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1. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE 
 
 

1.1.  Prezentare 
 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (”CE Oltenia” sau ”Compania” sau ”Societatea”) este o 

societate pe acţiuni, înfiinţată în conformitate cu prevederile HG nr. 1024/2011 privind unele măsuri 

de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia 

S.A., prin fuziunea prin contopire a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., 

Societăţii Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societăţii Comerciale Complexul Energetic 

Turceni S.A. şi Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia S.A. 

 

Societatea este administrată în sistem dualist, de către un Directorat (format din 5 membri) aflat sub 

supravegherea unui Consiliu de Supraveghere (format din 7 membri). 

 

La data de 30.06.2018, componenţa Consiliului de Supraveghere (CS) al CE Oltenia era următoarea: 

 

Numele şi prenumele Calitatea 
Neexecutiv 

(DA/NU) 

BOBÂLCĂ Cornel preşedinte DA 

CODESCU Dan membru DA 

MARIN Florin membru DA 

GHELASI Robert membru DA 

MICU Mirela Cristina membru DA 

CUDRIC Valentin membru DA 

FĂTU Simona Carmen membru DA 

 

 

Actualii membri ai Consiliului de Supraveghere au fost numiți în cadrul ședinţelor Adunării Generale 

a Acționarilor din data de 14.09.2016, respectiv din data de 12.10.2016, ca urmare a finalizarii 

selectiei conform prevederilor OUG nr. 109/2011.  

 

În cadrul Consiliului de Supraveghere functionează patru comitete consultative, fiecare dintre acestea 

având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere. 

 

La data de 30.06.2018, componenţa comitetelor consultative organizate în cadrul consiliului de 

supraveghere era următoarea: 
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Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) 

 

Componenţa: 

 

BOBÂLCA Cornel (presedinte), CODESCU Dan, MARIN Florin, MICU Mirela-Cristina, FĂTU 

Simona-Carmen 

 

Obiectiv:  

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de acțiune şi 

supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare şi selecție) a conducerii administrative si 

executive a companiei (membrii Directorat, directori executivi). 

 

Principalele atribuții:  

 Propunerea de nominalizare a membrilor Directoratului pe baza interviurilor din lista scurtă 

prezentată de firma de consultanță contractata (conform prevederilor legale din OUG nr. 

109/2011); 

 Pregătirea şi negocierea contractelor de mandat, inclusiv a alegerii şi setării KPI pentru membrii 

aleși ai Directoratului; 

 Analiza anuală a performanțelor specificate prin contractele de mandat fiecărui membru al 

Directoratului; 

 

Comitetul de Audit 

 

Componenţa: 

 

GHELASI Robert (preşedinte), CODESCU Dan, MARIN Florin, MICU Mirela-Cristina şi CUDRIC 

Valentin 

 

Obiectiv:  

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de 

supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului 

intern, procesul de audit, şi procesul organizaţional de monitorizare a conformităţii cu legile, 

regulamentele şi codul de conduită. 

 

Principalele atribuții: 

 

 Elaborează recomandări pentru Consiliul de Supraveghere referitoare la auditul intern, controlul 

intern şi raportarea financiară, precum şi în ceea ce privește celelalte domenii economico-

financiare; 

 Monitorizează procesul de raportare financiară şi de management, precum şi planul financiar al 

companiei; 

 Monitorizează procesul de elaborare a situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 

anuale consolidate; 
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 Monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale individuale şi al situaţiilor financiare 

anuale consolidate; 

 Analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit semnalate de firma de 

audit, în special cu privire la deficienţe ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de 

raportare financiară; 

 Verifică amploarea şi abordarea propusă a auditorilor statutari externi, inclusiv coordonarea 

eforturilor de audit statutar extern cu auditul intern; 

 Verifică performanţa auditorilor interni şi va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din 

funcţie a acestora; 

 

 

Comitetul de Strategie și Dezvoltare 

 

Componenţa: 

 

MARIN Florin (preşedinte), GHELASI Robert şi FĂTU Simona-Carmen 

 

Obiectiv:  

 

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO şi prin CS consilierea Directoratului în îndeplinirea 

responsabilităţilor proprii de acțiune şi supraveghere pe linie de strategie  şi de dezvoltare (investiţii). 

 

Principalele atribuții: 

 

 Consilierea Consiliului de Supraveghere, Directoratului şi a compartimentelor de specialitate pe 

bază de analize proprii în : 

o Proiectul planului de administrare al CS; 

o Alinierea Componentei de Management a Directoratului la Planul de administrare al 

CS; 

o Analiza proiectelor strategice pentru societate  

o alegerea celei mai potrivite structuri de finanţare OPEX şi CAPEX; 

 

 Consilierea CS, Directoratului şi a compartimentelor de specialitate în toate fazele necesare 

realizării primei emisiuni de acțiuni (IPO) a companiei; 

 

 Consilierea în domeniul metodologiilor şi analizelor cost – beneficiu pe cele mai importante 

proiecte ale companiei. 

 

Comitetul de reglementare şi relatii cu autorităţile publice 

 

Componență:  

MICU Mirela-Cristina (preşedinte), BOBÂLCĂ Cornel şi CUDRIC Valentin 
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Obiectiv:  

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO şi prin CS consilierea Directoratului în îndeplinirea 

responsabilităţilor proprii de acțiune şi supraveghere pe linie de reglementare si relatii cu autoritatile 

publice. 

 

Principalele atribuții: 

 

 asistă Consiliul de Supraveghere în analiza activităţii de reglementare şi a obligaţiilor 

legale ce revin societăţii în acest domeniu; 

 monitorizează îndeplinirea de către societate a obligaţiilor prevăzute de reglementările 

incidente activităţii desfăşurate; 

 analizează şi înaintează Consiliului de Supraveghere propuneri cu privire la cadrul de 

reglementare; 

 monitorizează relaţiile de colaborare cu autorităţile publice şi asistă Consiliul de Supraveghere 

în stabilirea şi gestionarea politicii de colaborare. 

 
1.2. Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2017 

 
1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2017 
 
În semestrul I 2018 s-au adoptat 24 de Hotărâri în cadrul celor 21 de şedinţe desfăşurate, după cum 

urmează: 
 

Nr. si data sedintei Nr. si data sedintei Nr. si data sedintei 

HCS nr. 1/11.01.2018 HCS nr. 10 si 11/16.02.2018 HCS nr. 18/27.04.2018 

HCS nr. 2 si 3/19.01.2018 HCS nr. 12/01.03.2018 HCS nr. 19/09.05.2018 

HCS nr. 4/29.01.2018 HCS nr. 13/15.03.2018 HCS nr. 20/15.05.2018 

HCS nr. 5/29.01.2018 HCS nr. 14/30.03.2018 HCS nr. 21/24.05.2018 

HCS nr. 6/05.02.2018 HCS nr. 15/11.04.2018 HCS nr. 22/25.05.2018 

HCS nr. 7/08.02.2018 HCS nr. 16/13.04.2018 HCS nr. 23/14.06.2018 

HCS nr. 8 si 9/12.02.2018 HCS nr. 17/19.04.2018 HCS nr. 24/21.06.2018 

 

1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere 
 

În continuare se prezintă în Extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în 

cursul semestrului I al anului 2018. 

 

HCS nr. 2/19.01.2018 

Aprobarea demararii procedurii de achizitie pentru atribuirea unui contract avand ca obiect 

„Reabilitarea si modernizarea turboagregatului si a instalatiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului 

nr. 5 al S.E. Rovinari”, la noua valoare estimata.  

Aprobarea demararii procedurii de atribuire de tip Licitaţie deschisă si a contractului rezultat, ce 

urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect 

furnizarea de ,,Utilaje de construcţii şi echipamente în leasing financiar”, pentru EMC Roşia-

Rovinari din cadrul Direcţiei Minere Tg Jiu. 
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HCS nr. 6/05.02.2018 

Avizarea  Planului de restructurare, reorganizare şi eficientizare 2016 – 2020 al Societăţii Complexul 

Energetic Oltenia SA, revizia 3. 

Avizarea Planului de disponibilizare de personal 2017-2018 al Societatii Complexul Energetic Oltenia 

S.A., revizia 1. 

Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Complexul Energetic Oltenia 

S.A. 

 

HCS nr. 10/16.02.2018 

Avizarea incheierii unui contract de comodat, pe o perioada de 20 ani cu posibilitatea de prelungire, 

între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de comodant şi Consiliul Local Târgu Jiu 

în calitate de comodatar, obiectul contractului fiind activele cu caracter social situate în vatra de sat 

Drăgoieni. 

 

HCS nr. 13/15.03.2018 

Avizarea promovarii cererii de chemare în judecată a S.C. BVA COAL S.R.L. Constanţa pentru suma 

de 9.961.654,64 lei, sumă ce reprezintă penalităţi de întârziere pentru neîndeplinirea contractului nr. 

2964 /CEO/ din data de 19.12.2014 conform facturii fiscale nr. 279344 din 03.07.2015. 

Aprobarea demararii procedurii de atribuire de tip Licitaţie deschisă, ce urmează a fi organizată de 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect ,,Servicii de reparaţii capitale la 

locomotive”, pentru E.L.CFU Motru. 

 

HCS nr. 14/30.03.2018 

Avizarea inchirierii Hostelului Maiami activ aflat in patrimoniul Societatii Complexul Energetic 

Oltenia S.A., cu o publicitate adecvata, anuntul urmand sa fie mentinut minim 60 zile.   

 

HCS nr. 15/11.04.2018 

Avizarea situatiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.  intocmite pentru 

exercitiul financiar 2017 insotite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor si 

Anexa nr. 1 la Raportul Administratorilor. 

Avizarea repartizarii profitului net aferent anului 2017 

Avizarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere 

pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2017, pentru fiecare membru, pe perioada derularii 

mandatului in exercitul financiar 2017. 

Aprobarea documentatiei actualizata Studiu de fezabilitate „Reabilitare si modernizarea blocului nr. 5 

de 330 MW, pe lignit” din cadrul SE Rovinari. 

 

HCS nr. 17/19.04.2018 

Aprobarea încheierii acordului cadru de furnizare ,,Uree granulata pentru uz industrial” pe o perioada 

de derulare de 24  luni, cu S.C. Azochim S.R.L. (promitent furnizor 1) si S.C. Biz Solutions S.R.L. 

(promitent furnizor 2) la valorile rezultate în urma procedurii de licitaţie deschisă din data de 

12.03.2018. 

 

HCS nr. 20/15.05.2018 

Avizarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare, de la o 

societate/cabinet de avocatura, in functie de specializarea acestora, pentru exercitarea de catre C.E. 

Oltenia S.A. a drepturilor procesuale privind contestarea celor doua masuri, nr. 4.9. si nr. 4.10,  

dispuse prin Dispozitia Obligatorie nr. CRR-AIF 986/18.04.2018 emisa de  A.N.A.F. – D.G.R.F.P. 

Craiova – Compartimentul Gorj si mandatarea Directoratului C.E. Oltenia S.A. pentru efectuarea 

demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor de consultanta juridica, de asistenta si 
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reprezentare in instanta a intereselor societatii pentru masurile nr. 4.9. si nr. 4.10 dispuse prin 

Dispozitia obligatorie nr.CRR-AIF 986/18.04.2018 emisa de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – 

Compartimentul Gorj. 
 

HCS nr. 22/25.05.2018 

Avizarea transmiterii prin contracte de donație încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia 

S.A. în calitate de donator și Arhiepiscopia Craiovei, în calitate de donatar, a activelor Biserici, 

cimitire si terenuri aferente din patrimoniul societății. 

 

HCS nr. 24/21.06.2018 

Aprobarea demararii procedurii de achiziţie de tip Licitație deschisă, având ca obiect ,,Demontarea, 

transportul, montarea, reparaţia generală şi modernizarea benzilor transportoare inclusiv excavatoare 

din depozitul nou de cărbune al carierei Roşia”. 

 

1.3. Activitatea comitetelor consultative 

 

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare 
 

In cursul anului 2018 activitatea Comitetului de nominalizare si remunerare s-a concretizat in 

desfasurarea unor sedinte dedicate in principal efecturarii de analize si elaborarii de recomandari catre 

Consiliul de Supraveghere, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice. 

 

In semestrul I al anului 2018 au avut loc 4 ședințe ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare in 

urma cărora au fost adoptate un număr de 4 recomandari după cum urmează: 

-RCNR nr. 1/26.03.2018 

-RCNR nr. 2/27.04.2018 

-RCNR nr. 3/15.05.2018 

-RCNR nr. 4/07.06.2018 

 

Sedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare desfasurate in cursul semestrului I al anului 

2018, au dezbatut in principal urmatoarele subiecte: 

- Aprobarea „Chestionarului de evaluare anuala individuala a directorilor societatii”, 

chestionar completat de catre toti membrii Consiliului de Supraveghere (care si-au exercitat 

mandatul pentru o perioada de cel putin 6 luni din anul 2017) pentru fiecare dintre membrii 

Directoratului (aceia care au exercitat atributiuni de director in sensul legii 31/1990 pentru 

o perioada de min 6 luni); 

 

- Aprobarea „Chestionarului de autoevaluare anuala a activitatii Consiliului de Supraveghere 

si a comitetelor consultative” in vederea evaluarii Consiliului de Supraveghere; 

 

- Analiza si emiterea unei recomandari cu privire la gradul de indeplinire al Indicatorului 

global aferent anului 2017 realizat de directorat ;  

- Elaborarea Raportului de evaluare a activitatii Directoratului CE Oltenia pentru anul 2017; 

- Elaborarea Politicilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supravegehre si  

membrilor Directoratului CE Oltenia 
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1.3.2 Comitetul de Audit 
 

Perioada trimestrului I al anului 2018 fiind aferentă activității auditării situațiilor financiare pe anul 

2017, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Supraveghere a monitorizat aceasta activitate, 

colaborând cu Directia Financiar Contabilitate a Societății în vederea finalizării situațiilor financiare și 

a Raportului administratorilor pe anul 2017. 

 

Comitetul de audit a recomandat Consiliului de Supraveghere avizarea situațiilor financiare in vederea 

inaintarii lor spre  aprobare Adunarii Generale a Acționarilor Societății. 

 
De asemenea, Comitetul de audit a desfasurat in semestrul I al anului 2018 urmatoarele sedinte de 

consultare/monitorizare a activitatii din domeniul controlului intern, a auditului intern si a sistemului 

de management integrat, la care au participat sefii entitatilor organizatorice respective: 

 - Sedinta din data de 06.02.2018; 

 - Sedinta din data de 12.03.2018; 

 - Sedinta din data de 11.04.2018; 

 - Sedinta din data de 27.06.2017. 

 

In cadrul acestor sedinte s-au dezbatut teme si s-au emis recomandari cu privire la: 

 - desfasurarea unor misiuni de audit intern pe domenii de activitate ale societatii; 

 - punerea in aplicare a Programului de audit intern pe anul 2018, la nivelul societatii; 

 - punerea in aplicare a Programului de Control Intern pe anul 2018, la nivelul societatii; 

 - dezbaterea Raportului suplimentar al auditorului BDO Audit SRL. 

 

1. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE 
 

a. Activitatea de producere a energiei electrice 
 
În semestrul I 2018, a fost produsa o cantitate de energie electrică de 7,12 TWh şi a fost livrată în SEN 

o cantitate de aproximativ 6,44 TWh.  Cantitatea produsă în S1 2018 este în descreştere faţă de cea 

produsă în S12017 cu 1,4%, respectiv 0,11 TWh. 

 

În semestrul I 2018, puterea medie orară realizată a fost de 1.639 MW, cu 24 MW mai mică decât cea 

realizată în semestrul I 2017, iar numărul de ore de operare a grupurilor energetice a fost de 31.765 de 

ore, mai mare cu 408 ore decât în semestrul I 2017. 

 

Situaţia privind producţia de energie electrică realizată de fiecare sucursală energetică este prezentată 

în tabelul de mai jos: 

 

SUCURSALA U.M 
Plan sem. 

I 2018 
S1 2018 S1 2017 S1 2016 Dif (%) Dif (%) Dif (%) 

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

S.E ROVINARI MWh 2.730.000 2.679.530 3.100.742 2.833.740 -1,8% -13,6% -5,4% 

S.E TURCENI MWh 2.880.000 2.380.726 2.444.087 1.951.101 -17,3% -2,6% 22,0% 

S.E ISALNITA MWh 1.360.000 1.431.463 1.128.018 662.465 5,3% 26,9% 116,1% 

S.E CRAIOVA MWh 600.000 630.276 552.324 579.044 5,0% 14,1% 8,8% 

TOTAL MWh 7.570.000 7.121.995 7.225.171 6.026.350 -5,9% -1,4% 18,2% 
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b. Activitatea de extracție a cărbunelui energetic 
 

Producţia de cărbune realizată în semestrul I 2018 a fost de 10.211 milioane tone, mai mică cu 5,6% 

(610 mii tone) decât productia realizată în semestrul I 2017. 

 

Producţia de cărbune realizată la nivelul fiecărei unităţi miniere este prezentată în tabelul următor: 

 

Cariera/ Sucursală U.M. 
Plan sem. I 

2018 
Sem. I  
2018 

Sem. I  
2017 

Sem. I 
2016 

Dif (%) Dif (%) 

0 1 2 3 4 5 6=3-2 7=3-4 

Rosia mii tone 1.520 1.369 1.278 1.525 -9,9% 7,1% 

Pinoasa mii tone 915 821 1.005 780 -10,3% -18,3% 

Tismana mii tone 1.360 1.339 1.705 1.637 -1,5% -21,5% 

Rovinari mii tone 615 428 310 310 -30,4% 38,1% 

Peşteana mii tone 870 656 814 703 -24,6% -19,4% 

EMC Rosia-Rovinari mii tone 5.280 4.613 5.112 4.955 -12,6% -9,8% 

Jilt Sud mii tone 1.280 1.350 1.170 559 5,5% 15,4% 

Jilt Nord mii tone 1.280 1.320 1.314 862 3,1% 0,5% 

EMC Jilţ mii tone 2.560 2.670 2.484 1.421 4,3% 7,5% 

Roşiuta mii tone 1.580 1.410 1.680 1.240 -10,8% -16,1% 

Lupoaia mii tone 1.050 1.208 1.265 920 15,0% -4,5% 

Husnicioare mii tone 420 310 277 259 -26,2% 11,9% 

EMC Motru mii tone 3.050 2.928 3.222 2.419 -4,0% -9,1% 

TOTAL mii tone 10.890 10.211 10.818 8.795 -6,2% -5,6% 

 

Cantitatea de cărbune livrată în semestrul I 2018 a fost de 10.167 mii tone, din care 10.082 mii tone 

către termocentralele proprii şi aproximativ 85 mii tone către diverşi beneficiari.  

 

La data de 30.06.2018, cantitatea de cărbune stocată în depozitele unităţilor miniere era de 0,23 

milioane tone, iar cantitatea stocată în depozitele termocentralelor era de 0,32 milioane tone. 

 

Descoperta 

 

Cariera/ Sucursala U.M. Plan sem. I 2018 Sem. I  2018 Dif (+/-) Dif (%) 

0 1 2 3 4=3-2 5=3-2 

Rosia mii mc 8.240 5.276 -2.964 -36,0% 

Pinoasa mii mc 6.285 4.979 -1.306 -20,8% 

Tismana mii mc 5.480 6.902 1.422 25,9% 

Rovinari mii mc 4.255 4.334 79 1,9% 

Peşteana mii mc 5.960 5.654 -306 -5,1% 

EMC Rosia-Rovinari mii mc 30.220 27.145 -3.075 -10,2% 

Jilt Sud mii mc 7.560 7.018 -542 -7,2% 

Jilt Nord mii mc 7.040 5.645 -1.395 -19,8% 

EMC Jilţ mii mc 14.600 12.663 -1.937 -13,3% 

Roşiuta mii mc 7.735 6.490 -1.245 -16,1% 

Lupoaia mii mc 4.540 3.077 -1.463 -32,2% 

Husnicioare mii mc 1.660 1.400 -260 -15,7% 

EMC Motru mii mc 13.935 10.967 -2.968 -21,3% 

TOTAL mii mc 58.755 50.775 -7.980 -13,6% 
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Principala cauză a nerealizării programului de producţie cărbune şi descopertă a constituit-o lipsa 

frontuilor de lucru pentru excavatoare datorita neachiziţionării terenurilor agricole si silvice (negocieri 

dificile cu proprietarii si lipsa actelor de proprietate), cât şi a  întârzierii punerii în aplicare a Hotărârii 

de  Guvern – Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică pentru carierele 

Jilţ Sud şi Roşia de Jiu. 

 

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII 
 
Valoarea lucrărilor de investiţii realizate în semestrul I 2018 se ridică la 249.345 mii lei, și 

reprezintă 30,8% din valoarea totală a investiţiilor programate pentru anul 2018, şi 77,9% din 

valoarea lucrărilor de investiţii programate pentru semestrul I 2018. 

 

În ceea ce priveşte gradul de realizare a programului de investiţii facem menţiunea că din punct de 

vedere valoric acesta nu reflectă întocmai situaţia reală (stadiul fizic de realizare este mult mai mare). 

Această situaţie se datorează faptului că pentru toate contractele de lucrări aflate în derulare la 

01.01.2018 nu s-au înaintat situaţiile de lucrări în vederea decontării datorită modificărilor legislative 

referitoare la contribuţiile sociale, respectiv începând cu 01.01.2018 a intrat în vigoare OUG 79/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Această Ordonanţă prevede 

trecerea contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat, în sarcina angajatorului 

rămânând doar contribuţia asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25%, fapt ce afectează structura 

devizelor care au stat la baza atribuirii contractelor. 

Astfel, pentru toate contractele de lucrări aflate în derulare la 01.01.2018 trebuie încheiate acte 

adiţionale, pentru punerea în aplicare a prevederilor legislative aferente OUG 79/2017, în vederea 

decontării situaţiilor de lucrări. La data de 30.06.2018 aceste acte adiţionale nefiind încă încheiate 

pentru toate contractele. 

 

În ceea ce priveşte sursele identificate pentru finanţarea investiţiilor programate în anul 2018, în 

valoare de 810.000 mii lei, acestea se compun din: 

- 679.847 mii lei - surse proprii; 

-   90.000 mii lei - credite; 

-   40.000 mii lei - fonduri din PNI; 

-        153 mii lei - se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional pentru anul 2018. 

 

Pentru perioada analizată investiţiile au fost finanţate integral din surse proprii. 

Sintetic, situaţia lucrărilor de investiţii realizate şi a celor recepţionate în perioada analizată se prezintă 

astfel: 

Nr. 

crt. 
Specificaţie U.M. S1 2018 S1 2017 S1 2016 Dif (%) Dif (%) 

0 1 2 3 4 5 6=3-4 7=3-5 

1 Total investiţii realizate, din care: mii lei 249.345 170.952 199.360 45,9% 25,1% 

1.1 Lucrări de investiţii, din care: mii lei 145.263 64.801 106.535 124,2% 36,4% 

   - investiţii în zona de energie mii lei 104.326 29.500 66.797 253,6% 56,2% 

   - investiţii în zona de minerit mii lei 40.937 35.301 39.737 16,0% 3,0% 

1.2 Rambursări rate credit mii lei 104.083 106.150 92.826 -1,9% 12,1% 

2 Puneri în funcţiune, din care: mii lei 123.826 67.861 460.849 82,5% -73,1% 
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Nr. 

crt. 
Specificaţie U.M. S1 2018 S1 2017 S1 2016 Dif (%) Dif (%) 

0 1 2 3 4 5 6=3-4 7=3-5 

   - PIF în zona de energie mii lei 53.768 29.484 381.961 82,4% -85,9% 

   - PIF în zona de minerit mii lei 70.058 38.377 78.889 82,6% -11,2% 

 

La nivelul structurilor organizatorice, situaţia valorică a investiţiilor realizate este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

 
Specificaţie U.M. S1 2018 S1 2017 S1 2016 Dif (%) Dif (%) 

1 2 3 4 5 6=3-4 7=3-5 

TOTAL GENERAL, din care: mii lei 249.345 170.952 199.360 45,9% 25,1% 

SE Rovinari  mii lei 119.406 78.646 53.656 51,8% 122,5% 

SE Turceni  mii lei 47.042 24.908 28.251 88,9% 66,5% 

SE Işalniţa  mii lei 28.102 22.822 24.363 23,1% 15,3% 

SE Craiova II mii lei 11.406 8.779 41.261 29,9% -72,4% 

Direcţia Minieră  mii lei 40.937 35.301 50.838 16,0% -19,5% 

Executiv CEO mii lei 1.117 256 353 336,9% 216,7% 

ELCFU Motru mii lei 1.334 240 639 456,8% 108,9% 

 

Pe categorii de investiţii, situaţia se prezintă astfel: 

 
Nr. 

crt. 

Specificaţie U.M. S1 2018 S1 2017 S1 2016 Dif (%) Dif (%) 

0 1 2 3 4 5 6=3-4 7=3-5 

1 Investiţii de mediu mii lei 30.920 2.535 37.146 1119,6% -16,8% 

2 Investiţii de modernizare mii lei 39.665 20.783 22.674 90,9% 74,9% 

3 Investiţii privind siguranţa în 

funcţionare 

mii lei 54.831 31.425 28.497 74,5% 92,4% 

4 Alte investiţii mii lei 19.845 10.059 18.218 97,3% 8,9% 

5 Rambursări rate credit mii lei 104.083 106.150 92.826 -1,9% 12,1% 

6 Total mii lei 249.345 170.952 199.360 45,9% 25,1% 

 

 

Lucrări de investiţii realizate  în semestrul I 2018 

 

Principalele lucrări de investiţii derulate în semestrul I 2018 sunt prezentate în continuare: 

 

În zona de energie 

 

- Investiţii pentru menţinerea siguranţei în funcţionare cu respectarea condiţiilor de mediu a 

capacităţilor de producţie aferente sucursalelor energetice; 

- Reabilitarea şi modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW, pe lignit SE Rovinari; 

- Instalaţie de NOx cazan 6 SE Rovinari; 

- Reducerea emisiilor de NOx si pulberi de praf la grupurile energetice nr. 4 si 5 SE Turceni; 

- Menţinerea capacităţii de funcţionare a Termocentralei Turceni; 

 

În zona minieră 

 

- Investiţii privind reparaţiile curente ale utilajelor din cadrul unităţilor miniere. 

 

Lucrări de investiţii recepţionate în semestrul I 2018 
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În semestrul I 2018 au fost recepţionate lucrări de investiţii în valoare de 123,8 milioane lei. 
Cele mai importante lucrări recepţionate  au fost reprezentate de: 
 

- Supraînălţare compartiment II al Depozitului de zgură şi cenuşă Gârla de la cota +178,00 
mdMN la cota +181,50 mdMN SE Rovinari; 

- Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 6 SE 
Rovinari (partial) 

- Menţinerea siguranţei în funcţionare cu respectarea condiţiilor de mediu a capacităţilor 
de producţie aferente sucursalelor energetice; 

- Reabilitare drum Roşia-Peşteana; 
- Prelungiri transportoare cu banda; 
- Excavaţii steril din descoperta executată în regie proprie. 

 
Pe categorii, situaţia lucrărilor recepţionate este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Nr. crt. Specificaţie U.M. S1 2018 S1 2017 S1 2016 Dif (%) Dif (%) 

0. 1 2 3 4 5 6=3-4 7=3-5 

1. Investiţii de mediu mii lei 23.636 13.157 339.875 79,6% -93,0% 

2. Investiţii de modernizare mii lei 4.415 6.065 29.629 -27,2% -85,1% 

3. Investiţii privind mentinerea 
siguranţei în funcţionare 

mii lei 56.031 31.534 55.277 77,7% 1,4% 

4. Alte investiţii mii lei 39.744 17.105 36.069 132,4% 10,2% 

5. Total mii lei 123.826 67.861 460.849 82,5% -73,1% 

 

3. MENTENANŢĂ 
 

Mentenanţă energie 

 

Pentru anul 2018 la nivelul Complexului Energetic Oltenia programul de mentenanta alocat prin BVC 

se prezinta astfel: 

 Lucrari de intretinere si service:        37.417.900 lei 

 Lucrari de reparatii programate  (MSF):  77.180.500 lei 

TOTAL                114.598.400 lei 

 

In primul trimestru nu au fost opriri de blocuri energetice pentru reparatii programate, tinand cont de 

programul de productie pentru varful de iarna. 

La data de 30.06.2018, programul de mentenanţă a fost realizat în procent de 33,47%, situaţia fiind 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Sucursala Specificatie 
Alocat conf. 

BVC (lei) 

Realizat S1  

(lei) 

Grad realizare 

(%) 

Rovinari 
Intetinere/service 10.474.300 3.999.173 38,18 

MSF 20.000.000 11.263.936 56,32 

Turceni 
Intetinere/service 17.026.600 3.962.009 23,27 

MSF 27.850.500 7.256.600 26,06 

Isalnita 
Intetinere/service 5.484.300 2.363.788 43,10 

MSF 14.330.000 4.828.601 33,70 

Craiova Intetinere/service 4.432.700 1.464.180 33,03 
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Sucursala Specificatie 
Alocat conf. 

BVC (lei) 

Realizat S1  

(lei) 

Grad realizare 

(%) 

MSF 15.000.000 3.219.323 21,46 

CE OLTENIA 

Intetinere/service 37.417.900 11.789.150 31,51 

MSF 77.180.500 26.568.460 34,42 

TOTAL 114.598.400 38.357.610 33,47 

 

În ceea ce priveşte numărul şi durata întreruperilor in funcţionarea capacitatilor de productie în zona 

de energie, situaţia este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Sucursala 

Total, din care: 
Declanşări instantanee          

(DI) 

Opriri accidentale 

(OA) 

Retrageri din exploatare                

(RE) 

Nr. 

opriri 

Durata 

[ore] 

Nr. declan- 

şări 

Durata 

[ore] 

Nr. 

opriri 

Durata 

[ore] 

Nr. retra-

geri 
Durata [ore] 

S.E. Rovinari 10 308 4 74 6 234 0 0 

S.E. Turceni 8 499 6 108 2 391 29 2.606 

S.E. Craiova II 12 544 4 85 8 459 1 201 

S.E. Işalniţa 11 286 1 4 10 282 4 253 

S.E. Chiscani 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 41 1.637 15 271 26 1.366 34 3.060 

 

În perioada  01.01.2018 ÷ 30.06.2018 au fost 41 de incidente tehnice care au dus la întreruperea 

funcţionării grupurilor energetice, acestea producând 1.637 ore de întrerupere în funcţionarea 

grupurilor. 

 

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în semestrul I 2018 a fost de 4.697 

(1.637 ore - incidente tehnice şi 3.060 ore - retrageri din exploatare (RE). 

 

Mentenanţă minerit 

 

În ceea ce priveşte disponibilitatea echipamentelor miniere, menţionăm că, în semestrul I 2018 au 

funcţionat un număr de 51 de excavatoare cu rotor, după cum urmează: 3 buc. tip E 2000 M, 17 buc. tip 

E1400 M, 26 buc. tip E1400, 4 buc. tip E1300 M, 1 buc. tip E1300. 

Un număr de 18 excavatoare cu rotor nu au funcţionat din următoarele cauze:  

 

- 5 excavatoare - oprirea activităţii (2 buc la Peşteana Sud, 2 buc la Ruget şi 1 la Bustuchin); 

- 2 excavoatoare se află în conservare (1 la Husnicioara şi 1 la Cariera Rovinari); 

- 1 excavator neprogramat tehnologic -  la Cariera Rovinari 

- 1 excavator se află în proces de modernizare (Exc. 1300-04 - Cariera Lupoaia); 

- 9 excavatoare se află în blocaj tehnologic ca urmare a lipsei achiziţiilor de teren şi a lipsei 

aprobarilor necesare în vederea scoaterii terenurilor silvice din fondul forestier (3 la Cariera 

Roşia, 3 la Pinoasa, 2 la Tismana şi 1 la Roşiuţa). 

 

 

În semestrul I 2018 s-au efectuat reparaţii LN3.1 parţiale (RC1 parţiale) la un număr de 209 utilaje, 

după cum urmează:  
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 48 excavatoare; 

 20 maşini de haldare; 

 3 utilaje de depozit; 

 9 cărucioare de distribuţie cu bandă pe şenile; 

 129 transportoare de mare capacitate. 

 

Valoarea lucrărilor de revizii şi reparaţii executate în semestrul I 2018 se ridică la 38.857 mii lei şi 

reprezintă 81% din valoarea programată pentru perioada analizată.  

 

Aceste lucrări au fost finanţate după cum urmează: 27.827 mii lei (71,6%) din fonduri de investiţii şi 

11.030 mii lei (28,4%) din fonduri aferente activităţii de producţie. 

 

În ceea ce priveşte întreruperile în funcţionare în zona minieră, situaţia se prezintă astfel: 

 

Sucursala 

Total 

întreruperi, 

din care: 

Tehnologice 

Revizii 

şi 

reparaţii 

Organizatorice 
Accidentale, 

din care: 
Mecanice Electrice Vulcanizări 

Alte 

cauze 

EMC 
Rosia - 
Rovinari 

102.829 11.958 12.468 50.873 27.530 2.858 1.060 1.466 22.146 

EMC 
Motru 

56.466 5.088 6.190 35.790 9.398 1.010 307 613 7.468 

EMC Jilt 45.575 17.306 4.090 10.706 13.473 2.149 556 3.769 6.999 

Total 204.870 34.352 22.748 97.369 50.401 6.017 1.923 5.848 36.613 

 

Principalele cauze privind întreruperile accidentale în funcţionarea utilajelor miniere sunt prezentate în 

continuare: 

 

Mecanice 

- uzură fizică acumulată în timp şi defectarea unor echipamente ca urmare a unui număr mare de 

reparaţii efectuate la unele repere care echipează reductoarele de acţionare 4KCM-4000, 

reductoarele planetare şi reductoare mecanisme de marş (617 ore de staţionare); 

- împotmolirea şi desperecherea şenilelor datorită condiţiilor necorespunzătoare create pentru 

vehiculare pe treptele de lucru (1.047 de ore de staţionare); 

- uzura fizică acumulate în timp la unele echipamente (ex. benzi utilaj), ca urmare a funcţionării 

îndelungate (601 ore de staţionare); 

- alinierea şi centrarea necorespunzătoare a transportoarelor de mare capacitate au condus la: 

descentrarea covorului, frecarea acestuia de elementele tronsoanelor pe traseu, neîncărcarea la 

capacitate a transportorului, căderea materialului de pe covor (1.836 ore de staţionare). 

 

Electrice 

- defectarea unor motoare de acţionare, în special a celor alimentate la 6 kV, ca urmare a uzurii 

fizice datorate funcţionării îndelungate (majoritatea motoarelor de 630 kW au o vechime de 

peste 20 de ani); 

- decuplări ale liniilor electrice aeriene de 20kV care fac alimentarea cu energie electrică, 

datorită condiţiilor meteo nefavorabile; 

- apariţia unor defecte la cablurile electrice de alimentare ca urmare a îmbătrânirii izolaţiei; 

- defectarea unor componente ale automatelor programabile ce comandă acţionarea automată a 

utilajelor de mare capacitate sau a transportoarelor modernizate. Automatele programabile de 

tip OMRON prezintă uzură morală deosebită - la ora actuală nu se mai găsesc piese de schimb; 

- defectarea unor componente ale echipamentelor de forţă convertizoare statice rotorice şi 

convertizoare statice de frecvenţă; 



Raportul Consiliului de Supraveghere asupra activităţii de administrare în semestrul I 2018 
 

Complexul Energetic Oltenia S.A. 
Gorj, Tg-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5 Page 17 
 

- repararea în mod repetat a unor piese de schimb (motoare, transformatoare, convertizoare CSR, 

CSF) datorită lipsei de fonduri pentru achiziţia unora noi. 

 

4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE 
 
a. Poziția financiară - extras 

 
Poziţia Financiară la 30.06.2018 (extras) 

 
Denumirea elementului U.M. la 30.06.2018 la 01.01.2018 Dif (+/-) Dif (%) 

0 1 2 3 4=2-3 5=2-3 

TOTAL ACTIV, din care: mii lei 6.640.231 7.198.984 -558.753 -7,8% 

Active imobilizate, din care: mii lei 5.856.329 6.110.782 -254.453 -4,2% 

     - imobilizari necorporale mii lei 669 550 119 21,6% 

     - imobilizari corporale mii lei 5.843.806 6.103.457 -259.651 -4,3% 

     - imobilizari financiare mii lei 11.854 6.775 5.079 75,0% 

Active circulante, din care: mii lei 774.477 1.071.021 -296.544 -27,7% 

     - stocuri mii lei 197.186 174.601 22.585 12,9% 

     - creante mii lei 415.694 537.569 -121.875 -22,7% 

     - investitii pe termen scurt mii lei 40.949 90.414 -49.465 -54,7% 

     - disponibilitati banesti mii lei 120.648 268.437 -147.789 -55,1% 

Cheltuieli in avans mii lei 9.425 17.181 -7.756 -45,1% 

TOTAL PASIV, din care: mii lei 6.640.231 7.198.984 -558.753 -7,8% 

Datorii mii lei 1.995.510 2.248.859 -253.349 -11,3% 

Provizioane mii lei 542.185 897.431 -355.246 -39,6% 

Venituri in avans mii lei 215.190 202.439 12.751 6,3% 

Capitaluri proprii, din care: mii lei 3.887.346 3.850.255 37.091 1,0% 

     - capital si prime de capital mii lei 1.271.162 1.271.162 0 0,0% 

     - rezerve din reevaluare mii lei 1.055.204 1.114.651 -59.447 -5,3% 

     - rezerve   mii lei 792.645 790.710 1.935 0,2% 

     - rezultate mii lei 768.335 673.732 94.603 14,0% 

 

Comparativ cu valorile înregistrate la 01.01.2018, diferenţe semnificative se înregistrează la 

următoarele posturi bilanţiere: 

 

Imobilizările corporale – s-au diminuat ca urmare a amortizării acumulate în perioada analizată 
 
Creanţele s-au diminuat ca urmare a incasarii obligatiilor datorate de clienti. 
 
Disponibilităţile băneşti s-au diminuat ca urmare a utilizării lichiditatilor existente in conturi la 
finele anului 2017 în scopul achiziţionării certificatelor de CO2. 
 
Datoriile s-au redus ca urmare a rambursării ratelor aferente creditelor contractate, precum şi a 
achitării datoriilor comerciale către furnizori. 
 
Provizioanele s-au diminuat ca urmare a reluării la venituri, în special, a provizioanelor pentru 
CO2 constituite în anul 2017. 
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Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a capitalizarii surplusului realizat din rezerva 

din reevaluare pe masura amortizarii mijloacelor fixe  

 

Datorii restante 
 

Nr. crt. Tip datorie restanta      la 30.06.2018 La 30.06.2017 la 30.06.2016 

0 1 2 3 4 

1. Datorii catre bugetul de stat 0 0 0 

2. Datorii catre bugetul asigurarilor sociale 0 0 5.080 

3. Datorii catre bugetele locale 0 0 7.229 

4. Datorii catre furnizori  0 0 48.613 

6. Alte datorii 0 0 0 

TOTAL (mii lei) 0 0 60.922 

 

După cum se observă din tabelul de mai sus, la data de 30.06.2018, CE Oltenia nu înregistra datorii 

restante. 

 

Creanţe restante 

 
Situaţia creanţelor restante este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Provenienta creante 
Creante restante (mii lei) 

Dif (%) Dif (%) la 
30.06.2018 

la 
30.06.2017 

la 
30.06.2016 

0 1 2 3 4 5=2-3 6=2-4 

1 Creante din vanzarea energiei electrice 13.469 2.075 120 549,0% 11084,9% 

2 Creante din vanzarea energiei termice 209.250 276.961 277.563 -24,4% -24,6% 

3 Creante din vanzarea carbunelui 505.142 507.329 527.846 -0,4% -4,3% 

4 Alte creante 11.859 4.103 4.011 189,0% 195,7% 

  Total 739.721 790.468 809.540 -6,4% -8,6% 

 
Din totalul creanţelor restante înregistrate la 30.06.2018, aproximativ 99%  sunt mai vechi de 
365 de zile. 
 

Principalii debitori restanţi la data de 30.06.2018 sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 

 
Nr. crt. Debitori Total, din care: creante 

comerciale 
penalitati, 
majorari 

0 1 2=3+4 3 4 

1 RAAN DR. TR. SEVERIN 389.297 337.382 51.915 

2 TERMO CRAIOVA SRL 208.978 131.996 76.982 

3 SE ORADEA 65.088 45.925 19.163 

4 COLTERM TIMISOARA 13.658 10.512 3.146 

5 CET GOVORA 13.327 10.789 2.538 

6 BVA COAL SRL 9.974 0 9.974 

7 UATAA SA MOTRU 6.578 4.370 2.208 

8 CET BRASOV SA 4.551 755 3.796 
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Nr. crt. Debitori Total, din care: creante 
comerciale 

penalitati, 
majorari 

0 1 2=3+4 3 4 

9 ELIZOR 3.566 3.566 0 

10 MINIERA BANAT 3.374 3.374 0 

11 Altii (nr.=226) 21.330 15.622 5.708 

  Total 739.721 564.292 175.429 

 

Situaţia creditelor 

 

La data de 30.06.2018, CE Oltenia avea contractate un număr de 13 credite, din care 3 linii de 
credit pentru finanţarea activităţii operaţionale şi 10 credite pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii. 
 
Situaţia creditelor contractate la 30.06.2018 este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Moneda in 
care este 

contractat 
creditul 

Nr. 
credite 

Valoare creditelor in 
moneda contractata 

Sold la 30.06.2018 in 
moneda contractata 

Sold la 30.06.2018 

(mil JPY/Euro/RON) (mil JPY/Euro/RON) in echivalent (mil lei) 

1 Lei 8 956,70 543,44 543,44 

2 Euro 4 155,50 50,65 236,08 

3 JPY 1 28.746,00 25.208,55 912,05 

  Total     1.691,57 

 
 
În semmestrul I 2018, CE Oltenia a rambursat rate, a plătit dobânzi şi comisioane pentru 
creditele de investiţii şi liniile de credit conform situaţiei de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Moneda 
in care 

este 
contractat 

creditul 

Nr. 
credite 

(mil JPY/Euro/RON) Mil. Lei 

Rambursari rate 
aferente creditelor 

de investitii 

Dobanzi si comisioane 
aferente creditelor de 
investitii si liniilor de 

credit 

Total in 
moneda 

contractata 

Total in 
moneda 

nationala 

1 Lei 8 44,19 15,18 59,37 59,37 

2 Euro 4 5,17 1,76 6,93 52,96 

3 JPY 1 466,83 95,49 562,32 19,97 

  Total, din care:       132,30 

 
 
Situaţia plăţilor, inclusiv diminuari/rambursari linii de credit se prezintă astfel: 
 
Specificatie U.M. S1 2018 S1 2017 S1 2016 

Rambursari rate, dobanzi si comisioane aferente 
creditelor si liniilor de credit 

mil lei 132,30 145,29 117,75 

Rambursari/diminuari linii de credit mil lei 5,00 43,73 110,50 

TOTAL mil lei 137,30 189,02 228,25 

 
Precizăm că, în semestrul I 2018, nu au fost contractate alte împrumuturi. 
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Contul de profit si pierdere (extras) 

 
SPECIFICATIE U.M. S I 2018 S I 2017 S I 2016 Dif (%) Dif (%) 

0 1 2 3 4 5=2-3 6=2-4 

VENITURI TOTALE, din care: mii lei 2.072.924 2.176.129 1.694.854 -4,74% 22,31% 

   VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: mii lei 2.048.936 2.107.151 1.643.334 -2,76% 24,68% 

        Cifra de afaceri                         mii lei 1.414.349 1.463.805 1.023.597 -3,38% 38,17% 

       Alte venituri din  exploatare mii lei 634.587 643.346 619.737 -1,36% 2,40% 

  VENITURI FINANCIARE mii lei 23.988 68.978 51.520 -65,22% -53,44% 

CHELTUIELI TOTALE, din care: mii lei 2.037.803 1.851.250 1.833.112 10,08% 11,17% 

   CHELTUIELI DE EXPLOATARE mii lei 1.948.149 1.784.600 1.612.729 9,16% 20,80% 

   CHELTUIELI FINANCIARE    mii lei 89.654 66.650 220.383 34,51% -59,32% 

REZULTAT BRUT, din care: mii lei 35.121 324.879 -138.258 -89,19%  

    Rezultat din exploatare mii lei 100.787 322.551 30.605 -68,75% 229,32% 

    Rezultat din activitatea financiara mii lei -65.666 2.328 -168.863  -61,11% 

 

 

Cifra de afaceri 

 

Comparativ cu valoarea înregistrată în semestrul I 2017, cifra de afaceri s-a diminuat cu 3,4% 
(49,4 milioane lei):  
 
Principalele elemente la care s-au înregistrat valori mai mici decât în perioada similara din 2017 
sunt veniturile din vânzarea energiei electrice şi cele din vânzarea cărbunelui. La ambele 
elemente s-au vândut cantităţi mai mici în perioada curentă. 
 
 

b. Situaţia încasărilor şi plăţilor 
 
Situaţia încasărilor şi plăţilor realizate în S1 2018 vs S1 2017 vs S1 2016 se prezintă astfel: 

 
Nr. 

crt. 
Elemente de analiza S1 2016 S1 2017 S1 2018 Diferente (%) 

0 1 2 3 4 5=4-3 6=4-2 

1 I.Sold disponibilitati la inceputul lunii 55.449.793 29.006.113 268.436.862 825,4% 384,1% 

2 II.Total incasari (3+6+7+8+9+10+11) 1.208.665.416 1.551.139.199 1.846.538.278 19,0% 52,8% 

3  -incasari de la clienti 1.076.066.906 1.309.289.643 1.450.780.681 10,8% 34,8% 

4  -numerar 338.770 265.115 164.478 -38,0% -51,4% 

5  -virament 1.075.728.136 1.309.024.528 1.450.616.202 10,8% 34,8% 

6  -incasari chirii 628.282 436.174 521.827 19,6% -16,9% 

7  -incasari alte creante 2.704.443 1.085.168 12.923.403 1090,9% 377,9% 

8  -avansuri de la clienti 110.646 4.797.036 1.554.638 -67,6% 1305,1% 

9  -dobanzi bonificate 38.711 31.587 311.196 885,2% 703,9% 

10  -credite acordate care se deruleaza prin 

contul curent 

129.116.427 235.499.591 380.446.533 61,5% 194,7% 

11  -sume depuse de asociati ca aport la 

capital sau titlu de imprumut pentru 

firma 

0 0 0     

12 III.Total plati 

(13+16+17+18+19+20+21+22+23) 

1.231.627.343 1.374.122.783 1.994.327.239 45,1% 61,9% 
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Nr. 

crt. 
Elemente de analiza S1 2016 S1 2017 S1 2018 Diferente (%) 

0 1 2 3 4 5=4-3 6=4-2 

13  -plata catre furnizori 175.601.324 309.006.495 419.903.563 35,9% 139,1% 

14  -numerar 10.343 0 0     

15  -virament 175.590.981 309.006.495 419.903.563 35,9% 139,1% 

16  -plati in avans catre furnizori 106.334 35.003 98.051 180,1% -7,8% 

17  -salarii (nete) 223.581.720 204.122.487 259.763.845 27,3% 16,2% 

18  -chirii 430.199 452.089 480.972 6,4% 11,8% 

19  -alte cheltuieli (energie, combustibil, 

telefon etc.) 

9.756.201 12.633.036 13.003.220 2,9% 33,3% 

20  -impozit pe profit, alte impozite si taxe 162.510.065 291.112.449 256.685.891 -11,8% 58,0% 

21  -certificate CO2 180.904.637 186.121.679 551.469.006 196,3% 204,8% 

22  -rambursari de credite, inclusiv 

diminuari de linii de credit 

193.634.971 151.305.750 110.542.348 -26,9% -42,9% 

23  -plati de dobanzi si comisioane 34.620.131 37.715.677 26.754.388 -29,1% -22,7% 

24  -plati de alte datorii 250.481.762 181.618.119 355.625.956 95,8% 42,0% 

25 Disponibilitati la finele lunii (I+II-III) 32.487.866 206.022.528 120.647.901 -41,4% 271,4% 

26 Deficit de numerar (I+II-III<0) 0 0 0     

27 Excedent de numerar (I+II-III>0) 32.487.866 206.022.528 120.647.901 -41,4% 271,4% 

28 SGB in soldul contului 508 38.429.652 50.529.878 40.948.886 -19,0% 6,6% 

29 Disponibil in conturi restrictionate 19.659.883 20.746.056 17.760.727 -14,4% -9,7% 

30 Disponibil operational [25-29] 12.827.983 185.276.472 102.887.174 -44,5% 702,1% 

 

Disponibilităţile s-au diminuat ca urmare a utilizării lichiditatilor existente in conturi la finele anului 

2017 în scopul achiziţionării certificatelor de CO2, necesare pentru conformare. 

 

5. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE  
 
BDO Audit S.R.L a auditat situațiile financiare aferente anului 2017 și a emis o opinie de audit cu 

rezerve. 

Comitetul de audit a asistat Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea responsabilităților proprii de 

supraveghere pentru procesul de raportare financiară si a recomandat Consiliului avizarea situațiilor 

financiare pentru aprobarea lor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății.  

Situațiile financiare aferente anului 2017 au fost supuse avizarii Consiliului de Supraveghere în 

ședința din data de 11.04.2018 și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotararea nr. 4 

din data de 15 mai 2018. 

 

 


