 



NOTA 9 : Principalii indicatori economico-financiari . 

INDICATOR MOD DE CALCUL 30 iunie 2021 
1. INDICATORI DE LICHIDITATE 

Indicatorul lichiditatii curente 
Active curente/Datorii curente 
(31759994/7432491 ) 4,27 

Indicatorul lichiditatii imediate 
Active curente-Stocuri/Datoiii curente 
(26213438/7432491) 3,53 

2. INDICATOR' DE RISC 
Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/capital 

propriu(14049651/58408629)X100 24,05 

Indicatorul privind acoperirea dobAnzilor Profit inaintca platii dob. Si imp. pe  
profit/Chelt. cu dob(7507078/225729) 33,26 

3. INDICATOR! DE ACTIVITATE 

Viteza de rotatie a stocurilor 
Cifra dc afaceri/Stocul 
mcdiu(26590812/6032516) 

4,41 

Numarul de zile de stocare 
Stoc mediu/Cifra de 
afaceri*365(6032516/26590812)*365 82.81 

Viteza de rotatic a dcbitelor — clienti 
Sold mediu clienti/Cifra de 
afaccri*365(5535151/26590516)*365 75,98 

Viteza dc rotatie a creditelor-fumizor Sold mediu fumizori/Cifra de afaceri* 365 
(1587594/26590812)*365 21,79 

Viteza de rotatie a activelor imobilizatc Cifra de afaceri/Active 
imobilizate(26590812/48247367) 0,55 

Viteza de rotatie a activelor totale 
Cifra de afaceri/Total 
active(26590812/80027409) 0,33 

4. INDICATOR!! DE PROFITABILITATE 

Rentabilitatca capitalului angajat 
Profit inaintea platii dob. si. imp. pe  
profd/Capitalul angajat (7507078/ 
28864997) 

0,26 

Marja bruta din vilnzki 
Profitul brut din viinzări/Cifra de 
afaceri* 100 
(137310/26590812 )*100 

0,52 

5. INDICATOR! PRIVIND REZULTATUL 
PE ACTIUNE 

Se determina conform cu prevederilc 
IAS 33 

Rezultatul pe actiune 
Profltul net atribuibil actiunilor 
comune/Nr. actiuni comune 
(4927556/3613499) 

1,36 

Raportul dintre pretul de piata al actiunii si 
rezultatul pc actiune 

Pret piata actiunc/rezultat pe actiunc 
(12,50/1,36) 9,19 

ADMINISTRJTOR,  DIRECT R ECONOMIC, 
ZAMFIR SIMONA IOANA 	 EC. UDR1SLCU GABRIEL DANIEL 



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

NOTA 10 

Alte informatii 
S.C. MACOFIL S.A. este o societate pe actiuni infiintată  in anul 1991 cu sediul in 

Tg.Jiu, str. Barseşti, nr. 217, jud.Gorj. Societatea este inregistrată  la Oficiul Registrul 
Comertului Gorj sub nr. J18/80/1991. 

In anul 1998 societatea a fost privatizată  in totalitate devenind societate pe 
actiuni cu capital privat. 

Societatea are ca object principal de activitate producerea si comercializarea de 
materiale de constructii, unnarindu-se in special retehnologizarea sectiflor de productie 
existente cu tehnologii mai performante care să  asigure obtinerea de produse 
competitive pe piata. 

Există  o instalatie de fabricat pavele pentru pavaje de diferite forme Si culori, 
precum şi o instalatie de tuburi de canalizare Cu dimensiuni ?litre 0200-0 1200 . 

In anii 2008-2009, s-a achizitionat o linie nouă  si performantă  de fabricare a 
cărămizilor din argilă  arsă, care a inceput să  producă  din prima parte a anului 2010. 

La inceputul anului 20D s-a achizitionat o static modemă  de beton, care a fost 
pusă  in functiune şi produce beton atat pentru uz intern cat şi pentru alti beneficiari. 

Societatea are infiintate sectii de productie, ateliere de reparatii, precum şi o 
balastieră  unde se produc agregate, aflată  la o distanta de 12 km Mtă  de sediul societătii, 
in localitatea Runcu. 

Societatea nu are organizate filiale. 
Ponderea Tn volumul productiei, in semestru I anul 2021, au detinut-o produsele 

ceramice respectiv 65,38%, urmate de produsele prefabricate din beton 29,56%, 
produsele de balastieră  cu 5,10%. 

Produsele societătii sum livrate pe pietele din Romania In judetele : GORJ, 
DOLJ, VALCEA, HUNEDOARA, MEHEDINTI, OLT, ARGEŞ, TIMIS, BRAŞOV, 
GALATI, TELEORMAN, CARAŞ-SEVERN, CLUJ, DAMBOVITA, PRAHOVA, 
BUCUREŞTI, etc . 

Angajamente acordate 

- S.C. MACOFIL S.A.are angajamente acordate- pentru creditele angaiate astfel : 

I.Linie de credit pentru nevoi curente hi sumii de 5.180.000 lei, angajata hi 
CEC BANK CLUJ-NAPOCA. 
ANGAJAMENTE :  

- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele Cu nr. cadastrale 36278 si 
3693/1  
Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastral 37795  
Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/3  



- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru „Linie fabricatie elemente de 
zidarie MACOTERM, nr. inv. 968.  

2. Credit angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA in valoare de 19.871.963 
LEI pentru investitii, cu termen de restituire in 29.04. 2028 
ANGAJAMENTE:  

Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele Cu nr. cadastrale 36278 si  
3693/1 
Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele cu nr. cadastrale 37795, 
Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/6, 
Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru „Linie fabricatie elemente de zidarie 
MACOTERM, nr. inv. 968.  

Ananiamente primite 

Societatea a avut la 30.06.2021, avansuri incasate in surnă  de 136.638 lei. 

ADMINISTRATOR, 	 DIRECTOR ECONOMIC, 
ZAMFIR IMONA IOANA 	EC. UDRE U GABRIEL DANIEL 
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Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789 

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217 
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj - Romania 
www.macofil.eu  
E-mail: macofil(&gmail.com  
Capital social: : 9.033.747,5 lei 

Tel: 	+040-0253/212690 
+040-0253/212691 
+040-0253/212167 

Fax: +040-0253/215852 
Mobil: +040-0744/558897 

PRODUCTIA MARFA IANUARIE — IUNIE 2021 

SECTIA PREFABRICATE = 
SECTIA PAVELE = 
SECTIA TUBURI 
SECTIA CERAMICA I = 
SECTIA CERAMICA II = 
BALASTIERA RUNCU = 

5.378.877 lei 
54.987 lei 
71.539 lei 

1.203.366 lei 
10.964.607 lei 

950.481 lei 

1.8.623.857 lei 

Director Economic 
ec.Ud\te u Gabriel 

C.T.P. 
ing.Łupulccu Ł. 
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