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Definiții și abrevieri 

1. Definiții 

I. Definiții prevăzute prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 

Conform articolului 2 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 

termenii și expresiile de mai jos au următoarele 

semnificații: 

1. 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, dintre consiliul de 

administraţie sau de supraveghere, directori sau 

directorat, acţionari şi alte persoane interesate; 

2. Întreprinderi publice  

a) regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate 

administrativ – teritorială; 

b) companii şi societăţi naţionale, societăţi la care 

statul sau o unitate administrativ-teritorială este 

acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul  

c) societăţi la care una sau mai multe întreprinderi 

publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie 

majoritară sau o participaţie care le asigură 

controlul; 

3. Autoritate publică tutelară - instituţia care: 

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate 

una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute 

la pct. 2 lit. a); 

b) exercită, în numele statului sau al unităţii 

administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la 

întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); 

c) coordonează exercitarea de către una sau mai 

multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) 

şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o 

societate controlată;  

4. Control – raportul dintre stat sau unitatea 

administrativ-teritorială acţionar sau o întreprindere 

publică, pe de o parte, şi societatea la care: 

a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor 

de vot; 

b) poate să numească sau să revoce majoritatea 

membrilor organelor de administrare şi de 

control; 

c) poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă 

determinantă, în virtutea unor clauze de natură a 

stabili strategia de management al întreprinderii 

publice, cuprinse în contracte încheiate cu 

întreprinderea publică sau în actul constitutiv al 

acesteia; 

II. Definiții prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 

722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 111/2016 

Conform articolului 1, capitolul 1, anexa 1 din Hotărârea 

de Guvern nr. 722/2016 în sensul prezentelor norme, 

termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

1. Principiul „aplică sau explică" - mecanism pentru 

autoevaluarea aplicării principiilor şi recomandărilor 

cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă 

corporativă aplicabile întreprinderii publice, potrivit 

legii şi actului constitutiv al acesteia; în aplicarea 

acestui mecanism, în raportul anual al consiliului de 

administraţie/directoratului sunt prezentate modul şi 

măsura în care sunt îndeplinite principiile şi 

recomandările de guvernanţă corporativă şi măsurile 

adoptate pentru respectarea recomandărilor care nu 

sunt îndeplinite în totalitate; 

2. Structura de guvernanţă corporativă – 

compartimentul, serviciul, direcţia, organizate în cadrul 

fiecărei autorităţi publice tutelare, conform art. III din 

Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, care exercită 

atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 3 din 

ordonanţa de urgenţă, întocmirea mandatelor în 

vederea prezentării acestora de către reprezentanţii 

statului în adunarea generală a acţionarilor, precum şi 

alte atribuţii şi competenţe conform prevederilor 

legale şi bunelor practici privind guvernanţa 
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corporativă, asigurând interfaţa dintre autoritatea 

publică tutelară şi adunarea generală a acţionarilor. 

Conform articolului 1, secțiunea I, capitolul 1, anexa 2 

din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în înţelesul 

prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile 

de mai jos au următoarele semnificaţii: 

1. Indicatori de performanţă – instrumente de măsurare 

cantitativă şi calitativă a performanţei financiare şi 

nefinanciare care indică atingerea unor obiective 

cuantificabile raportate la ţinte specifice de 

performanţă; 

2. Indicatori-cheie de performanţă – indicatori de 

performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de 

mandat, denumiţi în continuare ICP; 

3. Indicatorii de performanţă financiari –  instrumente 

de măsurare a performanţei, utilizate pentru a 

determina eficienţa utilizării resurselor pentru 

generarea veniturilor, acoperirea costurilor şi 

obţinerea profitului. De obicei, aceştia se exprimă sub 

forma unui raport dintre două mărimi, două categorii 

de mărimi din cadrul situaţiilor financiare anuale, 

contului de profit şi pierdere şi bugetul de venituri şi 

cheltuieli ale întreprinderii publice; 

4. Indicatorii de performanţă nefinanciari – instrumente 

de măsurare a performanţei, care determină cât de 

bine utilizează întreprinderea publică resursele, în 

principal pentru: 

    a) eficientizarea activităţii interne; 
    b) furnizarea de servicii externe pentru clienţi; 
    c) îndeplinirea cerinţelor legale. 

Indicatorii de performanţă nefinanciari sunt, de obicei, 

derivaţi din politica întreprinderii, nivelul de satisfacţie 

a clienţilor, cota de piaţă a întreprinderii publice etc.; 

III. Alte definiții și abrevieri folosite în prezentul Raport 

Întreprindere publică activă – întreprindere în stare de 

funcționare; 

Întreprindere publică inactivă – întreprindere aflată sub 

incidența Legii nr.  85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență; 

ÎP – întreprindere publică; 

ÎPS – întreprindere publică de stat; 

ÎPL – întreprindere publică locală; 

APTC – autoritate publică tutelară centrală; 

APTL – autoritate publică tutelară locală; 

N/A – acronim folosit în tabele care semnifică nu se 

poate calcula. 

 

 

 

Abrevieri 

Abreviere  Formă juridică după tipul de organizare al întreprinderii 
publice 

SOC Companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o 
unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar 
sau la care deține controlul 
 

FIL Filiale ale regiilor autonome, societăților/companiilor 
naționale, societăților la care ponderea cumulată a 
capitalului deținut de stat este de peste 50% inclusiv 
 

RA Regii autonome 
 

INST Institute naționale de cercetare-dezvoltare 
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Abreviere  Denumire autoritate publică tutelară 

AAAS Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
BNR Banca Națională a României 
CD Camera Deputaților 
MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
MAI Ministerul Afacerilor Interne 
MApN Ministerul Apărării Naționale 
MC Ministerul Culturii 
MCSI Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională 
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
MENCS Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
MECRMA Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
ME Ministerul Energiei 
MFP Ministerul Finanțelor Publice 
MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
MMAP Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
MS Ministerul Sănătății 
MT Ministerul Transporturilor 
MTS Ministerul Tineretului și Sportului 
SGG Secretariatul General al Guvernului 
SRI Serviciul Român de Informații 

 

Abreviere Județ   Abreviere Județ 

AB Alba   HR Harghita 

AR Arad   HD Hunedoara 

AG Argeș   IL Ialomița 

BC Bacău   IS Iași 

BH Bihor   IF Ilfov 

BN Bistrița-Năsăud   MM Maramureș 

BT Botoșani   MH Mehedinți 

BV Brașov   MS Mureș 

BR Brăila   NT Neamț 

B București   OT Olt 

BZ Buzău   PH Prahova 

CS Caraș-Severin   SM Satu Mare 

CL Călărași   SJ Sălaj 

CJ Cluj   SB Sibiu 

CT Constanța   SV Suceava 

CV Covasna   TR Teleorman 

DB Dâmbovița   TM Timiș 

DJ Dolj   TL Tulcea 

GL Galați   VS Vaslui 

GR Giurgiu   VL Vâlcea 

GJ Gorj   VN Vrancea 
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Cadrul legislativ general aplicat la întocmirea prezentului raport 

 

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților 

economice de stat ca regii autonome și societăți 

comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 111/2016, cu modificările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 

profitului la societățile naționale, companiile naționale 

și societățile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu 

modificări și completări ulterioare;  

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 

științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 111/2016; 

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 41/2014 

republicat, privind reglementarea procedurii de 

raportare a unor indicatori economico-financiari de 

către operatorii economici cu capital/patrimoniu 

integral ori majoritar deținut direct sau indirect de 

autoritățile publice centrale ori locale, precum și a 

procedurii de transmitere a datelor în vederea 

întocmirii Raportului anual conform art. 58 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 111/2016 (a fost abrogat prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor Publice nr. 2873/2016 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 

dar s-a aplicat până la 31.12.2016); 

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1072/2016 

privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru 

supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice; 

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2460/2016 

privind împuternicirea persoanelor din cadrul 

aparatului de inspecţie economico-financiară de a 

constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute 

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice;  

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2874/2016 

privind reglementarea procedurii de monitorizare a 

implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice; 

Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 

privind actualizarea Clasificării activităților din 

economia națională – CAEN. 
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Introducere 

 

În noiembrie 2011, Guvernul României adopta Ordonanța de Urgență nr. 109 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, datorită contextului economic care impunea luarea unor măsuri rapide pentru crearea 

premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei întreprinderilor publice - regii 

autonome şi societăţi la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare.  

Este cunoscut faptul că eficiența întreprinderilor publice depinde, în mod determinant, de performanța 

managementului acestora, de corecta implementare în funcționarea acestora a mecanismelor de bună guvernare, 

fapt care a determinat ca pe parcursul anului 2016 să fie instituite îmbunătățiri ale cadrului legislativ general aplicat 

întreprinderilor publice astfel încât acesta să fie în concordanță cu cele mai bune practici internaționale în domeniul 

guvernanței corporative. La realizarea acestui obiectiv au participat reprezentanți ai autorităților publice tutelare, 

reprezentanți din conducerea întreprinderilor publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale precum 

și consultanți din partea organismelor financiare internaționale. 

Potrivit principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare 

Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a 

corporațiilor, pentru buna funcționare a întreprinderilor publice sunt necesare instituirea de pârghii pentru 

garantarea obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de 

asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme de protecție a drepturilor 

acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității întreprinderilor publice, cât și a 

politicii de acționariat a statului. 

În vederea implementării principiilor de bună guvernanță de către autoritățile publice tutelare și de către 

întreprinderile publice,  Ministerul Finanțelor Publice a fost desemnat, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, 

să îndeplinească următoarele competențe: 

a) monitorizează și evaluează aplicarea de către autoritățile publice tutelare și întreprinderile publice a prevederilor 

O.U.G. nr. 109/2011; 

      În acest context în anul 2016 au fost emise următoarele acte normative: 

 O.M.F.P. nr. 1072/20161; 

 O.M.F.P. nr. 2460/20162;  

 O.M.F.P. nr. 2874/20163. 

b) elaborează norme, regulamente, ghiduri, formulare, pentru facilitarea aplicării unitare de către autoritățile 

publice tutelare și monitorizarea implementării prevederilor legale și a celor mai bune practici internaționale 

în domeniul guvernanței corporative; 

Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate 

publică tutelară pentru întreprinderile publice, au fost desemnate de legiuitor să elaboreze normele  

metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/20164 care cuprind: 

- un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați 

pentru fiecare post, a clasamentului acestora, procedura privind numirile finale, precum și orice alte 

măsuri necesare implementării prevederilor ordonanței de urgență; 

                                                                 
1 O.M.F.P. nr. 1072/2016 - privind desemnarea direcției de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice; 
2 O.M.F.P. nr. 2460/2016  - privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiare de a constata contravențiile și a aplica 
sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 
3 O.M.F.P. nr. 2874/2016- privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 
4 Hotărârea de Guvern nr. 722/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 
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- metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei 

variabile a remunerației. 

Totodată Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu ministerele de resort și consultanții organismelor 

financiare internaționale, a elaborat în anul 2016 „Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor 

statului în întreprinderile publice”5 care a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice 

la secțiunea domenii de activitate, subdomeniul „Guvernanță corporativă a întreprinderilor publice”.  

c) monitorizează indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai întreprinderilor publice în colaborare 

cu autoritatea publică tutelară; 

Conform prevederilor art.57 alin.2-3 din O.U.G. nr.109/2011 “Structurile de guvernanță corporativă din 

cadrul autorității publice tutelare raportează indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile 

publice de către Ministerul Finanțelor Publice, trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului 

precedent”. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară 

constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii 

și directorii/directoratul întreprinderilor publice. 

În acest sens, a fost introdus un element de noutate la alin. 4, art. 37 din O.U.G. nr. 109/20116 astfel încât 

revizuirea anuală a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație/consiliului 

de supraveghere se efectuează în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de 

administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, 

anexă la contractul de mandat. 

 

d) realizează o bază de date privind administratorii la întreprinderile publice de subordonare centrală și locală, 

prin centralizarea listelor administratorilor primite de la autoritățile publice tutelare, după publicarea pe 

paginile de internet proprii ale acestora. 

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2874/20167 a fost stabilită modalitatea si termenele de 

transmitere de către entitățile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară la întreprinderile publice 

către Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor solicitate. Astfel, la nivelul MFP a fost dezvoltat formularul 

PDF inteligent intitulat „S1100” și aplicația informatică prin care se colectează aceste date.  

Ministerul Finanțelor Publice elaborează și prezintă Guvernului un raport anual privind întreprinderile publice în baza 

prevederilor alin.(4) art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/20118.  

Principalul scop al raportului îl reprezintă prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice și o 

evaluare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către autoritățile publice tutelare și de către 

întreprinderile publice asigurând astfel transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu 

obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare. 

 

 

 

                                                                 
5 „Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în întreprinderile publice” poate fi consultat la următoarea adresă de internet: 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/guvernanta/Ghidgestionareaintegrparticipstatec.pdf 
6 Conform alin. 4, art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 - Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 
se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță 
financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. 
7 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2874/2016  privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 
8 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
111/2016 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/guvernanta/Ghidgestionareaintegrparticipstatec.pdf
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Prezentarea principalelor elemente de noutate privind legislația 
elaborată în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor 
publice  
 

În anul 2016 au fost implementate modificări importante ale cadrului legislativ general care reglementează 

activitatea întreprinderilor publice în România, printre care amintim:  

A. Modificări ale Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice prin Legea nr. 111/2016 pentru 

aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice. 

Amendamentele aduse la O.U.G. nr. 109/2011 au 

urmărit, în principal, îmbunătățirea următoarelor 

aspecte: 

1. O mai mare concretețe a procesului de selecție, 

pentru evitarea  disensiunilor dintre autoritatea 

publică tutelară/acționariat și consiliul de 

administrație selectat, în negocierea obiectivelor și 

a indicatorilor de performanță care fac parte din 

contractul de mandat, prin introducerea a două 

instrumente de lucru, respectiv: 

- scrisoarea de așteptări ca instrument de lucru în 

cadrul procesului de selecție a  

administratorilor și directorilor, prin care 

autoritatea publică tutelară stabilește 

performanțele așteptate de la organele de 

administrare și conducere ale întreprinderii 

publice, pe o perioadă de cel puțin 4 ani; 

- declarația de intenție, document de lucru, 

întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de 

așteptări și a informațiilor publice legate de 

activitatea întreprinderii publice,  prin care 

candidații pentru postul de director, selectați și 

înscriși în lista scurtă, își prezintă 

viziunea/programul asupra dezvoltării 

întreprinderii publice. Declarația de intenție 

este parte componentă a evaluării finale a 

candidaților din lista scurtă  pentru clasificare și 

numire; 

2. Sincronizarea obiectivelor și a acțiunilor consiliului 

de administrație cu cele ale conducerii executive, 

prin unificarea planului de management cu planul 

de administrare și elaborarea unui singur plan de 

administrare, cu două componente, de către 

întreaga conducere a întreprinderii publice; 

3. Introducerea unor prevederi care dau posibilitatea 

autorității publice tutelare de a formula criterii de 

selecție a administratorilor și a directorilor cu luarea 

în considerare a specificului și complexității 

activității întreprinderii publice și a cerințelor din 

scrisoarea de așteptări drept pentru care au fost 

limitate excepțiile de la aplicarea prevederilor OUG 

nr. 109/2011. La menținerea excepțiilor s-a avut în 

vedere existența cadrului legal specific de selectare 

a managementului; 

4. Crearea cadrului legal pentru elaborarea de norme, 

ghiduri, regulamente de către Ministerul Finanțelor 

Publice în colaborare cu autoritățile publice 

tutelare, urmărindu-se aplicarea unitară a 

prevederilor actului normativ; 

5. Redimensionarea regimului sancționator prin 

introducerea de sancțiuni pentru nerespectarea 

termenelor de derulare a procedurii de selecție și 

pentru elaborarea planului de administrare precum 

și introducerea de sancțiuni pentru autoritatea 

publică tutelară. 

B. Apariția Hotărârii de Guvern Nr. 722 din 28 

septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice. 

Normele metodologice sunt structurate în două părți 

astfel: 

1. Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de 

selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 

candidați pentru fiecare post de administrator, a 

clasamentului acestora și a procedurii privind 

numirile finale; 

2. Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor 

de performanță financiari și nefinanciari și a 

componentei variabile a remunerației membrilor 

consiliului de administrație sau după caz de 

supraveghere, precum și a directorilor respectiv a 

membrilor directoratului. 
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1. Referitor la normele pentru stabilirea criteriilor de 

selecție a administratorilor, evidențiem următoarele 

elementele de noutate: 

 definirea declanșării procedurii de selecție a 

noilor organe de conducere și administrare a 

întreprinderilor publice, diferențiat pentru 

regii autonome și pentru societăți;       

 conținutul planului de selecție, cine elaborează 

componenta inițială, termenul pentru 

dezvoltarea acesteia și responsabilități; 

 cerințe minime care trebuie îndeplinite de 

fiecare administrator cu scopul de a constitui 

profilul personalizat al fiecărui membru al 

consiliului de administrație și al consiliului ca 

organ colectiv de conducere; 

 obligația dezvoltării unui profil personalizat de 

către autoritatea publică tutelară pentru 

fiecare întreprindere publică, în mod 

transparent, sistematic și riguros, sau de către 

comitetul de nominalizare în consultare cu 

structurile de guvernanță corporativă din 

cadrul autorităților publice tutelare; 

 introducerea noțiunii de matrice a profilului 

consiliului, definirea acesteia precum și 

stabilirea conținutului standard al matricei 

profilului pentru fiecare consiliu de 

administrație și responsabilități față de 

elaborarea acesteia; 

 tipurile de criterii de selecție, posibilitatea 

autorității publice tutelare de a stabili care 

dintre criterii sunt obligatorii și care sunt 

opționale; 

 procesul de evaluare al listei scurte precum și 

criteriile de stabilirea clasamentului acestora; 

 evaluarea activității administratorilor în funcție 

care solicită reînnoirea mandatului. 

 reguli generale pentru redactarea scrisorii de 

așteptări și al declarației de intenție; 

 elementele obligatorii ale contractului  de 

mandat care se încheie cu membrii consiliului 

de administrație ca urmare a finalizării 

procedurii de selecție, având în vedere 

obligațiile ce revin Ministerului Finanțelor 

Publice și autorității publice tutelare conform 

art. 12 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011. 

Menționăm că în contract au fost introduse 

inclusiv elemente referitor la recuperarea 

componentei variabile a remunerației în cazul 

când aceasta este acordată pe baza unor date 

ce se dovedesc ulterior incorecte. 

     

2. Referitor la metodologia de stabilire a indicatorilor 

financiari și nefinanciari și a componentei variabile a 

remunerației administratorilor și directorilor, 

evidențiem următoarele elemente de noutate: 

 responsabilitățile membrilor consiliului de 

administrație / supraveghere care sunt avute în 

vedere la stabilirea componentei variabile a 

remunerației diferențiate pe administratori 

neexecutivi și executivi; 

 cadrul general de stabilire a obiectivelor 

relevante pentru întreprinderile publice și 

responsabilitatea autorității publice tutelare în 

acest context; 

 utilizarea obiectivelor și țintelor pentru 

stabilirea componentei variabile a remunerației 

administratorilor întreprinderilor publice; 

 clasificarea indicatorilor de performanță și 

reglementarea posibilității pentru autoritățile 

publice tutelare de a stabili indicatori 

suplimentari; 

 metodologia de stabilire a indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari; 

 metodologia de stabilire a componentei 

variabile a remunerației, inclusiv principiile 

generale pentru stabilirea politicilor de 

remunerare a administratorilor; 

 competențele autorității publice tutelare sau 

adunării generale a acționarilor, după caz, în 

cadrul negocierii componentei variabile a 

remunerației; 

 procesul de stabilire a componentei variabile a 

administratorilor executivi; 

 metodologia de revizuire a componentei 

variabile a administratorilor executivi și 

administratorilor neexecutivi. 

C. În anul 2016 a fost aprobat de Guvernul României 

MEMORANDUMUL cu tema: „Măsuri ce trebuie avute 

în vedere la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli 

pe anul 2016 ale operatorilor economici cărora li se 

aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitățile 

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 

majoritară”. Memorandumul prevede, pentru 

operatorii economici la care statul este acționar unic 

sau majoritar, reducerea plăților restante, astfel încât la 

finele anului 2016 acestea să fie reduse cu minimum 

15% față de cele programate la 31.12.2015. 
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D. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2874/2016 

din 16 decembrie 2016 privind reglementarea 

procedurii de monitorizare a implementării prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice prin care s-a creat cadrul normativ și procedura 

pentru exercitarea atribuțiilor Ministerului Finanțelor 

Publice în supravegherea implementării prevederilor 

O.U.G. nr. 109/2011 precum și definirea procedurii de 

monitorizare la nivelul MFP prin care autoritățile 

publice tutelare raportează. În acest sens pentru 

ușurarea procesului de colectare a datelor s-a 

dezvoltat la nivelul MFP un formular inteligent PDF și 

aplicația informatică atașată acestuia .
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Date generale despre întreprinderile la care autoritățile publice 
tutelare centrale și locale dețin participații  

În România autoritățile publice centrale și locale (APTC respectiv APTL) dețin participații într-o pondere cuprinsă 

între 0,0001% și 100,0000%, atât în mod direct cât și indirect la un număr total de 2.712 întreprinderi a căror 

valoare se ridică la suma de 45.140.892 mii lei, reprezentând o pondere de 5,91% din PIB,  după cum urmează: 

 la un număr de 1.178 întreprinderi autoritățile publice centrale dețin participații în valoare totală de  

41.582.742 mii lei, din care: 

- la un număr de 465 de întreprinderi dețin participații majoritare în valoare totală de 32.957.645 mii lei, 

încadrate în categoria întreprinderilor publice; 

- la un număr de 713 întreprinderi dețin participații minoritare în valoare totală de 8.625.097 mii lei,  

încadrate în categoria întreprinderilor private; 

 la un număr de 1.534 întreprinderi autoritățile publice locale  dețin participații în valoare totală de 3.558.149 

mii lei, din care: 

- la un număr de 1.393 de întreprinderi dețin participații majoritare în sumă totală de 3.483.136 mii lei, 

încadrate în categoria întreprinderilor publice; 

- la un număr de 141 întreprinderi dețin participații minoritare în sumă totală de 75.013 mii lei, încadrate 

în categoria întreprinderilor private. 

 

Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de instituție de monitorizare și de supraveghere, calități deținute în temeiul 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/20119 și Ordonanței Guvernului nr. 26/201310, supraveghează 

implementarea prevederilor actelor normative menționate de către autoritățile publice tutelare și de către 

întreprinderile publice. 

                                                                 
9 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
111/2016 
10 Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 
sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificări și completări 
ulterioare; 
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La nivelul Ministerului Finanțelor Publice din totalul de 2.712 întreprinderi la care APTC și APTL dețin participații 

sunt monitorizate un număr de 287 ÎPS și un număr de 1.381 ÎPL. 

În temeiul O.G. nr. 26/2013 sunt monitorizate din punct de vedere al respectării disciplinei financiare un număr 

total de 1.668 ÎP grupate după cum urmează: 

A. 287 întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul 

autorităților publice tutelare centrale din care: 223 ÎPS active și 64 ÎPS inactive; 

B. 1.381 întreprinderi publice locale aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul 

autorităților publice tutelare locale din care: 1.186 ÎPL active și 195 ÎPL inactive. 

În temeiul O.U.G. nr. 109/2011 sunt monitorizate din punct de vedere al aplicării guvernanței corporative un număr 

total de 1.275 ÎP grupate după cum urmează: 

A. 148 întreprinderi publice de stat active aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul 

autorităților publice tutelare centrale;  

B. 1.127 întreprinderi publice locale active aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul 

autorităților publice tutelare locale. 

Analizând mărimea unor indicatori economico-financiari realizați de către întreprinderile publice prin raportare la 

mărimea indicatorilor economico-financiari realizați la nivel național de către toate întreprinderile indiferent de 

forma de proprietate se pot concluziona următoarele ponderi deținute de ÎP: 

 20,53% din total plăți restante, din care 12,51% înregistrate de ÎPS și 8,02% de ÎPL;  

 6,66% din numărul efectiv de personal angajat, din care 4,25% personal angajat la ÎPS și 2,41% personal 

angajat la ÎPL;  

 6,69% din profitul net înregistrat, din care 6,08% înregistrat de ÎPS și 0,61% de ÎPL; 

 8,43% din pierderea netă înregistrată, din care 6,64% înregistrată de ÎPS și 1,79% de ÎPL; 

 3,64% din cifra de afaceri netă înregistrată, din care 2,85% înregistrată de ÎPS și 0,79% de ÎPL; 

 5,57% din total datorii, din care 3,81% înregistrate de ÎPS și 1,71% de ÎPL; 

 11,57% din totalul de active, din care 9,40% înregistrată de ÎPS și 2,17% de ÎPL.  
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Întreprinderile publice de stat activează în domenii strategice ale economiei naționale deținând în unele cazuri o 

pondere de peste 50% din cifra de afaceri netă și o pondere de peste 50% din numărul total de personal angajat, 

printre care amintim: producția, transportul și furnizarea energiei electrice, extracția gazelor naturale, transporturi 

de călători și marfă pe calea ferată, transporturi aeriene, industria extractivă, industria de apărare, silvicultură, 

activități poștale și de curierat, cercetare-dezvoltare.   
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Întreprinderile publice locale activează în domenii ale economiei naționale care privesc asigurarea infrastructurii și 

serviciilor conexe necesare pentru comunitățile locale din care amintim: distribuția energiei electrice, captarea și 

distribuția apei, termoficare, transporturi interurbane de călători. În general, întreprinderile publice locale 

comparativ cu întreprinderile publice de stat sunt de dimensiuni mai mici și asigură servicii publice pentru 

comunitățile locale. Cu toate acestea ÎPL dețin, în cadrul unor domenii ale economie naționale în care activează, o 

pondere de peste 50% din cifra de afaceri netă și o pondere de peste 50% din numărul total de personal, printre 

care amintim: captarea, tratarea și distribuția apei, furnizarea de abur și aer condiționat, servicii de administrație 

publică generală și transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. 

 

 

 

 

Prezentul Raport este structurat în două părți intitulate astfel: 

 

PARTEA I – RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE DE STAT ÎN ANUL 2016, care cuprinde o 

prezentare a principalilor indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice deținute de 

administrația publică centrală și o prezentare a modului de aplicare a normelor privind guvernanța corporativă. 

 

PARTEA II – RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE LOCALE ÎN ANUL 2016,  care cuprinde o 

prezentare a principalilor indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice deținute de 

administrația publică locală și o prezentare a modului de aplicare a normelor privind guvernanța corporativă.  
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PARTEA I – RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 

ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE DE STAT ÎN ANUL 2016 
 

INTRODUCERE 

La cele 287 de întreprinderi publice de stat din România, autoritățile publice tutelare centrale dețin participații 

într-o pondere de 5,91% în PIB și angajează aproximativ 4,60% din forța de muncă din țară, contribuind astfel la 

dezvoltarea economică națională. ÎPS furnizează o gamă largă de produse și servicii, precum și servicii universale 

fundamentale pentru funcționarea și siguranța societății în ansamblul său și, nu în ultimul rând, prin intermediul 

lor statul controlează și gestionează direct accesul la resurse naturale importante, iar întreprinderile publice din 

sectoare precum energia, transportul și protecția mediului afectează în mod semnificativ implementarea politicilor 

publice în aceste sectoare.  

Necesitatea îmbunătățirii guvernanței corporative a întreprinderilor publice are la bază atât rațiuni economice cât 

și rațiuni de serviciu public. Funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți are o largă influență 

asupra ansamblului economiei iar din acest motiv este necesară implementarea guvernanței corporative la 

întreprinderile publice în scopul gestionării eficiente a participațiilor statului. Astfel, monitorizarea performanțelor 

administratorilor și a directorilor prin îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță asociați obiectivelor din 

contractele de mandat și orientarea nu numai pe urmărirea aspectelor financiare ci și pe aspecte de bună 

guvernare, transparență și integritate reprezintă elemente care trebuie să fie conștientizate și asumate de toți 

actorii implicați în gestionarea participațiilor statului la întreprinderile publice. 

Faptul că mari companii din România își mențin un acționariat public semnificativ trebuie să reprezinte o garanție 

că valoarea economică este creată și menținută în beneficiul cetățenilor români. Provocarea generală a statului în 

calitatea de acționar la întreprinderile publice constă în realizarea unui echilibru între profitabilitate sustenabilă și 

îndeplinirea obiectivelor de politică publică.  

Unul din principiile esențiale în guvernanța corporativă a întreprinderilor publice îl reprezintă conferirea de 

responsabilități, prerogative și instrumente adecvate fiecărui nivel decizional, astfel încât să existe un lanț 

decizional clar, bine delimitat, formal, trasabil, delegările de atribuții și competențe făcându-se proporțional cu 

structura de răspundere și control existentă. Astfel, MFP și autoritățile publice tutelare au roluri distincte față de 

organele de administrare și de cele de conducere ale întreprinderii publice. 

Consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere este principalul organ decizional privind activitatea de 

administrare a întreprinderii publice și, conform legislației în vigoare și bunelor practici internaționale, este 

esențial ca membrii lui să fie selectați în mod profesionist și transparent ținând cont de scrisorile de așteptare din 

partea acționarilor și de Planul de Administrare. Consiliul de administrație trebuie să funcționeze ca un nivel de 

decizie tampon între conducerea executivă a întreprinderii publice și autoritatea publică tutelară. 

Așadar în baza considerentelor prezentate mai sus, în Partea I a Raportului vom trata distinct ÎPS din punct de 

vedere al respectării disciplinei financiare, al modificărilor participațiilor statului precum și al respectării și aplicării 

prevederilor legislației în vigoare privind guvernanța corporativă.  
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Cifre cheie realizate de întreprinderile publice de stat în anul 2016 

 

TABEL nr. 1 – Indicatori economico-financiari înregistrați de ÎPS la 31 decembrie 2016 

Indicatori economico-financiari U.M. Anul ÎPS Active ÎPS Inactive Total general Pondere a 
indicatorului 

deținută de ÎPS în 
total general 

realizat de toate 
întreprinderile din 

România 
1 2 3=1+2 % 

Nr întreprinderi publice nr. ÎPS 2016 223 64 287 N/A 

Cifra de afaceri netă mii lei 2016 33.898.010 2.698.010 36.596.020 2,95% 

Rezultat din exploatare (EBIT) mii lei 2016 5.392.824 -800.442 4.592.382 6,11% 

Amortizare mii lei 2016 4.749.128 176.286 4.925.416 9,15% 

EBITDA mii lei 2016 10.043.131 -624.156 9.418.976 7,30% 

Venituri totale mii lei 2016 44.167.634 3.069.008 47.236.642 3,55% 

Cheltuieli totale  mii lei 2016 38.910.394 3.876.046 42.786.441 3,39% 

Profit brut mii lei 2016 6.752.988 76.730 6.829.717 6,74% 

Pierdere brută mii lei 2016 1.495.748 883.768 2.379.515 6,66% 

Rezultat Brut (EBT) mii lei 2016 5.257.240 -807.038 4.450.201 6,78% 

Profit net mii lei 2016 5.540.551 67.907 5.608.458 6,39% 

Pierdere netă mii lei 2016 1.515.081 883.771 2.398.851 6,64% 

Rezultat Net mii lei 2016 4.025.470 -815.862 3.209.607 6,21% 

Capitaluri proprii mii lei 2016 69.543.703 -4.103.450 65.440.253 16,20% 

Total active circulante mii lei 2016 31.930.072 4.852.580 36.782.653 5,81% 

Total active imobilizate mii lei 2016 102.546.570 5.533.417 108.079.987 14,15% 

Cheltuieli în avans mii lei 2016 320.612 34.011 354.622 3,29% 

Total active mii lei 2016 136.385.603 10.420.008 146.805.611 10,43% 

Datorii totale mii lei 2016 21.448.675 13.779.078 35.227.753 3,98% 

Datorii mai mari de 1 an mii lei 2016 5.845.318 3.111.772 8.957.091 3,24% 

Datorii mai mici de 1 an mii lei 2016 15.552.847 10.667.305 26.220.153 4,30% 

Plăți restante mii lei 2016 3.496.966 10.310.433 13.807.399 12,51% 

Nr. efectiv de personal nr. pers 2016 186.469 9.348 195.817 4,42% 

 

 

 

 

 

287 întreprinderi publice de stat din care 223 active

28,591 mld lei participații deținute de stat

5,608 mld lei profit net

36,596 mld lei cifră de afaceri

3,080 mld lei dividende / vărsăminte cuvenite Statului

65,440 mld lei capitaluri proprii

195.817 persoane angajate în întreprinderile publice de stat
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Capitolul 1 – Evoluția numărului întreprinderilor publice de stat deținute 

de autoritățile publice tutelare centrale pe parcursul anului 2016 
 

TABEL nr. 2 – Structura ÎPS, grupate după forma juridică de organizare, în perioada 2012-2016  
 

Anul Total 
general 

ÎPS 

Total ÎPS 
aflate în stare 
de funcțiune 

ÎPS aflate în stare de funcțiune, după 
forma juridică de organizare 

Total ÎPS aflate 
în proceduri de 

insolvență 

ÎPS aflate în proceduri de insolvență 
după forma juridică de organizare 

SOC RA INST FIL SOC RA INST FIL 
Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS Nr ÎPS 

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+9+10+11 8 9 10 11 

2012 244 231 91 15 43 82 13 9 0 1 3 

2013 247 228 92 15 46 75 19 14 1 1 3 

2014 299 232 96 14 48 74 67 53 4 1 9 

2015 296 231 85 14 47 85 65 51 4 0 10 

2016 287 223 81 14 50 78 64 48 4 0 12 

Urmare acțiunii permanente de identificare a entităților care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 1 al 

Ordonanței Guvernului nr. 26/201311, față de numărul de 296 ÎPS monitorizate la nivelul MFP în anul 2015, în anul 

2016 au fost incluse un număr de 3 ÎPS nou identificate/înființate și au fost eliminate un număr de 10 ÎPS urmare  

operațiunilor de radiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și 2 ÎPS urmare înstrăinării pachetului 

majoritar deținut de AAAS la acestea devenind astfel întreprinderi cu capital majoritar privat.  

A. ÎPS incluse în acțiunea de monitorizare pe parcursul anului 2016 

 

Cele 3 ÎPS active incluse în acțiunea de monitorizare sunt INCD, după cum urmează: 

 2 INCD nou identificate, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA"-

I.N.C.D.M. CONSTANȚA și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII"-I.N.C.D.D.D. 

TULCEA; 

 1 INCD nou înființat, respectiv INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN 

DRĂCEA". 

 

B. ÎPS eliminate din acțiunea de monitorizare pe parcursul anului 2016 

Cele 12 ÎPS au fost eliminate din acțiunea de monitorizare, după cum urmează: 

 7 ÎPS au fost radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului societățile INTER-VIN S.A., COMPANIA 

ROMÂNĂ DE PESCUIT OCEANIC S.A., AGROINDUSTRIALĂ NUFĂRUL S.A., TEREVIN S.A., COMPANIA NAȚIONALĂ 

A CUPRULUI AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA–FILIALA BĂLAN, CENTRUL DE CERCETĂRI AGRONOMIA 

S.R.L. și CHEIA FA S.R.L.; 

 3 ÎPS au fuzionat prin absorbție acestea fiind radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului urmare 

încheierii acestor reorganizări Societățile Sere și Pepiniere C.F.R. SA, ÎNTREȚINERE MECANIZATĂ A CĂII FERATE 

S.A. și ELECTROCENTRALE TITAN S.A.; 

 2 ÎPS a înstrăinat către societăți cu capital privat pachetul de acțiuni deținut la acestea de Statul Român prin 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului respectiv la societățile INAR S.A. și CEPROHART S.A.. 

În ceea ce privește starea de funcționare a ÎPS, conform tabelului prezentat mai sus, se poate observa evoluția 

acestora în perioada 2012 – 2016, astfel încât la 31.12.2016 a fost înregistrat un total de 223 de ÎPS active, în 

scădere cu un număr de 8 ÎPS față de anul 2015 și un total de 64 ÎP inactive, în scădere cu 1 ÎPS față de anul 2015.  

 

În ceea ce privește modificarea stării de funcționare a ÎPS în anul 2016, față de anul 2015, se constată că: 

                                                                 
11 Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 
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 1 ÎPS a devenit activă pe parcursul anului 2016, respectiv, SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE 

ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA" S.A. care la data 31.12.2015 se afla în procedură de reorganizare 

judiciară conform Legii 85/2014 a reintrat în stare de funcțiune fiind inclusă la ÎPS active în anul 2016;  

 6 ÎPS au devenit inactive pe parcursul anului 2016 respectiv: ICPROA S.A.; CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

INOVARE ŞI AFACERI PRAHOVA CTTIAP S.R.L.; UNITATEA DE EXECUŢIE FORAJE MOTRU S.A.; ELECTROCENTRALE 

BUCUREȘTI S.A.; COMICEX S.A.; SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A.. 

 

 

Capitolul 2 – Modificări strategice în administrarea și funcționarea 

întreprinderilor publice de stat: fuziuni, reorganizări, stadiul privatizării 

A. Modificări strategice în funcționarea ÎPS prin efectuarea operațiunilor de fuziune și reorganizare 
 

În cursul anului 2016, a fost publicată in Monitorul Oficial al României nr. 3750/19.10.2016 Partea IV, Hotărârea 

Adunării Generale a Acționarilor nr. 55/30.10.2015 prin care a fost aprobată fuziunea prin absorbție de către 

Compania Națională Căi Ferate ”CFR” S.A. a filialelor sale cu statut de societăți, respectiv Sere și Pepiniere CFR SA și 

Întreținere Mecanizată a Căii Ferate SA, în condițiile Proiectului de Fuziune și ale Mandatului special nr. 

53536/17.12.2014. Ambele societăți au fost radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 

10.10.2016. 

 

Potrivit O.U.G. nr. 55/14.09.2016, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. s-a 

reorganizat prin înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A. (CNIR SA) și prin schimbarea denumirii 

în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR SA). 

Astfel: 

 CNIR, va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier pentru transportul populației 

și al mărfurilor, în condiții de siguranță a circulației, timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea 

Europeană și confort în trafic. 

 CNAIR are ca obiect principal de activitate întreținerea, repararea, administrarea autostrăzilor, drumurilor 

expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră 

definite conform legii, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației și proiectarea, 

construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și administrarea drumurilor expres, drumurilor naționale, 

variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are în implementare. 

 

B. Stadiul procesului de privatizare la ÎPS 
 
1. Complexul Energetic Oltenia S.A. 

 Strategia de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a societății, a fost aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 87/201312. 

 Procesul de privatizare se derulează potrivit strategiei menționate. 

2. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A.   

 Strategia de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A., 

și anume, majorarea capitalului social cu 15% prin emisiune de noi acțiuni valorificate prin Ofertă Publică 

Primară, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1066/201313.  

 La finele lunii iunie 2016, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A. 

a ieșit din insolvență, procesul de privatizare fiind reluat după declararea de către instanța de judecată a 

închiderii procedurii de insolvență.  

                                                                 
12 Hotărârea de Guvern nr. 87/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societății Comerciale 
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA – S.A. 
13 Hotărârea de Guvern nr.  1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ”Hidroelectrica”- 
S.A. 
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Capitolul 3 – Evoluția participațiilor statului la întreprinderile publice de 

stat deținute de autoritățile publice tutelare centrale 

Statul român, prin autoritățile publice tutelare centrale, deține participații în proporție majoritară, fapt care îi 

asigură controlul la un număr de 287 ÎPS după cum urmează: 

 129 ÎPS organizate ca societăți/companii naționale/societăți naționale și sunt deținute de stat prin APTC în 

proporție majoritară sau integrală; 

 18 ÎPS organizate ca regii autonome și sunt deținute de stat prin APTC în proporție integrală; 

 50 ÎPS organizate ca Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare și sunt deținute de stat prin APTC în proporție 

integrală; 

 90 ÎPS organizate ca filiale ale societăților/companiilor naționale/societăților naționale/regiilor autonome/ 

Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare la care acestea dețin o participație majoritară fapt care le asigură 

controlul. 

 

TABEL nr. 3 – Structura participațiilor deținute de Stat prin APTC la ÎPS în anul 2016 

Mod 
organizare 

societăți 

Anul Nr ÎPS Valoare 
capital social, 

părți sociale 
sau 

patrimoniu 
deținut de 

STAT 

Valoare 
capital social  

sau părți 
sociale 

deținut de 
PERSOANE 

JURIDICE 

Valoare 
capital social  

sau părți 
sociale 

deținut de 
PERSOANE 

FIZICE 

Nr total acțiuni 
sau părți sociale 

deținute de STAT 

Valoare 
nominală 

medie 
estimată pe 

acțiune/ 
parte socială 

mii lei mii lei mii lei nr lei/acțiune sau 
parte socială 

1 2 3 4 5 

Societăți pe acțiuni la care 
statul deține capital social 

2014 194 26.510.539 2.599.491 101.192 8.172.589.982 3,24 

2015 192 27.145.761 2.547.492 93.429 8.361.329.901 3,25 

2016 182 27.859.252 2.512.358 93.186 8.676.159.635 3,21 

Societăți cu răspundere 
limitată la care statul 
deține capital social 

2014 15 22.095 90 0 1.087.384 20,32 

2015 16 23.295 90 0 1.207.384 19,29 

2016 14 12.972 90 0 175.064 74,10 

Regii autonome la care 
statul deține patrimoniu 

2014 90 1.079.512 N/A N/A N/A N/A 

2015 88 719.545 N/A N/A N/A N/A 

2016 91 719.545 N/A N/A N/A N/A 

TOTAL GENERAL PE ANI 2014 299 27.612.146 2.599.581 101.192 8.173.677.366 3,25 

2015 296 27.888.600 2.547.582 93.430 8.362.537.285 3,25 

2016 287 28.591.768 2.512.448 93.186 8.676.334.699 3,21 

Din datele înscrise în tabelul prezentat mai sus evoluția participațiilor deținute de stat prin APTC la ÎPS în anul 2016 

față de finalul anului 2015 rezultă că, la sfârșitul anului 2016, valoarea patrimoniului/capitalului social deținut de 

stat prin APTC la ÎPS este în sumă de 28.591.768 mii lei, în creștere cu suma de 703.168 mii lei (2,52%) față de anul 

finalul anului 2015, iar valoarea medie estimată pe acțiune/parte socială înregistrează la finalul anului 2016 

valoarea de 3,21 lei pe acțiune/parte socială. Valoarea totală a capitalului social/patrimoniului deținut de APTC la 

ÎPS înregistrează în anul 2016 o pondere de 3,75% din PIB. 

Creșterea volumului participațiilor deținute de stat prin APTC la ÎPS în anul 2016 se datorează, în principal, 

următoarelor acțiuni: 

1. Creșterea participațiilor deținute de stat prin APTC la ÎPS,  urmare majorării capitalului social la următoarele ÎPS: 

 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA.. cu suma de 542.274 mii lei; 

 Societatea Națională de Transport Feroviar “C.F.R. Călători” S.A. cu suma de 154.207 mii lei; 

 Metrorex S.A. cu suma de 55.000 mii lei; 

 Compania Națională de Transporturi Aeriene Române ”Tarom” S.A. cu suma de 31.063 mii lei; 

 Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța cu suma de 1.253 mii lei; 

 Societatea Electrocentrale Grup S.A cu suma de 35.161 mii lei; 

 Societatea Medserv Min S.A cu suma de 588 mii lei. 
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2. Diminuări ale participațiilor deținute de stat prin APTC la ÎPS, prin: 

 radierea de la Registrul comerțului a 11 ÎPS existente în activitatea de monitorizare în anul 2015 la care statul 

prin APTC deținea patrimoniu sau capital social în sumă totală de 114.418 mii lei; 

 înstrăinarea către  societăți cu capital privat, în cursul anului 2016, a pachetelor de acțiuni deținute de Statul 

Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului la 2 ÎPS respectiv INAR S.A. și CEPROHART S.A. 

în sumă totală de 1.600 mii lei; 

 diminuare capitalului social la 3 ÎPS cu suma totală de 359 mii lei. 
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Capitolul 4 – Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a principiilor 

de guvernanță corporativă la întreprinderile publice de stat deținute de 

autoritățile publice tutelare centrale 

Introducere  

Odată cu modificările aduse prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice au fost desemnate rolurile și atribuțiile părților 

implicate în aplicarea acestei legislații , după cum urmează:  

1. Rolul APTC în aplicarea  prevederilor privind guvernanța corporativă prin intermediul propriilor structuri, cât și 

sarcina de coordonare/monitorizare a aplicării guvernanței corporative la ÎPS. Succesul implementării guvernanței 

corporative depinde, într-o mare măsură, de crearea sau, după caz, întărirea capacității instituționale la nivelul 

APTC. Astfel, noul cadru legislativ impune înființarea unei structuri specializate de guvernanță corporativă la nivelul 

APTC, cu rol de monitorizare și evaluare a aplicării prevederilor legale privind guvernanța corporativă la nivelul ÎPS.  

a) Printre activitățile specifice implementării prevederilor privind guvernanța corporativă, se regăsesc 

următoarele: să întocmească și să publice scrisoarea de așteptări, să numească și să revoce membrii consiliului de 

administrație, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță, să mandateze reprezentanţii săi în adunarea 

generală a acţionarilor, să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului 

de supraveghere, directori/directorat și să asigure includerea acestora în contractele de mandat, să propună 

candidați pentru funcția de membri în consiliul de administrație ș.a.m.d. 

b) Printre activitățile specifice activității de coordonare/monitorizare a aplicării guvernanței corporative la ÎPS ale 

APTC, se regăsesc următoarele: să monitorizeze și să evalueze, prin structurile proprii de guvernanță corporativă,  

gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscriși în contractele de mandat, să 

monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, să asigure transparența politicii de acționarat 

în cadrul ÎPS ș.a.m.d. 

2. Rolul organelor de conducere ale ÎPS în implementarea prevederilor privind guvernanța corporativă, cât și sarcina 

de coordonare/monitorizare a aplicării guvernanței corporative la ÎPS:  

a. Printre atribuțiile specifice implementării prevederilor privind guvernanța corporativă ale consiliului de 

administrație/supraveghere, se regăsesc următoarele: să analizeze şi să aprobe planul de administrare elaborat 

în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie, elaborarea și 

publicarea codului de etică. 

b. Printre atribuțiile specifice activității de coordonare/monitorizare a aplicării guvernanței corporative la ÎPS ale 

consiliului de administrație/supraveghere, se regăsesc următoarele: să monitorizeze și să gestioneze 

potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere, să monitorizeze și să 

evalueze performanțele directorilor, să supervizeze sistemul de transparență și de comunicare.  

c. Printre atribuțiile specifice implementării prevederilor privind guvernanța corporativă ale 

directorilor/directoratului se regăsesc următoarele: conducerea operativă a societăţii, elaborarea componentei 

de management a planului de administrare. 

d. Printre atribuțiile specifice de raportare și transparență conform prevederilor privind guvernanța corporativă 

ale directorilor/directoratului, se regăsesc următoarele: să întocmească un raport cu privire la activitatea de 

conducere executivă, să întocmească un raport cu privire la remuneraţii şi alte avantaje acordate 

administratorilor şi directorilor, să supună aprobării consiliului de administrație/supraveghere orice tranzacție 

cu o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri a ÎPS, încheiată cu administratorii/directorii/membrii 

CS/membrii directoratului/angajații/acționarii care dețin controlul societății sau o societate controlată de 

aceștia. 
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3. Ministerului Finanțelor Publice i-a fost desemnat și rolul de a acționa ca instituție de monitorizare. În cadrul 

exercitării acestui rol, ministerul desfășoară activități de monitorizare a felului în care APT-urile pe de-o parte și 

ÎPS, pe de altă parte, îndeplinesc sarcinile instituite conform prevederilor legale privind guvernanța corporativă. 

Activitatea de monitorizare desfășurată  de minister este reglementată prin O.M.F.P. nr.2874/201614  ,în care sunt 

stabilite informațiile necesare evaluării modului de aplicare a prevederilor privind guvernanța corporativă, 

modalitatea și termenele de transmitere a acestor informații prin intermediul unui formular PDF inteligent, 

structurat în funcție de informațiile prezentate, astfel:  

a) stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011,  

b) stadiul îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale 

administratorilor și directorilor/directoratului ÎPS și  

c) lista administratorilor, directorilor/directoratului ÎPS. 

Fluxul informațional cu privire la rolul și responsabilitățile participanților la procesul de implementare și 

monitorizare a prevederilor privind guvernanța corporativă se prezintă grafic, după cum urmează:  

               

Conform prevederilor din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, APTC aveau obligația înființării structurilor de guvernanță 

corporativă proprii care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de legislația privind 

guvernanța corporativă. Printre atribuțiile specifice acestor structuri se regăsesc: monitorizarea și evaluarea 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat,  monitorizarea, evaluarea 

și raportarea către MFP a aplicării prevederilor privind guvernanța corporativă de către ÎPS cât și a îndepliniri 

atribuțiilor proprii în aplicarea prevederilor guvernanței corporative. 

În vederea îndeplinirii acestor obligații, la nivelul fiecărei APTC, se impune înființarea, prin regulament intern, ordin 

de ministru sau prin alte tipuri de reglementări interne, a unui sistem intern de colectare, monitorizare, analiză și 

raportare conform legislației aflate în vigoare. 

Pe parcursul anului 2016, din totalul de 21 entități care exercită calitatea de autoritate publică tutelară, un număr 

de 9 APTC au declarat înființarea sistemului intern de colectare, monitorizare și raportare cu privire la 

implementarea legislației în vigoare, cât și a monitorizării indicatorilor financiari şi nefinanciari din contractele de 

mandat. 

 

                                                                 
14 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2874/2016  privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 
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4.1 - Stadiul transmiterii informațiilor de către autoritățile publice tutelare centrale 

conform prevederilor O.M.F.P. nr. 2874/2016 

 

Urmare analizei informațiilor desprinse din centralizarea formularelor transmise de către APTC, privind modul de 

aplicare a prevederilor privind guvernanța corporativă, se desprind următoarele concluzii: 

În conformitate cu prevederile Ordinului de monitorizare nr 2874/2016 un număr de 21 APTC aveau obligația de 

a transmite date și informații privind modul de aplicare a prevederilor privind guvernanța corporativă, pentru un 

număr de 148 ÎPS. Această obligație a fost îndeplinită de 14 APTC pentru un număr de 113 ÎPS15, din totalul de 124 

ÎPS aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliu acestora. 

Astfel, se constată  un grad de conformare de 66,66% în ceea ce privește transmiterea datelor și informațiilor de 

către APTC privind modul de aplicare a prevederilor privind guvernanța corporativă.  

 

Stadiu transmiterii informațiilor de către APTC, pentru ÎPS aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în 

portofoliu este prezentat în graficul de mai jos: 

 

 

 

 

Din analiza stadiului transmiterii informațiilor, de către APTC, se constată că nu au transmis date următoarele 

APTC: MDRAP, ADS, MEN, SGG, MMJS, MCSI și MCIN. 

 

 

 

                                                                 
15 Notă: Numărul nu include 11 ÎPS pentru care APTC au transmis, pentru anul 2016, informații privind stadiul procesului de selecție al administratorilor/directorilor, 
dar nu au transmis formularul S1100 conform O.M.F.P. nr.2874/2016. Aceste ÎPS sunt evidențiate și tratate distinct în analiză. 
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Stadiul transmiterii informațiilor pentru ÎPS aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu, 

grupate în funcție de forma de organizare este prezentat în graficul următor: 

 

 

 

4.2 - Stadiul procesului de selecție al consiliului de administrație sau supraveghere 

și al directorilor sau directoratului la întreprinderile publice de stat 
 

TABEL nr. 4 – Stadiul procesului de selecție a consiliului de administrație/supraveghere la ÎPS cf. O.U.G. nr 
109/2011 la data de 31.12.2016, conform informațiilor transmise de către APTC 
 

  

1. ÎPS obligate 
la aplicarea 

prevederilor 
OUG nr. 

109/2011 

din care:   

a) TOTAL ÎPS în diferite 
stadii ale procesului de 

selecție, respectiv 
declanșat și definitivat 

din care: b) TOTAL ÎPS 
pentru care 

procedura 
este 

nedeclanșată 

c) Total ÎPS 
pentru care 

APTC nu a 
transmis 

informații 

procedură 
definitivată 

procedură 
reluată 

procedură 
declanșată 

pentru 
prima dată 

nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS 

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

TOTAL 
GENERAL 

148 48 28 1 19 65 35 

*) Calcule proprii MFP bazate atât pe datele raportate prin S1100 cât și și pe raportări anterioare ale APTC prin adrese semnate de conducătorul APTC.  

 

Din perspectiva aplicării cadrului normativ privind selecția administratorilor16, pe parcursul anului 2016, din totalul 

de 148 ÎPS obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, un număr de 48 

ÎPS s-au aflat în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție, după cum urmează: 

 23 ÎPS au definitivat până la 31.12.2016 procesul de selecție a membrilor CA/CS și a directorilor/directoratului 

dintre care un număr de 8 ÎPS au declanșat și finalizat procesul de selecție pe parcursul anului 2016, anterior 

intrării în vigoare a normelor aprobate prin H.G. nr.722/2016 și 15 ÎPS au declanșat și finalizat în anii precedenți. 

 25 ÎPS se află în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție atât pentru membrii CA/CS cât și pentru 

directori/directorat, din care:  

a) 4 ÎPS au finalizat procesul de selecție a CA/CS și au declanșat procesul de selecție al directorilor; 

b) 1 ÎPS a finalizat procesul de selecție a CA/CS dar nu a declanșat procesul de selecție al directorilor; 

                                                                 
16 Prin denumirea de administrator/i ne referim inclusiv la membrii Consiliului de administrație / Consiliului de supraveghere 
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c) 1 ÎPS a reluat procesul de selecție a CA/CS, urmare expirării contractelor de mandat.  

d) 19 ÎPS au declanșat pentru prima dată procesul de selecție a CA/CS. 

 65 ÎPS nu au declanșat procedura de selecție; 

 35 ÎPS pt care APTC nu și-au îndeplinit obligațiile de raportare. 

Din totalul de 25 ÎPS aflate în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție, un număr de 19 ÎPS au declanșat 

procesul de selecție a administratorilor pentru prima dată, din care: 

 la 15 ÎPS procesul a fost declanșat de către APTC; 

 la 4 ÎPS procesul a fost declanșat de către  întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară/ care îi 

asigură controlul. 

Responsabilii cu realizarea procesului de selecție, cât și forma juridică de organizare a ÎPS la care s-a declanșat 

procesul de selecție a CA/CS, sunt prezentate în cele 2 grafice de mai jos: 

 

Astfel, se constată că majoritatea ÎPS care au declanșat procesul de selecție sunt organizate ca societăți pe acțiuni 

și majoritatea proceselor se desfășoară prin comisia de selecție organizată la nivelul APTC, asistată de un expert 

independent.

 
Urmare analizei informațiilor transmise de către APTC privind parcurgerea etapelor procesului de selecție a 

membrilor CA/CS și a directorilor/directoratului,la cele 19 ÎPS care au declanșat pentru prima dată selecția, s-au 

desprins următoarele concluzii:  
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 Termenul legal de declanșare al procedurii de selecție a fost respectat de un număr de 9 ÎPS din cele 19 ÎPS 

care au declanșat pentru prima dată selecția. (Conform prevederilor din Legea nr.111/201617, APTC aveau 

obligația să declanșeze procesul de selecție la toate ÎPS la care acesta nu a fost declanșat, până cel târziu la 

data de 1 decembrie 2016.); 

 APT a publicat scrisoarea de așteptări pentru 3 ÎPS din cele 19ÎPS care au declanșat pentru prima dată procesul 

de selecție; 

 Pentru 1 ÎPS angrenată în procesul de selecție a CA/CS,  gradul de îndeplinire al etapelor este de 90% și urmează 

să încheie contractul de mandat în 2017; 

 Pentru 2 ÎPS au fost încheiate contractele de mandat ale administratorilor, urmare finalizării procesului de 

selecție; 

 Procesul de selecție a directorilor a fost declanșat la un număr de 4 ÎPS din totalul de 5 ÎPS care au finalizat 

procesul de selecția al CA/CS. 

Din totalul de 19 ÎPS care au declanșat pentru prima dată procesul de selecție a CA/CS, pentru 15 societăți numirile 

se fac prin Hotărâre AGA și pt 4 regii autonome prin Ordin al conducătorului APTC.  

 

Din totalul de 148 ÎPS obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, pe parcursul anului 2016, un număr 

de 65 ÎPS nu au declanșat procesul de selecție a administratorilor și pentru un număr 35 ÎPS APTC nu au transmis 

informații în acest sens. 

Din totalul de 100 ÎPS cu stadiul procesului de selecție a administratorilor nedeclanșat/nedeclarat, obligația legală 

privind demararea procesului de selecție îi revine APTC pentru un număr de 54 ÎPS și ÎPS care deține o participație 

majoritară/ controlul pentru un număr de 46 ÎPS.  

Urmare nerespectării termenului legal prevăzut de legislația în vigoare pentru declanșarea procesului de selecție 

a fost transmisă către organele abilitate adresa cuprinzând lista nominală a ÎPS care nu au declanșat procesul de 

selecție, în vederea constatării contravenţiilor şi a aplicării sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2011. 

În cazul ÎPS pentru care APTC nu a transmis formularul S1100, nu ne putem pronunța cu privire la respectarea 

prevederilor O.U.G. nr.109/2011. În acest sens, a fost transmisă, referitor la raportarea pentru anul 2016, către 

Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul MFP, adresa privind „Situația întreprinderilor 

publice pentru care entităţile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară nu au îndeplinit obligațiile de 

raportare conform OMFP nr. 2874/2016”, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.109/201118. Drept urmare, DGIEF a aplicat un număr de 12 avertismente scrise APTC ale ÎPS pentru 

care nu au fost transmise informațiile conform procedurii de monitorizare reglementate prin O.M.F.P. 

nr.2874/2016.   

 

 

4.3 – Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale 

administratorilor și directorilor/directoratului la întreprinderile publice de stat  

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 la ÎPS la care a fost finalizat procesul de selecție a  

administratorilor și directorilor/directoratului există obligația încheierii contractelor de mandat între aceștia, pe 

de o parte, și APTC/consiliul de administrație, pe de altă parte. În contractele de mandat sunt stabiliți indicatori de 

                                                                 
17 conform art. V, alin.(1) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice:  „Pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului 
de supraveghere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, se declanșează procedura de selecție, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodo logice 
prevăzute la art. IV.“ respectiv Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, în vigoare de la data de 12.10.2016. Astfel, data limită de declanșare a procedurii de selecție a 
fost 1 decembrie 2016.   
18 conform atribuțiilor reglementate prin O.M.F.P. nr. 2460/2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a 
constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice.   
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performanță cu ajutorul cărora să se măsoare cantitativ și calitativ performanțele financiare și nefinanciare ale 

ÎPS. 

În funcție de resursele pe care le măsoară, în vederea desfășurării unei activități optime a întreprinderilor publice, 

indicatorii de performanță sunt împărțiți în 3 categorii, respectiv: indicatori de performanță financiari, indicatori 

de performanță nefinanciari operaționali și de guvernanță corporativă.  

În urma analizei informațiilor transmise de către APTC, se observă că în contractele de mandat ale administratorilor 

și directorilor/directoratului au fost stabiliți indicatori de performanță, după cum urmează: 

 

Tip indicator Număr total de indicatori 
Administratori 

Număr total de indicatori 
Directori/Directorat 

nr. nr. 

1 2 

Indicator financiar 73 78 

Indicator nefinanciar operațional 20 34 

Indicator privind guvernanța corporativă 7 6 

TOTAL 100 118 

 

Atât în contractele de mandat ale administratorilor, cât și în cele ale directorilor/directoratului predomină 

indicatorii financiari, cu o pondere de peste 65% în totalul general al indicatorilor aprobați, urmați de indicatorii 

nefinanciari operaționali, specifici fiecărei ÎPS în funcție de activitățiile desfășurate, cu o pondere de peste 20% în 

totalul general al indicatorilor aprobați, pentru ca cei de guvernanță corporativă să se situeze pe ultimul loc, cu o 

pondere de sub 8%. 
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TABEL nr. 5 –  Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat al administratorilor 

și directorilor/directoratului pe tipuri de indicatori 

 

Tip indicator 

  

  

Stadiul îndeplinirii indicatorilor din contractele de 
mandat ale administratorilor 

 Stadiul îndeplinirii indicatorilor din contractele de 
mandat ale directorilor/directoratului 

Număr 
total de 

indicatori 

Număr 
indicatori 

îndepliniți 

Număr 
indicatori 

neîndepliniți 

Număr 
indicatori 

fără stadiu 
de 

îndeplinire 
declarat 

de APT 

Număr 
total de 

indicatori 

Număr 
indicatori 

îndepliniți 

Număr 
indicatori 

neîndepliniți 

Număr 
indicatori 

fără stadiu 
de 

îndeplinire 
declarat de 

APT 

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. 

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

Indicator financiar 73 52 20 1 78 58 20 0 

Indicator nefinanciar 20 15 2 3 34 23 2 9 

Indicator privind 
guvernanța corporativă 

7 1 0 6 6 2 0 4 

TOTAL 100 68 22 10 118 83 22 13 

În ceea ce privește indicatorii de performanță financiari regăsiți atât în contractele de mandat ale administratorilor, 

cât și în cele ale directorilor/directoratului, aceștia sunt grupați la rândul lor în funcție de scopurile întreprinderilor 

publice după cum urmează: 

1. 14 indicatori privind costurile; 

2. 29 indicatori privind datoriile; 

3. 32 indicatori privind venitul; 

4. 17 Indicatori privind profitabilitatea; 

5. 5 indicatori privind investițiile; 

6. 3 indicatori privind politica de dividend; 

7. 47 alți indicatori. 

În plus față de cele 7 categorii de indicatori de performanță comune, în contractele de mandat ale directorilor a 

fost identificată o a 8-a categorie, respectiv: 

8. 4 indicatori privind fluxul de numerar. 

Indicatorii de performanță cel mai des întâlniți, în contractele de mandat ale administratorilor și 

directorilor/directoratului ÎPS, sunt:  

 Indicatori de performanță financiari, din care exemplificăm: 17 indicatori privind creșterea productivității 

muncii; 16 indicatori privind reducerea plăților/creanțelor restante; 10 indicatori privind reducerea 

cheltuielilor la 1000 lei venituri/cifra de afaceri; 8 indicatori privind realizarea EBITDA; 6 indicatori privind 

realizarea rezultatului brut/a veniturilor planificate prin bugetul de venituri și cheltuieli; 

 Indicatorii de performanță nefinanciari, din care exemplificăm: 6 indicatori privind creșterea gradului de 

pregătire profesională/satisfacție a angajaților; 6 indicatori privind gradul de realizare a programului de 

investiții; 4 indicatori privind creșterea gradului de satisfacție al clienților; 2 indicatori privind reducerea 

defectelor de fabricație; 

 Indicatorii de performanță privind guvernanța corporativă, din care exemplificăm: elaborarea modelelor de 

evaluare a conducerii executive și implementarea procesului de evaluare precum și a politicilor de remunerare 

a directorului general; implementarea codului de etică, a codului de guvernanță corporativă și asigurarea 

transparenței în legătură cu informațiile publice; stabilirea, revizuirea și urmărirea indicatorilor de performanță 

la nivelul întreprinderii publice. 
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Din perspectiva realizării indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor, respectiv 

ale directorilor/directoratului, pe categorii de indicatori, situația se prezintă astfel: 

 

Urmare analizei informațiilor desprinse din centralizarea formularelor transmise de APTC se constată că gradul de 

îndeplinire a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor și directorilor a fost 

realizat după cum urmează: 

a) La administratori: 

- În proporție de 100% de către administratorii a 10 ÎPS, din care doar 3 ÎPS au acordat remunerația variabilă 

în valoare totală de 680.370 lei; 

- Într-o proporție cuprinsă între 17-87% de către administratorii a 11 ÎPS, din care 5 ÎPS au acordat remunerația 

variabilă în valoare totală de 1.036.826 lei; 

b) La directori: 

- În proporție de 100% de către administratorii a 8 ÎPS, din care doar 3 ÎPS au acordat remunerația variabilă în 

valoare totală de 1.106.827 lei; 

- Într-o proporție cuprinsă între 17-91% de către administratorii a 11 ÎPS, din care 5 ÎPS au acordat remunerația 

variabilă în valoare totală de 1.801.595 lei. 

Potrivit situației prezentate, există administratori și directori/membri ai directoratului care, deși si-au îndeplinit 

indicatorii de performanță, nu au încasat remunerație variabilă, precum și administratori și directori/membri ai 

directoratului care au primit remunerația variabilă, deși gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță a fost 

mai mic de 100%. 

Cel mai des întâlniți indicatori financiari de performanță nerealizați sunt: 12 indicatori privind realizarea veniturilor; 

9 indicatori privind reducerea datoriilor; 5 indicatori privind reducerea costurilor și 4 indicatori privind realizarea 

investițíilor. 

Din analiza indicatorilor din contractele de mandat ale administratorilor și directorilor/directoratului se desprind 

următoarele concluzii: 

 pentru un număr de 10 ÎPS indicatorii de performanță sunt comuni administratorilor și 

directorilor/directoratului; 

 pentru 6 ÎPS în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor se regăsesc atât indicatori de 

performanță comuni, cât și diferiți; 

 la 5 ÎPS indicatorii de performanță din contractele de mandat ale administratorilor sunt diferiți de indicatorii 

de performanță din contractele de mandat ale directorilor/directoratului. 
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Din aspectele prezentate mai sus se poate observa că la ÎPS unde sistemul de guvernanță corporativă este 

implementat și care au selectat administratori/CA/CS profesioniști/ist rezultă o optimizare a eficienței financiare și 

operaționale. Punctăm încă odată importanța numirii persoanelor potrivite în funcțiile de administratori sau 

membri în CA/CS și necesitatea ca aceste persoane să dețină competențele necesare exercitării atribuțiilor 

posturilor în care au fost numite. Prin implicarea activă a APTC este necesar ca performanța administratorilor și a 

directorilor/directoratului să fie măsurată și evaluată.  

 

 

4.4 – Structura organelor de conducere ale întreprinderilor publice de stat și 

volumul remunerației acordate, pe parcursul anului 2016 
 

Urmare analizei informațiilor desprinse din centralizarea formularelor transmise de către APTC, privind structura 

consiliilor de administrație/supraveghere și volumul remunerației acordate la cele 113 ÎPS pentru care au fost 

îndeplinite obligațiile de raportare, se desprind următoarele concluzii: 

 din totalul de 521 posturi de administrator ocupate , un număr de 391 posturi sunt ocupate de administratori 

numiți definitiv și 130 de posturi sunt ocupate de administratori numiți provizoriu; 

 din totalul de 521 administratori, au fost selectați conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, un număr de 145 

administratori, din care: 136 administratori sunt numiți definitiv, 9 administratori sunt numiți provizoriu, 42 

administratori dețin o funcție publică/sunt angajați în instituții publice și 30 posturi de administrator sunt 

ocupate de persoane de gen feminin reprezentând o pondere de 21% din totalul administratorilor selectați 

conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011; 

 din totalul de 521 administratori, au beneficiat de remunerație variabilă, în perioada raportată, un număr de 72 

administratori numiți definitiv și 2 administratori numiți provizoriu, selectați atât conform prevederilor O.U.G. 

nr.109/2011, cât și conform altor proceduri de selecție. Suma totală acordată a fost de 2.040.483 lei. 

 

Urmare analizei informațiilor desprinse din centralizarea formularelor transmise de către APTC, privind structura 

directoratului și volumul remunerației acordate la cele 113 ÎPS pentru care au fost îndeplinite obligațiile de 

raportare, se desprind următoarele concluzii:  

 din totalul de 144 posturi de director ocupate, un număr de 101 posturi sunt ocupate de directori numiți 

definitiv și 43 de posturi sunt ocupate de directori numiți provizoriu; 

 din totalul de 144 directori, au fost selectați conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011,  un număr de 36 

directori, din care: 33 directori sunt numiți definitiv, 3 directori sunt numiți provizoriu, un număr de 27 directori 

au contracte de mandat de minim 3 ani și 2 posturi de director sunt ocupate de persoane de gen feminin 

reprezentând o pondere de 1% din numărul total al directorilor selectați conform prevederilor 

O.U.G.nr.109/2011; 

 din totalul de 144 directori, au beneficiat de remunerație variabilă, în perioada raportată, un număr de 18 

directori numiți definitiv și 4 directori numiți provizoriu, selectați atât conform prevederilor O.U.G. 

nr.109/2011, cât și conform altor proceduri de selecție. Suma totală acordată a fost de 3.397.148 lei. 

 

 

4.5 – Evoluția aplicării prevederilor și principiilor de transparență la întreprinderile 

publice de stat 

Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 

544/2001, ÎP sunt asimilate categoriei instituțiilor publice și au obligația de a asigura transparența activității 

desfășurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informații de interes public, dar și de a răspunde solicitărilor, 
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prin furnizarea informațiilor de interes public, în afara acelor informații exceptate potrivit reglementărilor legale 

în vigoare.   

Totodată, ÎP aplică și prevederile capitolului V – Transparență. Obligații de raportare - din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 109/2011. 

Potrivit Organizației de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), „guvernanța corporativă precizează distribuția 

drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie: administratorii, directorii, 

acționarii și alte categorii și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii”. 

Principiile de bază ale guvernanței corporative dezvoltate de OECD sub forma „Cartei Albe a Administrației 

Corporațiilor în Sud-Estul Europei”, pe baza unor standarde legislative și având în vedere buna practică a unor mari 

corporații, vizează: 

 respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acționarilor; 

 definirea de roluri și responsabilități clare pentru consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și 

pentru conducerea executivă; 

 integritatea și comportamentul etic al echipei de management; 

 transparența informației, prezentarea corectă a informațiilor privind rezultatele economico-financiare și 

perspectivele viitoare. 

 respectarea drepturilor deținătorilor de interese. 

 

Principalii beneficiari ai introducerii principiilor guvernanței corporative sunt: 

a) Acționarii, atât cei minoritari cât și cei majoritari, care beneficiază astfel de un tratament echitabil, de 

mecanisme în baza cărora le sunt luate în considerare drepturile și le sunt apărate interesele; 

b) Investitorii, atât în cazul societăților listate pe piața de capital, cât și în cazul societăților ne-listate, prin creșterea 

capacității de supraveghere și protejare a investițiilor, prin prisma faptului că au o imagine mult mai clară asupra 

modului de adoptare a deciziilor la nivelul societății, a situației financiare a acesteia; 

c) Deținătorii de interese, respectiv salariații, organizațiile sindicale, băncile, furnizorii, clienții care vor putea 

cunoaște, în baza informărilor periodice ce trebuie prezentate de conducerea societății, o serie de aspecte 

legate de activitatea acesteia. În conformitate cu prevederile art. 51 și art. 52 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011, consiliul de administrație trebuie să informeze acționarii, dar fără a se limita la 

acestea, cu privire la: 

 hotărârile adunării generale a acționarilor; 

 situațiile financiare anuale; 

 raportările contabile semestriale; 

 raportul de audit anual; 

 lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, 

după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul 

remunerației acestora; 

 rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere; 

 raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv 

membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar; 

 Codul de etică; 

 tranzacțiile încheiate cu alte întreprinderi publice sau autorități tutelare, a căror valoare este de cel puțin 

100.000 euro. 

d) Întreprinderea publică însăși, prin prisma unui mod mai echilibrat de funcționare, în care fiecare parte a 

structurii își cunoaște atribuțiile (conducere, supraveghere, audit, strategie, consultanță, monitorizare, etc) 

respectiv prin prisma unui mod eficient de gestionare a resurselor. Societățile listate, care dovedesc 

transparență, corectitudine și credibilitate în relația cu acționarii pot beneficia de pe urma unei bune imagini; 

e) Piața de capital, care devine tot mai atractivă în condițiile asigurării unui tratament echitabil al acționarilor – 

majoritari sau minoritari, autohtoni sau străini; 
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f) Autoritățile publice, asociațiile profesionale, organismele non-guvernamentale, prin creșterea performanțelor în 

administrarea companiilor, prin transparență și diseminarea unor informații urmare rapoartelor prezentate 

periodic. 

1. Transparență la nivelul APTC 

Pentru facilitarea accesului părților interesate la informații privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice și având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 544/200119 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice a fost creat 

un domeniu specific întreprinderilor publice care cuprinde informații privind: 

 legislația în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice; 

 legislația specială privind activitatea financiară a întreprinderilor publice, machete și alte formulare tipizate; 

 rapoarte generale periodice privind activitatea întreprinderilor publice; 

 informații de natură statistică și alte date cu caracter ocazional despre întreprinderile publice; 

 prezentarea metodologiilor de evaluare și selecție cât și anunțuri legate de aceste metodologii; 

 ghiduri și norme metodologice de aplicare a guvernanței corporative la întreprinderile publice. 

Informațiile pot fi consultate la adresa de internet: http://www.mfinante.gov.ro/echipa.html?pagina=domenii 

În anul 2016 MFP a făcut publice și execuțiile bugetare ale întreprinderilor publice de Stat din România prin 
intermediul Sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, 
angajamentelor legale și bugetelor entităților publice din România. Informațiile pot fi consultate la adresa de 
internet: http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm 

Din punct de vedere al respectării obligațiilor privind transparența conform prevederilor art. 3, alin (1), lit a) și a 

alin. (2), lit c) din O.U.G. nr. 109/2011 și a art 5 alin (8) și art. 29 alin (7) din O.U.G. nr. 109/2011 din cele 19 ÎPS la 

care APTC a declanșat pentru prima dată procesul de selecție, APT a publicat scrisoarea de așteptări pe pagina de 

internet proprie și anunțul privind selecția membrilor CA/CS a fost publicat în cel puțin 2 ziare economice și/sau 

financiare pentru un număr de 3 ÎPS. 

 
2. Transparență la nivelul ÎPS 
 

TABEL nr. 6 –  Situația obligațiilor de transparență conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la nivelul ÎPS 

Anul 2015 2016 diferență 
2016-2015 

U.M. nr. ÎPS nr. ÎPS nr. ÎPS 

Număr total ÎPS obligate la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, din care: 148 148 0 

au pagină de internet proprie 118 121 3 

au publicat Raportul de audit la situațiile financiare anuale 109 86 -23 

au publicat raportările/situațiile financiare anuale 81 93 12 

au publicat raportările contabile semestriale 42 76 34 

au publicat Raportul administratorilor (CA/CS) 65 82 17 

au publicat Codul de conduită etică și profesională   41 N/A 

au publicat Lista administratorilor  68 93 25 

au publicat CV-urile administratorilor/directorilor 29 60 31 

au publicat remunerațiile administratorilor și directorilor/directoratului   26 N/A 

au publicat hotărârile A.G.A. 40 57 17 

hotărârile A.G.A. sunt accesibile publicului larg fără parolă   56 N/A 

 
 

                                                                 
19 art. 2 din Legea nr. 544/2001  privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
În sensul prezentei legi: 
    a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie 
autonomă, societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în 
coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic 
ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federațiile sportive și organizațiile 
neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici; 
    b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, 
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației; 
    c) prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

http://www.mfinante.gov.ro/echipa.html?pagina=domenii
http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm
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Din totalul de 148 ÎPS obligate la aplicarea prevederilor art. 51 și art. 52 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011, un număr de: 

 121 ÎPS au pagină proprie de internet; 

 93 ÎPS au publicat situațiile financiare anuale (SFA), din care la un număr de 86 ÎPS a fost publicat și Raportul 

de audit; 

 76 ÎPS au publicat raportările contabile semestriale; 

 82 ÎPS au publicat raportul administratorilor(CA/CS), din care la un număr de 26 ÎPS include anexa privind 

remunerațiile acordate; 

 41 ÎPS au publicat Codul de conduită și etică profesională; 

 93 ÎPS au publicat Lista administratorilor, din care la un număr de 60 ÎPS include și CV-urile acestora; 

 57 ÎPS au publicat Hotărârile AGA, din care la un număr de 56 ÎPS acestea au fost publicate cu acces pentru 

public, fară parolă. 

 

TABEL nr. 7 –  Situația opiniilor de audit la situațiile financiare anuale ale ÎPS 
 

Anul Număr de ÎPS cu obligația 
publicării raportului de audit 
la situațiile financiare anuale 

Nr. De ÎPS care 
au publicat 

Raportul de 
audit la 

situațiile 
financiare 

anuale 

din care opinia formulata de audit la situațiile financiare 
anuale este: 

Cu rezerve Fără rezerve Imposibilitatea 
exprimării opiniei de 

audit 

nr. nr. nr. nr. nr. 

2015 148 109 40 68 1 
2016 148 86 22 63 1 

Diferență 2016-2015 0 -23 -18 -5 0 

 

Din cele 148 ÎPS care aveau obligația să își publice pe pagina de internet rapoartele de audit, aferente situațiilor 

financiare încheiate pentru anul 2016, s-a constat că: 

 pentru un număr de 86 ÎPS a fost publicat raportul anual de audit pe pagina de internet a ÎP, iar în ceea ce 

privește opiniile de audit formulate, pentru un număr de 63 ÎPS opiniile au fost exprimate fără rezerve; pentru 

un număr de 22 ÎPS opiniile au fost exprimate cu rezerve; pentru 1 ÎPS nu s-a putut exprima o opinie de către 

auditor datorită faptului că, pentru situațiile financiare întocmite, probele de audit au fost insuficiente și 

neadecvate în legătură cu valorile contabile ale mijloacelor fixe, rezervele din reevaluare, recuperarea 

creanțelor, provizioane; 

 pentru un număr de 62 ÎPS rapoartele anuale de audit nu au fost publicate pe pagina de internet a acestora. 

 

Dintr-un număr total de 86 de ÎPS care în anul 2016 și-au publicat raportul auditorului la situațiile financiare anuale 

un număr de 79 ÎPS și-au publicat rapoartele auditorului la situațiile financiare anuale și în anul 2015 iar din analiza 

datelor comparative rezultă următoarele: 

 un număr de 12 ÎPS au înregistrat opinie de audit exprimată fără rezerve pentru situațiile financiare ale anului 

2016, comparativ cu situațiile financiare ale anului 2015 când opinia de audit era exprimată cu rezerve; 

 un număr de 4 ÎPS au înregistrat opinie de audit exprimată cu rezerve pentru situațiile financiare ale anului 

2016, comparativ cu situațiile financiare ale anului 2015 când opinia de audit era exprimată fără rezerve; 

 pentru un număr de 63 ÎPS opinia de audit la situațiile financiare anuale a rămas neschimbată în anul 2016 

comparativ cu anul 2015, respectiv la un număr de 46 ÎPS opinia de audit a fost exprimată în ambii ani fără 

rezerve, la un număr de 16 ÎPS opinia de audit a fost exprimată în ambii ani cu rezerve și la 1 ÎPS nu s-a putut 

exprima o opinie de audit. 

 

Dintre opiniile de audit exprimate cu rezerve amintim: 

 Imposibilitatea determinării necesității constituirii de ajustări pentru depreciere/provizioane suplimentare 

pentru creanțe, datorii, litigii în curs, imobilizări corporale, imputări către foștii salariați și administratori; 

 Neconstituirea de provizioane pentru creanțele prescrise, pentru care există și hotărâri judecătorești; 
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 Imposibilitatea realizării comparabilității cheltuielilor din exploatare ale anului 2016 cu cele din anii anteriori 

din cauza unor operațiuni contabile care au afectat rezultatul exercițiului financiar 2015; 

 Înregistrarea în contabilitate a unor imobilizări corporale de natura terenurilor și clădirilor pentru care ÎP nu 

deține titluri de proprietate; 

 Imposibilitatea stabilirii valorii juste a terenurilor, construcțiilor și clădirilor aflate în patrimoniul societății din 

cauza lipsei unui raport de evaluare la o dată apropiată de cea a bilanțului; 

 Auditorul nu a participat la inventarierea faptică a imobilizărilor corporale și necorporale și a stocurilor de 

materii prime și materiale, a producției în curs de execuție, a produselor finite și mărfurilor; 

 Prezentarea unor datorii cu scadențe curente sau întârziate ca fiind datorii pe termen lung și nu datorii pe 

termen scurt, fapt ce afectează indicatorii din notele la bilanț și face imposibilă comparabilitatea situației 

anului 2016 cu anul 2015. 

 

Capitolul 5 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în 

anul 2016 de întreprinderile publice de stat 

 

5.1 – Principalii indicatori economico-financiari ai întreprinderilor publice de stat 

 

În anul 2016, comparativ cu anul 2015, numărul ÎPS care au înregistrat profit brut, respectiv pierdere brută se 

prezintă după cum urmează: 

 152 ÎPS au înregistrat profit brut în sumă totală de 6.491.147 mii lei, numărul acestora fiind în scădere față de 

anul 2015, când un număr de 164 ÎPS au înregistrat profit brut în sumă totală de 8.290.245 mii lei; 

 

 99 ÎPS au înregistrat pierdere brută în sumă totală de 2.379.515 mii lei, numărul acestora fiind în scădere față 

de anul 2015, când un număr de 109 ÎPS au înregistrat pierdere brută în sumă totală de 3.532.598 mii lei; 

 

 36 ÎPS au înregistrat cheltuieli totale egale cu veniturile totale, numărul acestora fiind în creștere față de anul 

2015, când un număr de 23 ÎPS au înregistrat cheltuieli totale egale cu veniturile totale. 
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TABEL nr. 8 –  Evoluția unor indicatori economico-financiari înregistrați de ÎPS, în perioada 2012-2016: 
 
 
 

Indicatori 
economico-financiari 

U.M. Anul Întreprinderi publice care au 
date comparative pe întreaga 

perioadă  

Întreprinderi publice care 
nu au date comparative pe 

întreaga perioadă 

Total 
general ÎPS 

Active 

Total 
general 

ÎPS 
Inactive 

Total 
general 

ÎPS Active ÎPS Inactive ÎPS Active ÎPS Inactive 

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

Număr întreprinderi 
publice 

nr. ÎPS 2012 187 29   28 187 57 244 

nr. ÎPS 2013 187 29 7 24 194 53 247 

nr. ÎPS 2014 187 29 31 52 218 81 299 

nr. ÎPS 2015 187 29 33 47 220 76 296 

nr. ÎPS 2016 187 29 36 35 223 64 287 

Profit din exploatare   mii lei 2012 3.829.146 140.019   343.004 3.829.146 483.023 4.312.170 

mii lei 2013 4.917.373 399.841 177 430.418 4.917.550 830.259 5.747.809 

mii lei 2014 6.604.488 194.557 125.660 2.817 6.730.148 197.374 6.927.522 

mii lei 2015 5.656.841 2.493.401 88.565 16.152 5.745.406 2.509.553 8.254.959 

mii lei 2016 6.633.207 81.028 107.752 2.229 6.740.959 83.257 6.824.216 

Pierdere din 
exploatare 

mii lei 2012 2.254.484 663.047   85.530 2.254.484 748.577 3.003.061 

mii lei 2013 1.421.829 1.142.967 69.345 192.271 1.491.174 1.335.238 2.826.412 

mii lei 2014 1.390.458 695.920 69.979 137.606 1.460.437 833.526 2.293.962 

mii lei 2015 2.995.006 241.542 79.218 27.409 3.074.224 268.951 3.343.176 

mii lei 2016 1.331.758 741.014 16.377 142.685 1.348.135 883.699 2.231.834 

Rezultat din 
exploatare (EBIT) 

mii lei 2012 1.574.662 -523.028   257.475 1.574.662 -265.553 1.309.109 

mii lei 2013 3.495.543 -743.126 -69.168 238.147 3.426.375 -504.979 2.921.396 

mii lei 2014 5.216.710 -501.363 55.681 -134.789 5.272.391 -636.152 4.636.239 

mii lei 2015 2.661.834 2.251.859 9.347 -11.258 2.671.181 2.240.601 4.911.783 

mii lei 2016 5.301.449 -659.986 91.375 -140.456 5.392.824 -800.442 4.592.382 

Amortizare mii lei 2012 5.486.010 306.234   371.111 5.486.010 677.345 6.163.355 

mii lei 2013 5.242.109 72.585 14.248 385.402 5.256.357 457.987 5.714.343 

mii lei 2014 5.240.582 643.184 25.784 18.183 5.266.366 661.367 5.927.733 

mii lei 2015 5.302.633 304.048 26.029 12.317 5.328.662 316.365 5.645.028 

mii lei 2016 4.722.905 160.600 26.223 15.686 4.749.128 176.286 4.925.416 

EBITDA mii lei 2012 7.060.672 -216.794   628.586 7.060.672 411.792 7.472.464 

mii lei 2013 8.737.652 -670.541 -54.920 623.548 8.682.732 -46.993 8.635.740 

mii lei 2014 10.457.292 141.822 81.792 -116.638 10.539.084 25.184 10.564.268 

mii lei 2015 7.934.788 2.555.907 35.376 1.060 7.970.164 2.556.967 10.527.131 

mii lei 2016 10.024.354 -499.386 18.777 -124.770 10.043.131 -624.156 9.418.976 

Venituri totale mii lei 2012 39.214.673 6.366.757   8.373.489 39.214.673 14.740.246 53.954.919 

mii lei 2013 48.200.787 4.490.763 61.751 8.090.877 48.262.538 12.581.640 60.844.178 

mii lei 2014 43.961.123 3.392.875 647.948 347.748 44.609.071 3.740.623 48.349.695 

mii lei 2015 45.483.229 5.487.445 808.756 302.851 46.291.985 5.790.296 52.082.281 

mii lei 2016 43.373.295 2.865.782 794.339 203.226 44.167.634 3.069.008 47.236.642 

Cheltuieli totale  mii lei 2012 38.351.685 7.159.957   8.108.443 38.351.685 15.268.400 53.620.085 

mii lei 2013 44.878.439 5.227.082 130.210 7.746.443 45.008.649 12.973.525 57.982.174 

mii lei 2014 38.953.287 3.911.275 699.761 483.505 39.653.048 4.394.780 44.047.828 

mii lei 2015 43.015.459 3.240.957 752.727 315.530 43.768.186 3.556.487 47.324.673 

mii lei 2016 38.198.562 3.537.080 711.832 338.966 38.910.394 3.876.046 42.786.441 

Profit brut mii lei 2012 3.332.793 105.002   349.963 3.332.793 454.965 3.787.758 

mii lei 2013 4.747.201 415.801 247 466.829 4.747.448 882.630 5.630.078 

mii lei 2014 6.437.748 174.498 13.396 2.750 6.451.144 177.248 6.628.392 

mii lei 2015 5.678.594 2.474.856 121.262 15.534 5.799.856 2.490.390 8.290.246 

mii lei 2016 6.654.461 74.500 98.527 2.230 6.752.988 76.730 6.829.717 

Pierdere brută mii lei 2012 2.469.803 898.201   84.916 2.469.803 983.117 3.452.921 

mii lei 2013 1.424.853 1.152.120 68.706 122.395 1.493.559 1.274.515 2.768.074 

mii lei 2014 1.429.912 692.897 65.209 138.506 1.495.121 831.403 2.326.525 

mii lei 2015 3.210.824 228.369 65.194 28.213 3.276.018 256.582 3.532.599 

mii lei 2016 1.479.728 745.798 16.020 137.970 1.495.748 883.768 2.379.515 

Rezultat Brut (EBT) mii lei 2012 862.990 -793.199   265.046 862.990 -528.153 334.837 

mii lei 2013 3.322.348 -736.320 -68.459 344.434 3.253.889 -391.886 2.862.004 

mii lei 2014 5.007.836 -518.399 -51.813 -135.757 4.956.023 -654.156 4.301.867 

mii lei 2015 2.467.770 2.246.487 56.069 -12.679 2.523.839 2.233.808 4.757.648 

mii lei 2016 5.174.733 -671.298 82.507 -135.740 5.257.240 -807.038 4.450.201 

Profit net  mii lei 2012 2.610.815 67.855   301.531 2.610.815 369.386 2.980.200 

mii lei 2013 3.690.498 285.945 236 405.031 3.690.734 690.976 4.381.710 

mii lei 2014 5.310.006 135.675 13.258 2.665 5.323.264 138.340 5.461.603 

mii lei 2015 4.563.510 2.404.821 106.157 13.847 4.669.667 2.418.668 7.088.335 

mii lei 2016 5.448.909 65.719 91.642 2.188 5.540.551 67.907 5.608.458 

Pierdere netă mii lei 2012 2.490.947 898.555   84.916 2.490.947 983.471 3.474.418 

mii lei 2013 1.426.511 1.126.935 68.706 122.401 1.495.217 1.249.336 2.744.553 

mii lei 2014 1.431.786 692.897 66.741 138.530 1.498.527 831.427 2.329.954 

mii lei 2015 3.214.534 227.980 66.515 28.214 3.281.049 256.194 3.537.243 

mii lei 2016 1.499.050 745.798 16.031 137.973 1.515.081 883.771 2.398.851 

Rezultat Net mii lei 2012 119.867 -830.700   216.614 119.867 -614.086 -494.218 

mii lei 2013 2.263.986 -840.990 -68.470 282.631 2.195.516 -558.359 1.637.157 

mii lei 2014 3.878.220 -557.223 -53.482 -135.866 3.824.738 -693.089 3.131.649 

mii lei 2015 1.348.976 2.176.842 39.642 -14.367 1.388.618 2.162.475 3.551.092 

mii lei 2016 3.949.859 -680.078 75.611 -135.784 4.025.470 -815.862 3.209.607 
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Indicatori 

economico-financiari 
U.M. Anul Întreprinderi publice care au 

date comparative pe întreaga 
perioadă  

Întreprinderi publice care 
nu au date comparative pe 

întreaga perioadă 

Total 
general ÎPS 

Active 

Total 
general 

ÎPS 
Inactive 

Total 
general 

ÎPS Active ÎPS Inactive ÎPS Active ÎPS Inactive 

1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5+6 
Cifra de afaceri netă mii lei 2012 31.018.646 4.577.455   8.051.060 31.018.646 12.628.515 43.647.161 

mii lei 2013 33.089.018 3.009.015 61.367 7.741.879 33.150.385 10.750.894 43.901.279 

mii lei 2014 35.018.754 2.830.853 200.897 298.812 35.219.651 3.129.665 38.349.316 

mii lei 2015 34.623.707 2.711.028 300.423 275.625 34.924.130 2.986.653 37.910.783 

mii lei 2016 33.494.423 2.574.115 403.587 123.895 33.898.010 2.698.010 36.596.020 

Capitaluri proprii mii lei 2012 64.313.352 -1.249.232   6.953.992 64.313.352 5.704.760 70.018.112 

mii lei 2013 64.943.220 -2.703.736 448.379 6.760.063 65.391.599 4.056.327 69.447.926 

mii lei 2014 68.574.759 -4.291.388 2.432.098 -1.067.037 71.006.857 -5.358.425 65.648.432 

mii lei 2015 67.332.869 -1.973.326 2.442.818 -1.159.139 69.775.687 -3.132.465 66.643.223 

mii lei 2016 67.911.297 -2.895.582 1.632.406 -1.207.868 69.543.703 -4.103.450 65.440.253 

Total active 
circulante, din care: 

mii lei 2012 24.485.150 4.161.893   3.286.465 24.485.150 7.448.358 31.933.508 

mii lei 2013 24.364.787 3.771.718 170.967 3.315.115 24.535.754 7.086.833 31.622.587 

mii lei 2014 25.756.631 3.776.946 929.144 529.809 26.685.775 4.306.755 30.992.530 

mii lei 2015 26.877.354 4.221.063 941.048 481.733 27.818.402 4.702.796 32.521.197 

mii lei 2016 30.809.899 4.544.395 1.120.173 308.185 31.930.072 4.852.580 36.782.653 

Investiții pe termen 
scurt 

mii lei 2012 4.787.078 25.665   2.169 4.787.078 27.834 4.814.913 

mii lei 2013 5.679.838 2.313 30.628 2.421 5.710.466 4.734 5.715.201 

mii lei 2014 6.434.553 2.936 585.896 5.012 7.020.449 7.948 7.028.397 

mii lei 2015 5.867.204 2.283 341.661 4.683 6.208.865 6.966 6.215.830 

mii lei 2016 8.372.430 16.951 472.915 4.667 8.845.345 21.618 8.866.962 

Stocuri mii lei 2012 3.570.655 495.285   134.371 3.570.655 629.656 4.200.310 

mii lei 2013 4.001.053 540.283 9.204 110.329 4.010.257 650.612 4.660.870 

mii lei 2014 3.393.950 589.291 17.278 41.667 3.411.228 630.958 4.042.185 

mii lei 2015 3.387.225 554.049 13.670 29.131 3.400.895 583.180 3.984.075 

mii lei 2016 2.917.623 515.690 38.598 17.386 2.956.221 533.076 3.489.297 

Creanțe mii lei 2012 12.865.259 3.514.218   2.467.722 12.865.259 5.981.940 18.847.199 

mii lei 2013 11.593.162 3.058.442 105.317 2.503.079 11.698.479 5.561.521 17.259.999 

mii lei 2014 11.217.475 3.087.982 292.873 441.998 11.510.348 3.529.980 15.040.328 

mii lei 2015 9.433.544 3.551.059 314.192 420.848 9.747.736 3.971.907 13.719.644 

mii lei 2016 10.530.165 3.784.472 494.733 225.122 11.024.898 4.009.594 15.034.491 

Casa și conturi la 
bănci 

mii lei 2012 3.265.978 126.726   682.202 3.265.978 808.928 4.074.906 

mii lei 2013 3.090.733 170.681 25.693 699.286 3.116.426 869.967 3.986.392 

mii lei 2014 4.710.653 96.738 33.097 41.133 4.743.750 137.871 4.881.620 

mii lei 2015 8.189.381 113.672 271.526 27.071 8.460.907 140.743 8.601.650 

mii lei 2016 8.989.681 227.283 113.928 61.010 9.103.609 288.293 9.391.902 

Total active 
imobilizate 

mii lei 2012 109.404.826 7.528.689   8.069.841 109.404.826 15.598.530 125.003.355 

mii lei 2013 103.993.464 6.275.427 395.257 8.572.194 104.388.721 14.847.621 119.236.342 

mii lei 2014 106.292.449 5.337.642 909.750 1.124.732 107.202.199 6.462.374 113.664.573 

mii lei 2015 104.963.932 5.093.295 1.535.220 837.137 106.499.152 5.930.432 112.429.584 

mii lei 2016 101.453.509 5.000.259 1.093.061 533.158 102.546.570 5.533.417 108.079.987 

Cheltuieli în avans mii lei 2012 265.672 4.214   40.566 265.672 44.780 310.452 

mii lei 2013 222.397 9.050 404 7.529 222.801 16.579 239.380 

mii lei 2014 269.198 1.496 12.543 33.061 281.741 34.557 316.299 

mii lei 2015 330.542 1.557 33.431 33.340 363.973 34.897 398.870 

mii lei 2016 300.775 1.625 19.837 32.386 320.612 34.011 354.622 

TOTAL ACTIVE = 
Active imobilizate + 

Active circulante + 
Cheltuieli în avans 

mii lei 2012 134.159.468 11.694.796   11.396.871 134.159.468 23.091.667 157.251.135 

mii lei 2013 128.580.647 10.056.196 566.629 11.894.838 129.147.276 21.951.034 151.098.309 

mii lei 2014 132.318.278 9.116.085 1.851.436 1.687.602 134.169.714 10.803.687 144.973.402 

mii lei 2015 132.171.828 9.315.915 2.509.699 1.352.209 134.681.527 10.668.124 145.349.651 

mii lei 2016 132.564.184 9.546.279 3.821.419 873.729 136.385.603 10.420.008 146.805.611 

Datorii totale mii lei 2012 34.214.865 12.469.744   2.727.470 34.214.865 15.197.214 49.412.078 

mii lei 2013 28.065.994 12.345.459 41.727 3.105.351 28.107.721 15.450.810 43.558.531 

mii lei 2014 23.003.837 13.007.858 364.954 2.610.595 23.368.791 15.618.453 38.987.244 

mii lei 2015 21.765.594 10.648.822 391.185 2.450.665 22.156.779 13.099.487 35.256.266 

mii lei 2016 21.023.781 11.767.118 424.894 2.011.960 21.448.675 13.779.078 35.227.753 

Datorii sumele ce 
trebuie plătite într-o 

perioadă mai mare de 
1 an 

mii lei 2012 11.694.990 950.152   383.836 11.694.990 1.333.988 13.028.978 

mii lei 2013 10.466.949 1.217.327 7.706 300.323 10.474.655 1.517.650 11.992.305 

mii lei 2014 8.628.723 1.346.169 2.107 85.911 8.630.830 1.432.080 10.062.909 

mii lei 2015 6.802.923 2.970.475 74 40.658 6.802.997 3.011.133 9.814.129 

mii lei 2016 5.841.556 3.054.850 3.762 56.922 5.845.318 3.111.772 8.957.091 

Datorii sumele ce 
trebuie plătite într-o 

perioada de până la 1 
an 

mii lei 2012 22.519.875 11.519.592   2.343.633 22.519.875 13.863.225 36.383.100 

mii lei 2013 17.599.045 11.128.132 34.021 2.805.028 17.633.066 13.933.160 31.566.226 

mii lei 2014 14.375.115 11.661.689 362.847 2.524.675 14.737.962 14.186.364 28.924.326 

mii lei 2015 14.962.671 7.677.981 326.525 2.410.007 15.289.196 10.087.988 25.377.185 

mii lei 2016 15.182.224 8.712.268 370.623 1.955.037 15.552.847 10.667.305 26.220.153 

Plăți restante mii lei 2012 7.392.447 8.659.415   515.997 7.392.447 9.175.412 16.567.859 

mii lei 2013 5.299.812 10.374.865 9.963 1.075.255 5.309.775 11.450.120 16.759.895 

mii lei 2014 2.867.024 10.496.892 248.797 1.630.215 3.115.821 12.127.107 15.242.927 

mii lei 2015 2.822.913 7.617.719 260.293 1.758.791 3.083.206 9.376.510 12.459.716 

mii lei 2016 3.237.053 8.638.450 259.913 1.671.983 3.496.966 10.310.433 13.807.399 

Nr efectiv de personal nr. pers 2012 202.025 21.629   18.063 202.025 39.692 241.717 

nr. pers 2013 199.364 12.977 1.139 17.440 200.503 30.417 230.920 

nr. pers 2014 192.742 11.333 2.516 4.204 195.258 15.537 210.795 

nr. pers 2015 186.232 8.564 2.619 3.148 188.851 11.712 200.563 

nr. pers 2016 182.870 7.849 3.599 1.499 186.469 9.348 195.817 
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În scopul stabilirii unor date comparative privind evoluția indicatorilor economico-financiari în perioada 2012-2016 

indicatorii economico-financiari au fost grupați în funcție de ÎPS care au date comparative pe întreaga perioadă, 

respectiv au existat în activitatea de monitorizare pe parcursul ultimilor 5 ani, după cum urmează: 

 223 ÎPS active la 31.12.2016 au fost grupate în 187 ÎPS active care au existat în activitatea de monitorizare și au 

date comparative pe ultimii 5 ani și 36 ÎPS active care nu au date comparative pe ultimii 5 ani datorită intrării 

în activitatea de monitorizare urmare identificării acestora ulterior datei de 31.12.2012 sau datorită ieșirii din 

activitate de monitorizare datorită radierii acestora de la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a 

privatizării acestora; 

 64 ÎPS inactive la 31.12.2016 au fost grupate în 29 ÎPS inactive care au existat în activitatea de monitorizare și 

au date comparative pe ultimii 5 ani și 35 ÎPS inactive care nu au date comparative pe ultimii 5 ani datorită 

intrării în activitatea de monitorizare urmare identificării acestora ulterior datei de 31.12.2012 sau datorită 

ieșirii din activitate de monitorizare datorită radierii acestora de la Oficiul Național al Registrului Comerțului 

sau a privatizării acestora. 

 

A. Rezultatele înregistrate în anul 2016 de ÎPS active 

1. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari pentru toate ÎPS active 

 
În anul 2016, comparativ cu nivelul anului 2015, pentru cele 223 ÎPS active se observă modificări la principalii 

indicatori, astfel: 

 rezultatul brut din exploatare a crescut pentru un număr de 123 ÎPS cu suma de 3.438.306 mii lei, a scăzut 

pentru un număr de 81 ÎPS cu suma de 716.664 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 19 ÎPS;  

 EBITDA a crescut pentru un număr de 139 ÎPS cu suma de 3.328.110 mii lei, a scăzut pentru un număr de 76 

ÎPS cu suma de 1.255.142 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 8  ÎPS; 

 profitul brut  a crescut pentru un număr de 90 ÎPS  cu suma de 1.594.034 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

66 ÎPS cu suma de 640.902 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 67  ÎPS; 

 pierderea brută a crescut pentru un număr de 28 ÎPS cu suma de 162.854 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

50 ÎPS cu suma de 1.943.123 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 145 ÎPS;  

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 123 ÎPS  cu suma de 3.537.157 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 78 ÎPS cu suma de 803.757 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 22 ÎPS;    

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 120 ÎPS cu suma de 3.363.896 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

72 ÎPS cu suma de 727.044 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 31 ÎPS;      

 plățile restante au crescut pentru un număr de 51 ÎPS cu suma de 625.798 mii lei, au scăzut pentru un număr 

de 37 ÎPS cu suma de 212.038 mii lei și au avut aceeași valoare un număr de 135  ÎPS; 

 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 125 ÎPS  cu suma de 1.326.253 mii lei, a scăzut pentru un 

număr de 81 ÎPS cu suma de 2.352.373 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 17 ÎPS. 
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Astfel, se observă o îmbunătățire în anul 2016, față de anul 2015, a evoluției indicatorilor economico-financiari, 

ceea ce demonstrează că activitățile manageriale desfășurate în anul 2016 au condus la o creștere în performanța 

generală a ÎPS active și că măsurile structurale pentru îmbunătățirea poziției financiare și pentru creșterea 

eficienței în exploatarea ÎPS active, respectiv restructurarea, reorganizarea, privatizarea precum și măsuri privind 

intrarea în insolvență, lichidare sau faliment, au condus la rezultatul scontat.  

 

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare (EBIT), EBITDA, profit brut, 

pierdere brută, rezultat brut(EBT), rezultat net, plăți restante, cifra de afaceri netă în anul 2016 față de anul 

precedent au avut-o următoarele ÎPS: 

Creșterea rezultatului din exploatare EBIT la: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 809.381 

mii lei; Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 780.016 mii lei; Societatea de Producere a Energiei 

Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. cu suma de 412.839 mii lei; 

Creșterea EBITDA la: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 867.388 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 778.636 mii lei; Compania Națională de Căi Ferate  "CFR" SA cu suma 

de 431.533 mii lei;  

Creșterea profitului brut la: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A.. cu 

suma de 427.695 mii lei; Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA cu suma de 417.351 mii lei; Societatea 

Națională de Transport Gaze Naturale  Transgaz SA cu suma de 106.874 mii lei; 

Scăderea pierderii brute la: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.cu suma de 821.040 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 803.260 mii lei; Compania Națională Poșta Română cu suma de  

29.405 mii lei; 

Creșterea rezultatului brut la: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.cu suma de 821.040 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 803.260 mii lei; Societatea de Producere a Energiei Electrice în 

Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. cu suma de 427.695 mii lei; 

Creșterea rezultatului net la: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.cu suma de 821.040 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 803.260 mii lei; Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A. cu 

suma de 391.445 mii lei; 

Creșterea plăților restante la: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.cu suma de 385.719 mii lei;  

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR - Marfă" SA. cu suma de 89.210  mii lei; Romaero SA  cu 

suma de 52.254 mii lei;  

Scăderea cifrei de afaceri nete la: Societatea Națională de Gaze Naturale " Romgaz " SA .cu suma de 640.816 mii 

lei; Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 414.818  mii lei; Compania Națională de Transport al 

Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. cu suma de 261.702 mii lei. 

 

2. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari înregistrați de 187 de ÎPS active existente în activitatea 
de monitorizare și care au date comparative pe toată perioada 2012-2016
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În anul 2016, comparativ cu nivelul anului 2015, pentru cele 187 ÎPS active existente în activitatea de monitorizare 

și care au date comparative pe toată perioada 2012-2016, se observă modificări la principalii indicatori, astfel: 

 

 rezultatul brut din exploatare a crescut pentru un număr de 105 ÎPS cu suma de 3.341.487 mii lei, a scăzut 

pentru un număr de 68 ÎPS cu suma de 701.873 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 14 ÎPS; 

 EBITDA a crescut pentru un număr de 120 ÎPS cu suma de 3.253.927 mii lei, a scăzut pentru un număr de 64 

ÎPS cu suma de 1.164.361 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 3 ÎPS; 

 profitul brut  a crescut pentru un număr de 79 ÎPS cu suma de 1.552.768 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

56 ÎPS cu suma de 576.901 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 52  ÎPS; 

 pierderea brută a crescut pentru un număr de 20 ÎPS cu suma de 159.356 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 39 ÎPS cu suma de 1.890.451 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 128 ÎPS; 

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 105 ÎPS cu suma de 3.443.219 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 68 ÎPS cu suma de 736.257 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 14 ÎPS; 

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 100 ÎPS  cu suma de 3.268.156 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 61 ÎPS cu suma de 667.273 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 26 ÎPS;     

 plățile restante au crescut pentru un număr de 42 ÎPS  cu suma de 621.369 mii lei, au scăzut pentru un număr 

de 31 ÎPS cu suma de 207.229 mii lei și au avut aceeași valoare pentru un număr de 114 ÎPS; 

 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 112 ÎPS cu suma de 1.215.994 mii lei, a scăzut pentru un 

număr de 70 ÎPS cu suma de 2.345.278 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 5 ÎPS.  

 

După cum se poate observa în tabelul nr. 8 și în graficele de mai sus rezultatele înregistrate de aceleași 187 ÎPS 

active cu date comparabile, existente în perioada 2012-2016 și cuprinse în acțiunea de monitorizare, indică: 

 O creștere constantă în perioada 2012-2014 a indicatorilor economico-financiari EBITDA, rezultat din 

exploatare, profit brut, rezultat net, indicatori care în anul 2015 au înregistrat scăderi, urmate apoi în anul 2016 

de creșteri; 

 O scădere constantă pe întreaga perioadă analizată a datoriilor totale și a numărului efectiv de personal. 

 

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare (EBIT), EBITDA, profit brut, 

pierdere brută, rezultat brut( EBT), rezultat net, plăți restante, cifra de afaceri netă în anul 2016 față de anul 

precedent au avut-o următoarele ÎPS: 

Creșterea rezultatului din exploatare EBIT la: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 809.381 

mii lei; Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 780.016 mii lei; Societatea de Producere a Energiei 

Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. cu suma de 412.839 mii lei; 
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Creșterea EBITDA la: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 867.388 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 778.636 mii lei; Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA cu suma 

de 431.533 mii lei; 

Creșterea profitului brut la: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A.. cu 

suma de 427.695 mii lei; Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA cu suma de 417.351 mii lei; Societatea 

Națională de Transport Gaze Naturale  Transgaz SA cu suma de 106.874 mii lei; 

Scăderea pierderii brute la: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 821.040 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 803.260 mii lei; Compania Națională Poșta Română cu suma de  

29.405 mii lei; 

Creșterea rezultatului brut la: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.cu suma de 821.040 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 803.260 mii lei; Societatea de Producere a Energiei Electrice în 

Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. cu suma de 427.695 mii lei; 

Creșterea rezultatului net la: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.cu suma de 821.040 mii lei; Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 803.260 mii lei; Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA.cu 

suma de 391.445 mii lei; 

Creșterea plăților restante la: Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu suma de 385.719 mii lei; 

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR - Marfă" SA. cu suma de 89.210 mii lei; Romaero S.A.  

cu suma de 52.254 mii lei;  

Scăderea cifrei de afaceri nete la: Societatea Națională de Gaze Naturale " Romgaz " S.A. cu suma de 640.816 mii 

lei; Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 414.818  mii lei; Compania Națională de Transport al 

Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. cu suma de 261.702 mii lei. 

Indicatori de performanță realizați de ÎPS active în decursul perioadei 2012-2016 se prezintă după cum 

urmează: 

Indicatori 
economico - 

financiari 

Formula utilizată U.M. Total general ÎPS monitorizate în perioada 2012-
2016 și care există în activitatea de monitorizare la 

31.12.2016 

DIFERENȚĂ  

Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2016 - 2015 

  1 2 3 4 5 6 

Număr efectiv de ÎP    nr. ÎP 187 194 218 220 223 3 

Rentabilitate 

Marja operațională 
(EBIT margin) 

EBIT / Cifra de afaceri % 3,90% 8,77% 12,48% 5,03% 15,91% 10,88% 

Marja operațională 
(EBITDA margin) 

EBITDA / Cifra de afaceri % 18,17% 22,23% 25,67% 18,37% 29,63% 11,26% 

EBITDA în capitaluri 
proprii 

EBITDA / Capitaluri proprii % 10,91% 12,57% 15,37% 11,22% 14,44% 3,22% 

Rata rentabilității 
capitalului 1  

Profit net / Capitaluri proprii % 4,19% 5,46% 8,00% 7,07% 7,97% 0,90% 

Rata rentabilității 
capitalului 2 

Rezultat net / Capitaluri proprii % 0,14% 3,19% 5,27% 1,06% 5,79% 4,73% 

Rentabilitatea 
capitalului angajat 

Profit brut din exploatare / (Datorii 
pe termen lung + Capital propriu) 

% 5,14% 6,38% 8,80% 7,67% 8,94% 1,27% 

Rata profitului brut Profit brut/Venituri totale % 7,15% 9,07% 12,58% 10,72% 15,29% 4,57% 

Rata profitului brut în 
total vânzări 1 

Profitul brut / Cifra de afaceri % 8,86% 12,57% 16,19% 14,41% 19,92% 5,51% 

Rata rezultatului brut în 
total vânzări 2 

Rezultat brut / Cifra de afaceri % 2,17% 8,55% 11,63% 4,59% 15,51% 10,92% 

Lichiditate 

Lichiditatea curentă Active circulante/Datorii pe 
termen scurt 

% 96,58% 138,21% 176,14% 179,82% 205,30% 25,48% 

Lichiditatea imediată (Active circulante-Stocuri)/Datorii 
curente 

% 83,99% 118,55% 154,15% 158,42% 186,29% 27,87% 

Risc 

Rata de acoperire a 
dobânzii  

EBIT/Cheltuiala cu dobânda % N/A 797,00% 1194,01% 658,30% 2715,63
% 

2057,33% 

Gradul de îndatorare Datorii totale / Active totale % 29,42% 22,46% 20,31% 19,51% 15,73% -3,78% 

Activitate (gestiune) 

Viteza rotație 
imobilizărilor 

Cifra de afaceri / Active imobilizate % 34,90% 36,93% 36,68% 36,60% 33,06% -3,55% 

Viteza rotație active 
totale 

Cifra de afaceri / Active totale % 27,69% 29,28% 28,04% 27,68% 24,85% -2,83% 
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Deși în perioada 2012-2014 indicatorii de rentabilitate ai ÎPS au avut un trend crescător, în anul 2015 raportat la 

anul 2014 scăderea indicatorilor economico-financiari cifră de afaceri netă, capital propriu, rezultat brut și rezultat 

net au condus la o scădere a indicatorilor de rentabilitate ai ÎPS iar în anul 2016 raportat la anul 2015, indicatorii 

de rentabilitate au avut din nou un trend crescător.     

Se observă o creștere a indicatorilor de lichiditate datorită creșterii activelor circulante și a reducerii datoriilor 

curente. De asemenea, se observă o scădere a gradului de îndatorare în anul 2016 față de anul 2015, datorită 

scăderii activelor totale și a datoriilor totale. 

Creșterea valorii indicatorilor economico-financiari în anul 2016 comparativ cu anul 2015 conduc la concluzia 

desfășurării unei activități profitabile în cadrul ÎPS active în anul 2016. 

B. Rezultatele înregistrate de ÎPS inactive 

În decursul perioadei 2012-2016 o parte din ÎPS s-au aflat sau au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 85/2014 

devenind din punct de vedere al monitorizării ÎPS inactive. Indicatorii economico-financiari realizați de aceste ÎPS 

se prezintă după cum urmează: 

 

1. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari înregistrați de toate ÎPS inactive  

 
Din cele 76 ÎPS inactive în anul 2015, 12 ÎPS au fost privatizate/radiate în anul 2016, fiind scoase din monitorizare.  
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Acestea au înregistrat în anul 2015, următoarele valori: rezultatul brut din exploatare 5.672 mii lei, EBITDA 9.534 

mii lei, profitului brut 10.468 mii lei, pierdere brută 5.626 mii lei, rezultatul brut 4.842 mii lei, rezultatul net 3.515 

mii lei, plățile restante 152.967 mii lei, cifra de afaceri netă 95.790 mii lei.  

În anul 2016, comparativ cu nivelul anului 2015, pentru celelalte 64 ÎPS inactive se observă modificări la principalii 

indicatori, astfel:                                                                                                                     

 rezultatul brut din exploatare a crescut pentru un număr de 24 ÎPS cu suma de 117.810 mii lei, a scăzut pentru 

un număr de 36 ÎPS cu suma de 3.153.183 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 4 ÎPS; 

 EBITDA a crescut pentru un număr de 22 ÎPS cu suma de 82.018 mii lei, a scăzut pentru un număr de 37 ÎPS 

cu suma de 3.253.606 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 5 ÎPS; 

 profitul brut  a crescut pentru un număr de 4 ÎPS cu suma de 1.642 mii lei, a scăzut pentru un număr de 15 

ÎPS cu suma de 2.404.835 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 45 ÎPS;  

 pierderea brută a crescut pentru un număr de 28 ÎPS cu suma de 749.990 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 22 ÎPS cu suma de 117.178 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 14 ÎPS; 

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 24 ÎPS  cu suma de 118.820 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

36 ÎPS cu suma de 3.154.825 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 4 ÎPS;     

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 24 ÎPS cu suma de 118.743 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

35 ÎPS cu suma de 3.093.566 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 5 ÎPS; 

 plățile restante au crescut pentru un număr de 26 ÎPS cu suma de 1.761.004 mii lei, au scăzut pentru un număr 

de 19 ÎPS cu suma de 674.114 mii lei și au avut aceeași valoare pentru un număr de 19 ÎPS; 

 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 18 ÎPS cu suma de 49.655 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 25 ÎPS cu suma de 242.508 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 21 ÎPS.  

 

Astfel, se observă că în anul 2016, față de anul 2015, la ÎPS inactive rezultatul din exploatare, rezultatul brut și 

rezultatul net au înregistrat scădere, majoritatea indicatorilor economico-financiari înregistrând un trend negativ. 

  

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare (EBIT), EBITDA, profit brut, 

pierdere brută, rezultat brut(EBT), rezultat net, plăți restante, cifra de afaceri netă în anul 2016 față de anul 

precedent au avut-o următoarele ÎPS: 

Scăderea rezultatului din exploatare EBIT la: Oltchim S.A. cu suma de 2.297.260 mii lei; Compania Națională a Huilei 

S.A. cu suma de 555.145 mii lei; Electrocentrale București" S.A. cu suma de 114.381 mii lei; 

Scăderea EBITDA la: Oltchim S.A. cu suma de 2.394.119 mii lei; Compania Națională a Huilei S.A cu suma de 555.145 

mii lei; Electrocentrale București" S.A cu suma de 131.783 mii lei;  

Scăderea profitului brut la: Oltchim S.A.  cu suma de 2.294.974 mii lei;  Electrocentrale București" S.A cu suma de 

104.465 mii lei; Ferom SA cu suma de 1.697 mii lei; 

Creșterea pierderii brute la: Compania Națională a Huilei S.A.cu suma de 555.157 mii lei; Băneasa S.A. cu suma de 

76.989 mii lei; Societatea  Comercială de Poducere a Energiei Electrice și Termice ”Termoelectrica SA  cu suma de  

59.229 mii lei; 

Scăderea  rezultatului brut la: Oltchim S.A. cu suma de 2.294.974 mii lei;  Compania Națională a Huilei S.A.cu suma 

de 555.157 mii lei; Electrocentrale București" S.A cu suma de 104.465 mii lei;  

Scăderea rezultatului net la: Oltchim S.A. cu suma de 2.268.076 mii lei; Compania Națională a Huilei S.A.cu suma 

de 555.157 mii lei; Băneasa SA.cu suma de 76.989 mii lei; 

Creșterea plăților restante la: Electrocentrale București S.A.cu suma de 927.757 mii lei; Compania Națională a Huilei 

S.A cu suma de 549.807 mii lei; Electrocentrale Galați SA  cu suma de 12.156 mii lei; 

Scăderea cifrei de afaceri nete la: Regia Autonomă Pentru Activități Nucleare RA .cu suma de 164.339 mii lei;  

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. cu suma de 52.736 mii lei; Societatea Întreținere și Reparații 

Locomotive și Utilaje CFR IRLU SA cu suma de 17.530 mii lei. 

 

Modificarea indicatorilor economico-financiari ai ÎPS inactive la finele anului 2016 față de anul 2015 se datorează 

în principal următoarelor acțiuni: 

 Intrarea unui număr de șase ÎPS active în anul 2015, în categoria ÎPS inactive în anul 2016;  
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 Trecerea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A, inactivă în anul 

2015, în categoria ÎPS active în anul 2016. 

 Rezultatul brut s-a diminuat foarte mult în anul 2016 comparativ cu anul 2015, având în vedere că în anul 2015 

pentru OLTCHIM SA s-a aprobat planul de reorganizare care prevede anularea datoriilor în sumă de 2.371.000 

mii lei. Anularea de datorii reprezintă venit scriptic al perioadei, care influențează rezultatul înregistrat. 

 
 

2. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari înregistrați de aceleași 29 de ÎPS inactive existente în 
activitatea de monitorizare și care au date comparative pe toată perioada 2012-2016 

 

 

După cum se poate observa în tabelul nr. 8 și în graficele prezentate mai sus rezultatele înregistrate de aceleași 29 

de ÎPS inactive, existente în perioada 2012-2016 și cuprinse în acțiunea de monitorizare, indică:  

 o scădere a indicatorilor economico-financiari rezultat brut, rezultat net; 

 o creștere a datoriilor totale și a plăților restante în anul 2016 față de anul precedent. 

 

În anul 2016, comparativ cu nivelul anului 2015, pentru cele 29 ÎPS inactive, cu date comparabile, existente în 

perioada 2012-2016 și cuprinse în acțiunea de monitorizare,  se observă modificări la principalii indicatori, astfel: 

 rezultatul brut din exploatare a crescut pentru un număr de 12 ÎPS cu suma de 110.212 mii lei, a scăzut pentru 

un număr de 14 ÎPS cu suma de 3.022.057 mii lei și a avut aceeași valoare un număr de 3 ÎPS; 
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 EBITDA a crescut pentru un număr de 10 ÎPS cu suma de 74.464 mii lei, a scăzut pentru un număr de 15 ÎPS cu 

suma de 3.129.757 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 4 ÎPS; 

 profitul brut  a crescut pentru un număr de 2 ÎPS cu suma de 32 mii lei, a scăzut pentru un număr de 5 ÎPS cu 

suma de 2.400.388 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 22 ÎPS; 

 pierderea brută a crescut pentru un număr de 11 ÎPS cu suma de 628.417 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

11 ÎPS cu suma de 110.989 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 7 ÎPS; 

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 12 ÎPS cu suma de 111.020 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

14 ÎPS cu suma de 3.028.805 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 3 ÎPS; 

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 12 ÎPS cu suma de 110.942 mii lei, a scăzut pentru un număr de 13 

ÎPS cu suma de 2.967.862 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 4 ÎPS; 

 plățile restante au crescut pentru un număr de 10 ÎPS cu suma de 1.499.286 mii lei, au scăzut pentru un număr 

de 9 ÎPS cu suma de 478.555 mii lei și au avut aceeași valoare pentru un număr de 10 ÎPS; 

 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 10 ÎPS cu suma de 48.759 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 9 ÎPS cu suma de 185.672 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 10 ÎPS.  

 

Astfel, se observă că în anul 2016, față de anul 2015, la ÎPS inactive cu date comparabile, existente în perioada 

2012-2016 și cuprinse în acțiunea de monitorizare, rezultatul din exploatare, rezultatul brut și rezultatul net au 

înregistrat scădere, majoritatea indicatorilor economico-financiari înregistrând un trend negativ. 

 

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare (EBIT), EBITDA, profit brut, 

pierdere brută, rezultat brut(EBT), rezultat net, plăți restante, cifra de afaceri netă în anul 2016 față de anul 

precedent au avut-o următoarele ÎPS: 

Scăderea rezultatului din exploatare EBIT la: Oltchim S.A. cu suma de 2.297.260 mii lei; Compania Națională a Huilei 

S.A. cu suma de 555.145 mii lei; Electrocentrale București" S.A. cu suma de 114.381 mii lei; 

Scăderea EBITDA la: Oltchim S.A. cu suma de 2.394.119 mii lei; Compania Națională a Huilei S.A. cu suma de 

555.145 mii lei; Electrocentrale București" S.A. cu suma de 131.783 mii lei; 

Scăderea profitului brut la: Oltchim S.A. cu suma de 2.294.974 mii lei; Electrocentrale București" S.A cu suma de 

104.465 mii lei; Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU S.A. cu suma de 446 mii lei; 

Creșterea pierderii brute la: Compania Națională a Huilei S.A. cu suma de 555.157 mii lei; Societatea Comercială 

de Producere a Energiei Electrice și Termice ”Termoelectrica” S.A. cu suma de 59.229 mii lei; Societatea Întreținere 

și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU S.A. cu suma de 5.726 mii lei;  

Scăderea  rezultatului brut la: Oltchim S.A. cu suma de 2.294.974 mii lei; Compania Națională a Huilei S.A. cu suma 

de 555.157 mii lei; Electrocentrale București" S.A. cu suma de 104.465 mii lei;  

Scăderea rezultatului net la: Oltchim S.A. cu suma de 2.268.076 mii lei; Compania Națională a Huilei S.A. cu suma 

de 555.157 mii lei; Electrocentrale București S.A. cu suma de 70.774 mii lei;  

Creșterea plăților restante la: Electrocentrale București S.A. cu suma de 927.757 mii lei; Compania Națională a 

Huilei S.A. cu suma de 549.807 mii lei; Electrocentrale Galați S.A. cu suma de 12.156 mii lei; 

Scăderea cifrei de afaceri nete la: Regia Autonomă Pentru Activități Nucleare RA cu suma de 164.339 mii lei;  

Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU S.A. cu suma de 17.530 mii lei; Unitatea de 

Execuție Foraje Motru S.A. cu suma de 1.477 mii lei. 
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5.2 – Situația principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderilor publice 

de stat active grupați pe sectoare de activitate în funcție de cifra de afaceri netă 

TABEL nr. 9 –  Situația unor indicatori economico-financiari realizați de cele 223 de ÎPS active la 31.12.2016, pe întreaga 
perioadă 2012-2016, grupate pe principalele activități desfășurate de acestea și ordonate descrescător după cifra de 
afaceri netă 
 

Nr 
Crt 

Activități în care se 
încadrează ÎP active 

conform diviziunii 
principale a 

clasificării 
activităților din 

economia națională 

Anul Nr 
ÎPS 

Cifra de 
afaceri 

netă 

Număr 
efectiv 

de 
personal 

Rezultat 
din 

exploatare 
(EBIT) 

EBITDA Rezultat 
Brut (EBT) 

Total active Capitaluri 
proprii 

Datorii 
totale 

Plăți 
restante 

1 2 4 5 6 9 4 5 6 7 

nr.  mii lei nr. pers. mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei 

1 Producția și 
furnizarea de 

energie electrică și 
termică, gaze, apă 

caldă și aer 
condiționat 

2012 7 9.459.521 33.091 -34.810 2.291.382 -153.392 46.234.224 32.715.447 11.512.823 1.281.182 

2013 8 11.097.855 36.951 1.421.017 3.872.549 1.475.420 47.726.621 35.076.582 10.143.694 236.326 

2014 10 11.542.043 36.210 827.184 3.288.436 683.718 45.939.379 33.727.018 9.537.158 729.460 

2015 10 11.655.745 32.083 -721.520 1.851.725 -922.663 44.370.560 31.731.624 8.472.355 884.436 

2016 10 10.934.343 29.601 1.193.400 3.548.322 996.326 43.544.740 30.734.782 8.109.859 1.280.067 

2 Transporturi 
terestre și 

transporturi prin 
conducte  

2012 5 4.839.179 34.156 -973.376 203.374 -1.006.797 13.031.330 3.175.186 4.698.125 2.390.188 

2013 5 4.929.113 33.419 -109.123 644.047 -264.582 13.138.157 4.743.497 2.975.620 1.113.913 

2014 5 5.517.502 30.508 746.304 1.457.366 717.809 14.277.983 5.531.600 2.252.110 599.269 

2015 5 5.185.022 29.800 549.204 1.310.281 554.940 14.900.962 6.118.098 1.976.248 703.708 

2016 6 5.344.526 29.747 630.215 1.422.930 657.000 15.497.647 6.382.441 1.942.625 730.874 

3 Depozitare și 
activități auxiliare 

pentru transporturi  

2012 14 3.136.202 30.139 801.393 1.240.526 318.735 20.271.733 7.611.987 4.906.083 1.584.888 

2013 14 3.136.106 29.897 331.401 658.398 263.756 17.814.536 4.867.501 3.785.832 1.126.311 

2014 14 3.274.929 29.404 321.895 750.052 292.522 21.204.140 7.028.318 2.611.670 386.527 

2015 15 3.477.041 29.001 532.357 875.155 543.074 22.008.120 7.798.644 2.218.109 143.129 

2016 14 3.478.618 30.396 902.516 1.281.105 942.256 22.706.075 8.282.886 2.003.527 81.582 

4 Extracția petrolului 
brut și a gazelor 

naturale 

2012 1 3.842.983 5.922 1.432.488 2.126.626 1.528.834 11.044.441 9.981.984 815.407 0 

2013 1 3.894.267 6.473 1.180.692 1.963.124 1.300.643 10.477.168 9.292.774 1.135.715 0 

2014 1 4.493.341 6.344 1.753.846 2.578.072 1.788.329 11.170.867 9.712.019 1.123.473 0 

2015 1 4.052.684 6.356 1.454.085 2.218.000 1.468.837 11.055.593 9.692.223 1.026.384 0 

2016 1 3.411.868 6.246 1.277.146 1.615.079 1.280.696 11.343.876 9.676.161 1.298.313 0 

5 Silvicultură și 
exploatare 
forestieră 

2012 23 1.308.393 18.431 81.834 126.167 76.907 3.443.456 1.302.196 350.714 0 

2013 23 1.452.131 17.799 93.531 164.005 92.757 3.598.188 1.314.557 314.193 0 

2014 23 1.531.211 16.845 134.953 183.230 134.413 3.730.500 1.305.575 352.562 0 

2015 23 1.603.458 16.647 189.118 244.259 189.727 1.822.457 812.279 325.225 0 

2016 23 1.708.183 16.567 255.496 317.216 255.029 1.879.006 934.367 347.595 22 

6  Administrație 
publică și apărare; 

asigurări sociale din 
sistemul public 

2012 1 1.064.953 6.036 273.149 292.377 222.617 18.831.535 570.728 6.102.655 246.810 

2013 1 1.092.963 6.035 381.933 412.829 330.386 14.503.514 912.719 3.740.746 592.857 

2014 1 1.109.988 6.045 552.692 591.760 523.295 14.962.063 1.273.586 2.255.065 140.544 

2015 1 1.172.129 6.185 482.112 528.385 472.014 15.328.579 1.630.495 1.886.328 71.865 

2016 1 1.272.181 6.253 339.517 378.478 338.569 14.519.090 2.031.839 1.505.391 53.493 

7 Activități de poștă și 
de curier  

2012 1 1.205.532 31.678 -61.435 484 -52.061 1.012.540 339.934 649.266 46.193 

2013 1 1.152.970 26.294 -34.947 20.144 -29.434 1.019.751 203.082 778.104 250.978 

2014 1 1.125.503 26.784 40.614 77.502 37.541 915.556 136.573 692.532 82.352 

2015 1 1.078.671 26.278 -25.807 6.455 -29.405 843.348 45.593 645.627 100.878 

2016 1 1.104.499 25.720 22.586 53.627 17.200 927.311 125.121 675.007 77.819 

8 Transporturi aeriene  2012 1 1.048.340 2.110 -249.008 -118.614 -230.618 1.421.743 1.043.407 299.124 167 

2013 1 1.085.210 2.112 -138.823 -18.475 -130.168 1.400.598 1.032.924 272.658 118 

2014 1 1.138.714 1.986 -129.307 -9.279 -110.161 1.304.996 962.975 250.770 18 

2015 1 1.136.739 1.980 -39.303 86.142 -27.427 1.398.848 1.062.248 228.782 0 

2016 1 1.073.269 1.883 -63.579 58.445 -46.967 1.338.262 1.015.745 216.838 0 

9 Cercetare-
dezvoltare 

2012 48 860.145 7.262 2.951 145.235 4.188 3.924.734 989.187 383.344 62.694 

2013 51 789.567 8.248 -842 152.272 757 4.326.956 1.161.054 368.887 73.266 

2014 53 842.411 7.875 549 168.002 2.457 3.900.551 1.290.667 362.945 73.835 

2015 54 930.757 8.138 5.881 167.340 4.891 4.722.072 1.326.708 422.498 93.180 

2016 57 996.407 9.110 11.080 225.347 10.687 5.468.961 1.578.276 474.484 110.350 

10 Activități de jocuri 
de noroc și pariuri  

2012 1 1.002.016 2.726 114.902 184.649 61.473 673.781 508.860 162.468 0 

2013 1 1.066.623 2.687 202.700 268.124 148.333 649.799 545.554 84.162 0 

2014 1 826.821 2.708 120.307 175.218 126.246 851.627 655.657 187.616 0 

2015 1 756.602 2.612 35.365 82.376 38.272 607.099 447.370 135.876 0 

2016 1 821.234 2.579 97.773 136.845 98.292 593.400 455.861 109.991 0 

11 Alte activități 2012 85 3.251.382 30.474 186.574 568.466 93.105 14.269.951 6.074.437 4.334.855 1.780.325 

2013 88 3.453.579 30.588 98.835 545.715 66.020 14.491.987 6.241.354 4.508.110 1.916.006 

2014 108 3.817.189 30.549 903.354 1.278.724 759.854 15.912.054 9.382.867 3.742.890 1.103.815 

2015 108 3.875.281 29.771 209.689 600.045 231.580 17.623.888 9.110.407 4.819.346 1.086.010 

2016 108 3.752.882 28.367 726.674 1.005.736 708.150 18.567.236 8.326.222 4.765.046 1.162.759 

TOTAL GENERAL 2012 187 31.018.646 202.025 1.574.662 7.060.672 862.990 134.159.468 64.313.352 34.214.865 7.392.447 

2013 194 33.150.385 200.503 3.426.376 8.682.732 3.253.889 129.147.276 65.391.599 28.107.722 5.309.775 

2014 218 35.219.651 195.258 5.272.391 10.539.084 4.956.023 134.169.715 71.006.857 23.368.791 3.115.821 

2015 220 34.924.130 188.851 2.671.182 7.970.164 2.523.839 134.681.527 69.775.688 22.156.779 3.083.206 

2016 223 33.898.010 186.469 5.392.824 10.043.132 5.257.239 136.385.603 69.543.703 21.448.675 3.496.966 
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La gruparea ÎPL pe domenii de activitate s-a avut în vedere legislația privind clasificarea activităților din economia 

națională – CAEN și indicatorul economico-financiar cifră de afaceri netă realizată de ÎPL, care reprezintă un 

indicator important în măsurarea activității unei firme. 

Urmare acestei clasificări pe diviziuni se poate observa că ponderea cea mai mare a indicatorului cifră de afaceri 

netă în totalul cifrei de afaceri nete realizată de cele 223 ÎPS active, este deținută de ÎPS care desfășoară „activități 

de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”. La această diviziune, 

se observă că, în anul 2016 față de anul 2015, valoarea indicatorul economico-financiar cifră de afaceri netă 

înregistrează o creștere datorită, în special, ieșirii din insolvență la finele lunii iunie 2016 a Societății de Producere 

a Energiei Electrice în Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A..  

 

O pondere însemnată în totalul cifrei de afaceri nete realizată de cele 223 ÎPS active este deținută de ÎPS care își 

desfășoară activitatea în diviziunea „transporturi terestre și transporturi prin conducte” pentru care indicatorii 

EBIT, EBITDA, EBT înregistrează un trend pozitiv în anul 2016 comparativ cu anul 2015.  

În diviziunea „extracția petrolului brut și a gazelor naturale”, care ocupă locul trei în acest clasament, activează 

doar o singură ÎPS și anume Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A., care în anul 2016 a înregistrat  

un profit net în sumă de 1.024.579 mii lei în scădere față de anul 2015 cu suma de 169.705 mii lei. 

 

 

 

 

 

5.3 – Evoluția plăților restante înregistrate de întreprinderile publice de stat 

TABEL nr. 10 –  Situația plăților restante înregistrate de ÎPS în perioada 2012-2016 

Stare Nr ÎPS Total plăți restante Plăți restante Bugetul General 
Consolidat 

Plăți restante alți creditori 

1 2=3+4 3 4 

nr. mii lei mii lei mii lei 

TOTAL 2016, din care: 287 13.807.399 9.734.617 4.072.782 

Activi 223 3.496.966 1.964.829 1.532.137 

Inactivi 64 10.310.433 7.769.788 2.540.645 

TOTAL 2015, din care: 296 12.459.716 8.174.207 4.285.507 

Activi 231 3.674.365 1.624.122 2.050.244 

Inactivi 65 8.785.351 6.550.085 2.235.263 

TOTAL 2014, din care: 299 15.242.927 7.972.307 7.270.620 

Activi 232 3.513.334 1.595.327 1.918.007 

Inactivi 67 11.729.593 6.376.980 5.352.613 

TOTAL 2013, din care: 247 16.759.895 8.687.695 8.072.200 

Activi 228 6.811.195 2.838.333 3.972.862 

Inactivi 19 9.948.700 5.849.362 4.099.338 

TOTAL 2012, din care: 244 16.567.859 8.503.824 8.064.034 

Activi 231 13.698.560 8.333.429 5.365.130 

Inactivi 13 2.869.299 170.395 2.698.904 
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TABEL nr. 11 –  Total plăți restante înregistrate de primele 10 ÎPS active în total general plăți restante înregistrate 
de ÎPS active 

  

Anul TOTAL Plăți 
restante 

Plăți 
restante 
Bugetul 
General 

Consolidat 

Plăți 
restante alți 

creditori 

1=2+3 2 3 

mii lei mii lei mii lei 

Total primele zece ÎPS care înregistrează plăți restante în anul 2016 2012 3.165.950 1.263.703 1.902.246 

2013 2.262.659 595.836 1.666.823 

2014 1.879.019 845.346 1.033.673 

2015 2.383.375 1.149.796 1.233.578 

2016 2.844.604 1.518.933 1.325.671 

Total general plăți restante înregistrate de 223 ÎPS active în anul 2016 2016 3.496.966 1.964.829 1.532.137 

Pondere primele zece ÎPS care înregistrează plăți restante în total general 
operatori activi 

2016 81,34% 77,31% 86,52% 

 

 

Se constată că plățile restante înregistrate de ÎPS active au scăzut la finele anului 2016 cu suma de 177.399 mii lei 

față de nivelul înregistrat la finele anului 2015, iar la ÎPS inactive acestea au crescut cu suma de 1.525.082 mii lei 

față de nivelul înregistrat la finalul anului 2015. Astfel, întreprinderile publice din România urmăresc 
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implementarea treptată a Directivei Uniunii Europene (7/2011/EU) din 16 februarie 2011, privind combaterea 

întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. 

Totalul plăților restante înregistrate de ÎPS active și inactive monitorizate în perioada 2012-2015 are un trend 

descrescător, iar în anul 2016 înregistrează o creștere în sumă de 1.347.683 mii lei față de nivelul înregistrat la 

finalul anului 2015. 

TABEL nr. 12 –  Primele zece întreprinderi publice active care înregistrează plăți restante în anul 2016  

Nr. 
crt. 

Denumire întreprindere publică Diviziune CAEN Anul TOTAL Plăți 
restante 

Plăți restante 
Bugetul General 

Consolidat 

Plăți restante 
alți creditori 

1=2+3 2 3 

mii lei mii lei mii lei 

1 SOCIETATEA COMPLEXUL 
ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 

Producția de 
energie electrică                  

2012 134.213 0 134.213 

2013 197.507 134.588 62.919 

2014 372.538 293.482 79.056 

2015 662.827 532.033 130.795 

2016 1.048.546 824.569 223.977 

2 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE 
TRANSPORT FEROVIAR DE 
MARFĂ "CFR - MARFĂ" SA 

Transporturi de 
marfă pe calea 

ferată 

2012 1.572.262 876.919 695.343 

2013 160.736 0 160.736 

2014 198.679 0 198.679 

2015 490.279 0 490.279 

2016 579.489 0 579.489 

3 UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE SA Fabricarea 
armamentului și 

muniției 

2012 252.240 11.146 241.094 

2013 262.424 11.998 250.426 

2014 270.302 12.514 257.788 

2015 277.728 12.934 264.793 

2016 282.782 13.324 269.458 

4 ROMAERO SA Fabricarea de 
aeronave si nave 

spațiale 

2012 93.592 93.483 108 

2013 131.371 126.533 4.838 

2014 168.598 163.413 5.185 

2015 187.904 187.904 0 

2016 240.158 240.158 0 

5 ELECTROCENTRALE CONSTANȚA 
S.A. 

Producția de 
energie electrică                   

2012 N/A N/A N/A 

2013 N/A N/A N/A 

2014 205.000 185.973 19.027 

2015 216.295 197.576 18.719 

2016 213.862 207.527 6.335 

6 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE 
TRANSPORT FEROVIAR DE 

CĂLĂTORI - CFR - CĂLĂTORI SA 

Transporturi 
interurbane de 

călători pe calea 
ferată 

2012 762.283 0 762.283 

2013 914.447 0 914.447 

2014 369.487 0 369.487 

2015 208.412 0 208.412 

2016 149.951 0 149.951 

7 AVIOANE CRAIOVA SA Fabricarea de 
aeronave si nave 

spațiale 

2012 77.944 71.213 6.731 

2013 90.791 85.194 5.597 

2014 102.993 95.974 7.019 

2015 113.780 108.187 5.593 

2016 117.949 112.281 5.668 

8 COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA 
ROMÂNĂ SA 

Activități poștale 
desfășurate sub 

obligativitatea 
serviciului universal 

2012 46.193 0 46.193 

2013 250.978 0 250.978 

2014 82.352 0 82.352 

2015 100.878 0 100.878 

2016 77.819 0 77.819 

9 SOCIETATEA "UZINA MECANICĂ 
SADU" SA FILIALA A COMPANIEI 

NAŢIONALE "ROMARM"   S.A. 

Fabricarea 
armamentului si 

muniției 

2012 168.807 162.503 6.304 

2013 189.446 182.723 6.723 

2014 53.687 48.444 5.243 

2015 63.575 59.640 3.934 

2016 67.957 64.427 3.530 

10 COMPANIA NATIONALA 
ROMARM S.A. FILIALA 

SOCIETATEA METROM S.A. 

Fabricarea 
armamentului si 

muniției 

2012 58.416 48.439 9.977 

2013 64.959 54.800 10.159 

2014 55.383 45.546 9.837 

2015 61.697 51.522 10.175 

2016 66.091 56.647 9.444 

Se poate observa că primele zece întreprinderi publice de stat care înregistrează plăți restante la finalul anului 2016 

activează cu precădere în domeniile transporturi, industria de apărare și producția și furnizarea de energie electrică 

și termică. Primele zece ÎPS active care înregistrează plăți restante la finalul anului 2016 în sumă totală de 2.844.604 

mii lei ce reprezintă 81,34 % din totalul general al plăților restante înregistrat de toate ÎPS active.  
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În clasamentul primelor 10 ÎPS care înregistrează plăți restante se constată o: 

 creștere a plăților restante în anul 2016 față de 2015 la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., 

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă – „CFR – Marfă” S.A., Uzina Mecanică Orăștie S.A, 

ROMAERO S.A., Avioane Craiova S.A., Societatea "Uzina Mecanică Sadu" SA Filiala a Companiei Naționale 

"ROMARM" S.A. și Societatea METROM S.A.. Filiala Companiei Naționale ROMARM S.A. . 

 scădere a plăților restante în anul 2016 față de 2015 la Electrocentrale Constanța S.A., Societatea Națională de 

Transport Feroviar de Călători – “CFR – Călători” SA și Compania Națională Poșta Română S.A.. 

Printre cauzele înregistrării de plăți restante de către primele 10 ÎPS amintim următoarele: 

 Costurile mari ale cărbunelui extras din unitățile miniere proprii ca urmare a condițiilor de exploatare la mare 

adâncime și a mecanizării reduse coroborat cu prețul mic de vânzare al energiei electrice în piața concurențială; 

 Neaplicarea prevederilor legislației în vigoare privind reducerea plăților restante aferente bugetului de stat 

prin conversia în acțiuni a acestora. În lipsa acestei înlesniri ÎPS se află în imposibilitatea de a controla plățile 

restante aferente datoriei la fondul de risc gestionat de Ministerul Finanțelor Publice (principal și accesorii); 

 Întârzieri la plată pentru energia termică livrată coroborat cu achitarea în avans a facturilor pentru materia 

primă utilizată în producerea energiei termice; 

 Neîncasarea creanțelor la termenul scadent de la companii de stat; 

 Nefinalizarea acțiunilor demarate pentru valorificarea unor active, atât prin dare în plată cât și prin vânzare, 

potrivit prevederilor legale; 

 Lipsei contractelor. 

Măsuri pentru reducerea plăților restante 

Plățile restante ale ÎPS, care au fost active în anul 2016 și  monitorizate de Ministerul Finanțelor Publice au scăzut 

până la finele anului 2016, față de finele anului 2015 cu 4,83 %, de la 3,67 mld lei la 3,50 mld lei. 

În anul 2016 a fost aprobat MEMORANDUMUL cu tema: „Măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor 

de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici cărora li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”, 

care prevede, pentru operatorii economici la care statul este acționar unic sau majoritar, reducerea plăților 

restante, astfel încât la finele anului 2016 acestea să fie reduse cu minimum 15% față de cele programate la 

31.12.2015, iar pentru ministerele de resort, ca reducerea/eliminarea plăților restante pe total minister să respecte 

procentul de 15% mai sus menționat.  

Cu toate acestea, plățile restante înregistrate de întreprinderile publice din administrația publică centrală la 

31.12.2016, nu au atins ținta convenită de reducere aprobată prin Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anul 

2016. 
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5.4 – Evoluția personalului și a cheltuielilor cu personalul la întreprinderile publice 

de stat 

TABEL nr. 13 –  Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul 2012-2016 
 

Anul Nr. ÎPS Număr 
efectiv de 
personal 

Cheltuieli 
de natură 

salarială  

Salarii de 
bază 

Media 
cheltuielilor 

anuale de natură 
salarială pe 

persoană 

Câștig mediu 
brut lunar pe 

persoană 

Câștig 
mediu net 

lunar pe 
persoană* 

1 2 3 4 5=3/2*1000 6=5/12 7 

nr. nr. pers. mii lei mii lei lei/pers. lei/pers. lei/pers. 

TOTAL 2016, din care: 287 195.817 8.934.046 5.540.469 45.662 3.805 2.669 

ACTIV 223 186.469 8.559.704 5.313.398 45.921 3.827 2.684 

INACTIV 64 9.348 374.342 227.071 40.448 3.371 2.364 

TOTAL 2015, din care: 296 200.563 8.645.655 5.412.926 43.107 3.592 2.520 

ACTIV 231 190.540 8.142.181 5.120.460 42.732 3.561 2.498 

INACTIV 65 10.023 503.474 292.466 50.232 4.186 2.936 

TOTAL 2014, din care: 299 210.795 8.468.853 5.168.149 40.176 3.348 2.348 

ACTIV 232 199.576 7.914.381 4.868.483 39.656 3.305 2.318 

INACTIV 67 11.219 554.472 299.666 49.423 4.119 2.889 

TOTAL 2013, din care: 247 230.920 8.845.096 5.355.023 38.304 3.192 2.239 

ACTIV 228 225.046 8.576.171 5.193.530 38.109 3.176 2.227 

INACTIV 19 5.874 268.925 161.493 45.782 3.815 2.676 

TOTAL 2012, din care:  244 241.717 8.588.281 5.223.958 35.530 2.961 2.077 

ACTIV 231 237.470 8.420.852 5.118.759 35.461 2.955 2.073 

INACTIV 13 4.247 167.429 105.199 39.423 3.285 2.304 

Coeficient creștere 2016 
raportat la 2015 

  97,55 103,34 102,36 105,93 105,93 105,93 

 
* Notă: 7=(6-6*16,5/100)-((6-6*16,5/100)*16/100) 

 

Numărul de personal angajat în întreprinderile publice de stat pe parcursul anilor 2012–2016 înregistrează un 

trend descrescător. În încercarea de a menține sub control cheltuielile precum și plățile restante, întreprinderile 

publice și-au redus numărul de personal în anul 2016 față de anul 2015 cu 4.746 de persoane. 

Cheltuielile de natură salarială totale au înregistrat în anul 2016 o creștere cu 3,34%, respectiv cu suma de 288.391 

mii lei față de anul 2015 ca urmare în principal a creșterilor din sectorul transporturi, respectiv a Companiei 

Naționale de Căi Ferate "CFR" S.A. cu suma de 107.787 mii lei și a Societății Naționale de Transport Feroviar de 

Călători CFR Calatori SA. cu suma de 71.510 mii lei. 
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De asemenea, se observă o creștere cu 5,93% a câștigului mediu brut pe persoană în ÎPS și implicit a câștigului 

mediu net pe persoană. La ÎPS active creșterea câștigului mediu brut pe persoană a fost de 7,46 %. 

Comparativ cu anul 2015, în anul 2016 câștigul mediu brut pe persoană la ÎPS active este mai mare față cel existent 

la ÎPS inactive, urmare revenirii la sfârșitul anului 2016 la starea activă a Societății de Producere a Energiei Electrice 

În Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A., societate din domeniu pentru care drepturile salariale sunt peste media 

câștigului mediu brut pe persoană practicat în cadrul ÎPS. 

Cele mai mari reduceri în anul 2016 ale sumelor destinate cheltuielilor de natură salarială s-au înregistrat la ÎPS din 

subordinea următoarelor autorități publice tutelare: 

 Ministerul Energiei, în sumă de 249.675 mii lei; 

 Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, în sumă de 6.017 mii lei; 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în sumă de 703 mii lei. 

 

Cele mai mari creșteri în anul 2016 ale sumelor destinate cheltuielilor de natură salarială s-au înregistrat la ÎPS din 

subordinea următoarelor autorități publice tutelare: 

 Ministerul Transporturilor în sumă de 319.751 mii lei; 

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în sumă de 112.412 mii lei; 

 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în sumă de 80.438 mii lei; 

 Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, în sumă de 35.296 mii lei; 

 Secretariatul General al Guvernului, în sumă de 13.850 mii lei. 

 

În ceea ce privește numărul de personal, acesta s-a redus în anul 2016 față de anul 2015 cu un număr de 4.746 de 

persoane, urmare acțiunilor de reorganizare și restructurare a unor ÎPS, dintre care enumerăm: 

 Complexul Energetic Hunedoara, și-a redus numărul de personal cu 1272 persoane urmare aplicării planului de 

disponibilizare datorită reducerii activității și a ieșirilor pe cale naturală din sistem ; 

 Complexul Energetic Oltenia S.A, și-a redus numărul de personal cu 936 persoane urmare aplicării planului de 

disponibilizare datorită restructurării, reorganizării și eficientizării activității;  

 Compania Națională Poșta Română,  și-a redus numărul de personal cu 558 persoane urmare ieșirilor pe cale 

naturală din sistem. 

 

 

5.5 – Subvenții de la Bugetul de Stat acordate întreprinderilor publice de stat 

TABEL nr. 14 –  Situația subvențiilor acordate de la bugetul de stat pentru ÎPS în perioada 2012-2016 
 
ANUL Total subvenții  din care: 

de exploatare de investiții 
1=2+3 2 3 

mii lei mii lei mii lei 

2012 8.833.176 2.786.888 6.046.288 

2013 6.944.744 2.448.498 4.496.246 

2014 7.972.595 3.370.218 4.602.377 

2015 8.375.354 3.288.972 5.086.382 

2016 5.716.915 3.402.626 2.314.289 
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În anul 2016, față de anul 2015, volumul subvențiilor acordate întreprinderilor publice de stat a scăzut cu 31,75%, 

respectiv cu suma de 2.658.439 mii lei. 

În totalul subvențiilor acordate, în sumă de 5.716.915 mii lei, ponderea cea mai mare, în proporție de 59,52%, a 

fost acordată pentru activitatea de exploatare, în timp ce pentru investiții a fost acordat un procent de 40,48%. 

Astfel, se observă o creștere cu 20 puncte procentuale în anul 2016 față de anul 2015 a ponderii subvențiilor 

pentru activitatea de exploatare în totalul general. 

În cursul anului 2016, ÎPS din subordinea Ministerului Transporturilor au beneficiat de alocarea celei mai mari părți 

din suma totală a subvențiilor și transferurilor, respectiv de 80,40%, reprezentând 4.768.123 mii lei, urmat de ÎPS 

din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu o pondere de 10,44%, reprezentând 

596.970 mii lei și de ÎPS din subordinea Ministerului Energiei cu o pondere de 1,83%. Toate celelalte ÎPS din 

subordinea altor autorități publice au beneficiat de 4,32% din suma totală a subvențiilor, reprezentând 247.102 

mii lei. Acest lucru reflectă politica Guvernului României în anul 2016 de a subvenționa activitatea de exploatare 

și a investițiilor în domeniul transporturilor și a infrastructurii. 

Subvențiile prezentate în tabelele de mai sus au avut ca destinații:  

 întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice de transport; 

 susținerea transportului public de călători; 

 facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în baza Dec CE 787/2010/787/UE și a Deciziei C(2015) 

8066 final; 

 activității pentru programe de investiții de interes public și social în domeniul construcțiilor; 

 acoperirea costurilor de producție pentru extracția de cărbune; 

 plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat; 

 lucrări de ecologizare și reabilitare a fostelor exploatări miniere; 

 facilități pentru pensionari; 

 reconversie profesională.   
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TABEL nr. 15 – Structura subvențiilor obținute de ÎPS grupate pe autorități publice tutelare în ordine 
descrescătoare 
 
Abreviere 
autoritate publică 
tutelară 

Total subvenții și transferuri 

2016 2015 2014 2013 2012 

1 2 3 4 5 

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei 

Total 5.716.915 8.375.354 7.972.595 6.944.744 8.833.176 

MT 4.768.123 7.574.681 7.409.789 6.442.110 8.580.425 

MDRAP 596.970 429.895 204.012 180.567 0 

MECRMA 104.720 88.354 98.780 38.069 38.677 

ME 88.875 131.956 132.885 140.033 26.324 

MCI 71.173 89.599 72.076 72.654 79.857 

MM 47.910 44.660 44.969 44.456 43.320 

MCSI 22.016 6.017 4.387 4.553 486 

MAP 16.519 9.962 5.368 19.753 54.752 

MADR 573 202 218 127 0 

MEN 32 27 47 0 3.632 

MApN 3 0 0 1.439 1.503 

SGG 1 1 7 786 3.681 

ADS 0 0 57 197 126 

MMJS 0 0 0 0 387 

AAAS 0 0 0 0 6 

Alte autorități publice tutelare care nu au primit subvenții în perioada 2012-2016 
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5.6 – Dividende și vărsăminte repartizate și virate de întreprinderile publice de 

stat 

TABEL nr. 16 –  Structura dividendelor/vărsămintelor repartizate și virate bugetului de stat din profitul ÎPS în 
perioada 2012-2016   

Dividende/ Vărsăminte Anul Profit net Dividende / 
Vărsăminte 

REPARTIZATE către 
Bugetul de Stat din 

profit 

Dividende / Vărsăminte 
VIRATE la Bugetul de Stat 

în exercițiul financiar 
următor celui din coloana 

”0”  

0 1 2 3 

  mii lei mii lei mii lei 

Dividende 2012 2.060.809 1.302.411 1.300.288 

Vărsăminte 2012 157.861 139.687 139.385 

Dividende 2013 2.440.581 1.493.216 1.441.941 

Vărsăminte 2013 176.386 138.772 138.286 

Dividende 2014 3.872.842 2.047.348 1.995.417 

Vărsăminte 2014 251.865 143.872 143.872 

Dividende 2015 3.761.104 2.024.124 2.022.310 

Vărsăminte 2015 270.548 143.539 143.341 

Dividende 2016 4.301.811 2.758.391 2.755.390 

Vărsăminte 2016 341.320 321.726 321.700 

TOTAL dividende și vărsăminte 2012 2.218.670 1.442.098 1.439.673 

2013 2.616.967 1.631.988 1.580.227 

2014 4.124.707 2.191.220 2.139.289 

2015 4.031.652 2.167.663 2.165.651 

2016 4.643.131 3.080.117 3.077.090 

Diferență 2016-2015   611.479 912.454 911.439 

 

Dintre cele 60 ÎPS active care au obținut profit net în anul 2016, 43 de ÎPS au repartizat dividende/vărsăminte 

cuvenite Bugetului de Stat în valoare totală de 3.080.117 mii lei. 

Profitul net cumulat obținut de cele 43 de ÎPS în anul 2016, în sumă de 4.643.131 mii lei, a fost în creștere față de 

anul 2015 cu suma de 611.479 mii lei și coroborat cu creșterea cotei minime de repartizare a 

dividendelor/vărsămintelor la 90% din profitul net realizat, potrivit Memorandumului aprobat în ședința de Guvern 

în data de 19.01.201720, a determinat o creștere a cuantumului dividendelor și vărsămintelor repartizate bugetului 

                                                                 
20 Memorandumul cu tema Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, 
companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea 
unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat 
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de stat de către ÎPS active cu suma de 912.454 mii lei. Creșterea cotei minime de repartizare la 90% a determinat 

și o majorare a ponderii dividendelor și vărsămintelor în profitul net repartizat cu 42%.   

Un număr de 17 ÎPS, deși au înregistrat profit net la finele anului 2016, nu au repartizat dividende/vărsăminte, 

întrucât profitul net obținut a fost utilizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți. 

Din totalul sumelor repartizate la Bugetul de Stat, 89,55% reprezintă dividende ale societăților și companiilor, iar 

10,45% reprezintă vărsăminte ale regiilor autonome. Aceste ponderi s-au modificat comparativ cu anul 2015 în 

care dividendele repartizate de societăți și companii au reprezentat 93,38%, în timp ce vărsămintele regiilor 

autonome au reprezentat 6,62%. 

Dividendele/vărsămintele virate de către ÎPS la bugetul de stat în anul 2016, au crescut cu 2,3% față de dividendele 

/vărsămintele virate în anul 2015 aferente dividendelor/vărsămintelor repartizate pentru anul 2014.  

TABEL nr. 17 –  Structura dividendelor/vărsămintelor repartizate bugetului de stat din profitul anului 2016 al 
ÎPS  în funcție de sectoarele de activitate din economia națională în care ÎPS își desfășoară activitatea 
 
Nr. crt. Diviziune CAEN Total 

dividende/vărsăminte 
repartizate bugetului 

de stat din profitul 
anului 2016 

mii lei 

1 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 1.008.310 

2 Extracția petrolului brut și a gazelor naturale 647.575 

3 Transporturi terestre și transporturi prin conducte  360.165 

4 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi  218.229 

5 Silvicultură și exploatare forestieră 201.593 

6  Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 171.947 

7 Activități de jocuri de noroc și pariuri  71.167 

8 Alte activități 401.131 

  TOTAL 3.080.117 

 

Dividendele/vărsămintele repartizate de ÎPS care activează în două sectoare de activitate respectiv „producția și 

furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” și sectorul de activitate „extracția 

petrolului brut și a gazelor naturale”, reprezintă 53,76% din totalul dividendelor/vărsămintelor repartizate de cele 

43 ÎPS. 
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TABEL nr. 18 –  Primele zece ÎPS care au repartizat dividende sau vărsăminte din profit către Bugetul de Stat în anul 
2016 comparativ cu anul 2015 

 

Nr. 
crt. 

  

Denumire întreprindere publică Primii 10 anul 2016 Nr. 
crt. 

  

Denumire întreprindere publică Primii 10 anul 2015 

Profit net Dividende 
/vărsăminte 
repartizate 

din profit 
către BS 

Profit net Dividende 
/vărsăminte 
repartizate 

din profit  
către BS 

mii lei  mii lei mii lei mii lei 

1 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI 
ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " 
HIDROELECTRICA" S.A. 

1.227.666 829.130 1 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 
NATURALE " ROMGAZ " SA 

1.194.284 728.522 

2 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 
NATURALE " ROMGAZ " SA 

1.024.579 647.575 2 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI 
ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " 
HIDROELECTRICA" S.A. 

899.413 540.417 

3 SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT 
GAZE NATURALE TRANSGAZ SA 

594.565 319.160 3 SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT 
GAZE NATURALE TRANSGAZ SA 

488.729 190.201 

4 REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR 
ROMSILVA RA 

210.159 201.593 4 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT 
AL ENERGIEI ELECTRICE 
"TRANSELECTRICA" SA 

360.054 114.004 

5 COMPANIA NAȚIONALĂ DE 
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII 
RUTIERE SA 

272.234 171.947 5 COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI 
BUCURESTI" SA 

178.783 109.656 

6 COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI 
BUCURESTI" SA 

234.536 171.823 6 REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR 
ROMSILVA RA 

157.014 86.870 

7 COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA 
NATIONALA" SA 

170.242 154.472 7 SOCIETATEA NATIONALA 
"NUCLEARELECTRICA" SA 

149.144 82.083 

8 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT 
AL ENERGIEI ELECTRICE 
"TRANSELECTRICA" SA 

272.362 97.097 8 COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA 
NATIONALA" SA 

138.069 80.000 

9 SOCIETATEA NATIONALA 
"NUCLEARELECTRICA" SA 

112.449 82.083 9 COMPANIA NAȚIONALĂ 
”ADMINISTRAȚIA PORTURILOR 
MARITIME” SA CONSTANȚA 

97.405 56.308 

10 REGISTRUL AUTO ROMAN RA 74.595 72.790 10 SOCIETATEA DE ADMINSITRARE A 
PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SA 

95.476 39.748 

Total primele zece întreprinderi publice după 
dividende/vărsăminte repartizate la Bugetul de 
Stat 

4.193.388 2.747.670 Total primele zece întreprinderi publice după 
dividende/vărsăminte repartizate la Bugetul de 
Stat 

3.758.371 2.027.809 

Comparând clasamentul primelor zece ÎPS care au repartizat dividende/vărsăminte la Bugetul de Stat în anul 2016 

cu cel din anul 2015 se observă că Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" 

S.A. și Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. au făcut rocadă, Societatea de Producere a Energiei 

Electrice în Hidrocentrale "HIDROELECTRICA" S.A se situează astfel pe primul loc în anul 2016, cu o pondere de 

30,18% din totalul general al dividendelor/vărsămintelor repartizate către Bugetul de Stat de toate ÎPS care au 

repartizat dividende/vărsăminte.  

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. a coborât pe locul al doilea, repartizând o pondere de 23,57% 

din totalul general de dividende/vărsăminte repartizate către Bugetul de Stat de toate ÎPS care au repartizat 

dividende/vărsăminte în același an . 

O poziționare constantă are Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, ocupând poziția a 

treia în clasamentele celor doi ani comparați, cu o creștere a valorii dividendelor repartizate în 2016 de 67,80% 

față de anul 2015. 

În topul primelor zece ÎPS au intrat două ÎPS noi, respectiv: pe locul 5, Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere SA. și pe locul 10 Registrul Auto Român RA., înlocuind Compania Națională ”Administrația 

Porturilor Maritime” SA Constanța și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA. 

Celelalte șapte ÎPS care în anul 2015 se aflau în clasamentul primelor zece s-au păstrat în top 10 și în 2016, 

schimbându-și doar poziția între ele. 
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5.7 – Primele zece întreprinderi publice de stat active care au înregistrat pierdere 

brută în anul 2016 

TABEL nr. 19 – Primele zece întreprinderi publice de stat active care au înregistrat pierdere brută în anul 2016 

Nr 
Crt 

Abreviere 
APTC 

Denumire ÎPS Număr efectiv 
de personal la 

sfârșitul 
exercițiului 

financiar 

Rezultat din 
exploatare 

(EBIT)  

Venituri 
totale 

Cheltuieli 
totale  

Rezultat 
Brut (EBT)  

1 2 4 5 6 
nr. pers. mii lei mii lei mii lei mii lei 

1 ME SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
HUNEDOARA S.A. 

4.942 -838.240 457.492 1.315.844 -858.352 

2 MT SOCIETATEA NATIONALA DE 
TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA 
"CFR - MARFA" SA 

6.155 -197.899 745.505 939.807 -194.301 

3 ME SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A. 

14.332 -10.506 3.678.331 3.818.148 -139.816 

4 SGG ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI 
PROTOCOLULUI DE STAT RA 

1.971 -74.244 260.579 334.069 -73.490 

5 MECRMA ROMAERO SA 736 -50.975 62.747 123.028 -60.280 

6 MT COMPANIA NATIONALA DE 
TRANSPORTURI AERIENE ROMANE 
TAROM SA 

1.883 -63.579 1.240.140 1.287.107 -46.967 

7 MT ADMINISTRATIA ROMANA A 
SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN 
ROMATSA RA 

1.539 -39.563 864.053 898.989 -34.936 

8 MCSI SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII SA 

1.379 2.112 279.542 294.009 -14.467 

9 MECRMA SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE 
MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE 
DE TRANSPORT "SMART" S.A. 

819 -10.322 74.507 85.007 -10.500 

10 ME ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A. 296 -10.347 154.931 165.277 -10.347 

Total general primele zece ÎPS care înregistrează pierdere 
brută 

34.052 -1.293.560 7.817.828 9.261.285 -1.443.457 

 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara figurează pe primul loc în topul primelor zece ÎPS care au înregistrat 

pierdere brută în anul 2016 și a păstrat aceeași poziție precum în anul 2015. 

În topul celor zece mari ÎPS cu pierderi au intrat 3 ÎPS noi respectiv: Administrația Română a Serviciilor de Trafic 

Aerian Romatsa SA, Societatea Pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart SA și 

Electrocentrale Constanța înlocuind astfel Compania Națională a Uraniului, Fondul Român de Contragarantare SA 

și Compania Națională Poșta Română care în anul 2016 au înregistrat rezultate mai bune din punct de vedere al 

nivelului profitului brut obținut.  

Celelalte 6 ÎPS care și în anul 2015 se aflau în clasamentul primelor zece s-au păstrat în acest top schimbându-se 

doar ordinea în clasament. 

În anul 2016 se observă o scădere a rezultatului brut negativ înregistrat de primele zece ÎPS cu 53,84%, respectiv 

cu suma de 1.683.918 mii lei față de anul precedent, de la -3.127.375 mii lei la -1.443.457 mii lei.  

Dintre cauzele care au determinat acumularea celor mai mari pierderi în anul 2016, prezentate în rapoartele 

anuale de activitate ale ÎPS întocmite și publicate de APTC, amintim:  

 la Societatea Complexul Energetic Hunedoara – prețurile mici de vânzare a energiei electrice practicate pe 

piața liberă; diminuarea cantității de energie electrică livrată și a cantității cărbunelui obținut din producție 

proprie; costuri mari ale cărbunelui extras din unitățile miniere proprii datorită condițiilor de exploatare la 

mare adâncime și a mecanizării reduse; 
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 la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă S.A.” -  scăderea comenzilor la transport 

de la clienți  ca urmare a restricțiilor impuse de legislația din domeniul industriei lemnului, atât din România 

cât și din Ucraina unde se aflau principalii furnizori de materii prime; intrarea în insolvență a CET Govora și 

preluarea transporturilor de cărbune  de un operator privat; diminuarea semnificativă a volumelor 

transportate datorită instabilității juridice; circulația deficitară datorată condițiilor de pe infrastructura 

feroviară; nerealizarea veniturilor din vânzări de fier vechi și din producția de imobilizări; înregistrarea de 

cheltuieli cu penalități; mediul concurențial extrem de puternic; 

 la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – scăderea consumului de energie electrică la nivel național; 

scăderea prețurilor medii de vânzare pe piețele de energie pe principalele componente ale pieței angro de 

energie; influențe meteorologice, care au determinat producerea unor cantități mari de energie din surse 

hidro și eolian; creșterea cheltuielilor aferente combustibilului tehnologic; 

 la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat – creșterea  nivelului amortizării calculate 

la imobile proprietate privată a statului în urma reevaluării acestora; creșterea cheltuielilor cu bază materială 

de protocol; nerealizarea veniturilor din vânzare imobile; 

 la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române Tarom SA – datorită concurenței puternice societatea 

nu a fost în măsură să atragă venituri suficiente din operarea curselor și din activitățile auxiliare; reducerea 

capacității de transport prin retragerea din operare a două aeronave; constituirea de provizioane pentru 

riscuri litigii și alte provizioane; 

 la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa SA – veniturile nu au putut fi realizate datorită 

aplicării tarifului diminuat prin luare în calcul a ajustărilor la trafic și inflație din anul 2014; constituirea 

provizioanelor pentru ajustare la trafic și inflație cu efecte asupra reîntregirii veniturilor în anul 2018; 

actualizarea provizionului de beneficii pentru angajați în conformitate cu IAS 19; constituirea provizioanelor 

suplimentare pentru litigii; 

 la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. – urmare evoluției cumulate a cheltuielilor cu dobânzile 

aferente creditelor de investiții aflate în derulare și a creșterii cheltuielilor financiare aferente diferențelor 

nefavorabile de curs valutar; 

 la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart SA – nerealizarea veniturilor 

programate aferente serviciilor de mentenanță pentru contractul încheiat cu clientul CNTEE Transelectrica 

SA; lipsa comenzilor de execuție; imposibilitatea reducerii cheltuielilor fixe proporțional cu reducerea 

veniturilor din servicii de mentenanță; constituirea unui provizion de pensii pentru conformitatea cu 

prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014; 

 la Electrocentrale Constanța – urmare neacoperirii prin tarifele reglementate, a cheltuielilor necesare unei 

bune funcționări a centralei și a costului serviciului de transport precum și a pierderii energiei termice pe 

rețea datorată stării tehnice și lipsei lucrărilor de reparații.  
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Capitolul 6 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității 

întreprinderilor publice de stat 

 

În contextul actual, pentru îmbunătățirea performanțelor și transparenței în desfășurarea activității 

întreprinderilor publice de stat, propunem următoarele soluții:  

 Intensificarea activităților de recrutare a administratorilor sau directorilor conform prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 111/2016; 

 Continuarea procesului de diminuare a participațiilor statului la nivelul ÎPS prin privatizări, restructurări și 

vânzări de active; 

 Realizarea de acțiuni concrete pentru reducerea plăților restante ale ÎPS; 

 Accelerarea procedurilor de insolvență și faliment în ÎPS inactive; 

 Recrutarea de consultanți specializați în restructurare pentru ÎPS care sunt viabile, dar sub-performante; 

 Consolidarea întreprinderilor mici prin unirea acestora în entități mai mari și mai viabile; 

 Măsuri concrete de îndeplinire a recomandărilor din rapoartele de audit la situațiile financiare anuale ale ÎPS 

și de transparentizare a activității. 
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PARTEA II – RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 

ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE LOCALE ÎN ANUL 2016 
 

INTRODUCERE 

La cele 1.381 de întreprinderi publice locale din România, autoritățile publice tutelare locale dețin participații într-

o pondere de 0,46 % în PIB și angajează aproximativ 2,41% din forța de muncă din țară, contribuind astfel la 

dezvoltarea economică națională. Cele mai multe dintre ÎPL își desfășoară activitatea cu preponderență în sectoare 

precum captarea, tratarea și distribuția apei, salubritate, transporturi și construcții. 

Guvernarea ÎPL reprezintă o sarcină care impune o mare responsabilitate față de comunitățile locale iar autoritățile 

publice tutelare locale își asumă această responsabilitate prin implicarea în mod activ și profesionist în 

administrarea întreprinderilor publice la care dețin calitatea de autoritate publică tutelară. Întreprinderile publice 

au menirea să își desfășoare activitatea în mod eficient și profitabil pe termen lung astfel încât serviciile, utilitățile 

și beneficiile publice oferite de către acestea comunităților în mijlocul cărora activează să fie menținute la un nivel 

optim. 

ÎPL reprezintă un instrument necesar creării de valoare pentru comunitățile locale prin contribuția pe care o au în 

promovarea dezvoltării economice.  

Autoritățile publice tutelare locale sunt obligate astfel ca prin implicarea în administrarea ÎPL și prin urmărirea 

atingerii obiectivelor de politică publică să genereze valoare pentru comunitate. 

Cele mai multe dintre ÎPL își desfășoară activitatea în cadrul unor piețe competitive, de aceea este deosebit de 

important să fie capabile să facă față exigențelor pieței. 

Majoritatea ÎPL sunt angajate în asigurarea infrastructurii și serviciilor conexe necesare pentru comunitățile locale 

(de exemplu, distribuția energiei electrice, a apei, termoficare, transporturi, etc). 

Pe lângă faptul de a fi furnizorii semnificativi în domeniul infrastructurii, sectorul întreprinderilor publice este și un 

sector important în sine, deoarece asigură peste 100.000 locuri de muncă. 

Unele dintre cele mai mari provocări ale autorităților publice tutelare locale în calitate de acționar este de a asigura 

sustenabilitatea ÎPL în cadrul pieței în care activează astfel încât acestea să ofere servicii de calitate. 

Din punct de vedere al formei de organizare și a ponderii participațiilor deținute de autoritățile publice tutelare 

locale la ÎPL: 

 906 sunt societăți cu răspundere limitată, din care un număr de 824 sunt deținute în mod integral și un număr 

de 82 în mod majoritar de către autoritățile publice tutelare locale;  

 371 sunt societăți pe acțiuni din care un număr de 329 sunt deținute în mod integral și un număr de 42 în mod 

majoritar de către autoritățile publice tutelare locale; 

 104 sunt regii autonome deținute în mod integral de autoritățile publice tutelare locale. 
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Cifre cheie realizate de întreprinderile publice locale în anul 2016 

 

Principalii Indicatori economico-financiari înregistrați de ÎPL la 31.12.2016 
 

Indicatori economico-financiari U.M. Total general 
ÎPL Active 

Total general ÎPL 
Inactive 

Total general Pondere a 
indicatorului 

deținută de ÎPL în 
total general 

realizat de toate 
întreprinderile din 

România 
1 2 3=1+2 4 

Număr întreprinderi publice nr ÎPL 1.186 195 1.381 N/A 

Cifra de afaceri netă mii lei 8.024.075 1.717.354 9.741.429 0,79% 

Rezultat din exploatare (EBIT) mii lei 505.366 -462.640 42.726 0,06% 

Amortizare mii lei 490.286 79.579 569.866 1,06% 

EBITDA mii lei 989.891 -380.082 609.809 0,47% 

Venituri totale mii lei 8.917.255 1.868.421 10.785.676 0,81% 

Cheltuieli totale  mii lei 8.454.915 2.334.515 10.789.430 0,85% 

Profit brut mii lei 627.948 16.792 644.740 0,64% 

Pierdere brută mii lei 165.607 482.887 648.494 1,82% 

Rezultat Brut (EBT) mii lei 462.341 -466.095 -3.754 N/A 

Profit net  mii lei 521.500 16.469 537.969 0,61% 

Pierdere netă mii lei 166.938 480.015 646.952 1,79% 

Rezultat Net mii lei 354.563 -463.546 -108.983 N/A 

Capitaluri proprii mii lei 5.012.997 -6.605.436 -1.592.439 N/A 

Total active circulante mii lei 5.814.881 1.186.164 7.001.045 1,11% 

Total active imobilizate mii lei 18.574.612 4.833.119 23.407.731 3,06% 

Cheltuieli în avans mii lei 155.041 8.906 163.947 1,52% 

Total active mii lei 24.544.534 6.028.188 30.572.723 2,17% 

Datorii totale mii lei 6.264.203 9.383.383 15.647.586 1,77% 

Datorii mai mari de 1 an mii lei 3.474.124 6.579.578 10.053.702 3,63% 

Datorii mai mici de 1 an mii lei 2.709.858 2.350.978 5.060.835 0,83% 

Plăți restante mii lei 1.144.799 7.701.725 8.846.524 8,02% 

Nr efectiv de personal nr pers 97.902 8.897 106.799 2,41% 

 

1.381 întreprinderi publice locale din care 1.186 active

3,480 mld lei participații deținute de autoritățile publice tutelare locale

0,537 mld lei profit net

9,741 mld lei cifră de afaceri

0,109 mld lei dividende / vărsăminte cuvenite bugetelor locale

5,012 mld lei capitaluri proprii

106.799 persoane angajate în întreprinderile publice locale
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Capitolul 1 – Evoluția numărului de întreprinderi publice locale deținute 

de autoritățile publice locale pe parcursul anului 2016 

TABEL nr. 20 – Evoluția numărului de ÎPL  în perioada 2013-2016  
 

Criterii Modificarea numărului de întreprinderi publice 
monitorizare la nivelul MFP în perioada  

31.12.2013 - 31.12.2016 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 

nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP 
Număr total de întreprinderi publice la 31 decembrie 1.176 1.222 1.261 1.381 

Ieșiri din activitatea de monitorizare pe parcursul anului 17 62 46  

Intrări în activitatea de monitorizare pe parcursul anului 63 101 166  

 

TABEL nr. 21 – Evoluția numărului de ÎPL monitorizate în perioada 2013-2016 grupate pe forme de organizare 
conform Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 15/1990 
 

Anul SOCIETĂȚI  REGII AUTONOME Total General 

Societăți pe acțiuni Societăți cu răspundere limitată 

1 2 3 4=1+2+3 

nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP 

2013 374 707 95 1.176 

2014 372 755 95 1.222 

2015 366 799 96 1.261 

2016 371 906 104 1.381 

 

Urmare acțiunii permanente de identificare a entităților care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 1 al 

Ordonanței Guvernului nr. 26/201321, față de numărul de 1.261 ÎPL monitorizate în anul 2015, în anul 2016 a fost 

adăugat un număr de 166 ÎPL nou identificate sau înființate, a fost eliminată 1 ÎPL urmare trecerii acesteia din 

subordonarea APTL în subordonarea APTC și au fost eliminate 45 ÎPL, urmare operațiunilor de radiere de la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului, ajungând ca la finalul anului 2016 numărul întreprinderilor publice la care 

autoritățile publice tutelare locale dețin controlul să fie de 1.381 întreprinderi publice.  

Din cele 46 ÎP eliminate din acțiunea de monitorizare, un număr de 45 de întreprinderi au fost radiate, iar la una 

dintre acestea a scăzut numărul de acțiuni deținute de autoritățile publice tutelare locale, devenind astfel acționari 

minoritari. 

Pe parcursul anului 2016 au fost incluse în activitatea de monitorizare un număr suplimentar de 166 de 

întreprinderi publice urmare identificării unui număr de 33 ÎPL nou înființate pe parcursul anului 2016 și a unui 

număr de 133 ÎPL care îndeplineau condițiile pentru a fi încadrate în categoria întreprinderilor publice, după cum 

urmează: 152 ÎPL sunt active, din care 146 societăți și 6 regii autonome și 14 ÎPL sunt inactive, din care 11 societăți 

și 3 regii autonome.  

Cele 166 ÎPL care au fost inclus în acțiunea de monitorizare au depus raportări trimestriale conform Ordinului nr. 

41/201422. 

 

 

 

 

                                                                 
21 Ordonanța Guvernului nr. 26/2013  privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul  sau unitățile administrativ-teritoriale 
sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 
22 Ordinul nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu 
integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice locale 
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TABEL nr. 22 – Situația distribuției numărului ÎPL pe regiuni de dezvoltare 
 

Regiune de dezvoltare 2013 2014 2015 2016 

Activi în 
2016  

Inactivi în 
2016 

nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP 

1 2 3 4 5 

BUCURESTI-ILFOV 40 53 54 50 3 

CENTRU 192 194 201 174 27 

NORD-EST 134 136 141 120 41 

NORD-VEST 151 157 167 169 17 

SUD 187 198 202 186 33 

SUD-EST 157 158 164 169 25 

SUD-VEST 161 161 166 160 20 

VEST 154 165 166 158 29 

TOTAL GENERAL  1.176 1.222 1.261 1.186 195 

 

 

TABEL nr. 23 – Starea de funcționare a ÎPL pe perioada monitorizată: 

Stare de funcționare Formă de 
organizare ÎPL 

2013 2014 2015 2016 
nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP nr. ÎP 

1 2 3 4 

ÎPL Active RA 90 88 89 93 

SA 275 270 259 266 

SRL 652 688 715 827 

Total ÎPL Active   1.017 1.046 1.063 1.186 

ÎPL Inactive RA 5 7 7 11 

SA 99 102 107 105 

SRL 55 67 84 79 

Total ÎPL Inactive   159 176 198 195 

Total general   1.176 1.222 1.261 1.381 
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În anul 2016 un număr de 1.186 de ÎPL au fost active, în creștere cu un număr de 123 ÎPL față de anul 2015 și un 

total de 195 ÎPL inactive în scădere cu 3 ÎPL față de anul 2015.  

TABEL nr. 24 – Clasificarea ÎPL în funcție de sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea 
 

CLASIFICĂRI PE ECONOMIE NAȚIONALĂ 2013 2014 2015 2016 

Nr. ÎP Nr. ÎP Nr. ÎP Nr. ÎP 

1 2 3 4 

INDUSTRIE 529 557 571 646 

SERVICII 296 316 324 346 

CONSTRUCȚII 154 154 168 181 

TRANSPORT 91 88 91 94 

AGRICULTURĂ 83 83 85 92 

COMERȚ 16 17 17 17 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII 7 7 5 5 

TOTAL GENERAL 1.176 1.222 1.261 1.381 
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TABEL nr. 25 – Repartizarea ÎPL pe sectoarele de activitate în economia națională după nivelul indicatorilor cifră 
de afaceri netă și număr efectiv de personal înregistrați în anul 2016 
  

CLASIFICĂRI 
SECTOARE DE 
ACTIVITATE 

SUBCLASIFICARE SECTOARE DE ACTIVITATE Nr. 
ÎPL 

Total cifra 
de afaceri 

netă 

Număr 
efectiv 

de 
personal 

nr ÎP mii lei nr pers 

INDUSTRIE Captarea, tratarea și distribuția apei 305 2.724.543 32.976 

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a 
materialelor reciclabile 

200 653.431 11.479 

Furnizare de energie termică 74 2.631.957 11.379 

Industria prelucrătoare 42 29.724 830 

Colectarea și epurarea apelor uzate 10 3.358 85 

Producția de energie electrică 9 147.061 576 

Industria extractivă 2 574 10 

Distribuție combustibili gazoși 2 55.017 91 

Activități și servicii de decontaminare 1 11.056 156 

Distribuția energiei electrice 1 455 4 

TOTAL ÎPL INDUSTRIE 646 6.257.177 57.586 

SERVICII Servicii publice administrative, asigurări sociale, apărare, ordine publică, 
sănătate și asistență socială 

173 409.188 8.775 

Alte servicii (hoteluri, restaurante, tranzacții imobiliare, intermedieri 
financiare, evenimente culturale, spectacole) 

153 328.785 4.669 

Servicii profesionale, științifice și tehnice (arhitectură, consultanță, inginerie, 
activități veterinare) 

20 6.098 147 

TOTAL ÎPL SERVICII 346 744.071 13.591 

CONSTRUCȚII Lucrări de geniu civil (autostrăzi, drumuri, infrastructură) 84 595.633 5.548 

Construcții de clădiri 70 32.496 866 

Lucrări speciale de construcții (foraj, demolări, instalații sanitare, electrică) 27 32.200 572 

TOTAL ÎPL CONSTRUCȚII 181 660.329 6.986 

TRANSPORT Transporturi terestre de călători 71 1.610.146 24.189 

Transporturi aeriene 14 145.122 1.141 

Transporturi terestre de marfă 5 8.972 90 

Transporturi pe apă 4 1.648 49 

TOTAL ÎPL TRANSPORT 94 1.765.889 25.469 

AGRICULTURA Silvicultură și exploatare forestieră 72 247.707 2.024 

Agricultură 17 32.004 744 

Pescuit și acvacultură 3 0 0 

TOTAL ÎPL AGRICULTURĂ 92 279.711 2.768 

COMERT Comerț cu ridicata 8 2.631 32 

Comerț cu amănuntul 5 23.147 211 

Întreținerea și repararea autovehiculelor 4 5.095 76 

TOTAL ÎPL COMERȚ 17 30.873 319 

TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI ȘI 
COMUNICAȚIILOR 

Tehnologia informației 4 932 26 

Telecomunicații 1 2.447 54 

TOTAL ÎPL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII 5 3.379 80 

TOTAL ÎPL 2016   1.381 9.741.429 106.799 
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TABEL nr. 26 – Cele mai importante sectoare de activitate în care activează ÎPL în funcție de cifra de afaceri netă 
și numărul de personal angajat 
 
SUBCLASIFICARE PE ECONOMIE NAȚIONALĂ 2016 Total cifra 

de afaceri 
netă 

Număr 
efectiv 

de 
personal 

Ponderea cifrei de 
afaceri 

înregistrată 
însumată pentru 

toate ÎPL din 
fiecare 

subclasificare a 
economiei 

naționale în total 
cifră de afaceri 
înregistrată de 

toate ÎPL 

Ponderea 
numărului de 

personal însumat 
pentru toate ÎPL 

din fiecare 
subclasificare a 

economiei 
naționale în total 

număr de 
personal pentru 

toate ÎPL 

nr ÎPL mii lei nr pers % % 

Total general 1.381 9.741.429 106.799 100,00 100,00 
Captarea, tratarea și distribuția apei 305 2.724.543 32.976 27,97 30,88 

Furnizare de energie termică 74 2.631.957 11.379 27,02 10,65 

Transporturi terestre de călători 71 1.610.146 24.189 16,53 22,65 

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor 200 653.431 11.479 6,71 10,75 

Lucrări de geniu civil (autostrăzi, drumuri, infrastructură) 84 595.633 5.548 6,11 5,19 

Alte sectoare de activitate 647 1.525.719 21.228 15,66 19,88 

Din datele prezentate în tabelul nr. 26 privind cele mai importante sectoare de activitate în care își desfășoară 

activitatea ÎPL, ordonate descrescător în funcție de indicatorul economico-financiar cifră de afaceri netă, se observă 

următoarele: 

 Cele mai multe ÎPL, respectiv un număr de 305, din care 267 active, desfășoară activități de captare, tratare și 

distribuție a apei,, număr care reprezintă o pondere de 22,09% din numărul total de 1.381 ÎPL și care 

înregistrează o pondere de 27,97% din totalul indicatorului cifră de afaceri netă înregistrată de cele 1.381 ÎPL 

și o pondere de 30,88% din totalul indicatorului număr efectiv de personal angajat de cele 1.381 ÎPL; 

 Un număr de 74 ÎPL, din care 34 active, desfășoară activități de furnizare de energie termică număr care 

reprezintă o pondere de 5,76% din numărul total de 1.381 ÎPL și care înregistrează o pondere de  27,02 %  din 

totalul indicatorului cifră de afaceri netă înregistrată de cele 1.381 ÎPL și o pondere de 10,65 % din totalul 

indicatorului număr efectiv de personal angajat de cele 1.381 ÎPL.  

Din cele 74 ÎPL, care desfășoară activități de furnizare de energie termică, un număr de 40 ÎPL se află în 

proceduri de insolvență înregistrând împreună o pondere de 76,99 % din indicatorul plăți restante înregistrate 

de cele 1.381 de ÎPL, o pondere de 54,74 % din indicatorul datorii totale înregistrate de cele 1.381 de ÎPL și o 

pondere de 27,67 % din indicatorul subvenții pentru exploatare acordate de la bugetele locale din totalul 

subvențiilor pentru exploatare acordate pentru toate cele 1.381 de ÎPL.  

Sectorul de furnizare de energie termică reprezintă o povară pentru autoritățile publice tutelare locale prin 

presiunea pe care o pun pe bugetele locale datorită funcționării ineficiente a acestora în contextul în care 

asigurarea furnizării energiei termice către comunitățile locale reprezintă una dintre cele mai mari provocări 

ale autorităților publice locale. Implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la ÎPL care se află în stare de 

funcțiune din acest sector de activitate, în principal prin selectarea unui management profesionist și asigurarea 

unui plan de investiții pentru înlocuirea activelor fixe învechite poate conduce la eficientizarea activității 

acestora precum și la asigurarea unor servicii optime pentru comunitățile locale în care activează.  

Pentru cele 40 de ÎPL aflate în stare de insolvență rămâne o incertitudine dacă autoritățile publice tutelare 

locale în colaborare cu lichidatorii judiciari desemnați vor reuși să găsească soluții pentru redresarea acestora; 

 Un număr de 71 ÎPL desfășoară activități de transporturi terestre de călători, număr care reprezintă o pondere 

de 5,14% din numărul total de 1.381 ÎPL și care înregistrează o pondere de 16,53 %  din indicatorul cifră de 

afaceri netă înregistrată de cele 1.381 ÎPL și o pondere de 22,65 % din indicatorul număr efectiv de personal 

angajat de cele 1.381 ÎPL;  

 Un număr de 200 ÎPL desfășoară activități de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor; activități de recuperare 

a materialelor reciclabile, număr care reprezintă o pondere de 5,14% din numărul total de 1.381 ÎPL și care 

înregistrează o pondere de 6,71 % din totalul indicatorului cifră de afaceri netă înregistrată de cele 1.381 ÎPL și 
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o pondere de 10,75 % din indicatorul număr efectiv de personal angajat de cele 1.381 ÎPL. 

 Un număr de 84 ÎPL desfășoară activități de lucrări de geniu civil (autostrăzi, drumuri, infrastructură) număr care 

reprezintă o pondere de 6,08% din numărul total de 1.381 ÎPL  și care înregistrează o pondere de 6,11 % din 

indicatorul cifră de afaceri netă înregistrată de cele 1.381 ÎPL și o pondere de 5,19 % din indicatorul număr 

efectivi de personal angajat de cele 1.381 ÎPL; 

 Alte sectoare de activitate în care activează ÎPL sunt cele de servicii publice administrative, asigurări sociale, 

apărare, ordine publică, sănătate și asistență socială, alte servicii (hoteluri, restaurante, tranzacții imobiliare, 

intermedieri financiare, evenimente culturale, spectacole), silvicultură și exploatare forestieră, producția de 

energie electrică, transporturi aeriene, etc. În restul sectoarelor de activitate își desfășoară activitatea un număr 

total de 647 ÎPL, număr care reprezintă o pondere de 46,85% din numărul total de 1.381 ÎPL și care înregistrează 

o pondere de 15,66 % din indicatorul cifră de afaceri netă înregistrată de cele 1.381 ÎPL și o pondere de 19,88 

% din indicatorul număr efectiv de personal angajat de cele 1.381 ÎPL. 

 

 

Capitolul 2 – Evoluția participațiilor deținute de autoritățile publice 

tutelare locale la întreprinderile publice locale 

Unitățile administrativ – teritoriale dețin participații în proporție majoritară, fapt care le asigură controlul, la un 

număr de 1.381 ÎPL după cum urmează: 

 371 ÎPL organizate ca societăți pe acțiuni și sunt deținute de unitățile administrativ-teritoriale prin APTL în 

proporție majoritară sau integrală; 

 906 ÎPL organizate ca societăți cu răspundere limitată și sunt deținute de unitățile administrativ-teritoriale 

prin APTL în proporție majoritară sau integrală; 

 104 ÎPL organizate ca regii autonome și sunt deținute de unitățile administrativ-teritoriale prin APTL în 

proporție integrală; 

 

TABEL nr. 27 – Evoluția participațiilor deținute de unitățile administrativ-teritoriale la ÎPL în perioada 2014-
2016 
 

Mod organizare 
societăți 

Anul Nr 
ÎPS 

Valoare capital 
social sau 

patrimoniu 
deținut de APTL 

Valoare capital 
social deținut de 

PERSOANE 
JURIDICE 

Valoare capital 
social deținut de 

PERSOANE 
FIZICE 

Nr total 
acțiuni sau 

părți sociale 
deținute de 

APTL 

Valoare 
nominală 

medie 
estimată pe 

acțiune/ parte 
socială 

mii lei mii lei mii lei nr lei/acțiune sau 
parte socială 

Societăți pe acțiuni la 
care APTL deține 

capital social 

2014 372 2.044.940 10.897 3.623 780.532.477 2,62 

2015 366 2.098.980 4.137 3.663 808.585.246 2,60 

2016 371 2.111.968 12.656 1.832 823.323.731 2,57 

Societăți cu 
răspundere limitată 
la care APTL deține 

capital social 

2014 755 546.663 28.061 157 31.741.445 17,22 

2015 799 597.074 28.081 158 40.850.209 14,62 

2016 906 677.488 28.053 159 47.361.510 14,30 

Regii autonome la 
care APTL deține 

patrimoniu 

2014 95 770.761 N/A N/A N/A N/A 

2015 96 692.392 N/A N/A N/A N/A 

2016 104 690.944 N/A N/A N/A N/A 

TOTAL GENERAL PE 
ANI 

2014 1.222 3.362.364 38.958 3.781 812.273.922 3,19 

2015 1.261 3.388.446 32.218 3.822 849.435.455 3,17 

2016 1.381 3.480.400 40.710 1.991 870.685.241 3,20 
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Din datele înscrise în tabelul prezentat mai sus la sfârșitul anului 2016, raportat la finalul anului 2015, valoarea 

participațiilor deținute de APTL la ÎPL este în sumă de 3.480.400 mii lei, în creștere cu suma de 91.954 mii lei (2,71%) 

față de anul 2015, iar valoarea medie estimată pe acțiune/parte socială înregistrează la finalul anului 2016 valoarea 

de 3,20 lei pe acțiune/parte socială. Valoarea totală a capitalului social/patrimoniului deținut de APTL la ÎPL 

înregistrează în anul 2016 o pondere de 0,45% din PIB. 

Creșterea volumului participațiilor deținute de APTL la ÎPL în anul 2016 se datorează, în principal, următoarelor 

acțiuni: 

1. Creșterea participațiilor deținute de APTL la ÎPL prin majorarea capitalului social la un număr de 90 ÎPL cu suma 

totală de 135.461 mii lei și urmare înființării/identificării unui număr de 166 ÎPL care au fost introduse în acțiunea 

de monitorizare cu suma de 49.393 mii lei. 

2. Diminuări ale participațiilor deținute de APTL la ÎPL, prin radierea de la Registrul comerțului a 45 ÎPL existente în 

activitatea de monitorizare în anul 2015 la care APTL dețineau participații în sumă totală de 14.052 mii lei; trecerea 

unei ÎPL, respectiv a societății AGRO TM Campus S.R.L., de la APTL la APTC în sumă totală de 2 mii lei; diminuarea 

participațiilor deținute de APTL la 15 ÎPL cu suma totală de 71.848 mii lei. 
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Capitolul 3 – Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a principiilor 

de guvernanță corporativă la întreprinderile publice locale 

În anul 2016 au fost centralizate, pentru prima dată la nivelul MFP, date privind procesul de selecție a 

administratorilor și directorilor/directoratului la ÎPL, precum și date privind respectarea prevederilor O.U.G. nr. 

109/2011. Procedura de monitorizare prin care sunt stabilite informațiile necesare evaluării modului de aplicare a 

prevederilor privind guvernanța corporativă la ÎPL este reglementată prin O.M.F.P. nr. 2874/2016. Publicarea 

formularului PDF inteligent și utilizarea acestui mijloc de către APTL a facilitat realizarea, pentru prima dată, a unei 

analize privind stadiul respectării principiilor de guvernanță corporativă la ÎPL, a stadiului privind selecția 

administratorilor și a directorilor/directoratului profesioniști/ist la nivel local și a facilitat conștientizarea 

responsabilității pe care APTL o au în implementarea prevederilor referitoare la o bună guvernanță corporativă la 

ÎPL.  

Conform prevederilor din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, APTL aveau obligația înființării structurilor de guvernanță 

corporativă proprii care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de legislația privind 

guvernanța corporativă. Printre atribuțiile specifice acestor structuri se regăsesc: monitorizarea și evaluarea 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat,  monitorizarea, evaluarea 

și raportarea către MFP a aplicării prevederilor privind guvernanța corporativă de către ÎPL cât și a îndepliniri 

atribuțiilor proprii în aplicarea prevederilor guvernanței corporative. 

În vederea îndeplinirii acestor obligații, la nivelul fiecărei APTL, se impune înființarea, prin regulament intern, ordin 

de ministru sau prin alte tipuri de reglementări interne, a unui sistem intern de colectare, monitorizare, analiză și 

raportare conform legislației aflate în vigoare. 

 

Pe parcursul anului 2016, din totalul de 795 entități care exercită calitatea de autoritate publică tutelară, un număr 

de 136 APTL au declarat înființarea sistemului intern de colectare, monitorizare și raportare cu privire la 

implementarea legislației în vigoare, cât și a monitorizării indicatorilor financiari şi nefinanciari din contractele de 

mandat. 

 

 

3.1 - Stadiul transmiterii informațiilor de către autoritățile publice tutelare locale 

conform prevederilor O.M.F.P. nr. 2874/2016 

 

Urmare analizei informațiilor desprinse din centralizarea formularele transmise de către APTL, privind modul de 

aplicare a prevederilor privind guvernanța corporativă , se desprind următoarele concluzii: 

În conformitate cu prevederile Ordinului de monitorizare nr. 2874/2016 un număr de 795 APTL aveau obligația de 

a transmite date și informații privind modul de aplicare a prevederilor privind guvernanța corporativă, pentru un 

număr de 1.127 ÎPL. Această obligație a fost îndeplinită de 430 APTL pentru un număr de 603 ÎPL aflate în 

subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliu acestora. 

Astfel, se constată  un grad de conformare de 53,50% în ceea ce privește transmiterea datelor și informațiilor de 

către APTL privind modul de aplicare a prevederilor privind guvernanța corporativă.  

Stadiu transmiterii informațiilor de către APTL, pentru ÎPL aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în 

portofoliu este prezentat în cele 2 grafice de mai jos.  
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Astfel, concluzionăm că APTL au transmis informații pentru un procent de: 

- 49,3% din totalul ÎPL organizate sub formă de societăți cu răspundere limitată;  

- 62% din totalul ÎPL organizate sub formă de societăți pe acțiuni; 

- 65,78% din totalul ÎPL organizate sub formă de regii autonome. 

 

3.2 - Stadiul procesului de selecție a administratorilor și a directorilor sau 

directoratului la întreprinderile publice locale 

TABEL nr. 28 – Stadiul procesul de selecție a consiliului de administrație/supraveghere la ÎPL cf. O.U.G. nr 
109/2011 la data de 31.12.2016 , conform informațiilor transmise de către APTL 
 

  

1. ÎPL obligate 
la aplicarea 

prevederilor 
OUG nr. 

109/2011 

din care:   

a) TOTAL ÎPL în diferite 
stadii ale procesului de 

selecție, respectiv 
declanșat și definitivat 

din care: b) TOTAL ÎPL 
pentru care 

procedura 
este 

nedeclanșată 

c) Total ÎPL 
pentru care 

APTL nu a 
transmis 

informații 

procedură 
definitivată 

procedură 
reluată 

procedură 
declanșată 

pentru 
prima dată 

nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS nr ÎPS 

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

TOTAL  
GENERAL 

1.127 399 304 22 73 204 524 

*) Calcule proprii MFP bazate atât pe datele raportate prin S1100 cât și și pe raportări anterioare ale APTC prin adrese semnate de conducătorul APTL.  

 

Din perspectiva aplicării cadrului normativ privind selecția administratorilor23, pe parcursul anului 2016, din totalul 

de 1.127 ÎPL obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, un număr de 

399  ÎPL s-au aflat în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție, după cum urmează: 

 161 ÎPL au definitivat până la 31.12.2016 procesul de selecție a membrilor CA/CS și a directorilor / 

directoratului dintre care un număr de 71 ÎPL sunt organizate sub forma de SRL; 

 238 ÎPL se află în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție atât pentru membrii CA/CS cât și pentru 

directori/directorat, din care:  

a) 6 ÎPL au finalizat procesul de selecție a CA/CS și au declanșat procesul de selecție a directorilor; 

b) 137 ÎPL au finalizat procesul de selecție a CA/CS dar nu au declanșat procesul de selecție a directorilor; 

                                                                 
23 Prin denumirea de administrator/i ne referim inclusiv la membrii Consiliului de administrație / Consiliului de supraveghere 
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c) 22 ÎPL au reluat procesul de selecție a CA/CS, urmare expirării contractelor de mandat, revocării membrilor 

CA/CS de către organele statutare și a demisiei membrilor din CA/CS; 

d) 73 ÎPL au declanșat pentru prima dată procesul de selecție a CA/CS. 

 204 ÎPL nu au declanșat procedura de selecție; 

 524 ÎPL pt care APTL nu și-au îndeplinit obligațiile de raportare. 

 

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/201124, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,  

întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, le sunt incidente dispozițiile O.U.G. nr. 

109/2011, cu excepția prevederilor referitoare la numărul administratorilor, procedura de selecţie a acestora, 

precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor. În cazul acestor societăți, procesul de selecție se 

consideră finalizat în cazul în care a fost urmată procedura stabilită prin actul constitutiv.  

Din totalul de 782 ÎPL organizate ca societăți cu răspundere limitată, APTL au transmis informații pentru un număr 

de 386 ÎPL, dintre care pentru un număr de 200 ÎPL au declarat finalizat procesul de selecție a administratorilor. 

Responsabilii cu realizarea procesului de selecție, cât și forma juridică de organizare a ÎPL la care s-a declanșat 

procesul de selecție a CA/CS pentru prima dată, sunt prezentate în cele 2 grafice de mai jos: 

 

Astfel, se constată că majoritatea ÎPL care au declanșat procesul de selecție sunt organizate ca societăți pe acțiuni 

și majoritatea proceselor se desfășoară prin comisia de selecție organizată la nivelul APTL. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 prevederile art. 60, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 , „Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform 
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de 
selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților 
respective” 
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Stadiul etapelor procesului de selecție a membrilor CA/CS și a directorilor/directoratului, la cele 238 ÎPL pentru 

care procesul de selecție nu a fost finalizat, se prezintă conform următoarei prezentări grafice: 

 
Urmare analizei informațiilor transmise de către APTL privind parcurgerea etapelor procesului de selecție a 

membrilor CA/CS și a directorilor/directoratului,la cele 73 ÎPL care au declanșat pentru prima dată selecția, s-au 

desprins următoarele concluzii:  

 Termenul legal de declanșare al procedurii de selecție a fost respectat de un număr de 41 ÎPL din cele 73 ÎPL 

care au declanșat pentru prima dată selecția. (Conform prevederilor din Legea nr. 111/201625, APTL aveau 

obligația să declanșeze procesul de selecție la toate ÎPL la care acesta nu a fost declanșat, până cel târziu la 

data de 1 decembrie 2016.) 

 APT a publicat scrisoarea de așteptări pentru 14 ÎPL din cele 73 ÎPL care au declanșat pentru prima dată selecția; 

 La 6 ÎPL au fost încheiate contractele de mandat ale administratorilor, urmare finalizării procesului de selecție. 

Din totalul  ÎPL care au declanșat pentru prima dată sau au reluat procesul de selecție a CA/CS, pentru un număr 

de 64 ÎPL numirile se fac prin Hotărâre AGA și pt un număr de 30 ÎPL numirile se fac prin Ordin al conducătorului 

APTL.  

Din totalul de 1127 ÎPL obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011, pe parcursul anului 2016, un număr 

de 204 ÎPL nu au declanșat procesul de selecție a administratorilor si pt 524 ÎPL APTL nu au transmis informații în 

acest sens. 

Urmare nerespectării termenului legal prevăzut de legislația în vigoare pentru declanșarea procesului de selecție 

a fost transmisă către organele abilitate adresa cuprinzând lista nominală a ÎPL care nu au declanșat procesul de 

selecție, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011. 

În cazul ÎPL pentru care APTL nu a transmis formularul s1100, nu ne putem pronunța cu privire la respectarea 

prevederilor O.U.G. nr.109/2011. În acest sens, a fost transmisă, referitor la raportarea pentru anul 2016, către 

Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară adresa privind „Situația întreprinderilor publice pentru care 

entităţile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară nu au îndeplinit obligațiile de raportare conform 

OMFP nr. 2874/2016”, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.109/201126. 

 

                                                                 
25 conform art. V, alin.(1) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice:  „Pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului 
de supraveghere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, se declanșează procedura de selecție, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodo logice 
prevăzute la art. IV.“ respectiv Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, în vigoare de la data de 12.10.2016. Astfel, data limită de declanșare a procedurii de selecție a 
fost 1 decembrie 2016.   
26 conform atribuțiilor reglementate prin O.M.F.P. nr. 2460/2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a 
constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice.   
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3.3 – Stadiul îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță asociați obiectivelor din 

contractele de mandat ale administratorilor și directorilor/directoratului la 

întreprinderile publice locale  

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la ÎPL la care a fost finalizat procesul de selecție a administratorilor și 

directorilor/directoratului, este prevăzută obligația încheierii contractelor de mandat între aceștia, pe de o parte, 

și APTL/consiliul de administrație, pe de altă parte. În contractele de mandat sunt stabiliți indicatori de 

performanță cu ajutorul cărora să se măsoare cantitativ și calitativ performanțele financiare și nefinanciare ale ÎPL. 

În funcție de resursele pe care le măsoară, în vederea desfășurării unei activități optime a întreprinderilor publice, 

indicatoriii de performanță sunt de 3 tipuri, respectiv: indicatori de performanță financiari, indicatori de 

performanță nefinanciari operaționali și de guvernanță corporativă.  

În urma analizei informațiilor transmise de către APTL, se observă că în contractele de mandat ale administratorilor 

și directorilor/directoratului au fost stabilitți indicatori de performanță, după cum urmează: 

Tip indicator Administratori Directori/Directorat 

nr. total indicatori nr. total indicatori 

Indicator financiar 506 371 

Indicator nefinanciar operațional 154 151 

Indicator privind guvernanța corporativă 0 18 

TOTAL 661 540 

Atât în contractele de mandat ale administratorilor, cât și în cele ale directorilor/directoratului predomină 

indicatorii financiari, cu o pondere de peste 68% în totalul general al indicatorilor aprobați, urmați de indicatorii 

nefinanciari operaționali, specifici fiecărei ÎPL în funcție de activitățiile desfășurate, cu o pondere de peste 23% în 

totalul general al indicatorilor aprobați. În contractele de mandat ale directorilor au fost identificați și indicatori 

privind guvernanța corporativă, cu o pondere de cca. 3%. 
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TABEL nr. 29 – Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat al administratorilor 

și directorilor/directoratului pe tipuri de indicatori 

Tip indicator 

  

  

Stadiul îndeplinirii indicatorilor din contractele de 
mandat ale administratorilor 

 Stadiul îndeplinirii indicatorilor din contractele de 
mandat ale directorilor/directoratului 

Număr 
total de 

indicatori 

Număr 
indicatori 

îndepliniți 

Număr 
indicatori 

neîndepliniți 

Număr 
indicatori 

fără stadiu 
de 

îndeplinire 
declarat 

de APT 

Număr 
total de 

indicatori 

Număr 
indicatori 

îndepliniți 

Număr 
indicatori 

neîndepliniți 

Număr 
indicatori 

fără stadiu 
de 

îndeplinire 
declarat 

de APT 

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. 

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

Indicator financiar 506 374 132 0 371 302 69 0 

Indicator nefinanciar 154 119 35 0 151 127 24 0 

Indicator privind 
guvernanța corporativă 

0 0 0 0 18 17 1 0 

TOTAL 660 493 167 0 540 446 94 0 

 

Din perspectiva realizării indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor, respectiv 

ale directorilor/directoratului, pe categorii de indicatori, situația se prezintă astfel: 

 

În ceea ce privește indicatorii de performanță financiari regăsiți atât în contractele de mandat ale administratorilor, 

cât și în cele ale directorilor/directoratului, aceștia sunt grupați la rândul lor în funcție de scopurile întreprinderilor 

publice după cum urmează: 77 indicatori privind costurile; 133 indicatori privind datoriile; 126 indicatori privind 

venitul; 157 indicatori privind profitabilitatea; 13 indicatori privind investițiile; 140 indicatori privind fluxul de 

numerar; 230 alți indicatori. 

Indicatorii de performanță cel mai des întâlniți, în contractele de mandat ale administratorilor și 

directorilor/directoratului ÎPL, sunt:  

 Indicatori de performanță financiari, din care exemplificăm: 80 de indicatori privind creșterea productivității 

muncii;  58 indicatori privind realizarea rezultatului brut/a veniturilor planificate prin bugetul de venituri și 

cheltuieli; 48 indicatori privind reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri/cifra de afaceri; 46 indicatori privind 

reducereaplăților/creanțelor restante;  

 Indicatorii de performanță nefinanciari, din care exemplificăm: 78 indicatori privind creșterea gradului de 

acoperire cu produse/servicii; 71 indicatori privind calitatea serviciilor prestate; 63 indicatori privind satisfacția 

clienților; 46 indicatori privind creșterea gradului de satisfacție al clienților;  
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 Indicatorii de performanță privind guvernanța corporativă, din care exemplificăm: implementarea 

standardelor de control intern managerial; supervizarea elaborării de proiecte cu finanțare europeană; 

elaborarea strategiei de dezvoltare a activității ÎPL; stabilirea, revizuirea și urmărirea indicatorilor de 

performanță la nivelul întreprinderii publice. 

 

3.4 – Structura organelor de conducere a întreprinderilor publice locale și volumul 

remunerației acordate, pe parcursul anului 2016 

 

Urmare analizei informațiilor desprinse din centralizarea formularelor transmise de către APTL, privind structura 

consiliilor de administrație/supraveghere și volumul remunerației acordate la cele 603 ÎPL pentru care au fost 

îndeplinite obligațiile de raportare, se desprind următoarele concluzii: 

 din totalul de 1597 posturi de administrator ocupate, un număr de 1.249 posturi sunt ocupate de 

administratori numiți definitiv și 348 posturi sunt ocupate de administratori numiți provizoriu; 

 din totalul de 1597 administratori, au fost selectați conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, un număr de 969 

administratori, din care: 851 administratori sunt numiți definitiv și 118 administratori sunt numiți provizoriu, 

221 administratori dețin o funcție publică/sunt angajați în instituții publice și  213 posturi de  administrator sunt 

ocupate de persoane de gen feminin reprezentând o pondere de 22% din totalul administratorilor selectați 

conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011;  

 din totalul de 1597 administratori, au beneficiat de remunerație variabilă, în perioada raportată, un număr de 

110 administratori numiți definitiv și 16 administratori numiți provizoriu , selectați atât conform prevederilor 

O.U.G. nr.109/2011, cât și conform altor proceduri de selecție. Suma totală acordată a fost de 1.062.819 lei. 

 

Urmare analizei informațiilor desprinse din centralizarea formularelor transmise de către APTL, privind structura 

directorilor/directoratului și volumul remunerației acordate la cele 603 ÎPL pentru care au fost îndeplinite obligațiile 

de raportare, se desprind următoarele concluzii: 

 din totalul de 541 posturi de director ocupate, un număr de 429 posturi sunt ocupate de directori numiți 

definitiv și  112 de posturi sunt ocupate de directori numiți provizoriu; 

 din totalul de 541 directori, au fost selectați conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, un număr de 210 

directori, din care: 191 directori sunt numiți definitiv, 19 directori sunt numiți provizoriu, 41 posturi de director 

sunt ocupate de persoane de gen feminin reprezentând o pondere de 20% din totalul directorilor selectați 

conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011; 

 din totalul de 541 directori, au beneficiat de remunerație variabilă, în perioada raportată, un număr de 54 

directori numiți definitiv și 6 directori numiți provizoriu, selectați atât conform prevederilor O.U.G. 

nr.109/2011, cât și conform altor proceduri de selecție. Suma totală acordată a fost de 1.544.793  lei. 

 

 

3.5 – Evoluția aplicării prevederilor și principiilor de transparență la întreprinderile 

publice locale 
 

În conformitate cu prevederile Capitolului V – Transparență. Obligații de raportare- din O.U.G. nr. 109/2011, ÎPL, 

prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a directorilor/directoratului, trebuie să publice pe pagina 

proprie de internet următoarele documente și informații: componența organelor de conducere și CV-urile acestora, 

raportările contabile semestriale, raportul anual al CA/CS și anexa privind remunerațiile acordate, Codul de Etică, 

Hotărârile AGA, situațiile financiare anuale și raportul de audit anual. 
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Situația privind aplicarea prevederilor și principiilor de transparență, la cele 603 ÎPL pentru care APTL și-au 

îndeplinit obligațiile de raportare, este prezentată în graficul de mai jos. 

 
Din analiza informațiilor desprinse din centralizarea formularelor transmise de către APTL, privind aplicarea 

prevederilor privind transparența la nivelul celor 603 ÎPL pentru care au fost transmise date, se desprind 

următoarele concluzii: 

 un număr de 227 ÎPL au publicat rapoartele anuale ale CA/CS, din care un procent de 89% au inclus anexa 

privind  remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului 

de supraveghere şi membrilor directoratului, în cursul anului financiar.   

 un număr de 231 ÎPL au publicat rapoartele de audit la situațiile financiare anuale, din care:  

1. pentru un număr de  203 ÎPL opinia de audit a fost exprimată fără rezerve;  

2. pentru un număr de 24 ÎPL opinia de audit a fost exprimată cu rezerve. Dintre cele mai întâlnite justificări 

care au condus la această opinie, enumerăm: auditorul nu a participat la inventarierea faptică a 

patrimoniului, neconstituirea de provizioane, caracterul incert al unor venituri rezultate din facturile emise 

pentru servicii prestate; 

3. pentru un număr de 4 ÎPL nu s-a putut exprima opinia de audit, din următoarele cauze: patrimoniul societății 

nu a fost inventariat în totalitate, datoriile nu au fost confirmate de clienți, nu au fost constituite 

provizioane pentru creanțele restante. 

 

Capitolul 4 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în 

anul 2016 de întreprinderile publice locale 

 

4.1 – Principalii indicatori economico-financiari ai întreprinderilor publice locale    

În anul 2016, comparativ cu anul 2015, numărul ÎPL care au înregistrat profit brut, respectiv pierdere brută, se 

prezintă după cum urmează: 

 666 ÎPL au înregistrat profit brut în sumă totală de 644.740 mii lei, numărul acestora fiind în scădere față de 

anul 2015, când un număr de 680 ÎPL au înregistrat profit brut în sumă totală de 696.443 mii lei; 

 439 ÎPL au înregistrat pierdere brută în sumă totală de 648.494 mii lei, numărul acestora fiind în creștere față 

de anul 2015, când un număr de 336 ÎPL au înregistrat pierdere brută în sumă totală de 775.293 mii lei; 

 84 ÎPL au înregistrat cheltuieli totale egale cu veniturile totale, numărul acestora fiind în scădere față de anul 

2015, când un număr de 141 ÎPL au înregistrat cheltuieli totale egale cu veniturile totale. 
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TABEL nr. 30 – Evoluția unor indicatori economico-financiari înregistrați de ÎPL, în perioada 2013-2016 
 
 
 

Indicatori 
economico-

financiari 

U.M. Anul Întreprinderi publice care 
au date comparative pe 

întreaga perioadă  

Întreprinderi publice care 
nu au date comparative 

pe întreaga perioadă 

Total 
general ÎPL 

Active 

Total 
general ÎPL 

Inactive 

Total 
general 

ÎPL Active ÎPL Inactive ÎPL Active ÎPL Inactive 

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

Număr 
întreprinderi 

publice 

nr ÎPL 2013 902 161 1 1 903 162 1.065 
nr ÎPL 2014 902 161 54 3 956 164 1.120 
nr ÎPL 2015 902 161 132 20 1.034 181 1.215 
nr ÎPL 2016 902 161 284 34 1.186 195 1.381 

Profit din 
exploatare   

mii lei 2013 459.505 7.066 4.438 0 463.942 7.066 471.008 
mii lei 2014 638.078 43.095 4.723 0 642.801 43.095 685.895 
mii lei 2015 683.680 34.317 5.689 0 689.369 34.317 723.686 
mii lei 2016 671.108 17.148 13.091 4 684.200 17.151 701.351 

Pierdere din 
exploatare 

mii lei 2013 307.974 674.806 0 823 307.974 675.629 983.603 
mii lei 2014 178.351 549.886 797 1.891 179.147 551.776 730.924 
mii lei 2015 110.802 670.139 10.675 1.703 121.477 671.842 793.319 
mii lei 2016 162.918 478.442 15.916 1.349 178.833 479.791 658.625 

Rezultat din 
exploatare 

(EBIT) 

mii lei 2013 151.531 -667.740 4.438 -823 155.968 -668.563 -512.595 
mii lei 2014 459.727 -506.791 3.926 -1.891 463.653 -508.682 -45.028 
mii lei 2015 572.878 -635.822 -4.986 -1.703 567.892 -637.524 -69.632 
mii lei 2016 508.191 -461.295 -2.825 -1.345 505.366 -462.640 42.726 

Amortizare mii lei 2013 545.251 109.162 1.527 10 546.778 109.172 655.950 
mii lei 2014 502.980 98.402 2.032 1 505.012 98.403 603.415 
mii lei 2015 462.548 90.760 1.344 1 463.892 90.760 554.652 
mii lei 2016 485.575 79.579 4.711 0 490.286 79.579 569.866 

EBITDA mii lei 2013 696.781 -558.578 5.965 -813 702.746 -559.391 143.355 
mii lei 2014 962.707 -408.390 5.958 -1.889 968.666 -410.279 558.387 
mii lei 2015 1.035.426 -545.062 -3.642 -1.702 1.031.784 -546.764 485.020 
mii lei 2016 987.712 -378.737 2.178 -1.345 989.891 -380.082 609.809 

Venituri totale mii lei 2013 7.489.482 2.590.667 42.272 909 7.531.753 2.591.576 10.123.330 
mii lei 2014 7.981.413 2.327.405 64.069 1.004 8.045.483 2.328.409 10.373.891 
mii lei 2015 8.107.152 2.127.302 133.493 1.055 8.240.646 2.128.357 10.369.003 
mii lei 2016 8.649.472 1.867.721 267.783 699 8.917.255 1.868.421 10.785.676 

Cheltuieli 
totale  

mii lei 2013 7.328.703 3.278.907 38.426 1.730 7.367.129 3.280.637 10.647.766 
mii lei 2014 7.522.520 2.863.259 60.528 2.896 7.583.048 2.866.154 10.449.202 
mii lei 2015 7.537.739 2.768.873 138.492 2.753 7.676.232 2.771.626 10.447.858 
mii lei 2016 8.184.095 2.332.474 270.820 2.042 8.454.915 2.334.515 10.789.430 

Profit brut mii lei 2013 444.777 2.694 3.846 0 448.623 2.694 451.317 
mii lei 2014 611.913 36.370 4.338 0 616.252 36.370 652.622 
mii lei 2015 655.611 36.107 4.724 0 660.335 36.107 696.443 
mii lei 2016 615.121 16.789 12.827 4 627.948 16.792 644.740 

Pierdere brută mii lei 2013 283.994 690.933 0 821 283.994 691.754 975.748 
mii lei 2014 153.017 572.223 796 1.892 153.812 574.115 727.927 
mii lei 2015 86.196 677.678 9.721 1.698 95.917 679.376 775.293 
mii lei 2016 149.744 481.541 15.863 1.346 165.607 482.887 648.494 

Rezultat Brut 
(EBT) 

mii lei 2013 160.778 -688.240 3.846 -821 164.624 -689.060 -524.437 
mii lei 2014 458.893 -535.854 3.541 -1.892 462.435 -537.746 -75.311 
mii lei 2015 569.413 -641.571 -4.999 -1.698 564.414 -643.270 -78.856 
mii lei 2016 465.377 -464.752 -3.036 -1.343 462.341 -466.095 -3.754 

Profit net  mii lei 2013 365.210 2.649 3.846 0 369.056 2.649 371.705 
mii lei 2014 508.301 35.491 3.794 0 512.095 35.491 547.586 
mii lei 2015 535.046 35.547 4.040 0 539.086 35.547 574.633 
mii lei 2016 510.624 16.466 10.876 3 521.500 16.469 537.969 

Pierdere netă mii lei 2013 284.356 691.019 0 821 284.356 691.840 976.196 
mii lei 2014 153.236 572.341 805 1.892 154.040 574.233 728.274 
mii lei 2015 86.426 677.681 9.964 1.700 96.390 679.382 775.771 
mii lei 2016 151.266 478.668 15.672 1.346 166.938 480.015 646.952 

Rezultat Net mii lei 2013 80.854 -688.370 3.846 -821 84.700 -689.191 -604.491 
mii lei 2014 355.065 -536.850 2.990 -1.892 358.055 -538.742 -180.687 
mii lei 2015 448.621 -642.135 -5.924 -1.700 442.696 -643.835 -201.138 
mii lei 2016 359.359 -462.203 -4.796 -1.343 354.563 -463.546 -108.983 
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Indicatori 
economico-

financiari 

U.M. Anul Întreprinderi publice care 
au date comparative pe 

întreaga perioadă  

Întreprinderi publice care 
nu au date comparative 

pe întreaga perioadă 

Total 
general ÎPL 

Active 

Total 
general ÎPL 

Inactive 

Total 
general 

ÎPL Active ÎPL Inactive ÎPL Active ÎPL Inactive 

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

Cifra de afaceri 
netă 

mii lei 2013 6.630.130 2.384.286 40.671 900 6.670.801 2.385.186 9.055.987 
mii lei 2014 7.138.928 2.147.515 61.747 933 7.200.674 2.148.448 9.349.122 
mii lei 2015 7.324.462 1.976.173 114.206 884 7.438.669 1.977.058 9.415.726 
mii lei 2016 7.780.368 1.717.024 243.706 330 8.024.075 1.717.354 9.741.429 

Capitaluri 
proprii 

mii lei 2013 4.141.208 -4.976.735 10.755 -4.851 4.151.963 -4.981.586 -829.623 
mii lei 2014 3.891.783 -5.487.185 17.517 -14.522 3.909.301 -5.501.707 -1.592.406 
mii lei 2015 4.427.410 -6.270.420 23.301 -31.514 4.450.711 -6.301.934 -1.851.223 
mii lei 2016 4.944.537 -6.563.082 68.460 -42.354 5.012.997 -6.605.436 -1.592.439 

Total active 
circulante, din 

care: 

mii lei 2013 6.149.407 1.952.599 13.720 3.368 6.163.127 1.955.967 8.119.094 
mii lei 2014 6.109.284 1.869.482 21.221 1.971 6.130.505 1.871.453 8.001.958 
mii lei 2015 5.723.263 1.243.353 52.588 8.115 5.775.851 1.251.467 7.027.318 
mii lei 2016 5.692.400 1.181.610 122.481 4.554 5.814.881 1.186.164 7.001.045 

Stocuri mii lei 2013 273.717 145.114 1.186 0 274.903 145.114 420.017 
mii lei 2014 231.126 107.541 1.432 0 232.558 107.541 340.099 
mii lei 2015 237.359 110.214 4.018 156 241.377 110.370 351.747 
mii lei 2016 253.667 259.802 7.838 133 261.505 259.935 521.440 

Creanțe mii lei 2013 4.253.460 1.715.940 11.103 3.200 4.264.563 1.719.140 5.983.704 
mii lei 2014 3.939.814 1.681.415 14.974 1.931 3.954.788 1.683.346 5.638.133 
mii lei 2015 3.722.912 1.027.272 37.691 7.872 3.760.602 1.035.144 4.795.747 
mii lei 2016 3.390.090 787.033 80.823 3.689 3.470.913 790.722 4.261.635 

Investiții pe 
termen scurt 

mii lei 2013 154.348 887 0 0 154.348 887 155.235 
mii lei 2014 213.888 102 0 0 213.888 102 213.990 
mii lei 2015 202.586 -18 624 0 203.210 -18 203.192 
mii lei 2016 151.097 381 338 500 151.435 881 152.316 

Casa și conturi 
la bănci 

mii lei 2013 1.467.881 90.658 1.430 168 1.469.311 90.826 1.560.138 
mii lei 2014 1.724.456 80.425 4.816 40 1.729.272 80.465 1.809.737 
mii lei 2015 1.560.406 105.885 12.786 87 1.573.191 105.971 1.679.163 
mii lei 2016 1.897.546 134.395 33.482 232 1.931.028 134.626 2.065.655 

Total active 
imobilizate 

mii lei 2013 12.999.069 4.933.849 12.546 16 13.011.615 4.933.864 17.945.479 
mii lei 2014 15.630.127 4.869.982 14.927 3 15.645.053 4.869.985 20.515.038 
mii lei 2015 19.437.955 4.838.916 14.682 4.666 19.452.636 4.843.582 24.296.219 
mii lei 2016 18.530.966 4.831.725 43.646 1.394 18.574.612 4.833.119 23.407.731 

Cheltuieli în 
avans 

mii lei 2013 96.248 11.921 0 0 96.248 11.921 108.169 
mii lei 2014 96.458 15.090 6 0 96.464 15.090 111.555 
mii lei 2015 113.210 18.754 116 3 113.326 18.756 132.083 
mii lei 2016 153.737 8.821 1.304 84 155.041 8.906 163.947 

TOTAL ACTIVE  mii lei 2013 19.244.724 6.898.369 26.266 3.384 19.270.989 6.901.752 26.172.742 
mii lei 2014 21.835.869 6.754.555 36.154 1.973 21.872.023 6.756.528 28.628.551 
mii lei 2015 25.274.428 6.101.023 67.386 12.784 25.341.813 6.113.806 31.455.620 
mii lei 2016 24.377.103 6.022.156 167.431 6.032 24.544.534 6.028.188 30.572.723 

Datorii totale mii lei 2013 5.317.142 8.319.636 15.511 8.235 5.332.653 8.327.870 13.660.523 
mii lei 2014 5.485.582 8.826.575 18.538 16.495 5.504.120 8.843.070 14.347.190 
mii lei 2015 5.897.230 8.738.919 31.692 44.267 5.928.922 8.783.186 14.712.108 
mii lei 2016 6.175.665 9.331.396 88.538 51.987 6.264.203 9.383.383 15.647.586 

DATORII: mai 
mari de 1 an 

mii lei 2013 3.086.279 6.889.638 13.316 8.235 3.099.595 6.897.872 9.997.467 
mii lei 2014 3.232.067 7.404.629 16.544 16.495 3.248.610 7.421.124 10.669.735 
mii lei 2015 3.278.635 6.737.553 29.291 31.310 3.307.927 6.768.863 10.076.790 
mii lei 2016 3.389.772 6.531.342 84.352 48.235 3.474.124 6.579.578 10.053.702 

DATORII: mai 
mici de 1 an 

mii lei 2013 2.230.863 1.429.998 2.195 0 2.233.058 1.429.998 3.663.056 
mii lei 2014 2.253.515 1.421.946 1.994 0 2.255.509 1.421.946 3.677.455 
mii lei 2015 2.618.594 2.001.366 2.401 12.957 2.620.995 2.014.323 4.635.318 
mii lei 2016 2.706.177 2.350.857 3.681 121 2.709.858 2.350.978 5.060.835 

Plăți restante mii lei 2013 1.173.304 7.145.712   8.113 1.173.304 7.153.825 8.327.129 
mii lei 2014 1.398.714 7.763.464 1.418 16.387 1.400.132 7.779.851 9.179.983 
mii lei 2015 1.390.976 6.924.686 2.589 27.923 1.393.565 6.952.609 8.346.174 
mii lei 2016 1.140.080 7.676.215 4.719 25.510 1.144.799 7.701.725 8.846.524 

Nr efectiv de 
personal 

nr pers 2013 92.039 13.228   0 92.039 13.228 105.267 
nr pers 2014 91.940 11.093 516 47 92.456 11.140 103.596 
nr pers 2015 91.647 10.565 1.845 36 93.492 10.601 104.093 
nr pers 2016 93.348 8.875 4.554 22 97.902 8.897 106.799 
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În scopul stabilirii unor date comparative privind evoluția indicatorilor economico-financiari în perioada 2013-2016 

indicatorii economico-financiari au fost grupați în funcție de ÎPL care au date comparative pe întreaga perioadă, 

respectiv au existat în activitatea de monitorizare pe parcursul ultimilor 4 ani, după cum urmează: 

 1.186 ÎPL active la 31.12.2016 au fost grupate în 902 ÎPL active care au existat în activitatea de monitorizare și 

au date comparative pe ultimii 4 ani și 34 ÎPL active care nu au date comparative pe ultimii 4 ani datorită intrării 

în activitatea de monitorizare urmare identificării acestora ulterior datei de 31.12.2012 sau datorită ieșirii din 

activitate de monitorizare datorită radierii acestora de la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a 

privatizării acestora; 

 195 ÎPL inactive la 31.12.2016 au fost grupate în 161 ÎPL inactive care au existat în activitatea de monitorizare 

și au date comparative pe ultimii 4 ani și 34 ÎPL inactive care nu au date comparative pe ultimii 4 ani datorită 

intrării în activitatea de monitorizare urmare identificării acestora ulterior datei de 31.12.2012 sau datorită 

ieșirii din activitate de monitorizare datorită radierii acestora de la Oficiul Național al Registrului Comerțului 

sau a privatizării acestora. 

 

A. Rezultatele înregistrate în anul 2016 de ÎPL active 

1. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari pentru toate ÎPL active 
 

 
În anul 2016, comparativ cu nivelul anului 2015, pentru cele 1.186 ÎPL active se observă modificări la principalii 

indicatori, astfel: 

 rezultatul  din exploatare a crescut pentru un număr de 489 ÎPL cu suma de 224.882 mii lei, a scăzut pentru un 

număr de 567 ÎPL  cu suma de 287.408 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 130 ÎPL; 

 profitul brut a crescut pentru un număr de 392 ÎPL cu suma de 161.368 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

430 ÎPL  cu suma de 193.755 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 364 ÎPL; 

 pierderea brută  a crescut pentru un număr de 301 ÎPL cu suma de 119.443 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 183 ÎPL  cu suma de 49.753 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 702 ÎPL; 

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 483 ÎPL cu suma de 211.122 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

572 ÎPL  cu suma de 313.195 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 131 ÎPL; 

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 485 ÎPL cu suma de 200.491 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

561 ÎPL  cu suma de 288.625 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 140 ÎPL; 

 EBITDA a crescut pentru un număr de 486 ÎPL cu suma de 257.819 mii lei, a scăzut pentru un număr de 562 ÎPL  

cu suma de 299.713 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 138 ÎPL; 

 pățile restante au crescut pentru un număr de 279 ÎPL cu suma de 203.444 mii lei, au scăzut pentru un număr 

de 266 ÎPL  cu suma de 452,210 mii lei și au avut aceeași valoare pentru un număr de 641 ÎPL; 
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 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 680 ÎPL cu suma de 842.811 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 329 ÎPL  cu suma de 257.405 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 177 ÎPL . 

 

Astfel, se observă un regres în anul 2016, față de anul 2015, a evoluției indicatorilor economico-financiari, ceea ce 

demonstrează că activitățile manageriale desfășurate în anul 2016 nu au fost cele mai eficiente pentru a  conduce 

la o creștere în performanța generală a ÎPL active și că măsurile structurale pentru îmbunătățirea poziției financiare 

și eficiența în exploatarea ÎPL active, respectiv restructurarea, reorganizarea, privatizarea precum și măsuri de 

insolvență, lichidare sau faliment, trebuie menținute și eficientizate.  

 

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare, profit brut, EBITDA pierdere 

brută, rezultat brut, rezultat net, plăți restante și cifra de afaceri netă  au avut-o următoarele ÎPL: 

Scăderea rezultatului din exploatare la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 

22.462 mii lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de 21.182 mii lei; AQUATIM SA cu suma 

de 11.146 mii lei; 

Creșterea pierderii brute la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 31.813 mii 

lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de 20.208 mii lei; CLUJ ARENA SA cu suma de 

3.337 mii lei; 

Scăderea profitul brut la: AQUATIM SA cu suma de  11.763 mii lei; RAJA SA cu suma de 7.437 mii lei; COMPANIA DE 

APA SOMES SA cu suma de 6.868 mii lei; 

Scăderea rezultatului brut la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 32.307 

mii lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de 21.405 mii lei; AQUATIM SA cu suma de 

11.763 mii lei. 

Scăderea rezultatului net la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 32.037 mii 

lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de  21.405 mii lei; AQUATIM SA cu suma de  10.093 

mii lei; 

Scăderea EBITDA la: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI   RATB cu suma de 36.786 mii lei; CENTRALA 

ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 20.644 mii lei; COMPANIA LOCALA DE 

TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de  19.565 mii lei; 

Creșterea cifrei de afaceri nete la: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RATB cu suma de 94.824 mii lei; 

GAZ EST SA VASLUI cu suma de 55.017 mii lei; TERMOFICARE ORADEA SA cu suma de 42.216 mii lei; 

Scăderea plăților restante la: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RATB cu suma de 226.142 mii lei; 

CONFORT URBAN SRL cu suma de 78.646 mii lei; CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) 

cu suma de 25.110 mii lei; 

 

2. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari înregistrați de 902 ÎPL active existente în activitatea de 
monitorizare și care au date comparative pe toată perioada 2013-2016 

 



82 
 Raport privind activitatea întreprinderilor publice 

în anul 2016 

 

 
După cum se poate observa în tabelul nr. 30 și în graficele de mai sus rezultatele înregistrate de 902 ÎPS active, 

existente în perioada 2013-2016 și cuprinse în acțiunea de monitorizare, indică: 

 În perioada 2013-2015 se observă o creștere constantă a indicatorilor economico-financiari EBITDA, rezultat 

din exploatare, profit brut, profit net, iar în anul 2016 se înregistrează scăderi la toți indicatorii; 

 Datoriile totale și  numărul efectiv de personal in 2016 sunt în creștere față de anul precedent. 

 

În tabelul nr. 30 sunt prezentate valorile principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de aceleași 902 

ÎPL active și pot fi observate diferențe între sumele înregistrate în anul 2016 și cele înregistrate în anul 2015, astfel: 

 rezultatul  din exploatare a crescut pentru un număr de 389 ÎPL cu suma de 212.023 mii lei, a scăzut pentru un 

număr de 459 ÎPL cu suma de 276.710 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 54 ÎPL; 

 profitul brut a crescut pentru un număr de 299 ÎPL cu suma de 151.415 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

390 ÎPL  cu suma de 191.905 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 213 ÎPL; 

 pierderea brută  a crescut pentru un număr de 207 ÎPL cu suma de 110.675 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 158 ÎPL  cu suma de 47.127 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 537 ÎPL; 

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 380 ÎPL cu suma de 198.542 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

467 ÎPL  cu suma de 302.578 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 55 ÎPL; 

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 383 ÎPL cu suma de 189.074 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

459 ÎPL  cu suma de 278.336 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 60 ÎPL; 

 EBITDA a crescut pentru un număr de 385 ÎPL cu suma de 242.610 mii lei, a scăzut pentru un număr de 458 ÎPL  

cu suma de 290.324 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 59 ÎPL; 

 plățile restante au crescut pentru un număr de 243 ÎPL cu suma de 200.349 mii lei, au scăzut pentru un număr 

de 247 ÎPL  cu suma de 451.245 mii lei și au avut aceeași valoare pentru un număr de 247 ÎPL; 

 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 519 ÎPL cu suma de 709.044 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 302 ÎPL  cu suma de 253.138 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 81 ÎPL. 

 

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare, profit brut, EBITDA pierdere 

brută, rezultat brut, rezultat net, plăți restante și cifra de afaceri netă au avut-o următoarele ÎPL: 

Scăderea rezultatului din exploatare la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 

22.462 mii lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de 21.182 mii lei; AQUATIM SA cu suma 

de 11.146 mii lei;  

Creșterea pierderii brute la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 31.813 mii 

lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de 20.208 mii lei; TETKRON SRL cu suma de 7.564 

mii lei; 

Scăderea profitul brut la: AQUATIM SA cu suma de  11.763 mii lei; REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BRASOV RA  

cu suma de 7.768 mii lei; RAJA SA cu suma de 7.437 mii lei; 
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Scăderea rezultatului brut la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 32.307 

mii lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de  21.405 mii lei; AQUATIM SA cu suma de 

11.763 mii lei; 

Scăderea rezultatului net la: CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 32.037 mii 

lei; COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de  21.405 mii lei; AQUATIM SA cu suma de  10.093 

mii lei; 

Scăderea EBITDA la: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RATB cu suma de 36.786 mii lei; CENTRALA 

ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 20.644 mii lei; COMPANIA LOCALA DE 

TERMOFICARE COLTERM SA cu suma de  19.565 mii lei; 

Creșterea cifrei de afaceri nete la: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI   RATB cu suma de 94.824 mii lei; 

TERMOFICARE ORADEA SA cu suma de 42.216 mii lei; ADPB SA cu suma de 34.521 mii lei; 

Scăderea plăților restante la: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RATB cu suma de 226.142 mii lei;  

CONFORT URBAN SRL cu suma de 78.646 mii lei; CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) 

cu suma de 25.110 mii lei. 

 

 
 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI ÎPL ACTIVE ÎN ANUL 2016 
 

Indicatori economico - financiari Formula utilizată U.M.   DIFERENȚĂ 

Anul 2015 2016 2016 - 2015 

  1 2 3=2-1 

Număr efectiv de ÎPL Active   nr. ÎP 1.034 1.186 152 

Rentabilitate 

Marja operațională (EBIT margin) EBIT / Cifra de afaceri % 7,63% 6,30% -1,34% 

Marja operațională (EBITDA margin) EBITDA / Cifra de afaceri % 13,87% 12,34% -1,53% 

EBITDA în capitaluri proprii EBITDA / Capitaluri proprii % 23,18% 19,75% -3,44% 

Rata rentabilității capitalului 1  Profit net / Capitaluri proprii % 12,11% 10,40% -1,71% 

Rata rentabilității capitalului 2 Rezultat net / Capitaluri proprii % 9,95% 7,07% -2,87% 

Rentabilitatea capitalului angajat Profit brut din exploatare / (Datorii pe 
termen lung + Capital propriu) 

% 8,89% 8,06% -0,82% 

Rata profitului brut Profit brut/Venituri totale % 8,01% 7,04% -0,97% 

Rata profitului brut în total vânzări 1 Profitul brut / Cifra de afaceri % 8,88% 7,83% -1,05% 

Rata rezultatului brut în total vânzări 2 Rezultat brut / Cifra de afaceri % 7,59% 5,76% -1,83% 

Lichiditate 

Lichiditatea curentă Active circulante/Datorii pe termen scurt % 220,37% 214,58% -5,79% 

Lichiditatea imediată (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente % 211,16% 204,93% -6,23% 

Risc 

Rata de acoperire a dobânzii  EBIT/Cheltuiala cu dobânda % 1213,24% 846,29% -366,95% 

Gradul de îndatorare Datorii totale / Active totale % 23,40% 25,52% 2,13% 

Activitate (gestiune) 

Viteza rotație imobilizărilor Cifra de afaceri / Active imobilizate % 38,24% 43,20% 4,96% 

Viteza rotație active totale Cifra de afaceri / Active totale % 29,35% 32,69% 3,34% 
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Deși cifra de afaceri netă la nivelul ÎPL a crescut în 2016 față de 2015, toți indicatorii de performanță la nivelul ÎPL 

active sunt în scădere în 2016 față de 2015 cu circa 1 până la 2 puncte procentuale.  

Totuși, ÎPL își mențin indicatorii de lichiditate, atât de lichiditate curentă cât și lichiditate imediată la un nivel ridicat 

(peste 200%), în contrast cu evoluția plăților restante. 

Rata de acoperire a dobânzilor este și ea în scădere dar se situează încă la un nivel foarte bun – 846%, deși gradul 

de îndatorare a crescut de la 23.4% în 2015 la 25.52% în 2016, nivelul rămâne unul acceptabil.  

Vitezele de rotație ale activelor imobilizate și ale activelor curente cunosc o creștere în 2016. 

B. Rezultatele înregistrate de ÎPL inactive 

1. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari pentru toate cele 195 ÎPL inactive 

În decursul perioadei 2013-2016 o parte din ÎPL s-au aflat sau au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 85/2014 

devenind din punct de vedere al monitorizării ÎPL inactive. Indicatorii economico-financiari realizați de aceste ÎPS 

se prezintă după cum urmează: 
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În anul 2016, comparativ cu nivelul anului 2015, se observă modificări la principalii indicatori, astfel: 

 rezultatul din exploatare a crescut pentru un număr de 67 ÎPL cu suma de 266.303 mii lei, a scăzut pentru un 

număr de 59 ÎPL  cu suma de 89.128 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 69 ÎPL; 

 profitul brut a crescut pentru un număr de 17 ÎPL cu suma de 12.682 mii lei, a scăzut pentru un număr de 21 

ÎPL  cu suma de 31.997 mii lei și a avut aceeași valoare aceeași valoare pentru un număr de 157 ÎPL; 

 pierderea brută  a crescut pentru un număr de 49 ÎPL cu suma de 57.131 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

58 ÎPL  cu suma de 253.620 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 88 ÎPL; 

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 67 ÎPL cu suma de 266.303 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

59 ÎPL  cu suma de 89.128 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 69 ÎPL; 

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 68 ÎPL cu suma de 266.324 mii lei, a scăzut pentru un număr de 58 

ÎPL  cu suma de 86.035 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 69 ÎPL; 

 EBITDA a crescut pentru un număr de 66 ÎPL cu suma de 252.887 mii lei, a scăzut pentru un număr de 60 ÎPL  

cu suma de 86.204 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 69 ÎPL; 

 plăți restante a crescut pentru un număr de 56 ÎPL cu suma de 1.079.415 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

57 ÎPL  cu suma de 330.299 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 82 ÎPL; 

 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 31 ÎPL cu suma de 24.301 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 56 ÎPL  cu suma de 284.004 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 108 ÎPL. 

 

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare, profit brut, pierdere brută, 

rezultat brut, rezultat net, EBITDA, plăți restante și cifra de afaceri netă au avut-o următoarele ÎPL: 

Scăderea rezultatului  din exploatare la: TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 21.766 mii lei; APA GRUP SA cu suma 

de 17.026 mii lei; COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA cu suma de 17.026 mii lei; 

Scăderea pierderii brute la: C.E.T. GOVORA SA RM. VALCEA cu suma de 94.652 mii lei; REGIA AUTONOMA DE 

DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI RADET  cu suma de 83.745 mii lei; CENTRALA ELECTRICA DE 

TERMOFICARE ARAD SA (C.E.T. ARAD) cu suma de 25.110 mii lei; 

Scăderea profitul brut la: COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA cu suma de 8.093 mii lei; REGIA 

AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 6.353 mii lei; TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 5.728 

mii lei; 

Scăderea rezultatului brut la: TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 21.769 mii lei; APA GRUP SA cu suma de  17.026 

mii lei; REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 9.157 mii lei; 

Scăderea rezultatului net la: TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 21.769 mii lei; APA GRUP SA cu suma de  17.026 

mii lei; COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA cu suma de  8.093 mii lei; 

Scăderea EBITDA la: TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 21.766 mii lei; APA GRUP SA cu suma de 17.026 mii lei;  

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 10.556 mii lei; 

Creșterea plăților restante la: C.E.T. GOVORA SA RM. VALCEA  cu suma de 243.435 mii lei; BUCOVINA ECOTERMGAZ 

SA SUCEAVA cu suma de 190.965 mii lei; TERMICA SA cu suma de 169.110 mii lei; 

Scăderea cifrei de afaceri nete la: ELECTROCENTRALE ORADEA SA cu suma de 103.838 mii lei; REGIA AUTONOMA 

DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 78.331 mii lei; APATERM SA GALATI cu suma de 20.560 mii lei. 
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2. Prezentarea evoluției unor indicatori economico-financiari înregistrați de aceleași 161 de ÎPL inactive existente în 

activitatea de monitorizare și care au date comparative pe toată perioada 2013-2016 

 

 

 

După cum se poate observa în tabelul nr. 30 și în graficele prezentate mai sus rezultatele înregistrate de aceleași 

161 de ÎPL inactive, existente în perioada 2013-2016 și cuprinse în acțiunea de monitorizare, indică:  

 rezultatul din exploatare a crescut pentru un număr de 62 ÎPL cu suma de 262.194 mii lei, a scăzut pentru un 

număr de 52 ÎPL cu suma de 87.667 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 47 ÎPL; 

 EBITDA a crescut pentru un număr de 62 ÎPL cu suma de 251.704 mii lei, a scăzut pentru un număr de 52 ÎPL  

cu suma de 85.379 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 47 ÎPL; 

 profitul brut a crescut pentru un număr de 16 ÎPL cu suma de 12.678 mii lei, a scăzut pentru un număr de 21 

ÎPL  cu suma de 31.997 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 124 ÎPL; 

 pierderea brută  a crescut pentru un număr de 41 ÎPL cu suma de 56.308 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

55 ÎPL cu suma de 252.445 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 65 ÎPL; 

 rezultatul brut a crescut pentru un număr de 63 ÎPL cu suma de 265.124 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

51 ÎPL  cu suma de 88.305 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 47 ÎPL; 

 rezultatul net a crescut pentru un număr de 64 ÎPL cu suma de 265.145 mii lei, a scăzut pentru un număr de 50 

ÎPL  cu suma de 85.212 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 47 ÎPL; 
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 plăți restante a crescut pentru un număr de 53 ÎPL cu suma de 1.069.826 mii lei, a scăzut pentru un număr de 

55 ÎPL  cu suma de 318.296 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 53 ÎPL; 

 cifra de afaceri netă a crescut pentru un număr de 28 ÎPL cu suma de 24.157 mii lei, a scăzut pentru un număr 

de 53 ÎPL  cu suma de 283.306 mii lei și a avut aceeași valoare pentru un număr de 80 ÎPL. 

 

O contribuție semnificativă la modificarea valorii indicatorilor rezultat din exploatare, profit brut, pierdere brută, 

rezultat brut, rezultat net, EBITDA, plăți restante și cifra de afaceri netă au avut-o următoarele ÎPL: 

Scăderea rezultatului din exploatare la: TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 21.766 mii lei; APA GRUP SA cu suma 

de 17.026 mii lei;  COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA cu suma de 8.238 mii lei; 

Scăderea pierderii brute la: C.E.T. GOVORA SA RM. VALCEA cu suma de 94.652 mii lei; REGIA AUTONOMA DE 

DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI RADET cu suma de 83.745  mii lei; APATERM SA GALATI cu suma de 

21.768 mii lei;  

Scăderea profitul brut la: COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA cu suma de 8.093 mii lei; REGIA 

AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 6.353 mii lei; TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 5.728 

mii lei;  

Scăderea rezultatului brut la: TERMOFICARE 2000 SA  cu suma de 21.769 mii lei; APA GRUP SA  cu suma de 17.026 

mii lei; REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 9.157 mii lei; 

Scăderea rezultatului  net la: TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 21.769 mii lei; APA GRUP SA cu suma de  17.026 

mii lei; COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA cu suma de  8.093 mii lei; 

Scăderea EBITDA la: TERMOFICARE 2000 SA cu suma de 21.766 mii lei; APA GRUP SA cu suma de 17.026 mii lei;  

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 10.556 mii lei; 

Creșterea plăților restante la: C.E.T. GOVORA SA RM. VALCEA cu suma de 243.435 mii lei; BUCOVINA ECOTERMGAZ 

SA SUCEAVA cu suma de 190.965 mii lei; TERMICA SA cu suma de 169.110 mii lei; 

Scăderea cifrei de afaceri nete la: ELECTROCENTRALE ORADEA SA cu suma de 103.838 mii lei; REGIA AUTONOMA 

DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA cu suma de 78.331 mii lei; APATERM SA GALATI cu suma de 20.560 mii lei. 
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4.2 – Situația principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderilor publice 

locale active grupați pe sectoare de activitate 

TABEL nr. 31 – Situația unor indicatori economico-financiari realizați de cele 1.186 de ÎPL active pe întreaga perioadă 
2013-2016, grupate după cifra de afaceri netă înregistrată pe principalele activități desfășurate în economia națională  
 

Nr Crt Activități în 
care se 

încadrează ÎPL 
active 

conform 
diviziunii 

principale a 
clasificării 

activităților 
din economia 

națională 

Anul Nr ÎPL Cifra de 
afaceri 

netă 

Număr 
efectiv 

de 
personal 

Rezultat 
din 

exploatare 
(EBIT) 

EBITDA Rezultat 
Brut 
(EBT) 

Total 
active 

Capitaluri 
proprii 

Datorii 
totale 

Plăți 
restante 

1 2 4 5 6 9 4 5 6 7 

nr.  mii lei nr. pers. mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei 

1 Captarea, 
tratarea si 
distribuția 

apei 

2013 194 2.375.360 32.325 259.104 370.139 248.428 11.347.885 1.504.273 2.402.828 88.129 
2014 207 2.513.892 32.592 311.708 428.707 295.958 14.073.521 1.721.561 2.530.527 91.809 
2015 219 2.642.276 32.568 407.625 535.527 388.558 10.528.374 2.049.851 3.019.855 69.336 
2016 267 2.721.334 32.949 367.864 508.047 327.244 11.271.329 2.241.767 3.185.219 102.317 

2 Transporturi 
terestre de 

calatori 

2013 53 1.362.225 22.450 -30.615 251.954 -32.219 1.504.857 1.044.630 635.115 233.048 
2014 53 1.501.796 22.169 82.228 309.568 77.057 1.252.938 811.363 822.100 401.261 
2015 55 1.429.499 21.563 32.075 215.712 29.755 1.059.277 721.145 796.035 388.856 
2016 59 1.605.214 23.108 15.661 177.056 9.402 1.288.465 867.304 793.437 165.216 

3 Furnizarea de 
energie 
termica 

2013 27 749.026 4.004 -114.039 -89.466 -117.791 87.857 -217.322 1.045.376 634.992 
2014 28 812.932 3.901 -15.034 7.936 -15.992 34.435 -245.999 972.766 595.552 
2015 30 912.579 4.656 -2.251 16.883 -3.570 -21.895 -231.684 930.423 555.229 
2016 34 1.020.166 4.864 -24.535 -194 -26.863 608 -198.878 1.137.359 614.514 

4 Colectarea, 
tratarea si 
eliminarea 
deșeurilor;  

2013 141 541.674 10.364 22.895 52.071 23.663 338.974 284.624 135.975 35.916 
2014 154 562.549 10.216 25.671 52.963 26.312 365.116 290.054 155.447 45.871 
2015 163 587.991 10.434 42.347 67.969 43.113 570.850 487.146 172.654 33.550 
2016 183 640.587 11.170 30.694 58.878 29.123 551.325 464.453 159.616 33.119 

5 Lucrări de 
geniu civil 

2013 60 440.674 4.932 9.285 27.887 3.477 578.209 430.737 322.680 37.699 
2014 62 507.218 4.741 15.664 34.554 11.130 453.711 396.756 281.083 41.402 
2015 64 613.094 5.046 42.035 62.823 38.166 536.275 479.935 255.139 106.486 
2016 68 536.029 5.027 13.587 35.242 12.020 588.570 544.213 148.249 20.025 

6 Servicii publice 
administrative, 

asigurări 
sociale 

2013 118 278.075 7.292 5.267 11.902 5.367 90.507 83.542 76.905 30.048 
2014 130 350.275 7.401 10.838 17.262 11.069 96.068 88.230 86.333 41.101 
2015 140 317.027 7.206 6.618 14.155 6.523 130.305 125.760 80.331 20.760 
2016 156 399.606 8.594 5.850 13.823 5.278 144.253 131.287 93.654 25.239 

7 Alte servicii) 2013 99 274.607 4.670 22.042 42.026 26.441 591.088 473.036 161.998 10.123 
2014 104 285.638 4.476 5.461 25.914 4.450 492.289 403.399 149.998 14.362 
2015 114 301.944 4.533 12.001 33.230 10.387 444.323 364.308 187.744 26.617 
2016 130 323.861 4.571 16.147 37.036 12.763 524.190 426.605 237.446 32.213 

8 Silvicultura si 
exploatare 
forestiera 

2013 61 182.807 1.853 40.915 44.626 41.793 548.359 194.147 40.564 2.912 
2014 61 208.102 1.802 55.345 59.729 56.076 442.939 79.481 42.494 3.097 
2015 64 232.686 1.983 67.238 71.919 67.898 458.942 97.421 47.574 8.277 
2016 70 247.707 2.024 71.947 77.994 72.299 440.039 110.188 52.069 6.008 

9 Producția de 
energie 

electrica 

2013 4 151.458 345 -43.515 -37.695 -18.310 95.734 58.225 237.188 70.448 
2014 5 126.012 612 -16.665 -11.211 7.304 115.677 66.665 231.450 135.476 
2015 6 140.768 600 -38.943 -31.731 -12.789 95.488 50.923 234.846 151.352 
2016 6 146.989 573 2.744 11.401 19.030 114.325 67.530 160.319 105.656 

10 Transporturi 
aeriene 

2013 14 102.708 1.066 2.346 42.424 820 484.396 -20.927 180.033 201 
2014 14 116.188 1.063 5.069 50.436 3.881 799.782 -15.446 148.608 2.314 
2015 14 103.785 1.102 7.581 45.950 4.669 369.375 16.863 150.262 2.607 
2016 14 145.122 1.141 19.150 74.162 15.838 899.858 36.977 203.865 106 

11 Alte activități 2013 132 212.187 2.738 -17.717 -13.121 -17.045 348.160 316.998 93.992 29.788 
2014 138 216.072 3.483 -16.632 -7.194 -14.809 352.224 313.236 83.314 27.887 
2015 165 157.020 3.801 -8.434 -654 -8.298 322.140 289.044 54.059 30.494 
2016 199 237.459 3.881 -13.743 -3.554 -13.794 359.938 321.552 92.969 40.386 

TOTAL GENERAL 2013 903 6.670.801 92.039 155.968 702.746 164.624 16.016.027 4.151.963 5.332.653 1.173.304 
2014 956 7.200.674 92.456 463.653 968.666 462.435 18.478.700 3.909.301 5.504.120 1.400.132 
2015 1.034 7.438.669 93.492 567.892 1.031.784 564.414 14.493.454 4.450.711 5.928.922 1.393.565 
2016 1.186 8.024.075 97.902 505.366 989.891 462.341 16.182.901 5.012.997 6.264.203 1.144.799 
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La gruparea ÎPL pe domenii de activitate s-a avut în vedere legislația privind clasificarea activităților din economia 

națională – CAEN și indicatorul economico-financiar cifră de afaceri netă realizată de ÎPL, care reprezintă un 

indicator important în măsurarea activității unei firme. 

 

 

Urmare acestei clasificări pe diviziuni se poate observa ca ponderea cea mai mare a indicatorului cifră de afaceri 

netă în totalul cifrei de afaceri nete realizate de cele 1.186 ÎPL active, este deținută de cele 267 ÎPL care desfășoară 

activități de „captare, tratare și distribuție a apei”.  
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O pondere însemnată în totalul cifrei de afaceri nete realizate de cele 1.186 ÎPL active este deținută de ÎPL care își 

desfășoară activitatea în diviziunea „transporturi terestre și transporturi de călători” pentru care indicatorii EBIT, 

EBITDA, EBT înregistrează un trend negativ în anul 2016 comparativ cu anul 2015.  

În diviziunea „furnizarea de energie termică”, care ocupă locul trei în acest clasament, activează ÎPL care asigură 

furnizarea agentului termic către comunitățile locale pentru care indicatorii EBIT, EBITDA, EBT înregistrează un 

trend negativ în anul 2016, comparativ cu anul 2015. 

În cazul celor trei domenii prezentate mai sus indicatorul cifră de afaceri netă înregistrează creștere în anul 2016 

față de nivelul înregistrat în anul 2015 și reprezintă o pondere de 67,32% din totalul cifrei de afaceri nete realizate 

de cele 1.186 ÎPL active.  

 

4.3 – Evoluția plăților restante înregistrate de întreprinderile publice locale 

TABEL nr. 32 – Situația plăților restante înregistrate de ÎPL în perioada 2013-2016 
 

Stare Nr ÎPL Total plăți restante Plăți restante Bugetul 
General Consolidat 

Plăți restante alți creditori 

1 2=3+4 3 4 

nr. mii lei mii lei mii lei 

TOTAL 2016, din care: 1.381 8.846.524 1.730.070 7.116.454 

Activi 1.186 1.144.799 318.974 825.825 

Inactivi 195 7.701.725 1.411.096 6.290.629 

TOTAL 2015, din care: 1.215 8.361.629 2.241.786 6.120.059 

Activi 1.045 4.805.658 530.960 4.274.914 

Inactivi 170 3.555.971 1.710.826 1.845.145 

TOTAL 2014, din care: 1.120 9.280.845 2.543.784 6.737.061 

Activi 991 5.112.131 615.943 4.496.188 

Inactivi 129 4.168.714 1.927.841 2.240.873 

TOTAL 2013, din care: 1.065 8.434.576 2.343.943 6.090.633 

Activi 958 4.907.933 639.013 4.268.920 

Inactivi 107 3.526.643 1.704.930 1.821.713 

 

 

Se constată că plățile restante ale ÎPL active s-au redus la finele anului 2016 cu suma de 3.660.859  mii lei față de 

nivelul înregistrat la finele anului 2015 și cu suma de 3.967.332 mii lei față de suma înregistrată la finele anului 

2014.  
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Astfel, întreprinderile publice din România urmăresc implementarea treptată a Directivei Uniunii Europene 

(7/2011/EU) din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. 

Pentru cele 195 de ÎPL inactive, plățile restante au înregistrat o creștere majoră în anul 2016 cu 4.145.754 mii lei, 

ajungând la nivelul de 7.701.725 mii lei creștere datorată nivelului plăților restante înregistrate de acestea către  

alți creditori. 

De menționat că, în cazul ÎPL active, cea mai mare parte a plăților restante în anii 2013-2016 se înregistrează către 

alți creditori. 

În cazul ÎPL inactive, plățile restante au fost egal distribuite între Bugetul General Consolidat și alți creditori în anii 

2013-2015, iar în 2016, plățile restante către alți creditori au înregistrat o creștere, în timp ce plățile restante către 

Bugetul General Consolidat au scăzut. 

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București (R.A.D.E.T.) a înregistrat la sfârșitul anului 2016 cele 

mai mari plăți „restante alți creditori”, ÎPL inactive cumulând astfel suma de 4.231.787 mii lei ceea ce a dus la 

creșterea majoră prezentată în situația de mai sus. Starea financiară a regiei reflectă o lipsă de rentabilitate, regia 

înregistrând în ultimii ani pierderi, ca urmare a discrepanței dintre costurile reale pe care le antrenează activitatea 

de serviciu public și vânzarea la preț reglementat. Regia a înregistrat costuri mari, care nu au putut fi acoperite din 

vânzări, la prețul stabilit de autoritățile competente, precum și întârzierea primirii subvențiilor acordate de către 

Primărie pentru acoperirea costului unei gigacalorii. Toate aceste lucruri au condus la intrarea regiei în insolvență. 

 

TABEL nr. 33 – Primele zece ÎPL active care înregistrează plăți restante în anul 2016 
 
Nr. 
crt. 

Denumire întreprindere publică Județ TOTAL 
Plăți 

restante 

Plăți 
restante 
Bugetul 
General 

Consolidat 

Plăți 
restante 

alți 
creditori 

1=2+3 2 3 

mii lei mii lei mii lei 

1 RADET CONSTANTA CT 326.453 721 325.732 

2 ENET SA FOCSANI VN 107.912 0 107.912 

3 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA TM 78.764 70.374 8.390 

4 REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA BZ 73.223 53.991 19.232 

5 CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA AR 62.323 3.042 59.281 

6 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TM 54.960 3.630 51.330 

7 CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA AR 42.856 0 42.856 

8 REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA PASCANI RA IS 38.054 35.503 2.551 

9 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CTA CT 25.823 24.505 1.318 

10 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA  PH 25.207 22.193 3.014 

Total primele zece ÎPL care înregistrează plăți restante în anul 2016 835.575 213.959 621.616 

Total general plăți restante înregistrate de 1.186 ÎPL active în anul 2016 1.144.799 318.974 825.825 

Pondere primele zece ÎPL care înregistrează plăți restante în total general operatori activi 72,99% 67,08% 75,27% 
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Din primele 10 ÎPL active care înregistrează plăți restante 6 ÎPL activează în domeniul „furnizării de energie 

termică”.  

ÎPL din domeniul „furnizării de energie termică” se confruntă cu cele mai mari probleme datorită pierderilor mari 

acumulate în ultimii ani, lipsei de rentabilitate, investițiilor mici în rețelele de distribuție a agentului termic cât și 

datorită diferenței dintre costurile reale de producere a gigacaloriei și prețul de vânzare către populație. 

 

4.4 – Evoluția personalului și a cheltuielilor cu personalul la întreprinderile publice 

locale 

 
TABEL nr. 34 – Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul 2013-2016 
 

Anul Nr. ÎPL Număr 
efectiv de 
personal 

Cheltuieli 
de natură 

salarială  

Salarii de 
bază 

Media 
cheltuielilor 

anuale de 
natură 

salarială pe 
persoană 

Câștig 
mediu brut 

lunar pe 
persoană 

Câștig 
mediu net 

lunar pe 
persoană* 

1 2 3 4 5=3/2*1000 6=5/12 7 

nr. nr pers mii lei mii lei lei/pers. lei/pers. lei/pers. 

TOTAL 2016, din care: 1.381 106.799 3.078.956 2.286.687 28.829 2.402 1.685 

ACTIV 1.186 97.902 2.748.765 2.040.743 28.077 2.340 1.641 

INACTIV 195 8.897 330.191 245.944 37.113 3.093 2.169 

TOTAL 2015, din care: 1.215 104.305 2.842.789 2.081.396 27.255 2.271 1.593 

ACTIV 1.045 97.291 2.638.878 1.951.375 27.124 2.260 1.585 

INACTIV 170 7.014 203.911 130.021 29.072 2.423 1.699 

TOTAL 2014, din care: 1.120 103.921 2.764.661 1.992.031 26.603 2.217 1.555 

ACTIV 991 98.923 2.624.135 1.893.510 26.527 2.211 1.551 

INACTIV 129 4.998 140.526 98.521 28.116 2.343 1.643 

TOTAL 2013, din care: 1065 106.184 2.761.457 1.939.010 26.006 2.167 1.520 

ACTIV 958 102.179 2.626.140 1.851.499 25.701 2.142 1.502 

INACTIV 107 4.005 135.317 87.511 33.787 2.816 1.975 

Coeficient creștere 
2016 raportat la 2015 

  102,39% 108,31% 109,86% 105,78% 105,78% 105,78% 

* Notă: 7=(6-6*16,5/100)-((6-6*16,5/100)*16/100) 
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În ansamblu, forța de muncă totală în cadrul ÎPL a crescut cu 2,39 % în 2016 față de 2015, ajungând la un număr 

total de 106.799 persoane iar câștigul mediu brut lunar pe persoană a crescut în anul 2016 cu 5.78%, ajungând la 

nivelul mediu de 2.402 lei.  

Creșterea numărului de salariați și creșterea salariului mediu pe angajat a generat o creștere a cheltuielilor de 

natură salarială de 8.31% în 2016 față de 2015 pană la suma totală de 3.078.956 mii lei. 

TABEL nr. 35 – Situația cheltuielilor cu salariile pentru anul 2016 pe regiuni de dezvoltare 
 

Regiune dezvoltare Nr. ÎPL Număr efectiv 
de personal 

Cheltuieli de natură 
salarială  

Salarii de 
bază 

Media 
cheltuielilor 

anuale de 
natură 

salarială pe 
persoană 

Câștig 
mediu brut 

lunar pe 
persoană 

Câștig 
mediu net 

lunar pe 
persoană* 

1 2 3 4 5=3/2*1000 6=5/12 7 

nr. nr pers mii lei mii lei lei/pers. lei/pers. lei/pers. 

BUCURESTI-ILFOV 53 18.659 640.496 447.042 34.326 2.861 2.388 

CENTRU 201 10.127 305.663 213.925 30.183 2.515 2.099 

NORD-EST 161 13.942 351.062 257.493 25.180 2.098 1.751 

NORD-VEST 186 13.669 405.022 295.890 29.631 2.469 2.061 

SUD  219 12.360 303.610 231.482 24.564 2.047 1.708 

SUD-EST 194 14.646 408.217 330.426 27.872 2.323 1.939 

SUD-VEST 180 12.027 352.000 270.713 29.267 2.439 2.036 

VEST 187 11.369 312.886 239.716 27.521 2.293 1.914 

Total general 2016 1.381 106.799 3.078.956 2.286.687 28.829 2.402 2.005 

* Notă: 7=(6-6*16,5/100)-((6-6*16,5/100)*16/100)) 

 

În topul regiunilor cu numărul cel mai mare de personal angajat în cadrul ÎPL se situează zona București–Ilfov, 

înregistrând în anul 2016 un număr de 18.659 angajați, în creștere cu 6.14% față de anul anterior, și regiunea de 

Sud-Est cu un număr de 14.646 angajați în cadrul ÎPL. În același timp, regiunea București-Ilfov înregistrează și cel 

mai mare câștig mediu brut lunar pe angajat (2.861 lei brut lunar). 

La polul opus, regiunea cu cel mai mic număr de personal este regiunea Centru, cu 10.127 angajați în cadrul ÎPL. 

Regiunea cu cel mai mic câștig mediu brut lunar pe angajat este regiunea Sud. 

Menționăm că, în timp ce în regiunea București-Ilfov își desfășoară activitatea un număr de 53 ÎPL (număr minim 

dintre toate regiunile), în regiunea Sud se înregistrează numărul cel mai mare de ÎPL – 219. 
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TABEL nr. 36 – Evoluția numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială pe regiuni de dezvoltare 
în perioada 2013-2016 
 

Regiune 
dezvoltare 

Anul U.M. 2013 2014 2015 2016 Diferență 
2016 - 

2015 

BUCURESTI-
ILFOV 

Nr ÎPL nr ÎPL 37 46 50 53 3 

Nr efectiv de personal nr pers 18.323 17.734 17.624 18.659 1.035 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 595.186 587.919 596.363 640.496 44.133 

Salarii de bază mii lei 376.022 371.718 413.229 447.042 33.813 

CENTRU Nr ÎPL nr ÎPL 169 176 193 201 8 

Nr efectiv de personal nr pers 10.804 10.396 10.372 10.127 -245 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 277.543 277.598 280.731 305.663 24.932 

Salarii de bază mii lei 189.647 193.106 195.156 213.925 18.769 

NORD-EST Nr ÎPL nr ÎPL 123 126 135 161 26 

Nr efectiv de personal nr pers 13.183 12.346 12.458 13.942 1.484 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 333.481 318.446 327.378 351.062 23.684 

Salarii de bază mii lei 229.891 237.517 240.993 257.493 16.500 

NORD-VEST Nr ÎPL nr ÎPL 139 145 163 186 23 

Nr efectiv de personal nr pers 13.209 13.433 13.610 13.669 59 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 333.889 344.276 369.909 405.022 35.113 

Salarii de bază mii lei 245.150 255.159 272.525 295.890 23.365 

SUD  Nr ÎPL nr ÎPL 171 184 198 219 21 

Nr efectiv de personal nr pers 12.147 11.925 12.206 12.360 154 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 270.961 257.719 270.534 303.610 33.076 

Salarii de bază mii lei 200.764 202.391 207.230 231.482 24.252 

SUD-EST Nr ÎPL nr ÎPL 143 147 159 194 35 

Nr efectiv de personal nr pers 16.121 14.969 14.441 14.646 205 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 388.988 382.823 368.570 408.217 39.647 

Salarii de bază mii lei 293.226 300.012 293.861 330.426 36.565 

SUD-VEST Nr ÎPL nr ÎPL 142 145 160 180 20 

Nr efectiv de personal nr pers 11.153 11.246 12.356 12.027 -329 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 273.569 282.248 329.553 352.000 22.447 

Salarii de bază mii lei 197.391 204.341 240.614 270.713 30.099 

VEST Nr ÎPL nr ÎPL 141 151 157 187 30 

Nr efectiv de personal nr pers 11.244 11.872 11.238 11.369 131 

Cheltuieli de natură salarială mii lei 287.840 313.632 299.751 312.886 13.135 

Salarii de bază mii lei 206.919 227.787 217.788 239.716 21.928 
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4.5 – Subvenții de la bugetele locale acordate întreprinderilor publice locale 

TABEL nr. 37 – Evoluția subvențiilor în perioada 2013-2016, pe regiuni de dezvoltare 
 
Regiuni de dezvoltare Anul subvenții pentru exploatare subvenții pentru investiții Total subvenții 

1 2 3=1+2 

mii lei mii lei mii lei 

TOTAL GENERAL 2013 1.713.915 1.419.892 3.133.807 

2014 1.799.936 1.311.235 3.111.171 

2015 1.805.757 1.849.327 3.655.084 

2016 1.916.336 631.175 2.547.511 

BUCURESTI-ILFOV 2013 970.983 201.977 1.172.960 

2014 1.046.271 88.148 1.134.419 

2015 1.020.297 168.104 1.188.401 

2016 1.106.580 10.795 1.117.375 

CENTRU 2013 86.351 116.968 203.319 

2014 93.883 195.653 289.536 

2015 76.806 370.218 447.024 

2016 47.266 106.263 153.529 

NORD-EST 2013 86.385 136.598 222.983 

2014 86.495 329.043 415.538 

2015 109.086 553.951 663.037 

2016 97.287 221.447 318.734 

NORD-VEST 2013 164.977 245.511 410.488 

2014 142.877 173.197 316.074 

2015 155.887 251.055 406.942 

2016 120.612 167.335 287.947 

SUD  2013 78.450 198.734 277.184 

2014 86.106 55.619 141.725 

2015 95.255 55.789 151.044 

2016 78.304 49.153 127.457 

SUD-EST 2013 159.241 230.788 390.029 

2014 150.869 122.784 273.653 

2015 152.350 193.452 345.802 

2016 210.621 41.652 252.273 

SUD-VEST 2013 68.591 219.714 288.305 

2014 58.761 267.144 325.905 

2015 63.327 134.048 197.375 

2016 62.873 25.410 88.283 

VEST 2013 98.937 69.602 168.539 

2014 134.674 79.647 214.321 

2015 132.749 122.710 255.459 

2016 192.793 9.120 201.913 

 
Totalul subvențiilor pe anul 2016 a fost în sumă de 2.547.511 mii lei, în scădere față de anul anterior cu 1.107.573 

mii lei. În ceea ce privește destinația acestora, se constată o reducere a subvențiilor acordate pentru investiții cu 

suma totală de 1.218.152 mii lei, crescând, în schimb, subvențiile acordate pentru exploatare. 

Din punct de vedere al distribuției regionale, subvențiile acordate de la bugetele locale au scăzut în toate regiunile. 

Cel mai mare nivel al subvențiilor acordate de la bugetele locale sunt acordate ÎPL care activează în regiunea 

București – Ilfov, iar ponderea cea mai scăzută a subvențiilor acordate ÎPL este deținută de regiunea Sud-Vest. 
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Valoarea cea mai mare a subvenţiilor acordate pentru investiţii s-a înregistrat în regiunea Nord-Est, în timp ce, 

valoarea cea mai mică a subvenţiilor acordate pentru investiţii s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov, în care 

doar 1% din totalul subvenţilor a fost destinat investiţiilor.  

TABEL nr. 38 – Situația subvențiilor pe sectoare de activitate în anul 2016 
 
Sectorul de activitate Subvenții 

pentru 
exploatare 

Subvenții pentru 
investiții 

Total 
subvenții 

1 2 3=1+2 

mii lei mii lei mii lei 

TOTAL GENERAL 1.916.336 631.175 2.547.511 

Transporturi terestre de calatori 951.010 45.403 996.413 

Furnizarea de energie termica 835.577 15.626 851.203 

Captarea, tratarea si distribuția apei 4.295 369.432 373.727 

Transporturi aeriene 35.923 141.477 177.400 

Producția de energie electrica 66.353 1.297 67.650 

Alte servicii 8.613 42.791 51.404 

Lucrări de geniu civil (autostrăzi, drumuri, infrastructura) 282 13.912 14.194 

Alte activități 14.283 1.237 15.520 
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Din punct de vedere al destinaţiei subvenţiilor, domeniul de activitate „Captarea, tratarea si distribuţia apei” a 

atras cea mai mare parte a subvenţilor pentru investiţii în timp ce domeniile „Furnizarea de energie termică” şi 

„Transporturi terestre de călători” au cumulat cea mai mare parte a subvenţiilor acordate pentru exploatare. 

 

4.6 – Dividende și vărsăminte repartizate și virate de întreprinderile publice locale 

TABEL nr. 39 – Situația dividendelor repartizate în anul 2016 de către ÎPL către bugetele locale (APTL)* 
 

Tip repartizare profit (Vărsăminte regiile autonome și 
Dividende societățile) 

Nr ÎPL care au 
repartizat 

dividende/vărsăminte 

Profit net 2016 Total 
Dividende/Vărsăminte 
repartizate la bugetele 

locale (APTL) 
nr ÎPL mii lei mii lei 

Vărsăminte 43 59.300 44.961 

Dividende 109 126.001 64.154 

Total general 2016 152 185.301 109.115 

Total general primele 10 ÎPL care au repartizat suma cea 
mai mare din profitul net sub formă de dividende/ 

vărsăminte 

  89.967 53.147 

Pondere sumă primele 10 ÎPL care au repartizat profitul 
net sub formă de dividende/vărsăminte în total general 

dividende/vărsăminte repartizate de cele 152 ÎPL 

  48,55% 48,71% 

 
Notă: *) Situația Dividendelor/vărsămintelor repartizate în anul 2016 de ÎPL a fost întocmită conform situațiilor financiare anuale / raportărilor contabile 
anuale raportate de ÎPL 

În anul 2016, un număr de 43 de regii autonome locale au distribuit o parte a profitului sub formă de vărsăminte 

către APTL și 109 societăți au distribuit o parte a profitului ca dividende. Suma totală repartizată a  fost de 109.115 

mii lei, din care o pondere de 48.71% din totalul general al dividendelor repartizate o au primele zece ÎPL care au 

repartizat dividende/vărsăminte. 

TABEL nr. 40 – Primele 10 ÎPL active care au repartizat dividende/vărsăminte la bugetele locale (APTL) în anul 
2016, afișați în ordine descrescătoare 
 
Nr. Crt Denumire ÎPL Județ Tip 

repartizare 
profit  

Sector de activitate Profit net 
2016 

Total 
Dividende/Vărs

ăminte 
repartizate la 

bugetele locale 
(APTL) 

mii lei mii lei 

1 RAJA SA CT Dividende Captarea, tratarea si 
distribuția apei 

20.789 9.595 

2 COMPANIA AQUASERV SA MS Dividende Captarea, tratarea si 
distribuția apei 

17.095 9.455 

3 APA CANAL SA SB Dividende Captarea, tratarea si 
distribuția apei 

13.698 7.992 

4 RETIM  ECOLOGIC SERVICE SA 
TIMISOARA 

TM Dividende Colectarea deșeurilor 
nepericuloase 

6.735 5.659 

5 REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR 
STEJARUL RA 

BV Vărsăminte Silvicultura si alte 
activități forestiere 

4.248 4.248 

6 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE 
DUNAREA BRAILA SA 

BR Dividende Captarea, tratarea si 
distribuția apei 

7.066 3.837 

7 RA AEROPORTUL IASI IS Vărsăminte Activități de servicii anexe 
transporturilor aeriene 

6.666 3.158 

8 REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR 
MAIERUS RA 

BV Vărsăminte Silvicultura si alte 
activități forestiere 

3.318 3.120 

9 RA OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU BN Vărsăminte Silvicultura si alte 
activități forestiere 

4.387 3.100 

10 UNIVERS T SA CJ Dividende Restaurante 5.966 2.983 

TOTAL GENERAL 89.967 53.147 

 

 



98 
 Raport privind activitatea întreprinderilor publice 

în anul 2016 

 

4.7 – Primele zece întreprinderi publice locale active care au înregistrat pierdere 

brută în anul 2016 

TABEL nr. 41 – Primele zece ÎPL active care au înregistrat pierdere brută în anul 2016, ordonate descrescător 
după pierderea brută înregistrată 
 
Nr. 
Crt. 

Județ Denumire ÎPL Sector de activitate Pierdere 
brută 

2016, mii 
lei 

1 AR CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA Producția de energie electrică 31.813 

2 TM COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA Furnizarea de abur si aer condiționat 20.208 

3 CJ CLUJ ARENA SA Administrarea imobilelor pe baza de 
comision sau contract 

9.667 

4 BV TETKRON SRL Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si 
de aer condiționat 

7.564 

5 PH TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA  Transporturi urbane, suburbane si 
metropolitane de calatori 

6.623 

6 B ECONOMAT SECT 5 SRL Comerț cu amănuntul al cărnii si al 
produselor din carne, in magazine 

specializate 

6.478 

7 BC THERMOENERGY SA  Furnizarea de abur si aer condiționat 4.722 

8 CT REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CTA Transporturi urbane, suburbane si 
metropolitane de calatori 

4.609 

9 GJ INTREPRINDEREA DE DRUMURI SI PODURI GORJ SA Lucrări de construcții a drumurilor si 
autostrăzilor 

3.859 

10 BV REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BRASOV RA  Transporturi urbane, suburbane si 
metropolitane de calatori 

3.471 

Total general primele 10 ÎPL care înregistrează pierdere brută în anul 2016 99.014 

 

Printre cauzele care au dus la înregistrarea de pierdere brută în cazul celor zece ÎPL, enumerăm următoarele: 

aplicarea unei politici salariale inadecvate realității (acordare de prime, bonuri de masă), creditele neperformante, 

neajustarea costurilor per kilometru la evoluția reală în ceea ce privește costul combustibilului.  
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Capitolul 5 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității 

întreprinderilor publice locale 
 

În contextul actual, pentru îmbunătățirea performanțelor și transparenței în desfășurarea activității 

întreprinderilor publice locale, propunem următoarele soluții:  

 Demararea procesului de recrutare a administratorilor și directorilor conform prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 111/2016; 

 Reorganizarea sau restructurarea întreprinderilor publice care au înregistrat pierderi mari în ultimii ani; 

 Realizarea de acțiuni concrete pentru reducerea plăților restante; Întrucât există o contradicție majoră între 

lichiditatea foarte bună înregistrată de ÎPL și dinamica plaților restante se impune introducerea unui program 

cu reguli de disciplină financiară la nivelul ÎPL; 

 Consolidarea întreprinderilor mici care au o activitate restrânsă și număr mic de angajați prin fuziunea între 

ele sau cu entități mari și viabile; 

 Corelarea numărului de salariați și a evoluției cheltuielilor salariale cu creșterea cifrei de afaceri nete și a 

productivității muncii a ÎPL; 

 Analizarea de către autoritățile publice tutelare locale a acordării subvențiilor pentru exploatare la societățile 

care înregistrează pierderi;  

 Concentrarea subvențiilor pe zona de investiții și urmărirea ca aceste investiții să genereze locuri de muncă și 

venituri în următorii ani; 

 Radierea întreprinderilor publice locale care nu au desfășurat activitate în ultimii 2 ani. 
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