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Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, având drept scop evidenţierea principalelor rezultate obţinute în anul 2016 de către operatorii 

economici la care Consiliul Judeţran Arad deţine o participaţie majoritară sau se află sub autoritatea sa. 

 

Definiţ i i  ş i  abrevieri  

 

Abrevierile corespund denumirilor detaliate pentru următoarele autorităti publice locale: 

 CJA – Consiliul Judeţean Arad 

 Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul 

de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea 

publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de administraţie/de 

supraveghere, directori/directorat, acţionari şi alte persoane interesate; 

 Întreprinderi publice: 

a. regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială; 

b. companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate 

administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; 

c. societăţi comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi 

b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul; 

 

Cadrul legal de organizare ş i  funcţ ionare 

 

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 15/7.08.1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/29.04.2011 privind măsuri economico – financiare la 

nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţă nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 

la regiile autonome, cu completările şi modificările ulterioare;  

 Hotărârea nr. 449 / 1999, privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici-Arad Şi A Regiei Autonome 

Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad; 

 Hotărâre nr. 872 / 2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome 

Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad din domeniul public al statului în domeniul public al 

judeţului Arad şi trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad" de sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Arad; 
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 Ordinul nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-

financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct 

sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a 

datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare;  

 Ordinul 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare, prestare a serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare;  

 HG 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Operatori  economici  cuprinş i  în raportul pe anul 2016  

 

Operatorii economici sunt două societăţi comerciale la care  Consiliului Judeţean Arad are participaţii 

majoritare la capitalul social şi o regie autonomă aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad şi 

anume: 

 SC Aeroportul Arad  SA; 

 SC Compania de Apa Arad SA; 

 RA Administraţia  Zonei Libere Curtici; 

 

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari înregistraţi de cei 3 operatori 

economici în exerciţiul financiar 2016. 

 

1.  SC AEROPORTUL ARAD SA 

 

1.1. Obiectul de activitate  

 

Activitatea de bază a aeroportului constă în:  

 exploatarea bazei aeroportuare proprii;  

 dirijarea şi deservirea la sol a aeronavelor româneşti şi străine;  

 organizarea, asigurarea şi efectuarea  serviciilor de handling pe   aeroport;  

 coordonarea activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a 

traficului de pasageri şi de mărfuri, a serviciilor necesare activităţilor de aviaţie generală; 
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 asigurarea facilităţilor de control anti-deturnare, de control vamal şi pentru trecerea frontierei de 

stat si de sănătate publică;  

 asigurarea securităţii pasagerilor, aeronavelor, instalaţiilor, echipamentelor, clădirilor şi a 

bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniul 

aviaţiei civile;  

 asistenţă pentru căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în primejdie şi a supravieţuitorilor 

accidentelor de aviaţie;  

 elaborarea de norme specifice, care reglementează atât activitatea proprie, cât şi activitatea 

agenţilor economici şi a instituţiilor statului în cadrul aeroportului;  

 aplicarea măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

Traficul de pasageri şi cargo este insuficient, sub posibilităţile actuale de operare ale aeroportului, fapt 

ce conduce la imposibilitatea finanţării activităţii aeroportuare din surse proprii, cel puţin din 

perspectiva activităţii curente. Din acest motiv, activitatea aeroportului este sustinuta de Consiliul 

Judeţean Arad, prin încredinţarea prestării unui serviciu de interes economic general (SIEG), şi finanţarea  

costurilor aferente executării acestui serviciu. 

 

Obiectivul prioritar al activităţii Aeroportului Arad este asigurarea finanţării activităţii curente din 

venituri proprii, fără compensaţii din partea Consiliului Judeţean Arad.  

 

 1.2.  Capital social 

 

Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii în sumă de 14.167.820 lei este constituit din 1.416.782 

acţiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare. Conform registrului acţionarilor actualizat la 31.12.2016 

acţionarii societăţii şi participarea acestora la constituirea capitalului social este următoarea: 

 Consiliul Judeţean Arad cu un capital reprezentând 99,9193%, cu un număr de 1.415.639 acţiuni; 

 Consiliul Local Curtici cu un capital reprezentând 0,0168%,   cu un număr de 238 acţiuni; 

 Carpat Air cu un capital reprezentând 0,0106%, cu un număr de 150 acţiuni; 

 Persoane fizice cu un capital reprezentând 0,0533%, 755 acţiuni;  

 

In cursul anului 2016 nu  au avut loc modificări în funcţionarea societăţii prin fuziune, divizare, 

transformare şi nici modificări ale capitalului social. 

 

În semestrul I 2017 Consiliul Judeţean Arad, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a finalizat 

procedura de selecţia a membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A. conform 

OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. 

Aeroportul Arad S.A. este următoarea :  

 Vasii Vasile    Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

 Berar Oana-Andreia    Membru al Consiliului de Administraţie 
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 Botis Denis Cristian    Membru al Consiliului de Administraţie 

 Lipovan Gabriela    Membru al Consiliului de Administraţie 

 Moldovan Zeina   Membru al Consiliului de Administraţie 

 Pal Norbert Ervin   Membru al Consiliului de Administraţie 

 Tripon Florin    Membru al Consiliului de Administraţie 

 

1.3. Obiectivele strategice ale activităţii Aeroportului Arad  

 

a. atragerea de noi operatori aerieni low cost precum şi deschiderea de noi rute internaţionale şi 

interne (în special ruta Arad-Bucureşti). Aceste obiective vor aduce creşterea numărului de 

pasageri şi implicit creşterea veniturilor,  

b. asigurarea serviciilor aeroportuare la nivelul de securitate şi siguranţă cerute de reglementările 

aeronautice aplicabile în vederea îndeplinirii serviciului de interes public acordat de Consiliul 

Judetean Arad, asigurarea serviciilor aeroportuare în siguranţă pentru toţi operatorii aerieni 

clienţi aşa cum este stabilit în HCJ Arad nr.14/2014, 

c. creşterea gradului de autofinanţare a societăţii prin: 

• creşterea veniturilor din taxe de operare concomitent cu menţinerea acestor taxe la un nivel 

atractiv pentru companiile aeriene, 

• creşterea veniturilor din activităţi non-aeronautice, 

• creşterea veniturilor din activitatea de handling,  

• scăderea cheltuielilor de exploatare, 

d. elaborarea unei strategii de marketing în vederea atragerii companiilor aeriene  naţionale şi 

europene cu flota compatibilă cu infrastructura aeroportuară: 

• promovarea municipiului şi judeţului Arad din punct devedere economic şi turistic în 

cooperare cu companiile aeriene potenţiale cliente,  

• atragerea companiilor low cost pentru operarea pe Aeroportul Arad, 

• diversificarea activităţilor non-aeronautice aducătoare de venituri, 

e. dezvoltarea bazei de echipamente de deservire a aeronavelor de pasageri şi marfă: 

• în vederea asigurării deservirii aeronavelor în conformitate cu standardele IATA se vor 

achiziţiona echipamente noi şi second-hand: ground power unit, scară pasageri, alimentator 

apă potabilă, toilet unit, heating unit, tractor bagaje, degivror, 

• în vederea asigurării siguranţei operaţionale se vor achiziţiona: autospecială RFF, echipament 

pentru determinarea continuă a coeficientului de frânare, 

f. dezvoltarea bazei de echipamente pentru întreţinerea infrastructurii aeroportuare: 

• echipamente pentru cosit iarba, maşina de marcaje, autospecială de curăţat zapada cu lamă, 

perie, suflantă şi împrăştiere lichid degivrant de pistă, echipamente performante bioacustice 

pentru îndepartat păsările, 

g. managementul resurselor umane în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite aeronavelor şi 

         pasagerilor: 

http://aeroportularad.ro/wp-content/uploads/2017/05/cv-moldovan-zeina.pdf
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• completarea serviciilor aeroportuare cu personal calificat şi pregătirea continuă prin cursuri 

de profil, 

• asigurarea unui cadru intern pentru pregătirea continuă a personalului operaţional, 

• înfiintarea compartimentelor aeroportuare specializate: mentenanţă, infrastructură 

aeroportuară, handlingul pasagerilor, handlingul cargo, asigurarea cu personal calificat şi cu 

resurse financiare, 

h. asigurarea securităţii aeroportuare în vederea prevenirii actelor de intervenţie ilicită,  

  

1.4. Evoluţia performanţei economice a societăţii 

 

Societatea a înregistrat în anul 2016 o pierdere de 1.492.001 lei. La 31.12.2016 compania a înregistrat 

plăţi restante în valoare de 500 lei. Activitatea societăţii în anul 2016 comparativ cu anul 2015 se 

prezintă astfel:  

  

Principalii indicatorii economico – financiari care caracterizează activitatea SC Aeroportul Arad SA sunt 

prezentaţi în macheta anexată. 

 

2.  SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA  

 

2.1. Obiectul de activitate 

 

Societatea  desfaşoară activităţi în următoarele domenii : captarea din sursele subterane şi de suprafaţă 

a cantităţilor de apă necesare, transportul şi distribuţia apei potabile, producţia colectarea şi epurarea 

apelor uzate menajere şi industriale înainte de deversare, întreţinerea reţelei de alimentare cu apă şi a 

sistemului de canalizare, monitorizarea calităţii apei potabile şi a apelor uzate, activităţi de arhitectură, 

inginerii şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea, verificarea aparaturii şi instrumentelor de 

măsură, verificare şi control, distribuţia energiei electrice, lucrări de construcţii. 

  

2.2. Capital social  

 

Participarea la capitalul social total, subscris şi vărsat al societăţii în sumă de 9.659.000 lei, deţinut de 

fiecarea acţionar, numărul de acţiuni precum şi ponderea in capitalul total sunt redate in tabelul de mai 

jos:  

 

Activitatea Rezultat 2016 - lei Rezultat 2015 - lei 

Activitatea exploatare - 1.176.050   - 608.845 

Activitatea financiara - 315.951 26.833 

TOTAL - 1.492.001 - 581.352 
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Nr.crt Acţionar Total capital social Nr. acţiuni % 

1 Consiliul Judeţean Arad  9.000.000 9000 93,18% 

2 Consiliul local Arad 200.000 200 2,07% 

3 Consiliul local Curtici 50.000 50 0,52% 

4 Consiliul local Lipova 50.000 50 0,52% 

5 Consiliul local Nădlac 50.000 50 0,52% 

6 Consiliul local Sântana 50.000 50 0,52% 

7 Consiliul local Pecica 50.000 50 0,52% 

8 Consiliul local Pâncota 50.000 50 0,52% 

9 Consiliul local Zimandu Nou 5.000 5 0,05% 

10 Consiliul local Fântânele 3.000 3 0,03% 

11 Consiliul local Livada 3.000 3 0,03% 

12 Consiliul local Vladimirescu 12.000 12 0,12% 

13 Consiliul local Sofronea 3.000 3 0,03% 

14 Consiliul local Simand 5.000 5 0,05% 

15 Consiliul local Zădăreni 2.000 2 0,02% 

16 Consiliul local Macea 7.000 7 0,07% 

17 Consiliul local Iratosu 3.000 3 0,03% 

18 Consiliul local Sagu 1.000 1 0,01% 

19 Consiliul local Olari 2.000 2 0,02% 

20 Consiliul local Dezna 1.000 1 0,01% 

21 Consiliul local Gurahonţ 4.000 4 0,04% 

22 Consiliul local Dieci 1.000 1 0,01% 

23 Consiliul local Târnova 3.000 3 0,03% 

24 Consiliul local Sicula 4.000 4 0,04% 

25 Consiliul local Şepreuş 3.000 3 0,03% 

26 Consiliul local Dorobanţi 2.000 2 0,02% 

27 Consiliul local Zăbrani 5.000 5 0,05% 

28 Consiliul local Felnac 3.000 3 0,03% 

29 Consiliul local Ineu 50.000 50 0,52% 
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30 Consiliul local Cermei 2.000 2 0,02% 

31 Consiliul local Covăsânţ 3.000 3 0,03% 

32 Consiliul local Ghioroc 5.000 5 0,05% 

33 Consiliul local Păuliş 5.000 5 0,05% 

34 Consiliul local Săvârşin 2.000 2 0,02% 

35 Consiliul local Şiria 10.000 10 0,10% 

36 Consiliul local Zărand 2.000 2 0,02% 

37 Consiliul local Seleuş 4.000 4 0,04% 

38 Consiliul local Apateu 4.000 4 0,04% 

 

TOTAL 9.659.000 9.659 100% 

 

În cursul anului 2016 nu au existat modificări în funcţionarea Companiei de Apă, respectiv fuziuni, 

divizări,  transformări, modificări ale capitalului social.  

 

2.3. Evoluţia performanţei economice a societăţii 

 

În exerciţiul financiar încheiat compania nu a înregistrat plăţi restante. Profitul total şi din exploatare 

realizat în anul 2016 comparativ cu anul 2015 se prezintă astfel: 

 

                    lei 

Activitatea Profit 2015     Profit 2016    Diferenţe  

Activitatea exploatare 5.925.718 1.547.748 - 4.377.970 

Activitatea financiara - 1.072.119 - 520.633 551.486 

TOTAL 4.853.599 1.027.115 - 3.826.484 

 

Scăderea profitului total şi a profitului din exploatare realizat în anul 2016 faţă de anul 2015 are în 

principal următoarele cauze: 

 scăderea cantităţii de apă distribuită în anul 2016 cu 155.486 mc; 

 reducerea veniturilor aferente reparaţiilor din IID cu 1.486.641 lei ca urmare a aplicării 

prevederilor OUG 32/4.06.2014 pentru modificarea şi completarea OUG 198/2005 privind 

constituirea, alimentarea şi utilizarea fondului IID. Cheltuielile cu reparaţiile suportate din contul 

IID nu mai sunt recunoscute va venituri pe măsura includerii lor în costuri. 

 reducerea veniturilor încasate din penalităţile, aplicate antreprenorilor din programul POS Mediu 

pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu suma de 5.169.524 lei faţă de anul 2015. 
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Profitul net de repartizat aferent anului 2016 în sumă de 588.291 lei a fost repartizat prin Hotarârea 

Adunarii Generale a Acţionarilor pentru: 

 reserve legale: 0 lei, 

 pierderi din anii precedenţi: 0 lei, 

 alte repartizări prevăzute de lege  (dobândă IID) conform hotărârii 1018/1999: 3.569 lei,  

 fondul de participare al salariaţilor la profit (10%) care include şi cota de 0,5 % din profitul net 

cuvenită directorului general:  0 lei,  

 dividende cuvenite acţionarilor: 292.361 lei, 

 surse proprii de finanţare: 292.361 lei, 

Dividendele cuvenite celor 38 de acţionari au fost repartizate corespunzător părţii din capitalul deţiunut 

conform tabelului de mai jos:  

                      lei 

Nr.crt Acţionar % Capital social Dividende 

1 Consiliul Judeţean Arad  93,18% 272.484 

2. Consiliul local Arad 2,07% 6.052 

3. Consiliul local Curtici 0,52% 1.520 

4 Consiliul local Lipova 0,52% 1.520 

5 Consiliul local Nădlac 0,52% 1.520 

6 Consiliul local Sântana 0,52% 1.520 

7 Consiliul local Pecica 0,52% 1.520 

8 Consiliul local Pâncota 0,52% 1.520 

9 Consiliul local Zimandu Nou 0,05% 146 

10 Consiliul local Fântânele 0,03% 88 

11 Consiliul local Livada 0,03% 88 

12 Consiliul local Vladimirescu 0,12% 351 

13 Consiliul local Sofronea 0,03% 88 

14 Consiliul local Simand 0,05% 146 

15 Consiliul local Zădăreni 0,02% 58 

16 Consiliul local Macea 0,07% 205 

17 Consiliul local Iratosu 0,03% 88 

18 Consiliul local Sagu 0,01% 29 

19 Consiliul local Olari 0,02% 58 

20 Consiliul local Dezna 0,01% 29 
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2.4. Politicile economice, sociale, costurile şi avantajele acestora 

 

În conformitate cu strategia de tarifare aprobată la data iniţierii Contractului de Finanţare pentru 

Programul POS Mediu, începând cu 1 ianuarie 2012 pentru activitatea de apă şi 1 ianuarie 2013 pentru 

activitatea de canalizare, compania aplică pentru întreaga arie de deservire tarife unice, aplicând 

principiul solidarităţii consumatorilor de pe raza judeţului Arad. Aplicarea acestui principiu a dus la 

înregistrarea în localităţile din judeţ a unor pierderi în valoare de 7.979.225 lei pentru activitatea de apă 

şi 756.190 lei pentru activitatea de canalizare. 

 

Cauzele înregistrării de pierderi la cele două activităţi de bază pentru localităţile din judeţ sunt 

următoarele : 

 număr redus de consumatori faţă de numărul prognozat a fi realizat urmare a punerilor în 

funcţiune a investiţiilor POSM/POIM (fazare) şi a investiţiilor finanţate din IID; 

 scăderea consumului specific pe locuitor; 

21 Consiliul local Gurahonţ 0,04% 117 

22 Consiliul local Dieci 0,01% 29 

23 Consiliul local Târnova 0,03% 88 

24 Consiliul local Sicula 0,04% 117 

25 Consiliul local Şepreuş 0,03% 88 

26 Consiliul local Dorobanţi 0,02% 58 

27 Consiliul local Zăbrani 0,05% 146 

27 Consiliul local Felnac 0,03% 88 

29 Consiliul local Ineu 0,52% 1.520 

30 Consiliul local Cermei 0,02% 58 

31 Consiliul local Covăsânţ 0,03% 88 

32 Consiliul local Ghioroc 0,05% 146 

33 Consiliul local Păuliş 0,05% 146 

34 Consiliul local Săvârşin 0,02% 58 

35 Consiliul local Şiria 0,10% 292 

36 Consiliul local Zărand 0,02% 58 

37 Consiliul local Seleuş 0,04% 117 

38 Consiliul local Apateu 0,04% 117 

 

TOTAL 100% 292.361 
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 practicarea tarifelor sub nivelul preţului de cost; 

 creşterea cheltuielilor de exploatare urmare a punerii în funcţiune a staţiilor de tratare şi epurare 

executate în programul POSM; 

 creşterea numărului de personal urmare a noilor investiţii efectuate; 

 creşterea cheltuielilor cu amortismentul pentru bunurile finanţate din surse proprii; 

 creşterea nivelului redevenţei pentru bunurile concesionate; 

 constituirea de provizioane pentru penalităţile nerecuperate, aplicate antreprenorilor pentru 

întârzierile aferente contractelor de lucrări; 

 creşterea cheltuielilor pentru studiile privind eliminarea nămolului. 

 

Principalii indicatorii economico – financiari care caracterizează activitatea companiei sunt prezentaţi 

macheta anexată. 

 

3. RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD  

 

3.1. Obiectul de activitate 

 

Principala activitate a R.A. Administraţia Zonei Libere constă în concesionarea şi închirierea de terenuri şi 

construcţii. Activitatea de concesionare se desfăşoară pe bază de licitaţie publică, organizată periodic de 

către Administraţie. 

 

Zona Liberă Curtici Arad a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr.449 din 08.06.1999 şi se 

întinde pe o suprafaţă de 90 ha. Este formată din două platforme, o platformă amplasată în vecinătatea 

oraşului Curtici, între linia de cale ferată care asigură ieşirea spre Ungaria şi drumul judeţean 792C 

Curtici – Dorobanţi, iar cealaltă platformă este situată în partea de vest a municipiului Arad – adiacent 

căii de rulare a Aeroportului Internaţional Arad. 

 

Prin hotărâre nr. 872 din 3 iunie 2004 are loc trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome 

Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului 

Arad şi trecerea Regiei Autonome  Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad de sub autoritatea 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad. 

 

3.2. Patrimoniul Regiei 

 

Patrimoniul Regiei înregistrat în bilanţul întocmit la sfârsitul anului 2016 este în sumă de 572.444 lei şi nu 

a suferit modificări faţa de anul 2015. 
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3.3. Evoluţia performanţei economice a RA Administraţia Zonei Libere 

 

lei 

Activitatea Profit 2015 Profit 2016 Diferenţe % 

Activitatea exploatare 917.162 639.096 -278.066 68,12% 

Activitatea financiara             163,108              78,838  -84.270 99,47% 

TOTAL 1,054,547  541,580  -512.967 70,72% 

 

În anul 2016 nu au fost  înregistrat plăţi restante. Profitul brut total şi din exploatare realizat în anul 2016 

comparativ cu anul 2015 se prezintă astfel: 

 

Profitul net realizat în sumă de 541.580 lei a fost repartizat după cum urmează: 

 90% vărsăminte la bugetul judeţului, 487.422 lei; 

 5% fond de participare a salariaţilor la profit, 27.079 lei; 

 5% surse proprii de finanţare, 27.079 lei; 

  

Principalii indicatorii economico – financiari care caracterizează activitatea aeroportului sunt prezentaţi 

în machete anexată. 

 

 

4. Structura şi  numărul operatorilor economici   

 

Nr. 

crt 

Autoritatea 

publică locală 

Operatori economici, din care: 

TOTAL Societăţi comerciale cu capital 

integral/majoritar de stat 

Regii 

autonome 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 CJA 2 2 1 1 3 3 

 

Faţă de anul 2015 în anul 2016 structura şi numărul operatorilor economici nu s-a modificat.  
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5. Situaţ ia principali lor indicatori  economico-financiari   

 

                                                                                                               mii lei 

Indicatori Anul Total 

din care: 

Regii autonome 
Societăţi comerciale cu capital  

majoritar de stat 

 A B 1=(2+3) 2 3 

Număr operatori 

economici 

2016 3 1 2 

2015 3 1 2 

Venituri totale : 
2016 83.620 4280 79.340 

2015 87.120 3.991 83.129 

Subvenţii / 

transferuri 

2016 12.155  12.155 

2015 84.144 
 

84.144 

Cheltuieli  totale 
2016 83.292 3.487 79.805 

2015 81.582 2.726 78.856 

Profit brut 
2016 1.820 793 1.027 

2015 6.120 1.266 4.854 

Pierdere bruta 
2016 1.492 

 
1.492 

2015 582 0 582 

 

În urma  analizei  principalilor  indicatori  economico-financiari  realizaţi  de  operatorii economici cu 

patrimoniu/capital majoritar de stat din subordinea CJA se constată că, în anul 2016, veniturile totale 

au fost în sumă de 83.620 mii lei, cheltuielile totale în sumă de 83.292 mii lei, şi  un profit brut în 

sumă totală de 1.820 mii lei. Subvenţiile / transferuri au fost în sumă de 12.155 mii lei.  

 

În anul 2016 se observă o scădere faţă de anul 2015 în ceea ce priveşte indicatorii de venituri  şi  de  

cheltuieli  totale,  respectiv  o  scădere a  veniturilor  cu  3.500 mii  lei  şi  o creştere a cheltuielilor cu  

1.710 mii lei.  

 

Profitul brut a înregistrat o reducere de 4.300 lei în anul 2016 faţă de anul 2015. Au  fost acordate 

subvenţii în sumă de 12.155 mii lei.  

 

Numărul operatorilor economici care au înregistrat profit brut  la finele anului 2016 a fost de 2,  

ponderea  cheltuielilor  totale  în  veniturile  totale,  la  nivelul  acestor  operatori  a  fost  de 97,7%. 
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6. Situaţ ia veniturilor totale realizate  

 

Denumire indicator Anul Venituri totale - mii lei Pondere in total - % 

Regii autonome 
2016 4.280 5,12% 

2015 3.991 4,58% 

Societăţi comerciale cu capital 

integral/majoritar de stat 

2016 79.340 94.88% 

2015 83.129 95,42% 

Total venituri 
2016 83.620 100,00% 

2015 87.120 100,00% 

 

Cea mai mare contribuţie la realizarea veniturilor în valori absolute a fost înregistrată de cele doua 

societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în sumă de 79.340 mii lei din totalul veniturilor în 

sumă de 83.620 mii lei, în procent de 94,88 %. 

 

7. Situaţia cheltuielilor totale realizate  

 

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2016 au fost în sumă de 8 3 . 2 9 2  mii lei, cu 1.710 mii  lei mai 

mult decât în anul precedent, când nivelul acestora a fost de 81.582 mii lei reprezentând o creştere 

de 2,1%  faţă de anul precedent.  Creşterea s-a consemnat la cele două societăţi comerciale cu capital 

majoritar de stat, în sumă de 949 mii lei, şi o creştere a cheltuielilor la regia autonomă în sumă de 761 

mii lei. 

 

Denumire indicator Anul Cheltuieli Totale – mii lei Pondere in total - % 

Regii autonome 
2016 3.487 4,19% 

2015 2.726 3,34% 

Societăţi comerciale cu capital 

integral/majoritar de stat 

2016 79.805 95,81% 

2015 78.856 96,66% 

Total cheltuieli 
2016 83.292 100,00% 

2015 81.582 100,00% 
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8. Situaţia profitului  brut  

 

Profitul brut total în sumă de 1.820 mii lei realizat în anul 2016 de operatorii economici cu 

patrimoniu/capital majoritar de stat s-a diminuat cu suma de 4.300 mii lei faţă de anul 2015 când 

acesta a fost în sumă de 6.120 mii lei. Numărul operatorilor economici care au înregistrat la finele 

anului 2016 profit brut a fost de 2. 

 

Din totalul profitului brut în sumă de 1.820 mii lei, înregistrat în anul 2016, societătile comerciale au 

realizat un profit brut în sumă de 1.027 mii  lei, reprezentând o pondere de 79,31% % din total. 

 

9. Situaţ ia principali lor indicatori   

 

Nr 

Crt 

Autoritate 

publică 

locală 
Anul 

Venituri 

totale 

mii lei 

din care: 

subvenţii de 

exploatare 

mii lei 

Cheltuieli 

totale 

mii lei 

Profit 

brut 

mii lei 

Pierdere 

brută 

mii lei 

Rezultat 

brut 

mii lei 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 

1 CJA 
2016 83.620 12.155 83.292 1.820 1.492 328 

2015 87.120  1.700 81.582 6.120 582 5.538 

 

În  anul  2016,  comparativ  cu  anul  2015,  la  nivelul  celor  3  operatori  economici monitorizaţi, 

se observă o diminuare a profitului brut în condiţiile reducerii veniturilor totale şi  creşterii 

cheltuielilor totale. 

 

Denumire indicator Anul Profit Brut Total - mii lei Pondere în total - % 

Regii autonome 
2016 793 43,57% 

2015 1.266 20,69% 

Societăţi comerciale cu capital 

integral/majoritar de stat 

2016 1.027 56,43% 

2015 4.854 79,31% 

Total profit brut 
2016 1.820 100,00% 

2015 6.120 100,00% 
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10. Situaţ ia subvenţii lor  

  

 

 

Nr. Crt. 

 

 

Autoritate publică locală 

 

 

Anul 

Subvenţii / transferuri 

Total 
din care: 

de exploatare de investiţii 

mii lei mii lei mii lei 

1 2  3=4+5 4 5 

1 Consiliul Judeţean Arad 2016 12.155 2700 9.455 

2015 84.144 1.700 82.444 

 

În anul 2016 se observă o reducere faţă de anul 2015 a subvenţiilor totale cu suma de 71.989 mii lei. 

 

11. Situaţ ia  arieratelor înregistrate de  operatorii  economici   

 

 

 

Nr. Crt. 

 

 

Autoritate 

publică locală 

 

 

Anul 

Arierate 

total din care: 

Bugetul 

general consolidat 

alţi 

creditori 

mii lei mii lei mii lei 

1 2 3     4=5+6 5 6 

1 CJA 2016 0 0 0 

2015 0 0 0 

 

În  ceea  ce  priveşte  situaţia  arieratelor  la  nivelul  celor  3  operatori  economici monitorizaţi în anul 

2016, se observă inexistenţa acestora atât în anul de referimţa cit şi in anul 2015. 
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12. Situaţ ia numărului  efectiv de personal la sfârşitul perioadei de raportare şi  a numărului 

mediu de personal  

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Autoritate 

publică locală 

 

Anul 

 

Număr mediu lunar de personal 

 

Număr total de personal la 

sfârşitul perioadei 

0 1 2 3 4 

1 CJA    2016 977 1.001 

   2015 327 994 

 

În ceea ce priveşte numărul total al personalului angajat în cadrul operatorilor economici cu 

patrimoniu/capital majoritar/integral de stat la sfârşitul anului 2016 se constată o creştere a 

numărului de personal cu 7 persoane faţă de anul 2015. 

   

 

Director Executiv,        Întocmit,  

Gheorghina RIBOVICI                  Dan BUDA                                                                  
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13. Anexe  

 

13.1.  Anexe Consiliul Judeţean Arad 

 

ANEXA 1 
     

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

      

      Denumire operator economic   

CUI  operator economic           

Denumire autoritate publică 
tutelară CONSILIUL JUDETEAN ARAD 

Forma de organizare            

      
Denumire indicator 

Unitate de 
măsură 

2015 2016 Diferente Explicaţii diferenţe 

0 1 2 3 4=3-2 5 

Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau 
BL F10 Rd 100) 

mii lei 

99,545 115,422 15,877 

CAA - Principalele diferente 
sunt: rezerve reevaluare 
2016 -5.573 mii lei;  alte 
rezerve 12.267 mii lei     
RAAZL - Constituire de 
provizioane                                               
SC Aeroport Arad SA - 
Diferente din reevaluare 
cladiri si terenuri la valoare 
justa la data de 31.12.2016 
in suma de 1888 mii 
lei,reducere rezultat 
reportat cu 15 mii lei prin 
cont 105,  si pierdere  
iregistrata in 2016 de  1492 
mii lei.. 

Total active (BS F10Rd 4+9+10 
sau BL F10 Rd 25+41+42) 

mii lei 

497,155 533,409 36,254   
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Active imobilizate (BS F10 Rd 4 
sau BL F10 Rd 19) 

mii lei 

416,622 487,230 70,608 

CAA - Cresterea investiţiilor 
puse în funcţiune ca urmare 
a implementarii 
programului POS Mediu 
(137.641 mii lei); Cresterea 
valorica cladiri cu 5.637 mii 
lei  datorita reevaluarii la 
31.12.2016                                                   
SC Aeroportul Arad SA - 
Realizarea 
investitiei"Transformare 
terminal cargo in terminal 
pasageri"  : constructii 
6799mii lei, achizitii 
mijloace fixe 742 mii lei, 
imobilizari in curs 225mii 
lei', reeval teren 566 mii lei, 
amenajare teren 35 mii lei,  
rerevaluare cladiri 1363 mii 
lei,imobilizari puse in 
functiune 1118 mii lei, 
amortizarea inregistrata 
pentru mijloacele fixe ale 
societatii in suma de 1527 
mii lei, ajustari pentru 
depreciere cladiri 1570 mii 
lei si iesiri de mijloace fixe 
in suma de 340 mii lei si 
iesiri de la imob.in curs 145 
mii lei, iesiri imob 
necorporale 35 mii lei,  

Active circulante (curente) (BS 
F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41) 

mii lei 

80,286 47,992 -32,294 

CAA - Principalele influenţe 
în reducerea valorii 
activelor circulante:  
scaderea valorii 
disponibilităţilor în casă și 
conturi la bănci cu 22.063 
mii lei, scădeea creanţelor 
cu 10.189 mii lei                                                                  
RAAZL - Crestere a 
stocurilor, creantelor 
comerciale si a 
disponibilitatilor                                                                                    
SC Aeroportul Arad SA - 
Scaderea stocurilor (67 mii 
lei), a tva-ului de rambursat 
de ANAF((979 mii lei) si a 
disponibilitatilor (447 mii 
lei), alte creante (49 mii lei) 

Datorii totale (e+f)  mii lei 

78,703 101,498 22,795 

SC Aeroportul Arad SA - Se 
refera la efecte comert de 
platit -bilete la ordin emise 
in valuta cu scadenta de 
2017 si 2018( diferente de 
curs valutar aferente) 
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        e) datorii cu scadenţa până 
la 1 an (curente)  (BS F 10 Rd 11 
sau BL F10 Rd 53) 

mii lei 

23,245 32,527 9,282 

CAA - Influenţe au avut 
creșterea datoriilor 
comerciale cu 13.535 mii lei 
și scăderii altor datorii cu 
4.170 mii lei                                                                                                        
SC Aeroportul Arad SA - Se 
refera la efecte comert de 
platit (bilete la ordin emise 
cu scadente in anul curent) 

        f)  datorii cu scadenţa peste 
1 an  (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 
Rd 64) 

mii lei 

55,458 68,971 13,513 

CAA - Influente au avut 
cresterea la capitolul alte 
datorii a valorii creditului 
pentru proiectul POS Mediu 
cu 10.073 mii lei si cresterii 
valorii altor datorii cu 2.832 
mii lei reprezentând 
cresterea reţinerilor din 
FIDIC pentru contractele din 
POS-POIM Mediu                                                         
RAAZL - actualizare garantii 
concesionari cu cursul 
valutar                                                                                       
SC Aeroportul Arad SA - Se 
refera la efecte comert de 
platit (bilete la ordin emise 
cu scadente in anul 2018) 

Stocuri  (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 
Rd 26) 

mii lei 

1,137 1,802 665 

SC Aeroportul Arad SA - 
Reducerea materialelor din 
stoc 

Capital împrumutat (credite 
peste 1 an)      (BS sau BL F30 Rd 
145+ 148 +151 ) 

mii lei 

2,273 63,418 61,145 

CAA - Cresterea se 
datoreaza creditului pentru 
proiectul POS Mediu 

Rezerve (BS F 10 Rd 30  sau BL 
F10 Rd 91) 

mii lei 

59,636 72,332 12,696 

CAA - Cresterea se 
datoreaza in primul rand 
diferentelor de reevaluare 
la 31.12.2016 in suma de 
5.573 mii lei pecum si 
contabilizarii surselor 
constituite in contul IID 
conform reglementarilor 
OUG198/2005 modificata 
cu OUG 32/2014 

Imobilizari necorporale  (BS  F10 
Rd 1 sau BL F10 Rd 7) 

mii lei 

94 719 625 

SC Aeroportul Arad SA - 
Amortizare completa 
licenta 

   Subvenţii şi transferuri Total 
(a+b) * 

mii lei 

84,144 14,855 -69,289   
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         a) subvenţii / transferuri de 
investitii - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

82,444 12,155 -70,289 

CAA - Reducerea valorii este 
efectul inregistrarii, in 
conformitate cu 
OUG198/2005 modificata 
cu OUG 32/2014 a surselor 
de investitii primite de la 
UAT-uri ca surse proprii de 
finantare (incepand cu luna 
iunie 2014)                                                 
SC Aeroportul Arad SA - 
Compensatii (subventii ) 
pentru realizarea investitiei 
"Transformarea 
terminalului cargo in 
terminal de pasageri" 

         b) subvenţii / transferuri de 
exploatare  - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

1,700 2,700 1,000 

SC Aeroportul Arad SA - 
Transferuri pentru 
realizarea serviciului de 
interes economic general 
(SIEG) 

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 
62), din care: 

mii lei 

87,121 83,620 -3,501 

CAA - Reducerea  veniturilor 
totale a fost influentata de 
reducerea  veniturilor din 
penalitati cu suma de 5.170 
mii lei                                                                                                         
SC Aeroportul Arad SA - 
Transferuri pentru 
realizarea serviciului de 
interes economic general 
(SIEG) 

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 
rd 63) 

mii lei 

81,582 83,292 1,710 

RAAZL - Constituire de 
provizioane                                                                                    
SC Aeroportul Arad SA - 
Cresterea costurilor-
necesitatea autorizare la 
nivel European-rezolvarea 
unor neconformitati de 
infrastructura, dotari, etc 

Profit brut (BS sau BL F20 rd 64) mii lei 

6,120 1,820 -4,300 
RAAZL - Constituire de 
provizioane 

Pierdere brută  (BS sau BL F20 rd 
65) 

mii lei 

582 1,492 910 

SC Aeroportul Arad SA - Ca 
urmare a nerealizarii 
veniturilor proprii (realizate 
in procent de 66%)  si 
cresterii costurilor 

Profit net  (BS sau BL F 20 Rd 68) mii lei 

4,040 1,130 -2,910 
RAAZL - Constituire de 
provizioane 

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 
68) 

mii lei 

582 1,492 910 

SC Aeroportul Arad SA - Ca 
urmare a nerealizarii 
veniturilor proprii (realizate 
in procent de 66%)  si 
cresterii costurilor 
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Impozit pe profit (BS sau BL F20 
Rd 65) 

mii lei 

2,079 690 -1,389 
RAAZL - Cheltuieli cu 
provizioane nedeductibile 

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 
66) 

mii lei 

0 0 0   

Cheltuieli privind dobanzile (BS 
sau BL F20 Rd 56) 

mii lei 

129 35 -94 

CAA - Rambursarea 
integrala a creditului BERD 
pentru programul ISPA. 

Cifra de afaceri neta (BS sau BL 
F20 Rd 1) 

mii lei 

70,786 72,935 2,149 

CAA - Cresterea este 
influentata in principal 
cresterea veniturilor din 
activitatea de baza cu 1.424 
mii lei                                                                                    
SC Aeroportul Arad SA - 
Include compensatiile 
pentru SIEG carew au 
crescut in anul 2016 fata de 
2015 cu 1000 mii lei 

Profit din exploatare  (BS sau BL 
F20 Rd 43) 

mii lei 

7,028 2,262 -4,766 

CAA - Reducerea a fost 
influentata in principal de 
cresterea costurilor cu 
munca vie in suma de 3.370 
mii lei, a cheltielilor cu 
prestatii terti in suma de 
974 mii lei, a cheltuielilor cu 
impozite si taxe in suma  de 
82 mii lei                                                                          
RAAZL - Constituire de 
provizioane 

Plăţi restante total (c+d) mii lei 

5 5 0   

        c) plăţi restante - bugetul 
general consolidat (BS sau BL F30 
rd (9+17+18) ) 

mii lei 

0 0 0   

        d) plăţi restante - alţi 
creditori (BS sau BL F30 rd 
(16+19+23) ) 

mii lei 

5 5 0   

Număr mediu lunar de personal 
(BS sau BL F30 rd 24) 

nr. pers 

981 977 -4 

CAA - Cresterea se 
datoreaza functionarii 
companiei dupa o noua 
structura organizatorica 
incepand cu data de 
01.09.2016                                                                                                             
SC Aeroportul Arad SA - 
Scaderea numarului de 
salariati 

Număr total de personal la 
sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 
rd 25) 

nr. pers 

994 1,001 7 

CAA - Cresterea se 
datoreaza functionarii 
companiei dupa o noua 
structura organizatorica 
incepand cu data de 
01.09.2016                                                                                                 
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SC Aeroportul Arad SA - 
Scaderea numarului de 
salariati 

Dividende/vărsaminte de 
repartizat actionarilor (BS sau BL 
F30 Rd 203)  din care: 

mii lei 

2,159 779 -1,380 RAAZL - Scadere profit net 

         - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 204) 

mii lei 

0 0 0   

         - catre institutii publice 
locale (BS sau BL F30 Rd 205) 

mii lei 

2,159 779 -1,380 RAAZL - Scadere profit net 

         - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora  (BS sau BL 
F30 Rd 198) 

mii lei 

0 0 0   

Dividende/vărsaminte virate 
actionarilor  (BS sau BL F30 Rd 
208), din care: 

mii lei 

1,735 2,159 424   

   - dividende/varsaminte din 
profitul exercitiului financiar al 
anului precedent, (BS sau BL F30 
Rd 208), din care virate : 

mii lei 

1,735 2,159 424   

      - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 209), 

mii lei 

0 0 0   

      - catre institutii publice locale 
(BS sau BL F30 Rd 210), 

mii lei 

1,735 2,159 424   

       - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora (BS sau BL 
F30 Rd 203), 

mii lei 

0 0 0   

Capital social varsat (BL sau BS 
F30 Rd 191), din care: ** 

mii lei 

24,399 24,399 0   

               -  detinut de stat prin 
instituţii publice (BS sau BL F 30 
Rd 192) 

mii lei 

23,817 23,817 0   

                - deţinut indirect de 
societăţile cu capital de stat (BS 
sau BL F 30 Rd 187) 

mii lei 

0 0 0   
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                  - deţinut de regii 
autonome  (BS sau BL F 30 Rd 
191) 

mii lei 

572 572 0   

                   - deţinut de societăţile 
cu capital privat (BS sau BL F 30 
Rd 192) 

mii lei 

2 2 0 
SC Aeroportul Arad SA - SC 
Carpat Air SRL 

                   - deţinut de persoane 
fizice  (BS sau BL F 30 Rd 193) 

mii lei 

8 8 0 

SC Aeroportul Arad SA - 
Persoane fizice, angajati si 
fosti angajati ai 
Aeroportului Arad 

                     - deţinut de alte 
entităţi  (BS sau BL F 30 Rd 194) 

mii lei 

0 0 0   

 Patrimoniul regiei  (BS F 10 Rd 
26 sau BL F10 Rd 70) 

mii lei 

572 572 0   

Patrimoniul institutelor 
naţionale de cercetare-
dezvoltare  (BS F 10 Rd 27  sau  
BL F10 Rd 71) 

mii lei 

0 0 0   

Valoarea contabila neta a 
bunurilor imobile proprietate 
privata a statului, avute in 
evidentele contabile 

mii lei 

3,710 2,410 -1,300 CAA - Casari  

Valoarea contabila neta a 
bunurilor imobile proprietate 
publica a statului, avute in 
evidentele contabile 

mii lei 

441,471 440,552 -919 CAA - Reevaluari si casari 
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ANEXA 2a 
   

    

 
Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora 

    

    
Nr crt 

Operatorul economic beneficiar de 
subventie de exploatare 

Scopul subventiei Baza legala 

0 1 2 3 

1 SC Compania de Transport Public SA 
Arad 

activitatea de transport 
public judeţean de persoane 
prin curse regulate 

Legea serviciilor de transport public local 
92/10.04.2007 

Ordonanţa 97/30.08.1999 privind 
garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern 
și pe căi navigabile interioare 

Ordinul 353/23.11.2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local 
92/10.04.2007 

Ordinul 272/12.12.2007 pentru 
aprobarea Normelor - cadru privind 
stabilirea, ajustarea și modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport 
public local de persoane, emis de 
autoritatea naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice -A.N.R.S.C. 

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad 
nr.307/20.12.2013 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public judeţean 
de persoane 

Regulamentul (CE) nr.1370/2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și 
rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 si 
1107/70 ale Consiliului 

2 SC Aeroportul Arad SA compesatie pentru ducerea 
la indeplinire a obligatiei de 
serviciu de interes economic 
general incredintat 

Ordonanţa de urgenţă nr.61/29.06.2011 
pentru reglementarea unor măsuri 
privind finanţarea regiilor autonome 
aeroportuare cu specific deosebit, de 
interes local  
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Hotărârea Consiliului Judeţean Arad 
nr.14/30.01.2014 privind încredinţarea 
serviciului de interes economic general 
către SC Aeroportul Arad SA  

Decizia Comisiei din 20.12.2011 privind 
aplicarea art.106 alin.(2) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene în 
cazul ajutoarelor de stat sub formă de 
compensaţii pentru obligatia de serviciu 
public acordate anumitor inteprinderi 
cărora le-a fost încredinţată prestarea 
unui serviciu de interes economic general 

    

    

    

    ANEXA 2b 
   

    

 
Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora 

    

    
Nr crt 

Operatorul economic beneficiar de 
subventie de investitii 

Scopul subventiei* Baza legala 

0 1 2 3 

1       

2       

3       

    

    

 
Scopul subventiei* 

  

 
achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului, 

 

 
achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului, 

 

 
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital….). 

    



RRAAPPOORRTT  ppeennttrruu  aannuull  22001166  privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD, deţine o participaţie majoritară 

 

 
28 

 

 

13.2.  Anexe SC Aeroportul Arad SA 

 

 

Anexa 1 
     

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

      

      Denumire operator economic SC AEROPORTUL ARAD SA 

CUI  operator economic 5752187 

Denumire autoritate publică 
tutelară MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Forma de organizare  Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat  

      

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 

Anul 
precedent 

2015 

Anul 
curent 
2016 

Diferente Explicaţii diferenţe 

0 1 2 3 4=3-2 5 

Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau 
BL F10 Rd 88) 

mii lei 

16152 16563 411 

 Diferente din reevaluare 
cladiri si terenuri la valoare 
justa la data de 31.12.2016 
in suma de 1888 mii 
lei,reducere rezultat 
reportat cu 15 mii lei prin 
cont 105,  si pierdere  
iregistrata in 2016 de  1492 
mii lei.. 

Total active (BS F10Rd 4+9+10 
sau BL F10 Rd 19+35+36) 

mii lei 

25715 27179 1464   

Active imobilizate (BS F10 Rd 4 
sau BL F10 Rd 19) 

mii lei 

21008 26003 4995 

Realizarea 
investitiei"Transformare 
terminal cargo in terminal 
pasageri"  : constructii 
6799mii lei, achizitii 
mijloace fixe 742 mii lei, 
imobilizari in curs 225mii 
lei', reeval teren 566 mii lei, 
amenajare teren 35 mii lei,  
rerevaluare cladiri 1363 mii 
lei,imobilizari puse in 
functiune 1118 mii lei, 
amortizarea inregistrata 
pentru mijloacele fixe ale 
societatii in suma de 1527 
mii lei, ajustari pentru 
depreciere cladiri 1570 mii 
lei si iesiri de mijloace fixe 
in suma de 340 mii lei si 
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iesiri de la imob.in curs 145 
mii lei, iesiri imob 
necorporale 35 mii lei,  

Active circulante (curente) (BS 
F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35) 

mii lei 

4696 3154 -1542 

Scaderea stocurilor (67 mii 
lei), a tva-ului de rambursat 
de ANAF((979 mii lei) si a 
disponibilitatilor (447 mii 
lei), alte creante (49 mii lei) 

Datorii totale (a+b)  mii lei 

6426 7283 857 

Se refera la efecte comert 
de platit -bilete la ordin 
emise in valuta cu scadenta 
de 2017 si 2018( diferente 
de curs valutar aferente) 

        a) datorii cu scadenţa până 
la 1 an (curente)  (BS F 10 Rd 11 
sau BL F10 Rd 45) 

mii lei 

4065 4360 295 

Se refera la efecte comert 
de platit (bilete la ordin 
emise cu scadente in anul 
curent) 

        b)  datorii cu scadenţa peste 
1 an  (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 
Rd 56) 

mii lei 

2361 2923 562 

Se refera la efecte comert 
de platit (bilete la ordin 
emise cu scadente in anul 
2018) 

Stocuri  (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 
Rd 24) 

mii lei 

315 248 -67 
Reducerea materialelor din 
stoc 

Capital împrumutat (credite 
peste 1 an)      (BS sau BL F30 Rd 
145 +151 ) 

mii lei 

0 0 0   

Rezerve (BS F 10 Rd 30  sau BL 
F10 Rd 79) 

mii lei 

1312 1312 0   

Imobilizari necorporale  (BS  F10 
Rd 1 sau BL F10 Rd 6) 

mii lei 

0.8 0 -0.8 
Amortizare completa 
licenta 

   Subvenţii şi transferuri Total 
(c+d) * 

mii lei 

1700 5660 3960   

         c) subvenţii / transferuri de 
investitii - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

0 2960 2960 

Compensatii (subventii ) 
pentru realizarea investitiei 
"Transformarea 
terminalului cargo in 
terminal de pasageri" 

         d) subvenţii / transferuri de 
exploatare  - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

1700 2700 1000 

Transferuri pentru 
realizarea serviciului de 
interes economic general 
(SIEG) 

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 
61), din care: 

mii lei 

4091 4536 445 Transferuri SIEG 
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Cheltuieli totale (BS sau BL F20 
rd 62) 

mii lei 

4672 6028 1356 

Cresterea costurilor-
necesitatea autorizare la 
nivel European-rezolvarea 
unor neconformitati de 
infrastructura, dotari, etc 

Profit brut (BS sau BL F20 rd 63) mii lei 

0   0   

Pierdere brută  (BS sau BL F20 rd 
64) 

mii lei 

582 1492 910 

Ca urmare a nerealizarii 
veniturilor proprii (realizate 
in procent de 66%)  si 
cresterii costurilor 

Profit net  (BS sau BL F 20 Rd 67) mii lei 

0   0   

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 
68) 

mii lei 

582 1492 910 

Ca urmare a nerealizarii 
veniturilor proprii (realizate 
in procent de 66%)  si 
cresterii costurilor 

Impozit pe profit (BS sau BL F20 
Rd 65) 

mii lei 

0 0 0   

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 
66) 

mii lei 

0 0 0   

Cheltuieli privind dobanzile (BS 
sau BL F20 Rd 49) 

mii lei 

0 0 0   

Cifra de afaceri neta (BS sau BL 
F20 Rd 1) 

mii lei 

3085 3681 596 

Include compensatiile 
pentru SIEG carew au 
crescut in anul 2016 fata de 
2015 cu 1000 mii lei 

Profit din exploatare  (BS sau BL 
F20 Rd 36) 

mii lei 

0 0 0   

Plăţi restante total (e+f) mii lei 

5 5 0   

        e) plăţi restante - bugetul 
general consolidat (BS sau BL F30 
rd (9+17+18) ) 

mii lei 

0 0 0   

        f) plăţi restante - alţi 
creditori (BS sau BL F30 rd 
(5+15+16+19+23) ) 

mii lei 

5 5 0   

Număr mediu lunar de personal 
(BS sau BL F30 rd 24) 

nr. pers 

55 48 -7 
Scaderea numarului de 
salariati 

Număr total de personal la 
sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 
rd 25) 

nr. pers 

53 48 -5 
Scaderea numarului de 
salariati 
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Dividende/vărsaminte de 
repartizat actionarilor (BS sau BL 
F30 Rd 202)  din care: 

mii lei 

    0   

         - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 203) 

mii lei 

    0   

         - catre institutii publice 
locale (BS sau BL F30 Rd 204) 

mii lei 

    0   

         - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora  (BS sau BL 
F30 Rd 205) 

mii lei 

    0   

Dividende/vărsaminte virate 
actionarilor  (BS sau BL F30 Rd 
206), din care: 

mii lei 

    0   

   - dividende/varsaminte din 
profitul exercitiului financiar al 
anului precedent, (BS sau BL F30 
Rd 207), din care virate : 

mii lei 

    0   

      - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 208), 

mii lei 

    0   

      - catre institutii publice locale 
(BS sau BL F30 Rd 209), 

mii lei 

    0   

       - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora (BS sau BL 
F30 Rd 210), 

mii lei 

    0   

Capital social varsat (BL sau BS 
F30 Rd 190), din care: ** 

mii lei 

14168 14168 0   

               -  detinut de stat prin 
instituţii publice (BS sau BL F 30 
Rd 191) 

mii lei 

14158 14158 0 

Consiliul Judetean Arad 
99.9% si Consiliul local 
Curtici 

                - deţinut indirect de 
societăţile cu capital de stat (BS 
sau BL F 30 Rd 194) 

mii lei 

    0   

                  - deţinut de regii 
autonome  (BS sau BL F 30 Rd 
198) 

mii lei 

    0   

                   - deţinut de societăţile 
cu capital privat (BS sau BL F 30 
Rd 199) 

mii lei 

2 2 0 SC Carpat Air SRL 
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                   - deţinut de persoane 
fizice  (BS sau BL F 30 Rd 200) 

mii lei 

8 8 0 

Persoane fizice, angajati si 
fosti angajati ai 
Aeroportului Arad 

                     - deţinut de alte 
entităţi  (BS sau BL F 30 Rd 201) 

mii lei 

    0   

 Patrimoniul regiei  (BS F 10 Rd 
26 sau BL F10 Rd 70) 

mii lei 

    0   

Patrimoniul institutelor 
naţionale de cercetare-
dezvoltare  (BS F 10 Rd 27  sau  
BL F10 Rd 71) 

mii lei 

    0   

Valoarea de inventar/contabilă 
netă a bunurilor imobile 
proprietate privată a statului, 
asupra cărora deţineţi un drept 
real, altul decât cel de 
proprietate 

mii lei 

    0   

Valoarea de inventar a bunurilor 
proprietate publică a statului, 
asupra cărora deţineţi un drept 
de administrare, de concesiune 
sau de folosinţă cu titlu gratuit 

mii lei 

    0   
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13.3.  Anexe SC Compania de Apă Arad SA 

 

 

ANEXA 1 
     

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

      

      Denumire operator economic SC COMPANIA DE APA ARAD SA 

CUI  operator economic RO 1683483 

Denumire autoritate publică 
tutelară   

Forma de organizare  Societati/companii nationale cu capital social integral de stat  

      
Denumire indicator 

Unitate de 
măsură 

2015 2016 Diferente Explicaţii diferenţe 

0 1 2 3 4=3-2 5 

Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau 
BL F10 Rd 100) 

mii lei 

76,328 91,879 15,551 

Principalele diferente sunt: 
rezerve reevaluare 2016 -
5.573 mii lei;  alte rezerve 
12.267 mii lei 

Total active (BS F10Rd 4+9+10 
sau BL F10 Rd 25+41+42) 

mii lei 

463,331 497,652 34,321   

Active imobilizate (BS F10 Rd 4 
sau BL F10 Rd 19) 

mii lei 

391,308 457,239 65,931 

Cresterea investiţiilor puse 
în funcţiune ca urmare a 
implementarii programului 
POS Mediu (137.641 mii 
lei); Cresterea valorica 
cladiri cu 5.637 mii lei 
datorita reevaluarii la 
31.12.2016 

Active circulante (curente) (BS 
F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41) 

mii lei 

71,787 40,248 -31,539 

Principalele influenţe în 
reducerea valorii activelor 
circulante:  scaderea valorii 
disponibilităţilor în casă și 
conturi la bănci cu 22.063 
mii lei, scădeea creanţelor 
cu 10.189 mii lei 

Datorii totale (e+f)  mii lei 

71,450 93,178 21,728   

        e) datorii cu scadenţa până 
la 1 an (curente)  (BS F 10 Rd 11 
sau BL F10 Rd 53) 

mii lei 

19,031 27,854 8,823 

Influenţe au avut creșterea 
datoriilor comerciale cu 
13.535 mii lei și scăderii 
altor datorii cu 4.170 mii lei 



RRAAPPOORRTT  ppeennttrruu  aannuull  22001166  privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD, deţine o participaţie majoritară 

 

 
34 

 

        f)  datorii cu scadenţa peste 
1 an  (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 
Rd 64) 

mii lei 

52,419 65,324 12,905 

Influente au avut cresterea 
la capitolul alte datorii a 
valorii creditului pentru 
proiectul POS Mediu cu 
10.073 mii lei si cresterii 
valorii altor datorii cu 2.832 
mii lei reprezentând 
cresterea reţinerilor din 
FIDIC pentru contractele din 
POS-POIM Mediu 

Stocuri  (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 
Rd 26) 

mii lei 

807 1,519 712   

Capital împrumutat (credite 
peste 1 an)      (BS sau BL F30 Rd 
145+ 148 +151 ) 

mii lei 

2,273 63418 61,145 

Cresterea se datoreaza 
creditului pentru proiectul 
POS Mediu 

Rezerve (BS F 10 Rd 30  sau BL 
F10 Rd 91) 

mii lei 

54,745 67,013 12,268 

Cresterea se datoreaza in 
primul rand diferentelor de 
reevaluare la 31.12.2016 in 
suma de 5.573 mii lei 
pecum si contabilizarii 
surselor constituite in 
contul IID conform 
reglementarilor 
OUG198/2005 modificata 
cu OUG 32/2014 

Imobilizari necorporale  (BS  F10 
Rd 1 sau BL F10 Rd 7) 

mii lei 

92 714 622   

   Subvenţii şi transferuri Total 
(a+b) * 

mii lei 

82,444 9,195 -73,249   

         a) subvenţii / transferuri de 
investitii - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

82,444 9,195 -73,249 

Reducerea valorii este 
efectul inregistrarii, in 
conformitate cu 
OUG198/2005 modificata 
cu OUG 32/2014 a surselor 
de investitii primite de la 
UAT-uri ca surse proprii de 
finantare (incepand cu luna 
iunie 2014) 

         b) subvenţii / transferuri de 
exploatare  - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

0 0 0   

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 
62), din care: 

mii lei 

79,038 74,804 -4,234 

Reducerea  veniturilor 
totale a fost influentata de 
reducerea  veniturilor din 
penalitati cu suma de 5.170 
mii lei 

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 
rd 63) 

mii lei 

74,184 73,777 -407   
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Profit brut (BS sau BL F20 rd 64) mii lei 

4854 1,027 -3,827   

Pierdere brută  (BS sau BL F20 rd 
65) 

mii lei 

0 0 0   

Profit net  (BS sau BL F 20 Rd 68) mii lei 

2985 588 -2,397   

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 
68) 

mii lei 

0 0 0   

Impozit pe profit (BS sau BL F20 
Rd 65) 

mii lei 

1868 439 -1,429   

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 
66) 

mii lei 

0 0 0   

Cheltuieli privind dobanzile (BS 
sau BL F20 Rd 56) 

mii lei 

129 35 -94 

Rambursarea integrala a 
creditului BERD pentru 
programul ISPA. 

Cifra de afaceri neta (BS sau BL 
F20 Rd 1) 

mii lei 

63870 65,284 1,414 

Cresterea este influentata 
in principal cresterea 
veniturilor din activitatea de 
baza cu 1.424 mii lei  

Profit din exploatare  (BS sau BL 
F20 Rd 43) 

mii lei 

5926 1548 -4,378 

Reducerea a fost influentata 
in principal de cresterea 
costurilor cu munca vie in 
suma de 3.370 mii lei, a 
cheltielilor cu prestatii terti 
in suma de 974 mii lei, a 
cheltuielilor cu impozite si 
taxe in suma  de 82 mii lei 

Plăţi restante total (c+d) mii lei 

0 0 0   

        c) plăţi restante - bugetul 
general consolidat (BS sau BL F30 
rd (9+17+18) ) 

mii lei 

0 0 0   

        d) plăţi restante - alţi 
creditori (BS sau BL F30 rd 
(16+19+23) ) 

mii lei 

0 0 0   

Număr mediu lunar de personal 
(BS sau BL F30 rd 24) 

nr. pers 

892 898 6 

Cresterea se datoreaza 
functionarii companiei dupa 
o noua structura 
organizatorica incepand cu 
data de 01.09.2016 

Număr total de personal la 
sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 
rd 25) 

nr. pers 

908 927 19 

Cresterea se datoreaza 
functionarii companiei dupa 
o noua structura 
organizatorica incepand cu 
data de 01.09.2016 
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Dividende/vărsaminte de 
repartizat actionarilor (BS sau BL 
F30 Rd 203)  din care: 

mii lei 

1632 292 -1,340   

         - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 204) 

mii lei 

0 0 0   

         - catre institutii publice 
locale (BS sau BL F30 Rd 205) 

mii lei 

1632 292 -1,340   

         - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora  (BS sau BL 
F30 Rd 198) 

mii lei 

0 0 0   

Dividende/vărsaminte virate 
actionarilor  (BS sau BL F30 Rd 
208), din care: 

mii lei 

1434 1632 198   

   - dividende/varsaminte din 
profitul exercitiului financiar al 
anului precedent, (BS sau BL F30 
Rd 208), din care virate : 

mii lei 

1434 1632 198   

      - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 209), 

mii lei 

0   0   

      - catre institutii publice locale 
(BS sau BL F30 Rd 210), 

mii lei 

1434 1632 198   

       - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora (BS sau BL 
F30 Rd 203), 

mii lei 

0   0   

Capital social varsat (BL sau BS 
F30 Rd 191), din care: ** 

mii lei 

9659 9659 0   

               -  detinut de stat prin 
instituţii publice (BS sau BL F 30 
Rd 192) 

mii lei 

9659 9659 0   

                - deţinut indirect de 
societăţile cu capital de stat (BS 
sau BL F 30 Rd 187) 

mii lei 

0 0 0   

                  - deţinut de regii 
autonome  (BS sau BL F 30 Rd 
191) 

mii lei 

0 0 0   

                   - deţinut de societăţile 
cu capital privat (BS sau BL F 30 
Rd 192) 

mii lei 

0 0 0   
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                   - deţinut de persoane 
fizice  (BS sau BL F 30 Rd 193) 

mii lei 

0 0 0   

                     - deţinut de alte 
entităţi  (BS sau BL F 30 Rd 194) 

mii lei 

0 0 0   

 Patrimoniul regiei  (BS F 10 Rd 
26 sau BL F10 Rd 70) 

mii lei 

0 0 0   

Patrimoniul institutelor 
naţionale de cercetare-
dezvoltare  (BS F 10 Rd 27  sau  
BL F10 Rd 71) 

mii lei 

0 0 0   

Valoarea contabila neta a 
bunurilor imobile proprietate 
privata a statului, avute in 
evidentele contabile 

mii lei 

3710 2410 -1,300 Casari  

Valoarea contabila neta a 
bunurilor imobile proprietate 
publica a statului, avute in 
evidentele contabile 

mii lei 

411167 410248 -919 Reevaluari si casari 
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13.4.  Anexe RA Administratia Zonei Libere Curtici-Arad 

 

 

ANEXA 1 
     

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

      

      Denumire operator economic R.A ADMINISTRATIA  ZONEI LIBERE  CURTICI ARAD 

CUI  operator economic 11961641 

Denumire autoritate publică 
tutelară   

Forma de organizare  Regii autonome infiintate de stat  

      

Denumire indicator 
Unitate 

de 
măsură 

2015 2016 Diferente Explicaţii diferenţe 

0 1 2 3 4=3-2 5 

Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau 
BL F10 Rd 88) 

mii lei 

7065 6980 -85 CONSTITUIRE PROVIZIOANE 

Total active (BS F10Rd 4+9+10 
sau BL F10 Rd 19+35+36) 

mii lei 

8109 8578 469 DETALII  IN SUBCLASE 

Active imobilizate (BS F10 Rd 4 
sau BL F10 Rd 19) 

mii lei 

4306 3988 -318 

ACTIVELE SUNT INREG. LA 
VAL. NETA,AMORTIZARE N 
2016 

Active circulante (curente) (BS 
F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35) 

mii lei 

3803 4590 787 

STOCURI 
SUPLIMENTARE,CREANTE 
COMERC. DISPON, CRESCUT 

Datorii totale (e+f)  mii lei 

827 1037 210 DETALII  IN SUBCLASE 

        e) datorii cu scadenţa până 
la 1 an (curente)  (BS F 10 Rd 11 
sau BL F10 Rd 45) 

mii lei 

149 313 164 

TVA  DE PLATA  
CRESCUT,AJUSTARE TAXA, 
IMPOZIT PE PROFIT 

        f)  datorii cu scadenţa peste 
1 an  (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 
Rd 56) 

mii lei 

678 724 46 

VAL. GARANTII 
CONCESIONARI , 
ACTUALIZATA  VALUTAR 

Stocuri  (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 
Rd 24) 

mii lei 

15 35 20 

OBIECT DE INVENTAR IN 
STOC/ NEDATE IN 
FOLOSINTA 

Capital împrumutat (credite 
peste 1 an)      (BS sau BL F30 Rd 
138 +144 ) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Rezerve (BS F 10 Rd 30  sau BL 
F10 Rd 79) 

mii lei 

3579 4007 428 
REZERVA CONSTITUITA DIN 
PROFITUL ANULUI 2015 40% 
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Imobilizari necorporale  (BS  F10 
Rd 1 sau BL F10 Rd 6) 

mii lei 

1 5 4 ACHIZITIA DE NOI LICENTE 

   Subvenţii şi transferuri Total 
(a+b) * 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

         a) subvenţii / transferuri de 
investitii - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

         b) subvenţii / transferuri de 
exploatare  - sume primite de la 
buget cu aceasta destinatie, in 
cursul anului 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 
61), din care: 

mii lei 

3992 4280 288 CA   A CRESCUT 

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 
rd 62) 

mii lei 

2726 3487 761 
CONSTITUIE  DE 
PROVIZIOANE 

Profit brut (BS sau BL F20 rd 63) mii lei 

1266 793 -473 
CONSTITUIE  DE 
PROVIZIOANE 

Pierdere brută  (BS sau BL F20 rd 
64) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Profit net  (BS sau BL F 20 Rd 67) mii lei 

1055 542 -513 
CONSTITUIE  DE 
PROVIZIOANE 

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 
68) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Impozit pe profit (BS sau BL F20 
Rd 65) 

mii lei 

211 251 40 
CHELT. CU PROVIZ. 
NEDEDUCTIB. FISCAL 

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 
66) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Cheltuieli privind dobanzile (BS 
sau BL F20 Rd 49) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Cifra de afaceri neta (BS sau BL 
F20 Rd 1) 

mii lei 

3831 3970 139 CRESTERE ECONOMICA 

Profit din exploatare  (BS sau BL 
F20 Rd 36) 

mii lei 

1102 714 -388 
CONSTITUIE  DE 
PROVIZIOANE 

Plăţi restante total (c+d) mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 
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        c) plăţi restante - bugetul 
general consolidat (BS sau BL 
F30 rd (9+17+18) ) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

        d) plăţi restante - alţi 
creditori (BS sau BL F30 rd 
(16+19+23) ) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Număr mediu lunar de personal 
(BS sau BL F30 rd 24) 

nr. pers 

34 31 -3 
CRESTEREA 
PRODUCTIVITATII   MUNCII 

Număr total de personal la 
sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 
rd 25) 

nr. pers 

33 26 -7 
CRESTEREA 
PRODUCTIVITATII   MUNCII 

Dividende/vărsaminte de 
repartizat actionarilor (BS sau BL 
F30 Rd 195)  din care: 

mii lei 

527 487 -40 DIMNUARE PROFIT NET 

         - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 196) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

         - catre institutii publice 
locale (BS sau BL F30 Rd 197) 

mii lei 

527 487 -40 DIMNUARE PROFIT NET 

         - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora  (BS sau BL 
F30 Rd 198) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Dividende/vărsaminte virate 
actionarilor  (BS sau BL F30 Rd 
199), din care: 

mii lei 

301 527 226 
PROFIT NET AN 2015  MAI  
MARE DECAT IN 2014 

   - dividende/varsaminte din 
profitul exercitiului financiar al 
anului precedent, (BS sau BL F30 
Rd 200), din care virate : 

mii lei 

301 527 226 
PROFIT NET AN 2015  MAI  
MARE DECAT IN 2014 

      - catre institutii publice 
centrale (BS sau BL F30 Rd 201), 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

      - catre institutii publice locale 
(BS sau BL F30 Rd 202), 

mii lei 

301 527 226 
PROFIT NET AN 2015  MAI  
MARE DECAT IN 2014 

       - catre alti actionari la care 
statul/ unitatile administrativ 
teritoriale /institutiile publice 
detin direct/indirect actiuni sau 
participatii indiferent de 
ponderea acestora (BS sau BL 
F30 Rd 203), 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Capital social varsat (BL sau BS 
F30 Rd 183), din care: ** 

mii lei 

572 572 0 
NU E CAZUL/ NU AU AVUT 
LOC MODIFICARI 
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               -  detinut de stat prin 
instituţii publice (BS sau BL F 30 
Rd 184) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

                - deţinut indirect de 
societăţile cu capital de stat (BS 
sau BL F 30 Rd 187) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

                  - deţinut de regii 
autonome  (BS sau BL F 30 Rd 
191) 

mii lei 

572 572 0 
NU E CAZUL/ NU AU AVUT 
LOC MODIFICARI 

                   - deţinut de societăţile 
cu capital privat (BS sau BL F 30 
Rd 192) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

                   - deţinut de persoane 
fizice  (BS sau BL F 30 Rd 193) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

                     - deţinut de alte 
entităţi  (BS sau BL F 30 Rd 194) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

 Patrimoniul regiei  (BS F 10 Rd 
26 sau BL F10 Rd 70) 

mii lei 

572 572 0 
NU E CAZUL/ NU AU AVUT 
LOC MODIFICARI 

Patrimoniul institutelor 
naţionale de cercetare-
dezvoltare  (BS F 10 Rd 27  sau  
BL F10 Rd 71) 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Valoarea contabila neta a 
bunurilor imobile proprietate 
privata a statului, avute in 
evidentele contabile 

mii lei 

0 0 0 NU E CAZUL 

Valoarea contabila neta a 
bunurilor imobile proprietate 
publica a statului, avute in 
evidentele contabile 

mii lei 

30304 30304 0 
NU E CAZUL/ NU AU AVUT 
LOC MODIFICARI 

  
    

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenţii, se vor completa şi anexele 2a si 2b - Situaţia subvenţiilor 
pe domenii de activitate şi scopul acestora 

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de 
organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL  

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale. 

      Se vor transmite autorităţii publice tutelare şi informaţii despre: 

1.      modificările strategice în funcţionarea operatorului economic în cursul anului 2016 (fuziuni, divizări, transformări, 
modificări ale capitalului social); 

2.      evoluţia performanţei economice a operatorului economic: reducerea plăţilor restante, profitul, in anul 2016 faţă de 
anul 2015 ; 

3.      politicile economice, sociale, costurile şi avantajele acestora; 

4.      alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorităţii publice tutelare. 

      Legenda BL= Bilant lung 
  

 
BS= Bilant scurt 
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 F= Formularul 

  

 
Rd= Randul 

   

       


