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Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 
la  30  iunie 2022 (lei) 

 
 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Nr. 
Rd. 

Sold la  
01.01.2022 

Sold la 
30.06.2022 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE X   

I. IMOBILIZARI NECORPORALE X   

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

 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)  02 - - 
 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca 
acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)  03 

9.868 7.452 

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

 5. Avansuri (ct. 4094)  05 - - 

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 9.868 7.452 

II. IMOBILIZARI CORPORALE X   

 1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)  07 - - 

 2. Instala�ii tehnice �i ma�ini (ct. 213 +223-2813-2913)                   08 18.105 5.912 

 3. Alte instala�ii, utilaje �i mobilier (ct. 214+224-2814-2914)           09 265.952 375.681 

 4. Avansuri �i imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie (ct.231-2931+4093)  10 - - 

TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 284.057 381.593 

III. IMOBILIZARI FINANCIARE X   

 1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)  12 - - 

 2. Împrumuturi acordate entit��ilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)  13 - - 
 3. Ac�iuni de�inute la entit��ile asociate �i la entit��ile controlate în comun (ct. 
263- 2962-2963)   14 

- - 

 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea 
intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)  15 

- - 

 5. Investi�ii de�inute ca imobiliz�ri  (ct.265+2677-2964)                                    16 - - 

 6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)  17 28.689.596 47.384.437 

 7. Imobiliz�ri financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)  18 192.529.082 198.301.694 

TOTAL: (rd. 12 la 18) 19 221.218.678 245.686.131 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19) 
 

20 221.512.603 246.075.176 

B. ACTIVE CIRCULANTE X   

I. STOCURI X   

1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)              21 - - 

2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)  22 - - 

TOTAL: (rd. 21 la 22) 23 - - 
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Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (continuare) 
la  30  iunie 2022 (lei) 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Nr. 
Rd. 

Sold la  
01.01.2022 

Sold la 
30.06.2022 

A B 1 2 

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai 
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 

X   

 1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-
2969*+4092+411+413+418-491)  

24 8.094.526 4.299.658 

 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)  25 - - 

 3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea 
intereselor de participare (ct. 453-4952)  

26 - - 

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

27 350.267 383.760 

 5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)  28 - - 

TOTAL: (rd. 24 la 28) 29 8.444.793 4.683.418 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT X   

 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)  30 - - 

 2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-
596-598)  

31 52.738.982 18.794.921 

 3. Investi�ii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 
526+527-528-529)  

32 19.687.381 14.078.960 

TOTAL: (rd. 30 la 32) 33 72.426.363 32.873.881 

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411 
+5412+542) 

34 207.593 151.607 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34) 35 81.078.749 37.708.906 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)    36 228.015 467.518 

1. Sume de reluat într-o perioad� de pân� la un an (din ct. 471) 37 135.283 419.970 

2. Sume de reluat într-o perioad� mai mare de un an (din ct. 471) 38 92.732 47.548 

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 
UN AN 

X   

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 
1614+1615+1617+1618+1681-169)  

39 - - 

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

40 - - 

3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)  41 - - 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)  42 837.546 900.753 

5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  43 - - 

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  44 - - 

7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de 
participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  

45 - - 

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale 
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 
427+4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 
4428***+444***+446***+447***+4481+4551 4558+ 456***+457+ 
4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197) 

46 4.443.859 1.213.473 
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Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (continuare) 
la  30  iunie 2022 (lei) 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Nr. 
Rd. 

Sold la  
01.01.2022 

Sold la 
30.06.2022 

A B 1 2 

TOTAL: (rd. 39 la 46) 47 5.281.405 2.114.226 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE 
NETE (rd. 35 +37-47-73-76) 

48 75.932.627 36.014.650 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) 49 297.537.962 282.137.374 

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN 
 

X   

 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 
1614+1615+1617+1618+1681-169)  50 

- - 

 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  51 

- - 

 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)  52 - - 

 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)  53 - - 

 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)  54 - - 

 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  55 - - 

 7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de 
participare (ct.1663+1686+2692+453***)  56 

- - 

 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale 
(ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 
+4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 
4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 
4581+462+473*** +509+5186+5194+5195+5196+5197) 
++ 

57 

- - 

TOTAL: (rd. 50 la 57) 58 - - 

H. PROVIZIOANE X   

1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 
60+61) din care: 59 

209.272.153 209.272.153 

1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501) 60 209.272.153 209.272.153 

1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502) 61 - - 

 1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii 
ocupationale (ct. 1503) 61.1 

- - 

2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care: 62 1.764.174 849.987 

2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511) 63 - - 

2.2. Provizioane pentru garan�ii acordate clien�ilor (ct. 1512) 64 - - 

2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) 65 - - 

2.4. Provizioane pentru pensii �i obliga�ii similare, altele decât cele prev�zute la 
provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515) 66 

15.043 15.043 

2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 - - 

2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517) 68 - - 

2.7. Alte provizioane (ct. 1518) 
 

69 1.749.131 834.944 

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) 70 211.036.327 210.122.140 

I. VENITURI IN AVANS (rd. 72+75) din care: 71 - - 

1. Subven�ii pentru investi�ii (ct. 475) (rd. 73+74) din care: 72 - - 
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Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (continuare) 
la  30  iunie 2022 (lei) 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Nr. 
Rd. 

Sold la  
01.01.2022 

Sold la 
30.06.2022 

A B 1 2 

1.1 Sume de reluat într-o perioad� de pân� la un an (din ct. 475) 73 - - 

1.2 Sume de reluat într-o perioad� mai mare de un an (din ct. 475) 74 -  

2. Venituri înregistrate în avans ( ct. 472) (rd. 76 + 77) din care: 75 - - 

2.1.Sume de reluat într-o perioad� de pân� la un an (din ct. 472) 76 - - 

2.2. Sume de reluat într-o perioad� mai mare de un an (din ct. 472) 77 - - 

Fond comercial negativ (ct. 2075) 78 - - 

J. CAPITAL SI REZERVE X   

I. CAPITAL din care: X   

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 79 51.800.000 51.800.000 

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 80 - - 

3. Alte elemente de ca9+8010pitaluri proprii (ct. 103) X   

Sold C 81 - - 

Sold D 82 - - 

TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82) 83 51.800.000 51.800.000 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 84 - - 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 85 - - 

IV. REZERVE X   

1. Rezerve legale (ct. 1061) 86 9.030.602 9.030.602 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 87 - - 

3. Alte rezerve (ct. 1068) 88 - - 

4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private 
(ct. 1069) 

89 - - 

TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89) 90 9.030.602 9.030.602 

5. Ac�iuni proprii (ct. 109) 91 - - 

6. Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 92 - - 

7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 93 - - 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117) X   

Sold C 94 - - 

Sold D 95 14.298.134 - 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR  (ct. 121) X   

Sold C 96 42.344.311 11.184.632 

Sold D 97 - - 

Repartizarea profitului (ct. 129) 98 2.375.144 - 

VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-
95+96-97-98) 

99 86.501.635 72.015.234 

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, 

Numele �i prenumele Ichim Virgiliu Pompiliu    Numele �i prenumele  Visan Adrian 
   Maruster Mioara 

Semn�tura ........................    Calitatea2) Director General Adjunct 
    Semn�tura ........................ 
�tampila unit��ii        Nr. de înregistrare în organismul profesional 

Adrian Visan
Digitally signed by Adrian Visan 

Date: 2022.08.10 10:01:45 

+03'00'

Mioara Maruster
Digitally signed by Mioara 

Maruster 

Date: 2022.08.10 13:26:44 +03'00'

Virgiliu-Pompiliu 

Ichim

Digitally signed by Virgiliu-

Pompiliu Ichim 

Date: 2022.08.10 15:52:27 +03'00'
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Contul de profit si pierdere 
la data de 30 iunie 2022 (lei) 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Nr. 
Rd. 

Realiz�ri aferente perioadei de 
raportare 

Precedenta Curenta 

A B 1 2 

VENITURI DIN EXPLOATARE x   
1. Cifra de afaceri net� (rd. 02 la 03) 1 65.644.214 45.440.704 

a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) , (rd. 
2.1+2.2+2.3+2.4) din care: 

2 65.644.214 45.440.704 

a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2) 2.1 65.644.214 45.440.704 
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd.2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 
2.1.1.3 + 2.1.1.4) 

2.1.1 61.946.377 41.392.804 

a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd.2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2) 2.1.1.1 61.946.312 41.392.668 

a1.1.1.1) Comision de administrare din contribu�ii pl�tite - Pilon 2 (ct.704111) 2.1.1.1.1 5.041.132 5.548.426 
a1.1.1.2).Comision de administrare din activul net al fondului de pensii 
administrat privat - Pilon 2 (ct.704112) 

2.1.1.1.2 56.905.180 35.844.242 

a1.1.2) Penalit��i de transfer - Pilon 2 (ct.70412)  2.1.1.2 65 136 
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)  2.1.1.3 - - 

a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414) 2.1.1.4 - - 
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd.2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 
2.1.2.3 + 2.1.2.4) 

2.1.2 3.697.837 4.047.900 

a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd.2.1.2.1.1 + 
2.1.2.1.2) 

2.1.2.1 3.697.837 4.047.862 

a1.2.1.1) Comision de administrare din contribu�ii pl�tite - Pilon 3 (ct. 
704211) 

2.1.2.1.1 277.717 408.679 

a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii 
facultative - Pilon 3 (ct. 704212) 

2.1.2.1.2 3.420.120 3.639.183 

a1.2.2) Penalit��i de transfer - Pilon 3 (ct. 70422) 2.1.2.2 - 38 

a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)  2.1.2.3 - - 
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424) 2.1.2.4 - - 
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���������� - - 

������������&�
"����	������
�

�������������	�

�������
�	���������������� �������� - - 
a2) Venituri din studii �i cercet�ri (ct.705)  2.2 - - 
a3) Venituri din redeven�e, loca�ii de gestiune �i chirii (ct.706) 2.3 - - 
a4) Venituri din activit��i diverse (ct.708) 2.4 - - 
b) Venituri din subven�ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) 3 - - 

2. Venituri din produc�ia de imobiliz�ri (ct. 721+722) 4 - - 
3. Alte venituri din exploatare (ct. 755+758) 5 1.150 32.043 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05) 6 65.645.364 45.472.747 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE x   

4. Cheltuieli cu materialele �i alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) 7 103.698 114.257 
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Contul de profit si pierdere (continuare) 
a data de 30 iunie 2022 (lei) 

 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Nr. 
Rd. 

Realiz�ri aferente perioadei 
de raportare 

Precedenta Curenta 

A B 1 2 

a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) 8 3.460 9.022 

b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609) 9 49.899 56.899 

c) Alte cheltuieli externe (cu energia �i apa) (ct. 605-741) 10 50.339 48.336 
5. Cheltuieli suportate de administrator în leg�tur� cu activitatea de administrare a 
fondului de pensii private (ct.620) 

11 2.673.909 2.765.752 

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14) 12 4.496.551 4.768.719 

a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644) 13 4.292.021 4.536.030 

b) Cheltuieli cu asigur�rile �i protec�ia social� (ct. 645+646) 14 204.530 232.689 

7. Ajust�ri 15   

a) Ajust�ri de valoare privind imobiliz�rile corporale �i necorporale (rd. 17-18) 16 96.982 121.731 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817) 17 96.982 121.731 

a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815) 18 - - 

b) Ajust�ri de valoare privind activele circulante (rd. 20-21) 19 - 945 

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 20 - 945 

b.2) Venituri (ct. 754+7814) 21 - - 

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25) 22 11.616.128 10.486.094 
a) Cheltuieli privind presta�iile externe (ct. 
611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 

23 4.052.032 4.742.648 

b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe �i v�rs�minte asimilate (ct. 635) 24 7.528.706 5.627.062 

c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658) 25 35.390 116.384 

9. Ajust�ri privind provizioanele (rd. 27 - 28) 26 43.262.908 (914.188) 

a) Cheltuieli (ct. 6812) 27 44.516.224 511.722 

b) Venituri (ct. 7812) 28 1.253.316 1.425.910 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 
22+ 26) 

29 62.250.176 17.343.310 

10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
         

 

- Profit (rd. 06-29) 30 3.395.188 28.129.437 

- Pierdere (rd. 29-06) 31 - - 

VENITURI FINANCIARE  - - 

11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) 32 - - 

- din care, veniturile ob�inute de la entit��ile afiliate 33 - - 

12. Alte dobânzi de încasat �i venituri similare (ct. 766) 34 5.863.460 6.024.387 

- din care, veniturile ob�inute de la entit��ile afiliate 35 - - 

13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 36 3.385.767 205.989 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36) 37 9.249.227 6.230.376 

CHELTUIELI FINANCIARE    
14. Ajustarea valorii imobiliz�rilor financiare �i a investi�iilor financiare de�inute ca 
active circulante (rd. 39-40) 

38 - - 

Cheltuieli (ct. 686) 39 - - 

Venituri (ct. 786) 40 - - 
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Contul de profit si pierdere (continuare) 
la data de 30 iunie 2022 (lei) 

 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Nr. 
Rd. 

Realiz�ri aferente perioadei 
de raportare 

Precedenta Curenta 

A B 1 2 

15. Dobânzi de pl�tit �i alte cheltuieli similare (ct. 666) 41 - - 

- din care, cheltuieli în rela�ia cu entit��ile afiliate 42 - - 

16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 43 6.056.711 20.821.691 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43) 44 6.056.711 20.821.691 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA    

- Profit (rd. 37-44) 45 3.192.516 - 

- Pierdere (rd. 44-37) 46 - 14.591.315 

VENITURI TOTALE (rd. 06+37) 47 74.894.591 51.703.123 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+44) 48 68.306.887 38.165.001 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA    

- Profit (rd. 47-48) 49 6.587.704 13.538.122 

- Pierdere (rd. 48-47) 50 - - 

 Impozitul pe profit (ct. 691) 51 - 2.353.490 

 Alte impozite (ct. 698) 52 - - 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(�) A EXERCI�IULUI FINANCIAR:    

- Profit (rd. 49-51-52) 53 6.587.704 11.184.632 

- Pierdere (rd. 50+51+52) 54 - - 

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, 
  

Numele �i prenumele Ichim Virgiliu Pompiliu 

 

   Numele �i prenumele      Visan Adrian 
           
   Maruster Mioara 
   Calitatea2) Director General Adjunct 

Semn�tura ........................  

            
   Semn�tura ........................ 
  

�tampila unit��ii          Nr. de înregistrare în organismul profesional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrian Visan Digitally signed by Adrian Visan 

Date: 2022.08.10 10:01:21 +03'00'

Mioara 

Maruster

Digitally signed by 

Mioara Maruster 

Date: 2022.08.10 

13:27:17 +03'00'

Virgiliu-Pompiliu Ichim
Digitally signed by Virgiliu-

Pompiliu Ichim 

Date: 2022.08.10 15:52:50 +03'00'
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DATE INFORMATIVE 

la data de 30.06.2022 
 

I. Date privind rezultatul înregistrat 
Nr. 
rd. 

Nr. unit��i Sume 

A B 1 2 

Unit��i care au înregistrat profit 01 1 11.184.632 

Unit��i care au înregistrat pierdere 02 -   -   

Unit��i care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03                             -                           -   

II. Date privind pl��ile restante 
Nr. 
rd. 

Total Din care: 

    
(col. 2 + 

3) 

Pentru 
activitate
a curent� 

Pentru activitatea de 
investi�ii 

A B 1 2 3 

Pl��i restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04            -                 -                             -   

Furnizori restan�i – total (rd. 06 la 08), din care: 05            -                 -                             -   

- peste 30 de zile 06            -                 -                             -   

- peste 90 de zile 07            -                 -                             -   

- peste 1 an 08            -                 -                             -   
Obliga�ii restante fa�� de bugetul asigur�rilor sociale – total (rd. 10 
la 14), din care: 

09            -                 -                             -   

- contribu�ii pentru asigur�ri sociale de stat datorate de 
angajatori, salaria�i �i alte persoane asimilate 

10            -                 -                             -   

- contribu�ii pentru fondul asigur�rilor sociale de s�n�tate 11            -                 -                             -   

- contribu�ia pentru pensia suplimentar� 12            -                 -                             -   

- contribu�ii pentru bugetul asigur�rilor pentru �omaj 13            -                 -                             -   

- alte datorii sociale 14            -                 -                             -   

Obliga�ii restante fa�� de bugetele fondurilor speciale �i alte fonduri  15            -                 -                             -   

Obliga�ii restante fa�� de al�i creditori 16            -                 -                             -   

Impozite �i taxe nepl�tite la termenul stabilit la bugetul de stat 17            -                 -                             -   

Impozite �i taxe nepl�tite la termenul stabilit la bugetele locale 18            -                 -                             -   

Credite bancare nerambursate la scaden�� - total 19            -                 -                             -   

- restante dup� 30 de zile 20            -                 -                             -   

- restante dup� 90 de zile 21            -                 -                             -   

- restante dup� 1 an 22            -                 -                             -   

Dobânzi restante 23            -                 -                             -   

III. Num�r mediu de salaria�i 
Nr. 
rd. 

30 iunie 2021  30 iunie 2022 

A B 1 2 

Num�r mediu de salaria�i 24 49 48 
Num�rul efectiv de salaria�i existen�i la sfâr�itul perioadei, respectiv 
la data de 30 iunie 

25 55 52 

IV. Dobânzi, dividende �i redeven�e pl�tite în cursul perioadei 
de raportare. Subven�ii încasate �i crean�e restante 

Nr. 
rd. 

Sume 

A B 1 
Venituri brute din dobânzi pl�tite c�tre persoanele fizice 
nerezidente, din care: 

26                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 27                                                           -   
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Venituri brute din dobânzi pl�tite c�tre persoanele fizice 
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

28                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 29                                                           -   
Venituri brute din dobânzi pl�tite c�tre persoane juridice 
nerezidente, din care: 

30                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 31                                                           -   
Venituri brute din dobânzi pl�tite c�tre persoane juridice asociate 
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

32                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 33                                                           -   

Venituri brute din dividende pl�tite c�tre persoane fizice 
nerezidente, din care: 

34                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 35                                                           -   

Venituri brute din dividende pl�tite c�tre persoane fizice nerezidente 
din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

36                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 37                                                           -   

Venituri brute din dividende pl�tite c�tre persoane juridice 
nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, din care: 

38                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 39                                                           -   

Venituri brute din redeven�e pl�tite c�tre persoane fizice nerezidente, 
din care: 

40                                                           -   

- impozitul datorat la bugetul de stat 41                                                           -   

Venituri brute din redeven�e pl�tite c�tre persoane fizice nerezidente 
din state membre ale Uniunii Europene, din care: 

42   

- impozitul datorat la bugetul de stat 43   

Venituri brute din redeven�e pl�tite c�tre persoane juridice 
nerezidente, din care: 

44   

- impozitul datorat la bugetul de stat 45   
Venituri brute din redeven�e pl�tite c�tre persoane juridice asociate 
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

46   

- impozitul datorat la bugetul de stat 47   
Redeven�e pl�tite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din 
domeniul public, primite în concesiune, din care: 

48                                                           -   

- redeven�e pentru bunurile din domeniul public   pl�tite la 
bugetul de stat 

49                                                           -   

Redeven�� minier� pl�tit� la bugetul de stat 50                                                           -   

Redeven�� petrolier� pl�tit� la bugetul de stat 51   

Chirii pl�tite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 52   
Venituri brute din servicii pl�tite c�tre persoane nerezidente, din 
care: 

53 267.931 

- impozitul datorat la bugetul de stat 54 - 
Venituri brute din servicii pl�tite c�tre persoane nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

55 222.863 

- impozitul datorat la bugetul de stat 56 - 

Subven�ii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57                                                           -   

- subven�ii încasate în cursul perioadei de raportare aferente 
activelor 

58                                                           -   

- subven�ii aferente veniturilor, din care: 59                                                           -   

                   - subven�ii pentru stimularea ocup�rii for�ei de munc� 60                                                           -   
Crean�e restante, care nu au fost încasate la termenele prev�zute în 
contractele comerciale �i/sau în actele normative în vigoare  

61                                                           -   

- crean�e restante de la entit��i din sectorul majoritar sau 
integral de stat 

62                                                           -   

- crean�e restante de la entit��i din sectorul privat 63                                                           -   

V. Tichete de mas�  
Nr. 
rd. 

Sume 

A B 1 
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Contravaloarea tichetelor de mas� acordate salaria�ilor 64 103.100  
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare  

Nr. 
rd. 

30 iunie 2021  30 iunie 2022 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 65                             -                             -   

- dup� surse de finan�are, din care: 66     

- din fonduri publice 67                             -                             -   

- din fonduri private  68                             -                             -   

- dup� natura cheltuielilor, din care: 69                             -                             -   

                      - cheltuieli curente 70                             -                             -   

                      - cheltuieli de capital 71                             -                             -   

VII. Cheltuieli de inovare  
Nr. 
rd. 

30 iunie 2021  30 iunie 2022 

A B 1 2 

 Cheltuieli de inovare  72                             -                             -   

VIII. Alte informa�ii  
Nr. 
rd. 

30 iunie 2021  30 iunie 2022 

A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobiliz�ri necorporale (ct. 4094) 73  -                            -   

Avansuri acordate pentru imobiliz�ri corporale  74  -                            -   

Imobiliz�ri financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75 223.632.986 245.686.131 

Ac�iuni de�inute la entit��ile afiliate, interese de participare, alte 
titluri imobilizate �i obliga�iuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din 
care: 

76 - - 

- ac�iuni cotate emise de reziden�i 77 - - 

- ac�iuni necotate emise de reziden�i 78 - - 

- p�r�i sociale emise de reziden�i 79 - - 

- obliga�iuni emise de reziden�i 80 - - 

- ac�iuni emise de organismele de plasament colectiv emise de 
reziden�i 

81 - - 

- ac�iuni �i p�r�i sociale emise de nereziden�i 82 - - 

- obliga�iuni emise de nereziden�i  83 - - 

Crean�e imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84 223.632.986 245.686.131 

- crean�e imobilizate în lei �i exprimate în lei, a c�ror 
decontare se face în func�ie de cursul unei valute  

85 223.632.986 245.686.131 

- crean�e imobilizate în valut�  86 - - 

Crean�e comerciale, avansuri acordate pentru cump�r�ri de bunuri 
de natura stocurilor acordate furnizorilor �i alte conturi asimilate, în 
sume brute, din care:  

87 11.374.966 4.299.658 

 - crean�e comerciale externe, avansuri acordate pentru 
cump�r�ri de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor 
externi �i alte conturi asimilate, în sume brute     

88 - - 

Crean�e comerciale neîncasate la termenul stabilit 89 - - 

Crean�e în leg�tur� cu personalul �i conturi asimilate  90 - - 

Crean�e în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale �i bugetul 
statului, (rd. 92 la 96), din care: 

91 671.880 383.760 

- crean�e în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale  92 317.372 381.429 

- crean�e fiscale în leg�tur� cu bugetul statului  93 354.508 2.331 

- subven�ii de încasat  94 - - 

- fonduri speciale - taxe �i v�rs�minte asimilate  95 - - 

- alte crean�e în leg�tur� cu bugetul statului  96 - - 

Crean�ele entit��ii în rela�iile cu entit��ile din grup  97 - - 
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Crean�e în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale �i bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit 

98 - - 

Crean�e din opera�iuni cu instrumente derivate  99 - - 

Alte crean�e, (rd. 101 la 103), din care: 100 437.560 467.517 

- decont�ri cu entit��ile asociate �i entit��ile controlate în 
comun, decont�ri cu ac�ionarii privind capitalul �i decont�ri din 
opera�iuni în participa�ie  

101 - - 

- alte crean�e în leg�tur� cu persoanele fizice �i persoanele 
juridice, altele decât crean�ele în leg�tur� cu institu�iile publice 
(institu�iile statului),  

102 437.560 467.517 

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii �i 
nedecontate pân� la data de 30 iunie  

103 - - 

Dobânzi de încasat, din care: 104 - - 

- de la nereziden�i 105 - - 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici  106 - - 

Investi�ii pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care: 107 116.888.245 32.873.852 

- ac�iuni cotate emise de reziden�i 108 - - 

- ac�iuni necotate emise de reziden�i 109 - - 

- p�r�i sociale emise de reziden�i 110 - - 

- obliga�iuni emise de reziden�i 111 - - 
- ac�iuni emise de organismele de plasament   colectiv 

rezidente  
112 - - 

- titluri de stat 113 - - 

- ���������	
��
���������������� 114 116.888.245 32.873.852 

Alte valori de încasat  115 - - 

Casa în lei �i în valut�, din care: 116 - - 

- în lei  117 - - 

- în valut�  118 - - 

Conturi curente la b�nci în lei �i în valut� (rd. 120+ 122), din care: 119 342.289 151.636 

- în lei, din care: 120 138.171 82.692 

- conturi curente în lei deschise la b�nci nerezidente 121 - - 

- în valut�, din care: 122 204.118 68.944 

- conturi curente în valut� deschise la b�nci nerezidente 123 - - 

Alte conturi curente la b�nci �i acreditive (rd. 125 +126), din care: 124 - - 
- sume în curs de decontare, acreditive �i alte valori de încasat, 

în lei  
125 - - 

- sume în curs de decontare �i acreditive în valut�  126 - - 
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 
+ 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 
174+ 180), din care: 

127 2.782.732 2.114.226 

Împrumuturi din emisiuni de obliga�iuni, în sume brute, (rd. 129 + 
130), din care: 

128 - - 

- în lei 129  -                            -   

- în valut�  130  -                            -   

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obliga�iuni, în 
sume brute, (rd. 132 + 133), din care: 

131  -                            -   

- în lei 132  -                            -   

- în valut�  133  -                            -   

Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care: 134  -                            -   

- în lei  135  -                            -   

- în valut�  136  -                            -   
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 
138 + 139), din care: 

137  -                            -   
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- în lei  138  -                            -   

- în valut�  139  -                            -   

Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141+ 142), din care: 140  -                            -   

- în lei 141  -                            -   

- în valut� 142  -                            -   

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 
144 + 145), din care: 

143  -                            -   

- în lei 144  -                            -   

- în valut� 145  -                            -   

Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care: 146  -                            -   

- în lei  147  -                            -   

- în valut�  148  -                            -   

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 
151), din care: 

149  -                            -   

- în lei  150  -                            -   

- în valut�  151  -                            -   

Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care: 152  -                            -   

- în lei  153  -                            -   

- în valut�  154  -                            -   
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 
156 + 157), din care: 

155  -                            -   

- în lei  156  -                            -   

- în valut�  157  -                            -   

Credite de la trezoreria statului �i dobânzile aferente   158  -                            -   

Alte împrumuturi �i dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care: 159  -                            -   

- în lei �i exprimate în lei, a c�ror decontare se face în func�ie 
de cursul unei valute  

160  -                            -   

- în valut�  161  -                            -   

Alte împrumuturi �i datorii asimilate, din care: 162 - - 

              - valoarea concesiunilor primite  162a  -                            -   

Datorii comerciale, avansuri primite de la clien�i �i alte conturi 
asimilate, în sume brute, din care: 

163 826.779 900.753 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clien�i 
externi �i alte conturi asimilate, în sume brute  

164 115.243 180.546 

Datorii în leg�tur� cu personalul �i conturi asimilate 165 310.407 302.687 

Datorii în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale �i bugetul 
statului, (rd. 167 la 170), din care: 

166 1.484.803 796.505 

- datorii în leg�tur� cu bugetul asigur�rilor sociale  167 218.405 222.822 

- datorii fiscale în leg�tur� cu bugetul statului  168 41.113 49.843 

- fonduri speciale – taxe �i v�rs�minte asimilate  169 1.225.285 523.840 

- alte datorii în leg�tur� cu bugetul statului  170 - - 

Datoriile entit��ii în rela�iile cu entit��ile din grup  171 - - 

Sume datorate ac�ionarilor  172 - - 

Datorii din opera�iuni cu instrumente derivate  173 - - 

Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care: 174 160.743 114.281 
- decont�ri cu entit��ile asociate �i entit��ile controlate în 

comun, decont�ri cu ac�ionarii privind capitalul, dividende �i 
decont�ri din opera�iuni în participa�ie   

175 123 - 

- alte datorii în leg�tur� cu persoanele fizice �i persoanele 
juridice, altele decât datoriile în leg�tur� cu institu�iile publice 
(institu�iile statului) 

176 160.620 114.281 

- subven�ii nereluate la venituri  177 - - 
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- v�rs�minte de efectuat pentru imobiliz�ri financiare �i 
investi�ii pe termen scurt  

178 - - 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la 
clien�i  

179 - - 

Dobânzi de pl�tit  180 - - 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici  181 - - 

Capital subscris v�rsat, din care:  182 141.855.000 51.800.000 

- ac�iuni cotate 183 - - 

- ac�iuni necotate 184 141.855.000 51.800.000 

- p�r�i sociale 185 - - 

- capital subscris v�rsat de nereziden�i  186 - - 

Brevete �i licen�e  187 3.371.926 3.380.869 

IX. Informa�ii privind cheltuielile cu colaboratorii 
Nr. 
rd. 

30 iunie 2021  30 iunie 2022 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii  188                             -                             -   

X. Capital social v�rsat  
Nr. 
rd. 

30 iunie 2021  30 iunie 2022 

 
Suma 

(Col. 1) 

% 
(Col. 

2) 

Suma 
(Col. 1) 

% 
(Col. 

2) 

Capital social v�rsat (rd. 190 + 194 + 195+ 196), din care: 189 141.855.000  100% 141.855.000  100% 

- de�inut de societ��i comerciale cu capital de stat, din care: 190  -   -   -   -  

- cu capital integral de stat; 191  -   -   -   -  

- cu capital majoritar de stat; 192  -   -   -   -  

- cu capital minoritar de stat; 193  -   -   -   -  

- de�inut de societ��i comerciale cu capital privat  194 141.855.000  100% 51.800.000  100% 

- de�inut de persoane fizice 195  -   -   -   -  

- de�inut de alte entit��i 196  -   -   -   -  

XI. Crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice  
Nr. 
rd. 

 Sume  

A B 30 iunie 2021  30 iunie 2022 
Crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 
nominal�), din care: 

197  -   -  

- crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 198  -   -  
Crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de 
achizi�ie), din care: 

199  -   -  

- crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 200  -   -  

 
ADMINISTRATOR, 
 
Numele �i prenumele Ichim Virgiliu Pompiliu 

 
ÎNTOCMIT, 

 
  

 

 Numele �i prenumele      Visan Adrian 
           
 Maruster Mioara 

Semn�tura ........................  Calitatea2) Director General Adjunct   

�tampila unit��ii     

            
 Semn�tura ........................ 
  

 
   Nr. de înregistrare în organismul profesional 
  

 
 

Adrian Visan Digitally signed by Adrian Visan 

Date: 2022.08.10 10:02:11 +03'00'

Mioara 

Maruster

Digitally signed by 

Mioara Maruster 

Date: 2022.08.10 13:27:59 

+03'00'

Virgiliu-Pompiliu 

Ichim

Digitally signed by Virgiliu-

Pompiliu Ichim 

Date: 2022.08.10 15:53:14 +03'00'


