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1. Prezentarea societăţii 

MINPREST SERV S.A. cu sediul în Rovinari, localitatea Vârţ, nr. 263, judeţul Gorj este 

societate pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de deservire generală din cadrul fostei 

S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, în anul 2002, având un capital social de 400.000 lei, din care 269.526,70 

lei aport în natură şi 130.473,30 lei aport în numerar, reprezentând un număr de 4.000 acţiuni, cu o 

valoare nominală de 100 lei/acţiune. 

 

1.1. Acţionariat 

Participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă astfel: 

 

Nr. crt. Acționar 
Număr de 

acțiuni 

Valoare nominală 

acțiune (lei) 

Cota de participare 

la beneficii și 

pierderi 

1 
SOCIETATEA COMPLEXUL 

ENERGETIC OLTENIA SA 
3.800 100 95% 

2 
UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE 

DIN OLTENIA 
25 100 0,625% 

3 
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE 

ENERGIE 
25 100 0,625% 

4 INIŢIATIVA GRUP SRL 25 100 0,625% 

5 
SINDICATUL LIBER CARIERA 

LUPOAIA 
13 100 0,313% 

6 
SINDICATUL LIBER CARIERA 

ROŞIUŢA, 
12 100 0,312% 

7 ROSIND IMPEX SRL 25 100 0,625% 

8 SINDICATUL MINIER BERBEŞTI 25 100 0,625% 

9 
SINDICATUL „MINERUL“ EMC 

ROVINARI 
25 100 0,625% 

10 SINDICATUL LIBER EMC ROŞIA 25 100 0,625% 

  

1.2. Obiectul de activitate 

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN (8425), este de „activităţi de luptă 

împotriva incendiilor și de prevenire a acestora“, societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare, 

precum: 

 Servicii de exploatare şi întreţinere a centralelor electrice si termice; 

 Servicii de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie; 

 Servicii de curățenie interioară și exterioară; 

 Servicii de asistență tehnică ramură mișcare și tracțiune, întreținere căi ferate uzinale și district 

linii; 

 Servicii de întreținere și reparații linii CF; 

 Servicii de curățire trasee benzi, lucrări miniere; 

 Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie; 

 Servicii de descărcat cărbune din vagoane; 

 Servicii de revizii și reparații AC și centrale termice; 

 Servicii de silvicultură(împăduriri)  

Activitatea societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele Dolj şi Mehedinţi, 

fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari. 
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Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradiţional, societatea 

colaborează şi cu alte instituţii, primării şi societăţi comerciale. 

 

1.3. Prezentarea activelor societăţii 

La data de 30.06.2021 patrimoniul societăţii prezintă următoarele active: 

 Terenuri în valoare de 48.182,96 lei; 

 Amenajări terenuri în valoare de 33.070,65 lei; 

 Construcţii în valoare de 471.991,48 lei; 

 Maşini şi utilaje în valoare de 862.360,86 lei; 

 Aparate şi instrumente de măsură şi control în valoare de 64.004,25 lei; 

 Mijloace de transport în valoare de 1.064.455,26 lei; 

 Mobilier şi aparatură birou în valoare de 39.513,53 lei. 

 

1.4. Activitatea de resurse umane 

La sfârşitul semenstrului I al anului 2021 în cadrul Minprest Serv S.A. au fost încadraţi 1017 

salariaţi cu contract individual de muncă, din care 1003 salariați activi, iar un număr de 14 de salariaţi 

cu contractul individual de muncă suspendat pentru concediu fără plată sau concediu pentru creşterea 

şi îngrijirea copilului. 

Repartizarea personalului angajat la sfârșitul iunie 2021 în cadrul structurilor funcționale și de 

producție, clasificate pe categorii de personal și pe tipuri de contracte individuale de muncă, precum 

și ponderea acestora în totalul personalului sunt prezentate în tabelul, respectiv graficele următoare: 

 

Tabel cu repartizarea personalului (conform organigramei aprobate) 

 

 

Nr. 

crt 
Specificație 

Personal 

din/de 

conducere 

Personal 

de execuție 

Personal 

operativ 

Personal 

Resp. zonal/ 

CFL/ 

Șef echipă/ 

Șef formație 

Personal 

muncitor 

Total  

T
o
ta

l 
p

er
so

n
a
l 

 

S
u

sp
en

d
a
t 

%
 d

in
 1

1
5
2
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l 

S
u
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t 
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l 

S
u
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en

d
a
t 

T
o
ta

l 

S
u

sp
en

d
a
t 

T
o
ta

l 

S
u

sp
en

d
a
t 

T
o
ta

l 

S
u

sp
en

d
a
t  

1 
Structura 

Funcțională 
11 1 45 2 1 0 0 0 17 0 74 3 6,42  

2 
Secția Roșia – 

Rovinari 
1 0 0 0 0 0 13 1 262 4 276 5 23,96  

3 
Secția Motru – 

Jilț 
1 0 0 0 0 0 11 0 245 3 257 3 22,31  

4 
Secția Craiova – 

Turceni 
1 0 0 0 0 0 8 0 316 1 325 1 28,21  

5 
Formațiile de 

Intervenție P.S.I. 
0 0 0 0 0 0 4 0 216 2 220 2 19,10  

TOTAL 

Societate 
14 1 45 2 1 0 36 1 1056 10 1152 14 100  

 

 

 

 

 

 

Reprezentarea grafică a ponderii personalului 
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Ponderea pe categorii de personal

 
 

În ceea ce priveşte durata încheierii contractelor individuale de muncă ale salariaților, din 

totalul de 1017 un număr de 359 sunt contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă 

determinată, respectiv 35,29 %, restul de 658 fiind încheiate pe perioadă nedeterminată, respectiv 

64,71 %. 

 

Repartizarea personalului pe tipuri de contracte individuale de muncă este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

Nr.crt Fel contract Tip durata Nr. salariati 

1 Activ 

Determinată 357 

Nedeterminată 646 

Total activ 1003 

2 Suspendat 

Determinată 2 

Nedeterminată 12 

Total suspendat 14 

3 

Total număr de salariați cu CIM pe perioadă determinată 359 

Total număr de salariați cu CIM pe perioadă nedeterminată 658 

Total salariați 1017 
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Numărul personalului preluat la înfiinţarea societăţii din cadrul fostei C.N.L Oltenia, existent în 

unitate la data de 30 iunie 2021, a fost de 100 salariaţi. 
 

Clasificarea personalului angajat din cadrul societăţii pe categorii de vârstă și sex se prezintă 

astfel: 
 

Nr. 

crt. 

Categorie de 

vârstă (ani) 

Total 

salariați pe 

categorie 

de vârstă 

Pondere în 

total număr 

de salariați 

% 

Din care 

femei 

Ponderea 

pers. 

feminin în 

total 

categorie 

vârstă 

% 

Ponderea 

pers. 

feminin în 

total 

general 

% 

Din care 

bărbați 

Ponderea 

pers. 

masculin în 

total 

categorie 

vârstă 

% 

Ponderea 

pers. masculin 

în total 

general 

% 

0 1 2 3=2/1017 4 5=4/2 6=4/1017 7 8=7/2 9=7/1017 

1 18 – 30 89 8,75 13 14,60 1,28 76 85,39 7,47 

2 31 – 40 201 19,76 56 27,86 5,51 145 72,14 14,26 

3 41 – 50 380 37,37 176 46,31 17,31 204 53,68 20,06 

4 51 – 60 332 32,65 160 48,19 15,73 172 51,81 16,91 

5 peste 60 15 1,47 3 2,00 0,29 12 80,00 1,18 

Total 1017 100 408  40,12 609  59,88 

 

Din analiza structurii angajaţilor pe categorii de vârstă se constată faptul că ponderea cea mai 

mare, respectiv 37,37%, o reprezintă salariaţii cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani. 
Evoluția salariaților pe perioada anului s-a aflat într-o continuă fluctuaţie ca urmare a intrărilor 

și ieșirilor de personal. 
Principalul beneficiar al serviciilor prestate de către Minprest Serv S.A. este Societatea 

Complexul Energetic Oltenia S.A. 
Alți beneficiari ai societății pentru semestrul I al anului 2021, rezultați în baza încheierii unor 

contracte de prestări servicii / comenzi sunt:  
 în domeniul service centrale: Școala Gimnazială Câlnic, Școala Gimnazială Godinești, Școala 

Gimnazială Bolboși; 

 în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție: Gamiatricos SRL, Blue Infinit 

SRL, Madofil Star SRL, Crimfyl Impex SRL, Leurda Impex SRL, Primăria Bustuchin, 

Medservmin S.A. Tara Impex, Școala Gimnazială nr. 1 Țîntăreni; 

 în domeniul serviciilor de curățenie, igienizare și întreținere: Unda Media, Primăria Comunei 

Bâlteni, Centrul de vaccinare Bâlteni, Medsermin S.A., Carfin S.A., Spitalul Județean Tg-Jiu, 

Infinit News, C.M.J. Krețulescu, persoane fizice; 
 în domeniul lucrărilor agricole: Ocolul Silvic Motru, persoane fizice. 

 

Politica de perfecţionare profesională 

 

Minprest Serv S.A. are în vedere ca în procesul de asigurare a resurselor umane să realizeze 

încadrarea de personal competent şi să instituie un sistem adecvat de formare profesională şi 

monitorizare a competenţei personalului. 

Metodele de formare profesională utilizate în cadrul societății (iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare, recalificare) sunt bazate pe cursuri de formare profesională cu furnizori de formare 

externi, în centre specializate. 

Formarea profesională are la bază Planul anual de formare profesională. 

Pentru primul semestru al anului 2021 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională 

la care au participat salariații Minprest Serv SA a fost de 1.573 lei, destinată exclusiv salariaților a 

căror activitate necesită autorizare, iar în perioada de raportare această autorizare ar fi expirat. La 

aceste cursuri de formare profesională au participat doi salariați. 
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Contractul colectiv de muncă 

Pentru anul 2020 s-a aflat în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 973/23.12.2019, cu valabilitate 12 luni. La data de 31.12.2020 

durata contractului colectiv de muncă a expirat, valabilitatea acestuia fiind prelungită pe durata stării 

de alertă, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. 

Măsura se aplică inclusiv pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă. 

 

2. Consiliul de Administraţie 

2.1. Componența Consiliului de Administraţie 

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, legal 

convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr. 31/1990 Republicată şi în 

Actul constitutiv actualizat al societăţii. 

La data elaborării prezentului raport, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea: 

 Brânzan Gheorghe Sebastian – preşedinte; 

 Popescu Monica Gabriela – membru; 

 Făget Paul Lucian – membru; 

 Stăvăroiu Felicia – membru; 

 Stoichițoiu Valentin – membru. 

 

2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acţionarilor 

Nr. 

crt. 
Data Nr. Hotărâre Componența 

1. 
16.12.2020 – 

16.02.2021 

Hotărârea A.G.O.A. 

Minprest nr .10/ 

16.12.2020 

Brânzan Gheorghe-Sebastian – membru definitiv/ 

președente CA; 

Făget Paul Lucian – membru definitiv; 

Popescu Monica Gabriela – membru definitiv; 

Stăvăroiu Felicia – membru provizoriu; 

Ionescu Ion – membru provizoriu; 

2. 
17.02.2021 – 

17.06.2021 

Hotărârea A.G.O.A. 

Minprest nr .1/04.02.2020 

Brânzan Gheorghe-Sebastian – membru definitiv/ 

președente CA; 

Făget Paul Lucian – membru definitiv; 

Popescu Monica – Gabriela – membru definitiv; 

Stăvăroiu Felicia – membru provizoriu; 

Ionescu Ion – membru provizoriu 

3 
17.06.2021 – 

08.10.2024 

Hotărârea A.G.O.A. 

Minprest nr .4/17.06.2020 

Brânzan Gheorghe-Sebastian – membru definitiv/ 

președente CA; 

Făget Paul Lucian – membru definitiv; 

Popescu Monica-Gabriela – membru definitiv; 

Stăvăroiu Felicia – membru definitiv; 

Stoichițoiu Valentin – membru definitiv 

 

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie 

În cadrul Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. au fost constituite şi funcţionează 

trei comitete consultative, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

109/2011 cu modificările ulterioare, respectiv: comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de 

audit şi comitetul de strategie şi studii de piaţă. 
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Comitetele menţionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din 

data de 19.02.2014, respectiv  s-a înfiinţat Comitetul de strategie şi dezvoltare  hotărârea Consiliului de 

Administraţie nr. 10 din data de 04.09.2019. 

 

2.3.1. Comitetul de nominalizare şi remunerare este un comitet permanent, cu funcţie 

consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de evaluare, consultare şi 

elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum şi a 

remunerării acestora. 

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de 

către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.21 din data de 21.12.2020 s-a stabilit  

componenţa Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe 

Sebastian – președinte, dna. Popescu Monica-Gabriela –membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru, dl. 

Făget Paul Lucian – membru, dl. Ionescu Ion – membru. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.15 din data de 02.07.2021 s-a stabilit 

componenţa Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe 

Sebastian – președinte, dna. Popescu Monica-Gabriela –membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru, dl. 

Făget Paul Lucian – membru, dl. Stochițoiu Valentin – membru. 

 

2.3.2. Comitetul de audit este un comitet permanent şi independent, constituit în cadrul 

Consiliului de Administraţie, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie al Minprest serv S.A. 

în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, 

raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit şi procesul organizaţional de 

monitorizare a conformităţii cu legile, regulamentele şi codul de conduită. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 21.12.2020 s-a stabilit 

componenţa Comitetului de Audit, după cum urmează: dl.Făget Paul Lucian – președinte, dna. 

Popescu Monica-Gabriela – membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru. 

Atribuţiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanţa de Urgenţă nr. 

109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute în Legea 162/ 2017. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 15 din data de 02.07.2021 s-a stabilit 

componenţa Comitetului de Audit, după cum urmează: dl.Făget Paul Lucian – președinte, dl. 

Stochițoiu Valentin-membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru. 

 

2.3.3. Comitetul de strategie şi studii de piață este un comitet permanent care asistă Consiliul 

de Administrație în îndeplinirea responsabilităților în domeniul elaborării şi actualizării strategiei 

generale de dezvoltare a societății, analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii şi 

emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea, analizează şi asigură asistenţă 

Consiliului de Administrație în ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare şi cooperare ale societăţii. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 21.12.2020 s-a stabilit 

componența Comitetului de strategie și studii de piață, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe-

Sebastian – președinte, dl. Făget Paul Lucian – membru, Ionescu Ion – membru. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 15 din data de 02.07.2021 s-a stabilit 

componența Comitetului de strategie și studii de piață, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe-

Sebastian – președinte, dl. Făget Paul Lucian – membru, dna Popescu Monica – membru. 
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3. Planul de investiţii 

Planul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2021, în valoare de 226.640 lei, 

propus spre aprobare în NOTA privind aprobarea PLANULUI DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE 

DE FINANȚARE pe anul 2021, având nr.9290/25.05.2021, a fost aprobat de Consiliul de 

Administrație în data de 15.06.2021. Acest plan de investiții a fost detaliat pe obiective de investiții 

grupate astfel: (I) – Investiții în curs, (II) – Dotări, (III) – Rambursări de rate aferente creditelor 

pentru investiții. 

 

4. Hotărârile luate de Consiliul de Administraţie în ordine cronologică 

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie 

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate în perioada 01.01.2021-

30.06.2021, se prezintă tabelar astfel: 

 

Nr. crt. Data şedinţei Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie 

1. 14.01.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/2021 

2. 21.01.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/2021 

3. 04.02.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2021 

4. 11.02.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/2021 

5. 25.02.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/2021 

6. 31.03.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/2021 

7. 20.04.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/2021 

8. 28.04.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/2021 

Nr. 

Crt. 

Denumire Investiție- 

Cheltuieli repartizate conform 

Anexa nr. din BVC 2021 

Cantitate 

PROGRAM 

INVESTIȚII 

Preț unitar 

PROGRAM 

INVESTIȚII 

Valoare estimat 

pt. PROGRAM 

INVESTIȚII 

ANUL 2021 

(lei fără TVA) 

Valoare 

estimată 

Program de 

Investiții anul 

2021 

Valori 

realizate 

la 30 iunie  

2021 

0 1 2 3 4 9 10 

1 
Amenajare cale acces și 

parcare 
1 23.000 23.000 23.000 2.000 

II. INVESTITII EFECTUATE LA IMOBILIZĂRI 

CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZARI) 
   

TOTAL MODERNIZARI      

2 Tester diagnoză auto 1 8.200 8.200 8.200  

3 Laptop 8 3.450 27.600 27.600  

4 Autoutilitară 2 75.600 151.200 151.200  

5 
Mașină de înșurubat cu impact 

electrică 
1 6.500 6.500 6.500  

6 Presă hidraulică 20T 1 2.500 2.500 2.500  

TOTAL DOTĂRI (2+3+4+5+6+7)   196.000 196.000  

TOTAL SURSE PROPRII 219.000 219.000  

8 
Leasing începând cu anul 

2018 
2 3.820 7.640 7.640 3.894 

Total leasing 7.640 7.640  

Total general (Surse Proprii și Leasing) 226.640 226.640 5.894 
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9. 05.05.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/2021 

10. 12.05.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/2021 

11. 25.05.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/2021 

12. 07.06.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/2021 

13. 15.06.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/2021 

14. 29.06.2021 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/2021 

 

5. Rezultatele activităţii financiare 

5.1. Rezultatele activităţii economico – financiare pentru perioada 01.01.2021 – 

30.06.2021. 

La data de 30.06.2021, gradul de realizare al principalilor indicatori/rezultatul activităţii 

financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului general, date comparative cu sumele 

prevăzute în BVC 2021 și sumele din contul de profit și pierdere la data de 30.06.2021, se prezintă 

astfel: 

-mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicatori 

Programat 

trim II 2021 

Realizat 

trim. II 2021 
% 

1 Venituri totale 19.340,00 17.960,00 92,87% 

 Venituri totale din exploatare, din care: 19.340,00 17.959,00 92,86% 

 - din servicii prestate 19.243,00 17.867,00 92,85% 

 - alte venituri din exploatare 97,00 92,00 95,34% 

 Venituri financiare 0 1 100% 

2 Cheltuieli totale 19.455,00 17.458,00 89,73% 

 Cheltuieli de exploatare, din care: 19.454,00 17.458,00 89,74% 

 - chelt. cu bunuri și servicii 868,00 555 63,94% 

 - chelt. cu impozite și taxe 475,00 466 98,11% 

 - chelt. cu personalul 17.851,00 16.319,00 91,42% 

 - alte chelt. de exploatare 261,00 118,00 45,30% 

 Cheltuieli financiare 1 0 133,33% 

3 Rezultatul brut -116,00 502,00 433,41 

4 Impozit pe profit 13,00 87,00 645,98% 

5 Rezultatul net 0 415,00  

 

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligaţiilor de plată 

Indicator Formula de calcul 
Valoare la 

30.06.2020 

Valoare la 

30.06.2021 

Interpretare rezultat/ 

Nivel optim 

Rata autonomiei 

financiare 

Capitaluri proprii/ 

capitaluri permanente x 

100 
100 100 

exprimă independența 

financiară a societății 

Rata securității 

financiare 

Capitaluri proprii/datorii 

pe termen lung si mediu 
N/A* N/A* 

valorile normale sunt cele 

supraunitare 

Lichiditate curentă 
Active curente/datorii 

curente 
1,36 2,17 

Exprimă capacitatea societății 

de a acoperi datoriile curente 

prin activele curente. 

Valoarea admisibilă a acestui 

indicator este în jur de 2. 

Solvabilitate 

generală 

Active totale/datorii 

totale 
1,43 2,39 

Exprimă capacitatea societății 

de a-și acoperi datoriile totale 

prin activele totale. Societatea 

s-a situat peste limita minimă 

de 1,4. 
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Viteza de rotație a 

debitelor client 

(sold mediu creanțe 

comerciale/cifra de 

afaceri) x nr. de zile 
109,56 77,29 

indică nr. de zile până la data 

la care debitorii își achită 

datoriile către persoana 

juridică 

Viteza de rotație a 

creditelor furnizori 

(sold mediu datorii 

comericale pe termen 

scurt/achiziții bunuri) x 

nr. zile 

73,13 103,99 
indică nr. de zile în care se 

plătesc furnizorii 

 

Din datele prezentate se poate observa că în anul 2021 viteza de rotaţie a creditelor furnizori 

este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi, iar lichiditatea curentă și solvabilitatea generală 

prezintă o creștere rezultă deci că societatea prezită o capacitate de achitare a datoriilor curente. 

 

5.2. Bilanțul 

Activele imobilizate la data de 30.06.2021 au înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a 

anului 2020, de la 1.004.854,00 lei la 923.863,00 lei. 

Activele circulante au înregistrat de asemenea o scădere la data de 30.06.2021 față de aceeași 

perioadă a anului 2020, de la 10.260.021,00 lei la 9.464.011,00 lei. 

În ceea ce priveşte poziţia financiară la data de 30.06.2021 faţă de 30.06.2020, situaţia se 

prezintă astfel: 

-mii lei- 

Indicatori – mii lei- 30.06.2020 30.06.2021 % 

0 1 2 3=2/1 

Active imobilizate 

Imobilizări corporale 787 924 117,40% 

Imobilizări necorporale  0  

Imobilizări financiare 0 0  

Total 787 924 117,40% 

Active circulante 

Stocuri 100 98 98,00% 

Creanțe 11.048 8.732 79,03% 

Investiții pe termen scurt 0 0 0,00 

Casă și conturi la bănci 2.011 634 31,52% 

Total 13.159 10.388 78,94% 

Cheltuieli în avans 7 9  

ACTIVE TOTALE 13.953 10.397 74,50% 

Datorii pe termen lung 

Împrumuturi 29 23 79,31% 

Alte datorii  123  

Total 29 146 503,44% 

Datorii pe termen scurt 

Împrumuturi 0 0 0.00 

Alte datorii 9.663 4.197 43,43% 

Total 9.663 4.197 43,43% 
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DATORII TOTALE 9.692 4.343 44,81% 

Provizioane 154 2629 1707,14% 

Capitaluri proprii 4107 3425 83,39% 

PASIVE TOTALE 13.953 10.397 74,51% 

 

5.3. Situaţia comparativă a creanțelor la data 30.06.2021 față de 30.06.2020 

Specificație Sold la 30.06.2020 Sold la 30.06.2021 

Total (lei) din care: 11.048.479 8.731.829 

Furnizori-debitori 406,84 196,17 

Clienți 9.668.119,51 8.459.698,78 

Ajustări depreciere debitori - 85.538,34 - 266.872,31 

Ajustări depreciere creanțe - 43.822,00 - 105.637,77 

Creanțe fond asig.sănătate 493.429,00 377.414,00 

Creanțe în legătură cu buget stat 5.442,00 - 

Alte creanțe cu personalul 15.209,75 11.529,37 

Debitori diverși 163.955,03 184.609,49 

TVA neexigibilă 79,86 38,35 

Decontări din operațiuni în curs de clarificare 831.197,60 70.852,60 

 

În cele ce urmează este prezentată evoluția creanțelor restante (brute) în perioada 01.01.2021 –

30.06.2021, obervându-se o îmbunătățire a recuperării acestora. Societatea nu înregistrează plăți 

restante, obligații față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, cu mențiunea că pentru 

obligațiile restante aferente anului 2019 s-a reușit obținerea eșalonării la plată în cursul anului 2020. 

5.4. Evoluția creanțelor restante (brute) în perioada 01.01-30.06.2021, comparativ cu 

perioada silimară a anului 2020: 

            -mii lei- 

Explicație 
Sold la 30.06.2020 

(mii lei) 

Sold la 30.06.2021 

(mii lei) 

Aprobat BVC 

2021 

Creanțe restante 1.337 442 0 

- de la operatori cu capital 

majoritar de stat 
1.215 308 0 

- de la operatori cu capital 

privat 
122 134 0 

 

După cum se poate observă, se constată o scădere a crențelor restante de 1.337,00 mii lei, 

înregistrate la 30.06.2020 la 442,00 mii lei la 30.06.2021. 
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Raportul Directorului General privind situaţia economico-financiară a societăţii, stadiul 

realizării investiţiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor 

Consiliului de Administraţie în perioada 1 ianuarie 2 – 30 iunie 2021, înregistrat cu nr. 

13327/12.08.2021, întocmit și semnat, a stat la baza întocmirii prezentului raport. Responsabilitatea 

pentru întocmirea acestuia, precum şi pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în 

acesta, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea 

rezultatului exercițiului financiar aferent perioadei 01.01. – 30.06.2021, pentru reflectarea corectă în 

contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societaţii Minprest Serv S.A. (în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi a contractului de mandat încheiat). 

 

6. Execuţia Contractului de Mandat în semestrul I 2021 

În perioada 01.01.2021 – 05.05.2021, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea 

activității societății a fost asigurată de către domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel, fiind numit Director 

General provizoriu în baza contractelor de mandat încheiate pentru această perioadă. Pentru perioada 

în care domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel a fost numit director general provizoriu, prin contractele de 

mandat încheiate între părți nu au fost prevăzuți indicatori de performanță financiari și nefinanciari.   

Urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG nr.109/2011 „privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice“, comitetul de remunerare îl recomandă Consiliului de 

Administrație pe domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel pentru ocuparea funcției de Director General. 

În baza Hotărârii nr. 9 din data de 05.05.2021, adoptată de către Consiliului de Administrație al 

Minprest Serv S.A., se numește în funcția de director general pe o perioadă de 2 (doi ani) pe domnul 

Gîrjoabă Vasile Gabriel iar în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990 „privind societățile republicată, cu modificările și completările 

ulterioare“, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 „privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice“ și ale Noului Cod Civil, părțile contractante au convenit încheierea și 

semnarea Contractului de Mandat nr. 8489/05.05.2021 privind încredințarea și exercitarea funcției de 

director general, în condițiile și cu respectarea clauzelor stabilite. 

Perioada vizată pentru exercitarea funcției este de 2 ani, până la data de 04.05.2023, contractul 

prezentând clauza privind posibilitatea de prelungire în urma evaluării activității directorului general 

de către Consiliul de Administrație, dar durata de prelungire nu va fi mai mare decât mandatul 

actualilor administratori selectați potrivit OUG 109/2011, respectiv până la 08.10.2024. 

Cheltuiala brută cu indemnizația directorului general în perioda 01.01 – 30.06.2021 a fost de 

79.105 lei. 

 

7. Supravegherea gestiunii societăţii 

Supravegerea gestiunii societăţii s-a realizat de către reprezentanţii compartimentului control 

financiar de gestiune şi de către conducerea executivă, prin aplicarea pe documente a vizei de control 

financiar preventiv de către salariaţii cu atribuţii în acest domeniu. 

Auditarea situațiilor financiare se efectuează cu auditor financiar extern, respectiv cu firma de 

audit extern Klass Enterprise S.R.L. cu care societatea are contract în derulare. 

 

8. Raportarea contabila semestrială 

Situațiile financiare individuale la 30 iunie 2021 au fost depuse pe portalul Ministerului  

Finanțelor Publice în data de 12.08.2021: 

La semestrul I al anului 2021 societatea înregistrează următorii indicatori: 

Activ net/Total capitaluri:                                                        3.425.302 lei 

Profitul net al exercițiului financiar                                            414.779 lei 
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9. Anexe 

Prezentul Raport este însoţit de următoarele documente: 

9.1. Anexa nr.1 – Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Minprest Serv S.A. la data de 

30.06.2021; 

9.2. Anexa nr. 2 – Raportul Directorului General privind situaţia economico-financiară a 

societăţii, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la 

îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie în perioada 1 ianuarie -30 iunie 2021, 

nr. 13327/12.08.2021; 

9.3. Anexa nr.3 – Raportul Directorului General privind execuția Contractului de Mandat, 

schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta 

performanțele societății sau perspectivele sale strategice, operatiunile întreprinse pe 

perioada 01.01.2021-30.06.2021 și cele avute în vedere pentru perioada urmatoare; 

9.4. Anexa nr.4 – Situația privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de 

Minprest Serv S.A. în condițiile art. 52 alin. 1.2 și alin (3) din OUG 109/2011 în intervalul 

01.04.2021 – 30.06.2021. 
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