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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

AL   TERMO CALOR CONFORT  S.A.  
 01.01.2018 – 30.06.2018 

 
 

CAPITOLUL 1. PREZENTARE  TERMO CALOR CONFORT S.A. 

Date de identificare a societăţii 
 Denumirea completă:  Termo Calor Confort  S.A. 
 Adresa: 

Localitatea:  Piteşti 
Strada:  Calea Bucureşti 
Bloc:  U4, Mezanin 
Cod poştal:  110134 
Telefon:  (0248) 222.956 
Fax:   (0248) 222.965 
E-mail:  office@termopitesti.ro 
Website: www.termopitesti.ro 
 

 Forma juridică: societate comercială pe acţiuni 
 Numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului:  J03/880/10.09.2010 
 Codul fiscal:  RO 27374805 
 Domeniul de activitate preponderent: Cod CAEN: 3530 
 Obiect de Activitate – Furnizare de abur şi aer condiţionat 
 Modul de constituire:  Termo  Calor  Confort  S.A. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Piteşti nr. 283/12.08.2010. 
 Cont IBAN: RO50BREL000200128363100 deschis la Libra Bank - Agenţia Piteşti; 
 Cont Escrow: RO23BREL0002001283630101 deschis la Libra Bank - Agenţia Piteşti; 
 Cont IBAN: RO12RZBR0000060013039693 deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Piteşti; 
 Cont Trezorerie: RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria municipiului Piteşti; 
 Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul 20517/ 22.06.2011 

Capitalul social şi structura acţionariatului 
 
 Capital social: 9.539.000 lei 
 Acţiuni: 

Valoarea nominală a acţiunilor 9.539.000 lei 
Număr total de acţiuni    953.900 
Tipul acţiunilor nominative 

 Structura acţionariatului (conform certificatului de înregistrare de menţiuni la ORC nr.  
50831/19.11.2015): 

Acţionari %  
din capitalul social 

Nr. acţiuni Valoarea totală  
(lei) 

Municipiul Piteşti 99,7274 951.300 9.513.000 
Oraşul Topoloveni 0,1363     1.300      13.000 
Comuna Mărăcineni 0,1363     1.300       13.000 
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 Obiectul de activitate al societăţii 
 

Principalul obiect de activitate al S.C. Termo Calor Confort S.A. este producerea, transportul, 
distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru consumatorii racordaţi la sistemul de alimentare 
centralizată cu energie termică din municipiul Piteşti şi comuna Mărăcineni, în conformitate cu 
prevederile contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare 
de energie termică în sistem centralizat ,,TERMOSERV ARGEŞ”. 

Licenţe şi autorizaţii 
 Licenţa nr. 3509/16.12.2015 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru serviciul public de alimentare cu 
energie termică, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare, valabilă până la 
16.12.2020 

 Licenţa nr. 968/28.10.2010 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei pentru producerea de energie termică 

 Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010 acordată de Agenţia Regională 
pentru Protecţia Mediului Piteşti 

Istoricul societăţii 
În anul 2002, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 90/16.04.2002, S.C. 

Termoficare 2000 S.A., societate comercială pe acţiuni, de interes local, înfiinţată prin divizarea 
regiei REGOTRANS, a preluat centralele electrice de termoficare CET Piteşti Sud şi CET Piteşti 
Găvana, care au fost transferate de la S.C. Termoelectrica S.A. Bucureşti în baza H.G. nr. 
104/07.02.2002. 

În conformitate cu Sentinţa nr. 685/F/30.06.2009, pronunţată de Tribunalul Comercial Argeş 
în dosarul nr. 873/1259/2008, S.C. Termoficare 2000 S.A. Piteşti, operatorul serviciului public de 
alimentare cu energie termică a fost declarat în faliment începând cu data de 01.07.2009.  

Pentru asigurarea continuităţii serviciului, prin Hotărârea Consiliul Local nr. 290/06.07.2009, 
a fost înfiinţat şi organizat Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Piteşti (S.P.L.T.), prin 
gestiune directă, în subordinea Consiliului Local Piteşti. S.P.L.T. a reluat furnizarea energiei termice 
in municipiul Piteşti începând cu data de 16.07.2009.  
 În anul 2010, localităţile Piteşti, Topoloveni, Bascov şi ulterior Mărăcineni s-au asociat 
constituind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de producere, 
transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat ,,TERMOSERV ARGEŞ”. 
Această asociaţie a fost constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-
teritoriale membre şi a primit mandatul consiliilor locale ale localităţilor, să concesioneze operatorului 
S.C. Termo Calor Confort S.A., prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, bunurile care sunt 
utilizate pentru prestarea serviciului. 
          Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 283/12.08.2010, urmare a aplicării 
prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare s-a înfiinţat operatorul 
regional de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat,  
Termo Calor Confort S.A.                    
         Începând cu data de 16.09.2010 toate drepturile şi toate obligaţiile corespunzătoare activului 
şi pasivului au fost preluate de către Termo Calor Confort S.A. de la Serviciul Public Local de 
Termoficare al Municipiului Piteşti şi s-a subrogat în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din  
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raporturile juridice ale Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Piteşti în raport cu terţii, 
pentru domeniul său de activitate. 

Prezentarea generală a capacităţilor de producţie  
 

S.C. Termo Calor Confort S.A. desfăşoară activităţile: 
 producerea energiei termice 
 transportul energiei termice 
 distribuţia căldurii şi apei cade de consum; 
 furnizarea de căldură şi apă caldă de consum 
 distribuţia energiei electrice 

 
S.C. Termo Calor Confort S.A. are în administrare / exploatare următoarele obiective: 
 
Capacităţi de producţie: 

 
Până în luna iunie 2009 producţia de energie electrică şi termică s-a realizat în CET Sud şi 

CET Găvana în regim de cogenerare.  
           Începând cu luna iulie 2009, la reluarea activităţii de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice în municipiul Piteşti (faliment S.C. Termoficare 2000 S.A.), s-a luat o 
măsură organizatorică, fără costuri suplimentare şi anume funcţionarea cu o singură sursă de 
producere a energiei termice, respectiv CET Găvana, care era o sursă mai flexibilă, a cărei producţie 
a putut fi reglată mai uşor în funcţie de cerere.  
           Oprirea CET Găvana (la sfârşitul lunii mai 2014) şi funcţionarea numai cu centrale termice de 
zonă şi cvartal a avut ca principal obiectiv reducerea consumurilor energetice, ca o condiţie esenţială 
a realizării unui echilibru financiar, astfel încât să se reuşească menţinerea în funcţiune a sistemului 
de alimentare centralizată cu energie termică a populaţiei din municipiul Piteşti, în condiţii de 
eficienţă energetică şi economică. 

In prezent, la CET Piteşti Sud este asigurată paza şi este prestat serviciul de distribuţie cu 
energie electrică  pentru OMV Petrom - Sucursala ARPECHIM Piteşti, iar la CET Găvana,  începând 
cu data de 01.06.2014 activitatea de producţie a fost oprită şi este asigurată doar paza obiectivului. 
 
Centrale termice de zonă: 
 

Puterea termică instalată 
Puterea termică aflată în funcţiune 

Centrala 
de zonă 

Anul punerii 
în funcţiune 

[MW] 
1 2 3 

C.T. 202 2015 3,9 
C.T. 206 2015 1,8 
C.T. 401 2014 3,9 
C.T. 403 2013 2,1 
C.T. 404 2013 2,7 
C.T. 603 2010 5,1 
C.T. 608 2010 17,4 
C.T. 726 2013 1,2 
C.T. 910 2014 23,2 
C.T. 1004 2012 3 
C.T. 1005  2010 17,4 

Total - 81,7 
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Centrale termice de cvartal: 
 

Puterea termică instalată 
Puterea termică aflată în funcţiune 

Centrala de 
cvartal 

Anul 
punerii în 
funcţiune [MW] 

1 2 3 

C.T. Şcoala 9 2010 0,58 
C.T. 207 2015 4,2 
C.T. 405 2013 3,9 
C.T. 406 2013 1,8 
C.T. 504 2013 0,4 
C.T. 504’ 2013 0,8 
C.T. 507 2013 1,4 
C.T. 505 2014 0,3 
C.T. 509 2013 0,2 
C.T. 510  2013 1 
C.T. 511 2013 0,4 
C.T. 513 2013 1,8 
C.T. 517 2013 2,7 
C.T. 518 2013 0,3 
C.T. 521 2013 1,8 
C.T. 601 2010 3,6 
C.T. 602 2010 3 
C.T. 604 2010 1,4 
C.T. 610  2010 2,7 
C.T. 701 2013 0,8 
C.T. 707 2012 0,23 

C.T. 711-712 2011 7,2 
C.T. 713 2012 0,93 
C.T. 714 2012 3,3 
C.T. 715 2012 2,7 
C.T. 716 2012 2,2 
C.T. 717 2012 3,9 
C.T. 718 2012 5,4 
C.T. 722 2012 2,7 
C.T. 723 2012 2,7 
C.T. 724 2014 1,2 
C.T. 729 2012 0,46 
C.T. 801 2012 0,93 
C.T. 802 2012 0,7 
C.T. 803 2012 3,3 
C.T. 804 2012 0,46 
C.T. 805  2012 3,3 
C.T. 806 2011 3,9 
C.T. 807 2012 3,3 
C.T. 809 2013 1 
C.T. 810 2012 2,1 
C.T. 811 2013 2,7 
C.T. 1009 2013 3,9 
C.T. 1019 2013 0,2 
C.T. 1216 2009 3,3 
C.T. 1217 2009 2,52 

Total - 97,61 
 
În scopul creşterii eficienţei prin reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport 

energie termică, prin programul de investiţii „Reabilitarea SACET din municipiul Piteşti prin 
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transformarea punctelor termice în centrale termice” s-au realizat o serie de investiţii de 
modernizare şi transformare a punctelor termice în centrale termice. 

Investiţiile s-au derulat în mai multe etape fiind realizate cu fonduri alocate de la bugetul 
Primăriei Municipiului Piteşti şi din bugetul propriu al operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A. 

Prin implementarea programului de investiţii s-au realizat noi surse de producere a energiei 
termice amplasate la o distanţă mai mică de consumatori, pierderile de energie termică fiind mai 
mici, iar calitatea serviciului prestat fiind mai bună.  

Crearea de noi surse de producere a energiei termice (centrale termice) a condus la 
flexibilizarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) în ceea ce priveşte 
producerea energiei termice primare, prin alegerea schemelor de funcţionare, după cum urmează: 

 Centrale termice de zonă CTz – permit asigurarea energiei termice primare unui 
număr de cel puţin două puncte/module termice interconectate printr-o reţea de 
transport a agentului primar şi deservesc o anumită zonă de consumatori termici. 

 Centrale termice de cvartal CTcv – permit asigurarea energiei termice primare unui 
singur punct/modul termic sau unui singur consumator termic. 

În anul 2015 s-a finalizat programul de investiţii de transformare a punctelor termice în 
centrale termice, cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Piteşti punându-se în 
funcţiune C.T. 202, C.T. 206, C.T. 207. 

Pentru consumatorii termici racordaţi la SACET în comuna Mărăcineni, asigurarea energiei 
termice se realizează prin centrala termică de cvartal C.T. ICDP Mărăcineni.  

C.T. Mărăcineni blocuri este oprită, din cauza dispariţiei consumatorilor.  
 

         Reţelele primare de transport a energiei termice 
 
         Reţeaua urbană de transport a energiei termice de pe teritoriul municipiului Piteşti cuprinde 
magistrale, ramificaţii, racorduri. Aceasta totalizează o lungime de 20,214 Km. Diametrele 
conductelor sunt cuprinse între 80 şi 500 mm. Conductele sunt izolate cu vată minerală şi sunt 
amplasate subteran şi suprateran . 

Se apreciază un grad de uzură al reţelelor de transport de 50%.  
Pierderile tehnologice în reţelele primare sunt aprobate prin H.C.L. Piteşti nr. 233 / 

20.12.2012 la nivelul de 17,19%. 
Finalizarea investiţiilor şi punerea în funcţiune a centralelor termice a condus la: 

 scăderea regimului de presiune din reţeaua primară prin eliminarea alimentării P.T. -
urilor din zonele înalte sau îndepărtate ale oraşului, cu efect asupra reducerii  
pierderilor de apă; 

 secţionarea şi izolarea reţelei de transport, distantele de transport ale agentului 
termic s-au redus, dar conductele magistrale de transport ce vor rămâne în funcţiune 
au diametre  de până la 400 mm, ceea a condus la scăderea procentuală a 
pierderilor de energie termică; 

 creşterea gradului de siguranţă în alimentarea consumatorilor termici şi reducerea 
numărului de întreruperi; 

 reducerea consumului de combustibil şi a energiei electrice. 
Pentru reducerea pierderilor în reţeaua de transport şi asigurarea unui disponibil de presiune 

optim, cartierul Trivale, care se află situat la cea mai mare altitudine (+295 m) din municipiul Piteşti, 
este alimentat în perioada de vară din C.T. 603 sau C.T. 608, iar în sezonul rece funcţionează şi 
centralele termice C.T. 601, C.T. 602, C.T. 604 şi C.T. 610. Din aceleaşi considerente, reducerea 
pierderilor în reţeaua primară de transport în două extremităţi ale acesteia, cartierul Gârlei în partea 
de nord a oraşului şi cartierul Prundu în zona de Sud s-a pus în funcţiune centrale termice de cvartal 
şi zonă: C.T. 1216, C.T. 1217, respectiv C.T. 1005. C.T. 1005 alimentează cu energie termică 4 P.T.- 
uri din cartierul Prundu: P.T. 1004, P.T. 1005, P.T.1006 şi P.T. 1007. 
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Punctele termice şi reţelele secundare de distribuţie a energiei  termice 
  
        Sistemul de distribuţie a energiei termice cuprinde puncte termice şi module termice, 
conducte tur-retur de încălzire, conducte de apă caldă de consum şi conducte de recirculaţie.  
        Punctele termice au fost echipate în perioada 1998 – 2002 cu schimbătoare de căldură cu 
plăci de fabricaţie Alfa-Laval Suedia (tip M6, M10 si M15) şi VICARB România (tip V28 şi V45). 
Modulele termice au fost realizate în perioada 2002-2007 pentru alimentarea consumatorilor termici 
situaţi la distanţe mai mari de punctele termice, în vederea reducerii pierderilor în reţelele 
secundare.  

În intervalul 2008 – 2010 în vederea reducerii consumului de energie electrică, s-au montat 
84 de pompe de circulaţie cu turaţie variabilă. Gradul de automatizare al modulelor termice este de 
100%, iar al punctelor termice de 40%.  

Gradul de contorizare la nivel de branşament este de 100%. 
       Reţeaua secundară de distribuţie are o lungime totală de 228 km, amplasată subteran, cu 
diametre cuprinse în intervalul 25 - 250 mm. Tipul izolaţiei utilizate: clasică 56% şi preizolat 44%. 

Branşamentele sunt realizate până la punctul de delimitare cu consumatorii. Din totalul de 
3.114 branşamente, există pentru încălzire un număr de 1.527 branşamente, cu diametre între 20 – 
150 mm şi pentru apa caldă de consum un număr de 1.587, cu diametre între 20 – 100mm. 

Contorizarea consumului de apă caldă şi încălzire este realizată integral. 
 Pierderile tehnologice în reţelele de distribuţie sunt aprobate prin H.C.L. Piteşti nr. 233 / 
20.12.2012 la nivelul de 16,89%. 

În perioada 2005-2007 s-a realizat modernizarea şi reabilitarea circuitelor secundare de 
distribuţie a energiei termice aferente unui număr de 27 de puncte termice, astfel că în prezent 
aproximativ 44% din conductele secundare de distribuţie sunt realizate din ţeavă preizolată. Restul 
reţelelor de distribuţie sunt realizate în sistem clasic (ţeava OL-Zn şi izolaţie cu vată minerală). Uzura 
conductelor este apreciată la 55%. 
            
 Măsuri tehnice: 
- implementarea în continuare a unor scheme de funcţionare a P.T. - urilor şi C.T. - urilor care să 

asigure alimentarea corespunzătoare a consumatorilor; 
- eliminarea circuitelor ,,pirat” de adaos din puncte termice; 
- optimizarea funcţionării centralelor termice; 
- redimensionarea unor branşamente şi legături în circuitul secundar de termoficare; 
- analiza zilnică a consumurilor de gaze ale centralelor; 
- prelucrarea datelor de exploatare în şedinţele operative zilnice; 
- intervenţia operativă şi continuă la avarii; 
- redimensionarea şi înlocuirea buclelor de măsură la nivel de branşament; 
- implicarea personalului în efectuarea de probe şi măsurători la centrale termice; 
- achiziţionarea de bucle de măsură pentru citirea corectă a cantităţii de energie termică; 
- achiziţionare unui buldoexcavator necesar pentru intervenţii rapide în cazul avariilor apărute de 

circuitul primar şi secundar. 
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CAPITOLUL  II  INFORMATII DESPRE COMPONENŢA ŞI ACTIVITATEA CONSILIULUI  
                           DE ADMINISTRAŢIE 

 
Componenţa Consiliului de Administraţie 

 
Consiliul de administraţie al Termo Calor Confort S.A  a fost numit prin Hotărârile Adunării 

Generale a Acţionarilor nr.: 5/24.04.2013, 2/06.05.2015,  2/18.02.2016 şi 11/23.11.2017, în 
următoarea componenţă pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018: 
   1. Goncearu Horia Radu                        - Preşedinte (administrator neexecutiv şi independent); 
   2. Istrate Ion                     - Membru (administrator neexecutiv şi independent); 
   3. Ghiţă Marius                                    - Membru (administrator neexecutiv şi independent); 
   4. Rosiu Gheorghe            - Membru (administrator neexecutiv şi independent); 
   5. Stănică Dorin - Mirel                 - Membru (administrator neexecutiv şi independent); 
 
       

Îndeplinirea Planului de Administrare al Societăţii 
 

Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2017 - 2021, urmeaza a fi aprobat prin 
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a Termo Calor Confort S.A.   în luna mai 2018  iar 
obiectivele Consiliului de Administraţie/Administratorilor, pentru mandatul 2017 – 2021 sunt 
îndeplinite după cum urmează : 

 
  OBIECTIVE    Modalitate de indeplinire  

1 Iniţierea şi finalizarea procedurii de recrutare 
si selecţie a personalului din conducerea 
societăţii  in conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporatista a intreprinderilor publice 

Hotărarea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 
11/23.11.2017  cu privire la numirea membrilor in 
Consiliul de Administraţie  

 

2 Realizarea gestiunii curente a societăţii în 
conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii, 
Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale şi 
OUG 109/2011 privind guvernanţa 
corporatistă a întreprinderilor publice 

Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT 
S.A. a fost actualizat in conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 109/2011, urmand a primi avizul 
conform in şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitara TERMOSERV Argeş, 
conform prevederilor statutare. 
 

3 Asigurarea de  masuri pentru realizarea 
fluxului de disponibilităţi (cash flow) in 
vederea menţinerii echilibrului, solvabilitaţii si 
rentabilităţii societăţii 

Prin politica de administrare au fost asigurate 
integral resursele financiare necesare pentru 
desfăşurarea activităţii societăţii in anul  2017. 

4 Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli pe anul 2017 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societăţii pe anul 
2017 a fost aprobat prin Hotărarea Adunării 
Generale a Acţionarilor nr. 3/14.03.2017. 

5 Optimizarea cheltuielilor prin verificarea 
operaţiunilor tehnice efectuate 

Verificarea operaţiunilor tehnice se efectuează 
conform procedurilor interne pentru a asigura in 
principal funcţionarea din punct de vedere tehnic a 
obiectivelor tehnologice aflate in administrarea 
societăţii şi, in subsidiar,  optimizarea cheltuielilor.  

6 Apropierea managementului de execuţie prin 
reducerea numărului de niveluri ierarhice la 
minim 

Au fost menţinute nivelurile ierarhice stabilite prin 
planul de administrare, existand in prezent, 
conform organigramei societăţii, 3 niveluri: 
consiliul de administraţie, direcţii si secţii/servicii. 

7 Stabilirea indicatorilor de performanta pentru 
posturile de conducere operativa din cadrul 
societăţii 

Indicatorii de performantă pentru posturile de 
conducere au fost stabiliţi si constituie anexa la 
contractele de mandat incheiate cu directorii 
societăţii. 
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8 Analizarea necesităţii si oportunităţii 
centralizării din punct de vedere administrativ 
a serviciilor funcţionale ale societăţii pentru 
facilitarea comunicării cu utilizatorii 

Prin Programul de investiţii aferent anului 2017 au 
fost promovate doar investiţiile care erau necesare 
pentru a se asigura continuitatea furnizării 
serviciului de termoficare (buldoexcavator  şi 
contori) 

9 Dezvoltarea si eficientizarea  resurselor 
umane prin instruirea permanenta si 
evaluarea atenta a angajaţilor 

Instruirea si evaluarea angajatilor se realizează in 
conformitate cu prevederile Contractului Colectiv 
de Munca incheiat anual  la nivelul societăţii si 
procedurilor interne specifice. 

10 Asigurarea securităţii si sănătăţii angajaţilor 
prin implementarea politicilor de 
responsabilitate sociala 

Implementarea politicilor de responsabilitate 
sociala prin care se  asigura securitatea si 
sănătatea angajaţilor se realizează in conformitate 
cu prevederile Contractului Colectiv de Munca 
incheiat anual la nivelul societăţii. 

 
 

Activitatea Consiliului de Administraţie 
 

Activitatea Consiliului de administraţie s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile: 
- Actului Constitutiv al  Termo Calor Confort S.A.; 
- Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Planului de Administrare aprobat prin Hotărârea A.G.A. Termo Calor Confort S.A. nr. nr. 

8/27.05.2013. 
- Contractelor de Administrare încheiate între societate şi membrii Consiliului de 

Administraţie, Hotarea Adunarii Generale a Actinarilor nr. 4/14.03.2017 cu privire la prelungirea 
mandatului de administrare. 

In perioada ianuarie – iunie 2018, Consiliul de administratie s-a intrunit  saptamanal, fiind 
convocate un număr de 12 sedinte. Fixarea datei şedinţelor s-a efectuat după consultarea şi 
stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conţinând ordinea de zi 
propusă şi materialele aferente au fost puse la dispoziţia membrilor consiliului cu cel puţin o zi 
înainte de data fixată pentru şedinţă.  

La şedinţele Consiliului de Administraţie au participat în mod constant în calitate de invitaţi, 
Directorul General şi  Economistul Şef. 

În cadrul şedinţelor au fost adoptate un număr de 12 de decizii, dintre care cele mai 
importante referindu-se la: 

- Decizia nr. 1 din 30.01.2018 privind realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii  pe 
anul 2018  

- decizie nr. 2 din 30.01.2018   cu privire la numirea Directorului General si Economistului Sef al 
TERMO CALOR CONFORT S.A. 

-- decizie cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Piteşti a unor bunuri care fac 
parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică 

- decizie cu privire la aprobarea listei de casare a mijloacelor fixe din domeniul privat al societăţii 
în urma inventarierii patrimoniului pe anul 2017 la  Termo Calor Confort S.A.  

- decizie  cu privire la avizarea situaţiilor financiare ale societăţii pe anul 2017 
- decizie cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Piteşti în 

vederea valorificării prin vânzare sau casare a bunurilor aparţinând domeniului public  
- decizie cu privire la aprobare organigrama si stat de funcţii începând cu 07.02.2018. 
- decizie cu privire la aprobare indicatorilor de performanta pentru Director General si 

Economistului Sef. 
 
Respectarea atribuţiilor din Contractul de Administrare 
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În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Administrare, administratorii trebuie 
să exercite următoarele atribuţii principale: 
  
 1. să stabilească direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii  
(realizat – a fost întocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societăţii pe anul 2018 care a fost 
aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 1/07.02.2018;  

2. să stabilească sistemul contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare 
(realizat – conform prevederilor legale în materie); 

3. să pregătească raportul anual al Consiliului de Administraţie, să organizeze Adunările 
Generale ale Acţionarilor şi să rezolve, să implementeze hotărârile acestora (realizat – a fost 
prezentat raportul anual, a fost convocată Adunarea Generală a Acţionarilor conform prevederilor 
Legii nr.31/1990 şi Actului Constitutiv şi au fost puse în aplicare hotărârile adoptate); 

4. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii (nu 
a fost cazul); 

5. să stabilească şi să menţină politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi 
bunurile societăţii (realizat – politicile de asigurare a personalului şi a bunurilor sunt stabilite în 
conformitate cu prevederile contractelor în vigoare; după expirarea acestora se va proceda la 
atribuirea acestor servicii conform O.U.G. nr.34/2006); 
 6. să elaboreze şi să supună aprobării Consiliului de Administraţie Regulamentul Intern a 
Societăţii, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii 
(realizat); 
 7. să prezinte anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de 5 (cinci) luni de la 
încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit 
şi pierdere, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul 
următor, cu avizul prealabil al TERMOSERV ( realizat – situatiile financiare au fost aprobate prin 
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor ); 
  8. să supravegheze activitatea conducerii societăţii (realizat – conducerea societăţii 
întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale care sunt analizate în cadrul Consiliului de 
Administraţie); 
 9. să aprobe nivelul salariilor (realizat – prin Actul Adiţional nr.5, înregistrat la ITM Argeş a 
fost aprobată politica salarială şi grilele de salarizare, aceasta fiind implementată integral la nivelul 
statelor de funcţiuni aferente direcţiilor şi serviciilor societăţii); 
 10. să promoveze studii şi să propună autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea 
serviciilor (nu a fost cazul); 
 11. să propună Adunării Generale a Acţionarilor societăţii majorarea capitalului social atunci 
când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea sau 
desfiinţarea de sedii secundare (realizat – acest lucru a fost supus aprobării Adunării Generale a 
Acţionarilor ori de cate ori a fost cazul); 
 12. să exercite orice alte atribuţii ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acţionarilor 
(nu a fost cazul); 
   

În conformitate cu prevederile art. 11 din Contractul de Administrare, Administratorii 
societăţii şi-au respectat obligaţiile după cum urmează: 

 
1. administratorii nu au încheiate cu societatea contracte individuale de muncă; 
2. îşi exercită mandatul cu loialitate şi cu prudenţă şi diligenţa unui bun administrator în 

interesul exclusiv al societăţii; 
3. au fost adoptate toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societăţii; 
4. este asigurată confidenţialitatea informaţiilor şi secretele de afaceri ale societăţii; 
5. sunt evitate conflictele de interese în raport cu societatea; 
6. nu sunt exercitate concomitent un număr mai mare de mandate de administrator mai mult 

decât prevăd dispoziţiile legale în vigoare (mai mult de 5); 
7. administratorii nu au contractate credite cu societatea; 
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8. administratorii nu au încheiate acte juridice cu societatea (condiţii restrictive stabilite de 
lege); 

9. administratorii au participat la toate şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor desfăşurate 
de la începutul mandatului până în prezent; 

Administratorii independenţi şi neexecutivi, care fac parte din Comitetul de Nominalizare şi 
Remunerare, precum şi din Comitetul de Audit şi-au exercitat obligaţiile prevăzute în Contractul de 
Administrare, după cum urmează: 

- au participat activ la procedura de selectie a noilor membri ai Consiliului de Administratie, 
elaborand criteriile de selectie, calendarul de desfasurare si selectia efectiva conform prevederilor 
O.U. G. nr. 109/2011 şi a Legii 111/2016; 

- au facut recomandari pentru functiile de conducere supuse selectiei; 
- au fost intocmite contractele de administrare pentru noii membri CA; 
- monitorizează procesul de raportare financiară; 
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al 

riscurilor; 
- monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale; 

- monitorizează independenţa auditorului statutar 
 

  
Capitolul III. EVOLUŢIA SOCIETĂŢII ÎN PERIOADA 01.01.2018 – 30.06.2018  

 
În perioada 01.01.2018 - 30.06.2018 au fost întreprinse demersuri pentru eficientizarea 

activităţii societăţii, în special prin reducerea cheltuielilor din exploatare. 
 

I. Analiza cheltuielilor şi veniturilor realizate 
 
În Anexa 1 sunt prezentate comparativ, cheltuielile, veniturile realizate în semestrul I anii 

2017 şi 2018. 
Analizând Anexa 1, se observă majorarea cheltuielilor realizate în semestrul I 2018, 

comparativ cu semestrul I 2017, cu suma de 93.122 lei, obţinută ca urmare a: 
a) Majorării cu 714.739 lei a unor cheltuieli: 

Elemente cheltuieli: Majorare [lei] 
- energie electrică 146.781  
- materiale 33.380 
- combustibil netehnologic  
   (benzină, motorină) 172 
- amortizare 32.779 
- reparaţii executate cu terţii 55.527 
- colaboratori (membrii C.A.) 14.040 
- comisioane bancare, onorarii        
executori judecătoreşti 21.717 
- deplasări 2.375 
- poştă, telecomunicaţii 2.687 
- servicii transport 265 
- salubritate 2.039 
- Legis 20 
- contribuţii ANRE 4.199 
- medicina muncii 1.871 
 Cheltuieli cu munca vie 389.824 
 Cheltuieli sociale 1.510 
 Cheltuieli financiare 5.553 
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 TOTAL cheltuieli majorate 714.739 
b) diminuării cu 621.617 lei a unor cheltuieli: 

Elemente cheltuieli: Reducere [lei] 
- combustibil (gaze naturale) 421.370 
- apă 118.263 
- studii 24.000 
- protocol 590 
- reclamă, publicitate 1.958 
- ISCIR 6.900 
- metrologie 2.159 
- asigurări 1.100 
- avize (ADP, Poliţie etc.) 2.725 
- altele (multiplicări Birou Tehnic) 285 
- alte cheltuieli (penalităţi facturi etc) 41.391 
Alte cheltuieli fixe  876 
TOTAL cheltuieli diminuate 621.617 

 
Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creştere în semestrul I 2018 faţă de semestrul I 

2017, facem următoarele precizări: 
- cheltuielile cu energia electrică au fost mai mari, chiar dacă, consumul de energie electrică 

s-a redus cu 6,2%, preţul de furnizare majorându-se cu circa 16%,; 
- cheltuielile cu materialele au fost mai mari, consumul fiind impus de lucrările efectuate, de 

înlocuirea contoarelor de energie termică; 
- cheltuielile cu amortizarea au crescut ca urmare a punerii în funcţiune / achiziţionării de noi 

mijloace fixe (contoare energie termică etc.); 
- cheltuielile cu reparaţiile executate de terţi sunt la un nivel superior celor înregistrate în 

semestrul I 2017 deoarece au fost efectuate verificări (scadente sau cu termen de verificare 
depăşit), reparaţii contoare; 

- cheltuielile cu colaboratorii reprezintă indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie; 
au înregistrat creştere ca urmare a modificării legislaţiei cu privire la trecerea contribuţiilor sociale 
din sarcina angajatorului în sarcina angajatului; 

- cheltuielile cu comisioanele, onorariile executorilor au fost mai mari, legislaţia s-a modificat, 
factura constituind titlu executoriu, numărul dosarelor încredinţate spre executare crescând; 
 - cheltuielile cu poşta, telecomunicaţiile au fost mai mari deoarece au fost solicitate servicii 
suplimentare companiei Vodafone;  

- cheltuielile cu munca vie s-au majorat, salariul minim pe economie fiind majorat, iar 
contribuţiile sociale au trecut în sarcina salariatului. 

Referitor la venituri, acestea au fost mai mici cu 1.901.066 lei în semestrul I 2018 faţă de 
semestrul I 2017, structura fiind prezentată în Anexa 1. 
 Veniturile obţinute din prestarea serviciului de alimentare cu energie termică şi veniturile din 
subvenţii au scăzut din cauza furnizării unei cantităţi de energie termică mai mică în sem. I 2018 
comparativ cu sem. I 2017 cu 5.574 Gcal, iar energia electrică distribuită s-a redus cu 110,18 MWh.  
 

II. Analiza energiei livrată  
 
În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantităţile de energie termică livrate în 

semestrul I 2017 şi semestrul I 2018, precum şi cantităţile de energie electrică distribuită. 
Din situaţia prezentată se observă faptul că în semestrul I 2018 energia termică livrată 

populaţiei din municipiul Piteşti este mai mică cu 6.498 Gcal decât cea livrată în semestrul I 2017, 
energia termică livrată agenţilor economici a fost mai mare cu 966 Gcal, la Mărăcineni cantitatea 
diminuându-se cu 43 Gcal. 
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În Anexa 3 sunt prezentate pierderile tehnologice în reţelele de transport şi distribuţie 
realizate în semestrul I 2018, comparativ cu cele realizate în semestrul I 2017, în municipiul Piteşti. 

Procentual, pierderile tehnologice s-au redus cu 1,38%, cantitativ s-au redus cu 4.245 Gcal. 
 
III. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii  
 
Lichiditatea societăţii este caracterizată de comparaţia pasivelor pe termen scurt cu resursele 

disponibile pentru aceeaşi perioadă. 
Indicatorii utilizaţi sunt: 
- lichiditatea generală (globală) reflectă capacitatea societăţii de a face faţă obligaţiilor 

curente pe seama capitalului circulant. 

enteDatoriicur

ulanteActivecirc
Lg   

Nr. 
crt.

Elemente U.M. 30.06.2017 30.06.2018 Crestere

1. Active circulante lei 12.576.543 12.224.262 0,97
2. Datorii curente lei 2.646.440 2.849.059 1,08
3. Lichiditate globală Rd.1/ Rd.2 4,75 4,29 0,90

 
Ca şi în anul precedent, la 30.06.2018, valoarea indicatorului obţinut este supraunitară, uşor 

diminuată faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; rezultă că societatea are capacitatea de a-şi 
acoperi datoriile curente din activele curente.  

Societatea nu are nevoie să se împrumute sau să vândă o parte din activele imobilizate 
pentru a-şi plăti datoriile. 

În comparaţie cu anul precedent, lichiditatea globală a scăzut, pe seama reducerii activelor 
circulante şi majorării datoriilor curente. 
 

- lichiditatea curentă (intermediară) exprimă capacitatea societăţii de a plăti datoriile 
pe termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Are aceeaşi semnificaţie ca şi 
lichiditatea generală, dar sunt eliminate din calcul stocurile, care pot fi greu vandabile.  

enteDatoriicur

StocuriulanteActivecirc
Lc


  

Nr. 
crt.

Elemente U.M. 30.06.2017 30.06.2018 Crestere

1. Active circulante lei 12.576.543 12.224.262 0,97
2. Stocuri lei 613.586 714.152 1,16
3. Datorii curente lei 2.646.440 2.849.059 1,08

3. Lichiditate curentă (Rd.1 - Rd.2)/ 
Rd.3

4,52 4,04 0,89

 
 Se observă că nivelul obţinut pentru acest indicator este mai mic în sem. I 2018, comparativ 
cu sem. I 2017, dar valoarea obţinută este o valoare ridicată, care oferă o protecţie creditorilor.  
  

Datoriile curente au înregistrat creştere, stocurile au crescut şi ele. Valoarea stocurilor 
include plata în avans a gazelor naturale (către Romgaz), înregistrată în contul „4091 - furnizori 
debitori pentru cumpărarea de bunuri de natura stocurilor”.  
  

- lichiditatea imediată  
Interpretarea acestui indicator trebuie făcută cu mare grijă. Un nivel ridicat poate indica o 

solvabilitate mare, care poate fi consecinţa utilizării mai puţin performante a resurselor. Cu alte 
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cuvinte obţinerea unei valori ridicate nu constituie garanţia solvabilităţii, dacă restul activelor 
circulante au grad redus de lichiditate.   

O societate poate minimiza valoarea disponibilităţilor, înregistrând o valoare redusă a 
lichidităţii imediate, dar această situaţie poate corespunde unui echilibru financiar.  

Pentru perioada analizată, se observă că ambele elemente de calcul au fost îmbunătăţite: 
datoriile curente au fost semnificativ reduse, în timp ce disponibilităţile băneşti au fost semnificativ 
majorate. 

enteDatoriicur

samenteitatisiplaDisponibil
Li   

Nr. 
crt.

Elemente U.M. 30.06.2017 30.06.2018 Crestere

1. Disponibiltati banesti lei 5.018.780 4.255.905 0,85
2 Datorii curente lei 2.646.440 2.849.059 1,08
3. Lichiditate imediată Rd.1/ Rd.2 1,90 1,49 0,79

 
- solvabilitatea generală exprimă în ce măsură  datoriile totale sunt acoperite de către 

activele totale 
Situaţia financiară de ansamblu a societăţii este cu atât mai bună cu cât acest indicator este 

mai mare decât 1. 

aleDatoriitot

leActivetota
Sg   

Nr. 
crt.

Elemente U.M. 30.06.2017 30.06.2018 Crestere

1. Active totale lei 16.761.900 16.582.969 0,99
2. Datorii totale lei 2.667.041 2.861.420 1,07
3. Solvabilitate globală Rd.1/ Rd.2 6,28 5,80 0,92

 
IV. Indicatori de activitate (gestiune): 

 
- Rotaţia stocurilor – aproximează de câte ori stocul a fost rulat în timpul perioadei de 

analiză. 
Nu este un indicator de analizat pentru societate, întrucât nu este vorba despre o societate 

cu ciclu lung de fabricaţie sau o societate de distribuţie de produse.  
Totuşi, calculând acest indicator, cu formula: 

Stocmediu

arilorCostulvanz
Vs   [nr. de ori] 

obţinem: 
Nr. 
crt.

Elemente U.M. 30.06.2017 30.06.2017 Crestere

1.
Costul serviciilor 
prestate 

lei 30.211.905 30.325.103 1,00

2. Stoc mediu lei 427.056 369.524 0,87
3. Rotatia stocurilor Rd.1/ Rd.2 70,74 82,07 1,16

 
- Durata de rotaţie a stocurilor  

zilexnr
arilorCostulvanz

Stocmediu
Drstoc . [nr. zile] 
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Nr. 
crt.

Elemente U.M. 30.06.2017 30.06.2017 Crestere

1. Stoc mediu lei 427.056 369.524 0,87
2. Costul serviciilor 

prestate 
lei 30.211.905 30.325.103 1,00

3. Viteza de rotatie a 
stocurilor

Rd.1/ 
Rd.2*nr.zile

2,56 2,21 0,86

 
 Pentru societatea Termo Calor Confort S.A., rotaţia stocurilor nu este elocventă. 

Pentru identificarea aspectelor nefavorabile ale gestionării resurselor, este recomandat a se 
determina durata de rotaţie, în zile, a activelor circulante. 

Nr.
crt.
1. Cifra de afaceri lei 35.929.819 34.092.585 -1.837.234
2. Active circulante lei 12.576.543 12.224.262 -352.281
3. Numar de rotatii Rd.1 / Rd.2 2,86 2,79 -0,07

4. Durata de rotatie   = 
nr.zile zile / Rd.3

zile 63,29 64,87 1,58

INDICATORI U.M. Variatiasem. I 2017 sem. I 2018

Durata de rotaţie a scăzut pe fondul diminuării activelor circulante.  
 
- Rotaţia debitelor - clienţi, demonstrează eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor sale şi 
exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate. 

zilexnr
ceriCifradeafa

lientiSoldmediuc
Vrd . [nr. zile] 

Sold mediu clienţi (clasa 41): 
Semestrul I 2017 = 74.261.073 lei : 6 luni = 12.376.846 lei 
Semestrul I 2018 = 68.834.884 lei : 6 luni = 11.472.481 lei 

Nr.
crt.
1. Sold mediu clienţi lei 12.376.846 11.472.481 -904.365
2. Cifra de afaceri lei 35.929.819 34.092.585 -1.837.234
3. Nr.de zile zile 181 181

4.
Perioada de recuperare 
a creanţelor  (Rd.4 = 
(Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)

zile 62,35 60,91 -1,44

INDICATORI U.M. sem. I 2017 Variatiasem. I 2018

Perioada de recuperare a creanţelor s-a diminuat, această diminuare reflectându-se în reducerea 
datoriilor. 
 
- Rotaţia creditelor - furnizor, aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl 
obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali. 

zilexnr
ceriCifradeafa

urnizoriSoldmediuf
Vrd .  [nr. zile] 

Sold mediu furnizori (clasa 40): 
Semestrul I 2017 =   33.112.938 lei : 6 luni =   5.518.823 lei 
Semestrul I 2018 =   20.993.696 lei : 6 luni =   3.498.949 lei 
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Nr.
crt.
1. Sold mediu furnizori lei 5.518.823 3.498.949 -2.019.874
2. Cifra de afaceri lei 35.929.819 34.092.585 -1.837.234
3. Nr.de zile zile 181 181 0,00

4.

Perioada de rambursare 
a datoriilor  (Rd.4 = 
(Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)

zile 27,80 18,58 -9,22

INDICATORI U.M. sem. I 2017 Variatiasem. I 2018

 Încasarea mai rapidă a creanţelor a determinat înregistrarea unor disponibilităţi băneşti mai 
mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ceea ce a condus la plata mai accelerată a 
facturilor de la furnizori şi reducerea semnificativă a penalităţilor calculate / facturate.   
 

Încasarea mai rapidă a creanţelor a determinat înregistrarea unor disponibilităţi băneşti mai 
mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ceea ce a condus la plata mai accelerată a 
facturilor de la furnizori şi reducerea semnificativă a penalităţilor calculate / facturate.   
 
 

 
CAPITOLUL IV.  
                EXECUŢIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR SOCIETĂŢII 
 

 Atribuţiile principale ale conducerii executive, prevăzute în contractele de mandat, sunt 
următoarele: 

I. Atribuţii specifice 
A. Directorul general  
- asigură conducerea societăţii în calitate de Director General conform Contract de mandat nr. 
14/01.02.2018 al acesteia pentru perioada 01.02.2018 – 31.01.2022, sens în care controlează 
activitatea modulelor funcţionale din cadrul acesteia; 
-    reprezintă societatea în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate cu  
prevederile Actului Constitutiv al societăţii sau cu împuternicirea expresă acordată de             
Consiliul de Administraţie; 
- reprezintă societatea în raporturile cu justiţia; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii, în conformitate cu prevederile Actului 
Constitutiv al societăţii sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administraţie; 
- asigura existenţa, redactarea corectă şi păstrarea de către societate a Registrelor cerute de 
lege. 

     - participă la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii; 
- semnează corespondenţa externa pentru domeniul sau de activitate;  
- colaborează cu celelalte persoane din conducere, în vederea realizării obiectului de activitate al 
societăţii; 
- exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator; 
- respectă şi aplică deciziile Consiliului de Administraţie, precum şi Hotărârile Adunării Generale  
a Acţionarilor; 
- prezintă Consiliului de Administraţie, ori de cate ori se solicită, rapoarte / situaţii / analize / 
documentaţii; 
- aplica direcţiile principale de activitate şi dezvoltare ale societăţii aprobate de către Consiliul de 
Administraţie; 
- respectă şi aduce la îndeplinire indicatorii de performanţă stabiliţi de Consiliul de Administraţie, 
conform anexei nr.1 la contractul de mandat; 
- respectă şi aplică prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cap. V „Transparenta. Obligaţii de raportare.”; 
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- respectă şi aduce la îndeplinire realizarea dispoziţiilor Contractului de Delegare a Gestiunii 
serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie Termică,  încheiat între 
societate şi TERMOSERV Argeş,  aferente activităţilor pe care le coordonează; 
- respectă şi aduce la îndeplinire realizarea dispoziţiilor Regulamentului consolidat şi armonizat al 
serviciului public de termoficare din aria de competentă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale TERMOSERV Argeş, aferente activităţilor pe care le coordonează; 
- respectă şi aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare 
încheiat la nivelul societăţii, aferente activităţilor pe care le coordonează. 

  
 
Analiza Indicatorilor de performanţă conform Contractelor de mandat 
 
A. DIRECTOR GENERAL 
 
1.In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 activitatea Directorului general desfăşurată în 

semestrul I 2018 a avut în vedere următoarele aspecte  :  
- Programul de Management Strategic; 
- Programul şi ţintele CA; 
- Starea de fapt a Termo Calor Confort S.A.; 
- Reducerea pierderilor de energie termică, apă şi energie electrică; 
- Reducerea cheltuielilor constante şi variabile; 
- Eficientizarea funcţionării C.T. - urilor; 
- Alte elemente locale şi naţionale legate de activitatea de termoficare. 
 

Totuşi, dincolo de aspectele enunţate mai sus, toată activitatea s-a concentrat pe 
asigurarea cu energie termică a populaţiei în lunile de iarnă, reducerea pierderilor la 
apa caldă de consum vara, cât şi pe încasarea facturilor şi subvenţiei pentru a 
asigura plata cu prioritate în avans a contravalorii gazelor în conformitate cu 
contractele de furnizare. 

 
 Toate soluţiile şi masurile adoptate au fost discutate şi analizate permanent cu membrii CA şi 
conducerea societăţii, iar periodic şi cu membrii AGA. 

 
     2.1. Situaţia economică: 
  Prezentarea comparativă a execuţiei BVC  sem. I 2015 -  sem. I 2017 
 

            
Nr. Elemente: sem. I 2015 sem. I 2016 sem. I 2017 sem. I 2018 

crt.   Realizat Realizat Realizat BVC 

    [lei] [lei] [lei] [lei] 
0 1 2 3 4 5 

  Cheltuieli totale (A+B+C) 31,879,053.84 29,347,224.84 30,463,781.08 30,556,902.76 
A Cheltuieli de exploatare (1+2+3) 31,879,041.09 29,347,220.00 30,461,413.76 30,543,507.96 
1 Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2) 27,295,180.40 24,522,530.12 25,586,097.76 25,276,857.96 

1.1 Cheltuieli materiale variabile 25,617,515.01 23,078,530.81 24,188,062.71 23,795,210.14 
   - combustibil 22,596,825.23 20,450,785.93 21,786,529.71 21,365,159.40 
   - energie electrica, din care: 2,213,834.22 1,978,784.67 1,891,835.95 2,038,617.08 
   - apa bruta 806,855.56 648,960.21 509,697.05 391,433.66 
   - redeventa 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 Cheltuieli materiale constante 1,677,665.39 1,443,999.31 1,398,035.05 1,481,647.82 
   - mat.prime si materiale 214,670.67 247,687.94 255,077.33 288,457.65 
   - combustibil netehnologic 40,870.09 47,331.20 45,581.25 45,753.65 
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   - amortizare 273,704.52 280,097.39 287,638.01 320,417.42 
   - reparatii executate cu terti 47,135.10 47,434.50 170,599.35 226,126.60 
   - studii,cercetari, licente 0.00 0.00 24,000.00 0.00 
  Alte servicii executate cu terti 606,548.87 557,243.70 392,310.88 378,940.98 
   - colaborari (membrii C.A., cenzori) 63,500.00 68,034.00 68,034.00 82,074.00 
   - comisioane bancare,onorarii  60,464.30 37,089.45 25,180.71 46,897.61 

   - protocol 0.00 0.00 1,967.93 1,377.98 
   - reclama, publicitate 2,019.36 1,599.41 2,552.52 594.12 
   - deplasari,detasari,transferari 126.00 1,514.99 0.00 2,374.81 
   - posta si telecomunicatii 53,457.99 39,112.51 61,643.96 64,331.44 
   - alte servicii  426,981.22 409,893.34 232,931.76 181,291.02 
   din care:   - paza  5,400.00 5,400.00 4,320.00 4,320.00 
                   - chirii  0.00 0.00 0.00 0.00 
                   - CNCIR 5,664.00 23,309.00 12,000.00 5,100.00 
                   - metrologie 0.00 0.00 4,025.79 1,866.91 
                   - pregatire profesionala 600.00 2,648.00 0.00 0.00 
                   - servicii transport 2,258.08 1,560.00 1,482.71 1,748.00 
                   - asigurari  8,162.28 9,542.21 7,220.39 6,120.15 
                   - salubritate, deratizare 11,032.17 6,565.80 7,753.80 9,792.60 
                   - legis 719.13 728.08 734.76 754.32 

  
                 - avize (Apa-
Canal,Distrigaz,Electrica etc.) 6,436.32 4,108.32 5,413.75 2,689.08 

                   - siveco (sistem informatic) 14,365.50 12,882.00 12,882.00 12,882.00 
                   - contribuţii ANRE, ANRSC 48,264.27 37,409.99 24,985.37 29,183.94 

  
                 - medicina muncii, 
det.toxicologice 11,194.00 11,410.00 7,371.00 9,242.00 

                   - altele (plotare, scanare etc.) 399.27 143.59 329.24 44.28 
                   - alte cheltuieli 312,486.20 294,186.35 144,412.95 97,547.74 
  Alte cheltuieli fixe 494,736.14 264,204.58 222,828.23 221,951.52 
2 Cheltuieli cu munca vie 4,580,651.00 4,778,786.00 4,825,200.00 5,215,024.00 
  cheltuieli salariale 4,580,651.00 4,778,786.00 4,825,200.00 5,215,024.00 
   - salarii 3,689,175.00 3,844,308.00 3,873,392.00 4,986,221.00 
   - CAS 593,075.00 618,912.00 628,321.00 114,119.00 
   - somaj 18,451.00 19,222.00 19,339.00 0.00 
   - sanatate 195,195.00 203,443.00 204,953.00 0.00 
   - cass asig.soc.sanatate 0,85% 31,367.00 33,256.00 33,502.00 0.00 

   - fond de risc  11,297.00 11,797.00 12,015.00 0.00 
   - fond handicap 32,865.00 38,237.00 43,994.00 114,684.00 
   - fond garantare  9,226.00 9,611.00 9,684.00 0.00 

   - plati compensatorii / tichete 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Cheltuieli sociale 3,209.69 45,903.88 50,116.00 51,626.00 

B 
Ajustari pt.deprecierea clientilor, pierderi 
din creante 

0.00 0.00 0.00 5,474.28 

C Cheltuieli financiare 12.75 4.84 2,367.32 7,920.52 

  Venituri total (I+II+III), din care: 35,388,837.47 32,273,272.28 36,182,118.98 34,281,052.62 

  I. Venituri din exploatare 35,348,683.22 32,268,191.87 36,177,445.51 34,279,534.75 

    - venituri din energie electrica 452,331.59 419,625.84 419,062.44 376,311.50 

    - venituri din energie termica 19,086,895.28 17,490,700.99 19,441,496.06 19,019,278.71 

    - venituri din surse bugetare (subventii) 15,475,569.54 14,089,000.67 16,008,152.93 14,625,600.29 

    - venituri din alte activitati 333,886.81 268,864.37 308,734.08 258,344.25 

  II. Venituri din provizioane 38,173.69 0.00 0.00 119.00 
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  III. Venituri financiare 1,980.56 5,080.41 4,673.47 1,398.87 

  Profit/Pierdere brut 3,509,783.63 2,926,047.44 5,718,337.90 3,724,149.86 

  Impozit pe profit 0.00 0 0 318,170.00 

  Rezultat net 3,509,783.63 2,926,047 5,718,338 3,405,979.86 

 
   Evoluţia creanţelor se prezintă astfel : 
 

Data Sold total 1-30 zile 31-60 zile 61-90 zile 91-120 zile >120 zile 
30.06.2016 6.849.807 415.717 336.933 973.372 452.623 4.671.161 
30.06.2017 7.180.944 358.893 772.088 744.689 564.745 4.740.527 
30.06.2018 6.508.384 404.173 382.532 1.026.689 562.608 4.132.380 
 
     
 Gradul de recuperare a facturilor de energie termică emise către clienţi reprezintă în 
continuare o problemă deosebit de dificilă în principal cauzată de gradul evident de sărăcire a 
populaţiei.  
           Îngrijorător este aspectul legat de recuperarea creanţelor mai vechi de 120 de zile, cât şi 
deciziile instanţelor judecătoreşti în multe dosare unde nu se admit penalităţile şi majorările, sumele 
respective fiind evidenţiate în situaţiile contabile. 
           Există aspectul foarte cunoscut la care se caută soluţii în principal juridice pentru spaţiile 
debransate de la parterul blocurilor care sunt tranzitate de ţevile ce alimentează etajele superioare. 
       
 
 Evoluţia datoriilor la furnizorii de materii şi materiale este următoarea: 
 

Data Total 1-30 zile 31-60 zile 61-90 zile 91-120 zile >120 zile 
30.06.2016 4.173.692 536.415 887.175 490.537 222.120 2.037.444 
30.06.2017   1.126.301   634.729 264.740 -  45.266     181.564 
30.06.2018   1.280.539   714.933  39.014    5.204  31.945     489.440 

 
          Datoriile mai vechi de 120 de zile reprezintă facturi neplătite la timp către Apă Canal 2000 
S.A. 
          Cea mai mare datorie către această societate a fost la data de 31.07.2014 în valoare de 
4.798.091 lei. La data de 31.12.2016 datoria este de 1.519.993,16 lei, incluzând şi sumele câştigate 
în instanţă în cuantum de 656.345,44 lei ( sume încă discutabile !! ). 

La ora actuala datoriile catre APA CANAL sunt in totalitate achitate. 
 
La data de 30.06.2016 societatea avea următoarele sume disponibile: 

- cont curent RAIFFEISEN =     36.955 lei 
- SCB ALPHA BANK             = 1.200.000 lei ( casch colateral pentru DISTRIGAZ ) 
- Avans plătit ROMGAZ       =    239.628 lei 
- Restanta subvenţie          =    606.544 lei 

TOTAL                                = 2.083.127 lei 
 
 
La data de 30.06.2017 societatea are urmatoarele sume disponibile : 

- cont curent LIBRA BANK  =    980.477 lei 
- depozit LIBRA BANK         = 5.000.000.lei 
- cont curent RAIFFEISEN   =   234.692 lei 
- Avans platit la ROMGAZ    =   396.897 lei 
- Restanta subventie            =   751.198 lei ( 174.110 lei aprilie, 577.088 lei mai 2017 ) 
- Scrisoare garantie              =   450.000 lei ( casch colateral pentru DISTRIGAZ ) 

TOTAL                                  = 7.813.264 lei 
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La data de 30.06.2018 societatea are urmatoarele sume disponibile : 
 

- cont curent LIBRA BANK  = 3.827.999 lei 
- linie credit LIBRA BANK    = 3.000.000.lei 
- cont curent RAIFFEISEN   =   194.962 lei 
- Avans platit la ROMGAZ    =   402.522 lei 
- Restanta subventie            =   927.404 lei  
- Scrisoare garantie              =   270.000 lei ( casch colateral pentru DISTRIGAZ ) 

TOTAL                                  = 8.622.887 lei 
 

 
    2.2.Situatia tehnica 
 
 La C.T. – uri s-a continuat identificarea deficienţelor de proiectare şi execuţie, acestea fiind 
remediate de  Termo Calor Confort S.A. 
     Rezultate semnificative s-au obţinut prin identificarea şi eliminarea pierderilor de apă atât în zona 
surselor  de producere, cât şi în reţelele de transport şi distribuţie.  
 
Valori indicatori funcţionare C.T. – reţea ( 2018 faţă de 2017 ) 
  2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Valori medii  UM CT zona CT zona CT cvartal CT cvartal CT total CT total 
Randament CT % 92 92,1 91,6 91,4 91,8 91,9 
Consum specific gaz Mc/Gcal 125 127 126 128 126 127 
Pierderi totale % 24,67 27,07 20,39 19,81 23,14 24,53 
 
 
NOTA: 

- pe viitor nu este de aşteptat o creştere a randamentelor având în vedere faptul că C.T. – 
urile au fost 

  supradimensionate, iar în perioadele de vară când se furnizează numai apă caldă, cazanele 
funcţionează 
  la sarcini sub 30% în zona de ineficienţă energetică; 

- pierderile de la producere până la vânzare sunt încă mari, dar sub cele aprobate prin tarif- 
aici apreciez că mai pot fi reduse cu 1-2% în condiţiile schemelor actuale de funcţionare. 

  
Pierderi tehnologice lunare: 
 

 PIERDERI TEHNOLOGICE: anul 2016 – Pitesti 

  Energie termică C.T. zonă Energie termică C.T. cvartal 
LUNA produsă vândută pierderi produsă vândută pierderi 

  Gcal Gcal Gcal % Gcal Gcal Gcal % 

0 1 2 3 = 1 – 2 4 = 3/1 5 6 7 = 5 – 6 8 = 7/5 

ianuarie 29,672.00 20,289.0579 9,382.9421 31.62 17,312.90 13,755.2631 3,557.6369 20.55 

februarie 21,352.00 15,820.5871 5,531.4129 25.91 11,464.70 8,883.8403 2,580.8597 22.51 

martie 20,541.00 16,486.7238 4,054.2762 19.74 11,454.10 9,992.9808 1,461.1192 12.76 

aprilie 6,394.00 3,577.0768 2,816.9232 44.06 2,946.10 1,954.3513 991.7487 33.66 

mai 5,008.00 2,186.0752 2,821.9248 56.35 1,833.40 932.4580 900.9420 49.14 

iunie 4,014.70 1,749.3567 2,265.3433 56.43 1,410.70 688.1593 722.5407 51.22 

total 2016 86,981.70 60,108.8775 26,872.8225 30.89 46,421.90 36,207.0528 10,214.8472 22.00 
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PIERDERI TEHNOLOGICE: anul 2017 – Pitesti 

  Energie termică C.T. zonă Energie termică C.T. cvartal 
LUNA produsă vândută pierderi produsă vândută pierderi 

  Gcal Gcal Gcal % Gcal Gcal Gcal % 

0 1 2 3 = 1 – 2 4 = 3/1 5 6 7 = 5 – 6 8 = 7/5 

ianuarie 31,382.10 24,289.4199 7,092.6801 22.60 17,597.60 14,857.8141 2,739.7859 15.57 

februarie 23,570.00 17,971.7120 5,598.2880 23.75 13,071.20 10,730.6956 2,340.5044 17.91 

martie 17,693.20 13,351.6011 4,341.5989 24.54 9,776.50 8,045.2085 1,731.2915 17.71 

aprilie 12,147.70 8,502.4212 3,645.2788 30.01 6,498.90 4,865.6255 1,633.2745 25.13 

mai 4,544.50 2,023.6135 2,520.8865 55.47 1,936.60 1,099.0072 837.5928 43.25 

iunie 3,798.00 1,785.6837 2,012.3163 52.98 1,341.30 674.0917 667.2083 49.74 

total 2017 93,135.50 67,924.4514 25,211.0486 27.07 50,222.10 40,272.4426 9,949.6574 19.81 

 
 
 
 
 

PIERDERI TEHNOLOGICE: anul 2018 - Pitesti 
  Energie termică C.T. zonă Energie termică C.T. cvartal 

LUNA produsă vândută pierderi produsă vândută pierderi 

  Gcal Gcal Gcal % Gcal Gcal Gcal % 

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

ianuarie 25,481.40 20,906.3895 4,575.0105 17.95 14,800.40 12,628.5918 2,171.8082 14.67 

februarie 22,904.70 17,770.5778 5,134.1222 22.42 13,217.30 10,454.2403 2,763.0597 20.90 

martie 22,672.50 18,310.7549 4,361.7451 19.24 13,025.00 11,218.6255 1,806.3745 13.87 

aprilie 6,945.20 3,910.9189 3,034.2811 43.69 3,526.40 2,059.8805 1,466.5195 41.59 

mai 4,179.60 2,072.6314 2,106.9686 50.41 1,670.00 892.9397 777.0603 46.53 

iunie 3,771.40 1,777.0311 1,994.3689 52.88 1,387.60 663.0393 724.5607 52.22 

total 2018 85,954.80 64,748.3036 21,206.4964 24.67 47,626.70 37,917.3171 9,709.3829 20.39 
 

   Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 
   ian. – iun. Ian. – iun. Ian. – iun. 

Energia termică C.T.zonă:     
Energie termică produsă [Gcal]  86,981.70 93,135.50 85,954.80 
Energie termică livrată [Gcal]  60,108.8775 67,924.4514 64,748.3036 
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]  26,872.8225 25,211.0486 21,206.496 
Pierderi tehnologice realizate [%]  30.89 27.07 24.67 
Energia termică C.T.cvartal:     
Energie termică produsă [Gcal]  46,421.90 50,222.10 47,626.70 
Energie termică livrată [Gcal]  36,207.0528 40,272.4426 37,917.3171 
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]  10,214.8472 9,949.6574 9,709.3829 
Pierderi tehnologice realizate [%]  22.00 19.81 20.39 
Total SACET Pitesti:     
Total energie termică produsă [Gcal] 133,403.60 143,357.60 133,581.50 
Total energie termică livrată [Gcal]  96,315.9303 108,196.8940 102,665.62 
Pierderi totale Piteşti [Gcal]  37,087.6697 35,160.7060 30,915.8793 
Pierderi totale Piteşti [%]  27.80 24.53 23.14 
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Evoluţia procentuală a pierderilor de la producerea până la vânzarea energiei termice: 
 Pierderi CT zona Pierderi CT cvartal Pierderi TOTAL 
Sem.I - 2016 30,89 22,00 27,80 
Sem.I - 2017 27,07 19,81 24,53 
Sem.I - 2018 24,67 20,39 23,14 
     
 
 Evoluţia cantităţilor de energie termică vândută şi a consumurilor de gaze, apă şi 
energie electrică. 
 
 
 
 
 
ENERGIA TERMICĂ VÂNDUTĂ  
 

Sem.I  Gcal 
2016 96.315 
2017 108.196 
2018 102.665 

 
 
 Scaderea vânzării energiei termice în semestrul I 2018 faţă de semestrul I 2017 se explică în 
principal prin realizarea unor temperaturi medii zilnice exterioare mai ridicate si sistarea furnizarea 
incalzirii in 8 aprilie 2018. 
 
 
 
 
  
CONSUM GAZE NATURALE  
 

Sem.I MWh 
2016 185.929 
2017 201.214 
2018 186.811 
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CONSUM APA ( PIERDERE ) 

 
Sem.I Mc 
2016 85.619 
2017 68.711 
2018 52.310 

 
 

 
CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ   
 

Sem.I MW 
2016 4.093 
2017 4.441 
2018 4.170 

 
 
2.3.Situaţia personalului 
 
 EVOLUŢIA NUMĂRULUI EFECTIV DE PERSONAL  
 

 Nr. personal Evoluţie % 
31.12.2013 367 100,00 
31.12.2014 300 81,74 
31.12.2015 288 96,00 
31.12.2016 274 95,14 
30.06.2017 272 99.00 
30.06.2018 260 95,58 

  
         
  
 

1. RAPORT DE ACTIVITATE ( MĂSURI ŞI EFECTE ) 
     3.1.Măsuri tehnice 

- implementarea unor scheme de funcţionare a P.T. - urilor şi C.T. - urilor care să asigure 
alimentarea corespunzătoare a consumatorilor, funcţie de existenţa faptică a acestora; 

- eliminarea circuitelor ,,pirat” de adaos din P.T. - uri; 
- optimizarea funcţionării C.T. - urilor; 
- redimensionarea unor branşamente şi legături în circuitul secundar de termoficare; 
- analiza zilnică în şedinţele operative a consumurilor de gaze ale centralelor; 
- prelucrarea datelor de exploatare în şedinţele operative zilnice; 
- intervenţia operativă şi continuă la avarii; 
- redimensionarea şi înlocuirea buclelor de măsură la nivel de branşament; 
- implicarea personalului secţiei electrice în efectuarea de probe şi măsurători a C.T.- urilor; 
- asigurarea graficului de permanenţă a personalului de conducere pe toată perioada de iarnă. 

 
    3.2.Măsuri economice, administrative şi juridice 
  În perioada analizată am dispus şi realizat următoarele măsuri: 

- urmărirea zilnică a cheltuielilor şi încasărilor; 
- prelungirea programului de încasări; 
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- s-a înfiinţat biroului încasare recuperare creanţe 
- şedinţe lunare de analiză împreuna cu membrii Consiliului de Administratie  cu tot personalul 

serviciului de marketing; 
- urgentarea închiderii producţiei lunare şi emiterea facturilor în jurul datei de 10 ale lunii; 
- reducerea numărului facturilor pentru un consumator de la 3 la 2 exemplare; 
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispoziţia clienţilor a facturilor şi a anexelor la 

acestea; 
- realizarea unei pagini de informaţii utile şi de producţie a salariaţilor privind evenimente, 

situaţia financiară a societăţii etc. cu posibilitatea accesării din reţeaua internă de 
calculatoare; 

- realizarea unei adrese de facebook pentru un dialog permanent cu clienţii. 
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INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI 
Anexă la Contractul de mandat  nr. 14/01.02.2018 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator de 
performanță 

Formula UM 2018 Sem.I 
2018 

Pondere % Observatii 

1 2 3 4 5  9 10 
1. 

Cifra de afaceri 
Venituri din energia 
termică + venituri din 
energia electrică + alte 
venituri 

Lei 50.000.000 34.281.082 10 Raport pct.2.1. 
 

2. 
Profit net 

Venituri – Cheltuieli – 
impozit profit 

Lei 100.000  3.405.979 10 Raport pct.2.1. 
Prevazut = 1.984.648 
Realizat  = 3.405.979 

3. 
Cheltuieli de exploatare 
la 1000 lei venituri din 
exploatare 

Cheltuieli de exploatare 
/ venituri din exploatare 
x 1000 

Lei 998 891 10 Valoarea finala va fi 
influentata de perioada 
verii 

4. 
Gradul de recuperare a 
creanţelor 

Nr. zile  recuperare al 
debitelor de la clienți 

Zile 60 >60 10 Trendul este bun pentru 
creantele>120. Tabelul 
„creante”din Raport. 

5. 
Perioada de rambursare 
a datoriilor 

Nr. zile de plată al 
datoriilor față de 
furnizori 

Zile 30 Max 30 zile 
+ avans 
gaze         
(aprox.20) 

10 Tabelul „datorii”din 
Raport. 

6. 
Reducerea pierderilor 
tehnologice 

(Pierdere an precedent – 
Pierdere an curent) / 
Pierdere an precedent 
x100 

% 0,25 5,66 10 Valorile pierderilor vor 
creste mult pe perioada 
verii. 

7. 
Gradului de satisfacţie a Nr. de chestionare 

satisfacție clienți/nr. 

% 80 - - Chestionarul se afla pe 
site-ul societatii dar nu 
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clienţilor total chestionare x100 este accesat!! 

8. 
Avariilor tehnice ale 
societăţii 

(Avarii an precedent – 
avarii an curent )/ Avarii 
an precedent x100 

% 10 8,6 10  

9. 
Numărului de reclamaţii 
din partea clienţilor 

(Nr. reclamații an 
precedent – nr. 
reclamații an curent )/ 
(nr. reclamații an 
precedent x 100 

% 10 28 0 Majoritatea se refera la 
apa calda. 
Foarte dificil de 
cuantificat real. 

10. 
Gradului de 
profesionalism a 
angajaţilor societăţii 

Nr. evaluări anuale cu 
calificativ Bun și Foarte 
Bun/nr. total evaluări 
anuale x 100 

% 95 - - Se efectueaza la sfarsitul 
anului. 
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B. ECONOMIST ŞEF 
- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Economist Şef conform Contarct de 

mandat nr. 15/01.02.2018 pentru perioada 01.02.2018 – 31.01.2022, conform art. 143 alin.1 
din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, sens in care controleaza activitatea modulelor functionale din cadrul acesteia; 

- reprezinta societatea in raporturile cu institutiile si autoritatile publice in domeniul functiei 
economico-financiare a societatii, in conformitate cu imputernicirea expresa acordata de 
Consiliul de Administratie prin contractul de mandat;  

- organizeaza activitatile desfasurate in cadrul directiei in domeniile financiar, contabilitate-
salarii si patrimoniu; 

- gestioneaza toate conturile societatii; 
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum 

si de regulile interne ale societatii; 
- semneaza documentele care implica activitatea desfasurata in cadrul directiei; 
- colaboreaza cu ceilalti șefi de direcții in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii; 
- exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator; 
- respecta si aplica deciziile Consiliului de Administratie precum si Hotararile Adunarii Generale  

a Actionarilor; 
- prezinta Consiliului de Administratie, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situatii / 

analize/documentatii; 
- aplica directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii aprobate de catre Consiliul 

de Adminstratie. 
- respecta si aduce la indeplinire indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul de 

Administratie, conform anexei nr.1 la contractul de mandat; 
- respecta si aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cap. V „Transparenta. Obligatii de 
raportare.”; 

- asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de catre societate a Registrelor cerute de 
lege; 

- respecta şi aduce la îndeplinire realizarea dispoziţiilor Contractului de Delegare a gestiunii 
serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie termică încheiat între 
societate şi TERMOSERV Arges,  aferente activitatilor pe care le coordonează; 

- respecta şi aduce la indeplinire realizarea dispozitiilor Regulamentului consolidat şi armonizat 
al serviciului public de termoficare din aria de competentă a unitătilor administrativ-teritoriale 
membre ale TERMOSERV Arges, aferente activitătilor pe care le coordonează; 

- respecta şi aduce la indeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă in 
vigoare incheiat la nivelul societătii, aferente activitătilor pe care le coordonează. 

 
Indicatorii de performanţă pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, ai Economistului Şef 

sunt stabiliţi la un nivel anual, nu semestrial. Totuşi, pentru unii dintre aceştia se poate realiza o 
analiză, astfel:  
 

Indicator de performanţă nr. 1:  
Acest indicator stabileşte ca limită minimă pentru cifra de afaceri obţinută anual valoarea de 

50.000.000 lei. 
La 30.06.2018, cifra de afaceri înregistrată este de 34.092.585 lei (reprezintă 68,19% din CA 

stabilită prin contractul de mandat, ca valoare anuală). 
 
Indicator de performanţă nr. crt. 2:  
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Acest indicator stabileşte ca rezultatul obţinut la 31.12.2018 să fie profit net de minim 
100.000 lei.  

La 30.06.2018, rezultatul înregistrat este profit net în valoare de 3.405.980 lei. Această 
valoare se va diminua până la sfârşitul anului, dar nu va fi sub limita stabilită.  

 
Indicator de performanţă nr. crt. 3:  
Acest indicator stabileşte un nivel de 998 lei cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din 

exploatare. Pentru perioada ianuarie – iulie înregistrăm un nivel mai mic şi anume 891 lei cheltuieli, 
care se va majora pe parcursul următoarelor şase luni, dar nu va depăşi valoarea stabilită.  

 
Indicator de performanţă nr. crt. 4:                                     
Gradul de recuperare a creanţelor:  
Este stabilit la max. 60 zile (nr. zile recuperare debite de la clienţi). Pentru perioada ianuarie 

– iunie 2018, perioada de recuperare a creanţelor este 60,9 zile. 
 
Indicatori de performanţă nr. crt. 5:  
Perioada de rambursare a datoriilor:  
Este stabilită la max. 30 zile (nr. zile de plată faţă de furnizori). Pentru perioada ianuarie – 

iunie 2018, perioada de rambursare a datoriilor este 18,6 zile. 
 
Indicator de performanţă nr. crt. 6:  
Gradul de satisfacţie a clienţilor: nr. de chestionare satisfacţie clienţi / nr. total chestionare x 

100 = 80   
 
Indicator de performanţă nr. crt. 7: 
Numărul de reclamaţii din partea clienţilor:  
Nr. reclamaţii an precedent – nr. reclamaţii an curent) / nr. reclamaţii an precedent x 100 = 

10 (reducere cu 10%) 
Pentru semestrul I: nr. reclamaţii 2017 = 25 
                            nr. reclamaţii 2018 = 32  
Rezultă o creştere cu 28%. 
 
Indicator de performanţă nr. crt. 8: 
Gradul de profesionalism al angajaţilor societăţii: nr. evaluări anuale cu calificativ „Bun” şi 

„Foarte Bun” / nr. total evaluări anuale x 100  
Evaluările se realizează anual, deci pentru perioada ianuarie – iunie acest indicator nu poate 

fi analizat. 
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Date privind remuneratia administratorilor societatii  

 

Nr.
crt 

 
Numele 

administratorului 

Valoare 
remuneratie 

(net) 

 
Structura 

remuneratie 

Alte avantaje 
acordate 

administratorilor 

Durata 
contractului 

de 
administrare 

Perioada 
de 
preaviz 

Cuantumul 
daunelor 
interese 

1 Goncearu Horia 
Radu 
  

2.000 
lei/luna, din 
care 500 
lei/luna 
pentru 
participarea 
la sedintele 
Comitetelor 
consultative 
din cadrul 
Consiliului 

Remuneratia 
cuprinde doar o 
componenta fixa. 
Prin contractul de 
administrare nu a 
fost  stabilita 
componenta 
variabila de 
remunerare. 

23.11.2017– 
22.11.2021 
 
H.A.G.A. nr. 
11/23.11.201
7 

-  Nu au fost 
stabilite 
prin 
contractul 
de 
administra
re daune-
interese 

2 Istrate Ion 1.500 
lei/luna,din 
care 500 
lei/luna 
pentru 
participarea 
la sedintele 
Comitetelor 
consultative 
din cadrul 
Consiliului 

Remuneratia 
cuprinde doar o 
componenta fixa. 
Prin contractul de 
administrare nu a 
fost  stabilita 
componenta 
variabila de 
remunerare. 

23.11.2017– 
22.11.2021 
 
H.A.G.A. nr. 
11/23.11.201
7 

- Nu au fost 
stabilite 
prin 
contractul 
de 
administra
re daune-
interese 

3 Ghiţă Marius 1.500 
lei/luna,din 
care 500 
lei/luna 
pentru 
participarea 
la sedintele 
Comitetelor 
consultative 
din cadrul 
Consiliului 

Remuneratia 
cuprinde doar o 
componenta fixa. 
Prin contractul de 
administrare nu a 
fost  stabilita 
componenta 
variabila de 
remunerare. 

23.11.2017– 
22.11.2021 
 
H.A.G.A. nr. 
11/23.11.201
7 

- Nu au fost 
stabilite 
prin 
contractul 
de 
administra
re daune-
interese 

4 Roșiu Gheorghe 1.500 
lei/luna,din 
care 500 
lei/luna 
pentru 
participarea 
la sedintele 
Comitetelor 
consultative 
din cadrul 
Consiliului 

Remuneratia 
cuprinde doar o 
componenta fixa. 
Prin contractul de 
administrare nu a 
fost  stabilita 
componenta 
variabila de 
remunerare. 

Contractul de 
administrare 
acordat administra- 
torilor dreptul de a 
deconta chletuielile 
legate de execu- 
tarea mandatului. 
In 2017 nu au fost 
decontate astfel de 
cheltuieli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23.11.2017– 
22.11.2021 
 
H.A.G.A. nr. 
11/23.11.201
7 

- Nu au fost 
stabilite 
prin 
contractul 
de 
administra
re daune-
interese 

5 Stănică Mirel  1.500 
lei/luna,din 
care 500 
lei/luna 
pentru 
participarea 
la sedintele 
Comitetelor 
consultative 
din cadrul 
Consiliului 

Remuneratia 
cuprinde doar o 
componenta fixa. 
Prin contractul de 
administrare nu a 
fost  stabilita 
componenta 
variabila de 
remunerare. 

 23.11.2017– 
22.11.2021 
 
H.A.G.A. nr. 
11/23.11.201
7 

- Nu au fost 
stabilite 
prin 
contractul 
de 
administra
re daune-
interese 
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Nr 
crt 

Numele 
Directorului 

Valoare 
remuneratie 
la data de 
31.12.2014 

(net) 

Structura 
remuneratie 

Alte avantaje 
acordate 

directorilor 

Durata 
contractul

ui de 
mandat 

Perioad
a de 
preaviz 

Cuantum
daune 
interese 

1 Richiţeanu 
Iulian  
(Director  
General) 

6.844 lei / 
luna, 

Remuneratia 
cuprinde doar o 
componenta fixa. 
Prin contractul de 
mandat nu a fost  
stabilita componenta 
variabila de 
remunerare, scheme 
de pensii 
suplimentare sau 
anticipate. 

01.02.2018
-  
31.01.2022 
 
 
 
Decizia CA  
nr. 
2/31.01.20
18 

Nu a 
fost 
stabilita 
prin 
contract
ul de 
mandat, 
drept 
pentru 
care 
trebuie 
respect
ate 
prevede
rile 
Codului 
Muncii 

Nu au 
fost 
stabilite 
prin 
contractu
l de 
mandat 
daune-
interese 
pentru 
revocare 
fara justa 
cauza 

       
2. Răceanu Liviu 

(Economist Şef  
5.940 lei/luna,  Remuneratia 

cuprinde doar o 
componenta fixa. 
Prin contractul de 
mandat nu a fost  
stabilita componenta 
variabila de 
remunerare, scheme 
de pensii 
suplimentare sau 
anticipate. 

- concediu de 
odihna platit; 
- decontarea 
cheltuielilor de 
cazare, diurnă, 
transport şi a 
altor cheltuieli, 
pentru 
deplasările în 
interes de 
serviciu în ţară 
şi în 
străinătate,   
pe baza 
documentelor 
justificative; 
- folosirea unui 
autoturism din 
dotarea 
societăţii, 
pentru 
deplasări  în 
interesul 
serviciului; 
- beneficiază 
de asigurare 
pentru 
răspundere 
profesională. 
 
 
 
 

01.02.2018
-  
31.01.2022 
 
 
 
Decizia CA  
nr. 
2/31.01.20
18 

Nu a fost 
stabilita 
prin 
contract
ul de 
mandat, 
drept 
pentru 
care 
trebuie 
respectat
e 
prevederi
le 
Codului 
Muncii 

Nu au fost 
stabilite 
prin 
contractul 
de mandat 
daune-
interese 
pentru 
revocare 
fara justa 
cauza 

 
 

Consiliul de Administratie 
Presedinte 

 
GONCEARU HORIA RADU ……………………………. 

 
 

Membrii 
ION ISTRATE……………………… 

 
GHIŢĂ MARIUS………………………. 

 
ROŞIU GHEORGHE …………………………… 

 
STĂNICĂ DORIN-MIREL  ………………………………. 
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Raport de revizuire asupra situatiilorJinanci.are ls 30 iunie 2018 ,
la S.C TERMO CALOR CONFORT SA

CATRE
S.C TERMO CALOR CONFOIRT SA

In,troducere

A.rn revizuit raportdrile contabile ale S.C TERMO CALOII CO,NFORT SA la
dater rle 3[) iunie 20lfi, compuse din situalia activelor, dal.oriilor gi capitalurilor proprii (cod10),
situltia venituLrilor sri cheltuir:lilor (cod 20) gi date informative (cod 30) pentruL perioada de gase

luni lincheiath la aceastl datii, in conformitate cu prevederile legale in vigc,are referitoare la
raoortdrile r;ernestriarle.

Rapoltdrile contabilr: menlionate se caracterizeaziiprin datele unndtoale :

tinanciar (profit)

16.582.969le'i
2.849.059lei

13.701.239le,i
34.092.585Le:i
3.405.980 lei

Cc'nducerea societd{.ii rdspunde pentru intocmirea gi prezentarear fidelit a acestor situalii
conlabile i:r ,conformLitate cur Ordinul Ministerului Finanlelor Publice, nr. \80212014 pentru
aprc,b,arca FLeglementiirilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile ulterioare
qi Or:dinul lvlinisteruLlui Firranlelor Publice nr. 253112rJ18 pentru aprobarea Sistemului de
raportare ,;ontabil[ ][a 30 iurrie 2018 a operatorilor econc,mici, precum si pentru reglementarea
Luror'aspocte contatrile. l.oeasti responsabilitate incllude: proiectarea, implementarea gi

mer:finereil unui ccrnlrol inl.ern relevant pentru intocmi:rea gi prezentirea fiLdeld a situaliilor
contabile care sd nu conlinii denatur[ri semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea gi

apli,;area politicilor: contatrile adecvate, elaborarea unor estimdri contabile adecvate in
cilcurnstarr!eli: date.

R-e sponsabilitatea n,Jastrd este de a exprima o cc,ncluzie cu pri'vire la aceste informalii
1 irranciare interimare:, pe baz,arevizuirii noastre.

Dtc,m,eniul tte aplicare al revizuirii
A.rLr deslbqrrrat revli:uirea in conformitate cu Standardul Internafional pentru Misiunile

de lLeviztrire il.4l0 ,,Ret,izu1h,ea informaliilor Jinanciare interimare, qfectua,td de un auditor
indt:pendenl al entifdlii". O rc:vi'zuire a informaliilor financiare interimare constd in realizarea de
inte.s'ievdri, in speciial ale pc,r'soanelor responsabile pentru aspectele finamciare gi contabile qi in
aplirrirrea procc:durilor analitiioe gi a altor proceduri de revizuire. Domeniul dre aplisare al unei
levizuiri esr.e, in morl substanl.ial, mai redus fa![ de domeniul de aplicare al unui audit, desftgurat
ir.i confbnnitate cu Standarcl.ele Intemalionale de Audit gi in consecinld nu ni se permite sd

olrtirr,:m arsigurirea r::5 am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fr putuLt fi identificate in
cachul unui audit. PrirL urmare, nu exprimdm o opinie de audit.

S. EVAL EXPERT S.N.I

Sociefafe de'audit financiar membrii a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autorizetlia Nr,: I /2001 ;de eviden(d 9i
experlizd contabild fitembre a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /20(18; de consultanta fiscala ntembra a Camerei

Consuhlantilor lt=is;cali, aut<trizatia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autor,izatia 02'24/01.01.2015.
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R'aportde*',1t'K!r+';{fr;"#I3{;K:f6;.f 
::ianie2018'

(lc,nc:luzie

Pebaza re'i,i:zuirii no,astre, nu am luat cunogtinld de nimic care si ne lac6 sd credem cd

i4rlcrrmaliile llnanciare interrimare anexate nu oferd o imagine corectd qi fideld a poziliei

flrranciare a erntitali.i \a30.06',2018, performanlei sale financiare gi fluxurilor sale de trezorerie

ppntru perioa,Ca de gase luni incheiatdla 30.06.2018, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare refi:ritioare la raportdr:ile semestriale ale societdlilor comerciale .

Irr sinteza pre primul riemestru al anului 2018 se prezinta urmatoarele concluzii:
'. Instn-rcturabilrarrtuluiactivulacunoscutoscadere cul4,JI oZrespectivcu 2.861.208 leide

la I\).444.177 lei la 3t.12.2017, la 16.582.969 lei la 30.06.2018, ca urnare a reducerii
activelor imob:ilizate (irnobilizari necorporale si corprorale) si a activelor r:irculante (stocuri

si crerlnl.e). La postul rJe bilan! pasiv se evidentiaza o crestere a capitalurilor proprii cu

3.40:i.919 lei (.)!t,08%). in principal ca urmare a profiLtului inregistrat pe sermestrul I 2018.

o Datoriile totale ale soc:iietatii la 30.06.2018 au fos1. de 2.849.059 lei, in scadere fata de

irrceputul an ult ri cu 6.2(;'2 .9 48 lei (68,7 3%).
o Contul de profit gi piendere fald de aceeasi perioa.da a anului precedent a inregistrat o

sc(:rdele a cilrei de afar:;,eri nete cu 5,77oA, respectiv cu 1.837.234 lei. Veniturile totale au

scrzul cu 5,25':Yo respectiv cu 1.901.186 lei iar cheltr-rielile totale au inregistrat o crestere cu

0.-i1%r respectiv cu 93.()t)2 lei. obtinandu-se un profit brut de 3.724.150 lei.

Oontinut si t:ililizare raport

lr.cesl raporl este r'ntocmit exclusiv in vederea depunerii raportdrilor contabile ale

1 II- CapitaluriL propri i la data de 3 0 iunie 20 I 8;

f V- InLdicatc''ri de anahzd;
V- Indicatc,ri econoniico- financiari;
Vl- Reguli gi metode: contabile;

S Eval Ii
Pitesti, slr.

lnresistrata la Cam
clin RorrLaLnirl cu

Auditor,
Slanescu Nicu
inregistrat la Pitesti. 2,8.08.2018

clin RomeLnira cu il

S. EVAL EXPERT .S.R.Z

Socletafe de audit financiar membrd a Camerei Auditorilor Financiari din Rom€nia ,autoriz'alia Nr.: 8 /2001 ;de evidenld gi
expeftizd contabilii nembrd er C.E,C.C.A.R. ,autorizatia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei

Consu,ltantilor Fiscali. aut'a'rizatia nr 308/2008 .de evaluare membra ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.
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Raport de revizuit'e asupra situatiilor financiare ls 30 iunie 2018 ,

la S.C TERMO CALOR CONFORT SA

Anexa I
BIILANT COI\TABIL LA 30.06.2018

S. EVAL EXPERT S.R,L
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Lei
lr r. EXPlI,ICATIE Ur/2018 6t30t20r8 6t30t20r8

uu20t8
30.06.2018-
0r.01.20r8

c rt.

TOTA\I, ACIII'Y 19,444,177 16,a;82,969 85.29 -2,861,208

I ACTIVE IM{OIBILIZA]'E- TOTAL, din care: 4,393,695 4,127,024 94.14 -256,671

hnc,bi lizari ner)orporale 53,',|62 48,404 90.03 -5,3 5 8

I mc,bilizdri coqrorale 4,329,933 4,078,620 94.20 -?51 ? I ?

Imcrbiliziri finaLnciare 0 0 0

2 ACTIVE CIIICULAN'[E-TOTAL, din care: l5;,047,973 I2,i\24,262 81.24 -2,823,711

Stor;uri 7,259,538 ',t74,752 56.70 -545,3 86

Creim!e t2,826,195 7,2.54,205 56.56 -5,571,990

lnvt:s1.i(ii {inarrciare pe termen scutl 0 0 0

Casa qi conturi de bdnci 962,240 4,i155,905 442.29 3,293,665

C HI EI,IIUIEII,I IN AV.i\NS t2,509 ,!31,683 1,852.13 219,17 4

4 DATOITII C]IO TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIIOADA DE PANI|. LA UN AN-TOTAL

9,112,007 2.1149.0s9 3r.21 -6,262,948

( ACTI'VE CIRC ULANTE N T]TE, RESPECTIV
DA TORI I CL,I RENI'E }JI]TI:,

5,948,475 9,606,886 161.50 3,658,41 I

(t 1'O'fAI, ACTI\/E MINI]S DATORII CURENTE ra'332,r70 13,'t33,9t0 132,92 3,401,140
-l DATORII CIO TREBUIE PLATITE INTR-O

PERIOADA MIAI MAIRiE DE UN AN
0 0 0

fi PRO\/ IZIOIT,NIE PEN'||RU RISCU RI $I
cHIBl,:il.llEll,I

20,429 20,310 99.42 -l t9

tl VTNITIURI IIN AVANi:; 16,481 12,361 75.00 -4,120

Srrbverrf ii pentru investi!ri t6,481 12,361 75.00 -4,120

Venituri irrreelistrate in trtrans

t0 CA PI'|Al, SOCjIAL-TO,I-A1,, din care 9,539,000 9.!539.000 r00.00 0

* lrl ev drsat
* \'hri;at 9,,539,000 9,:t39,000 100.00 0

ll PRlMt, DII CIAPITAL

t2

t.l
RIlzlll{VE din reevaluans 0

RIIZEI<VE 309,882 309,882 100.00 0

l4 R EZL,I I,TATI-J I., REPOIiI'IAT 0

Sold creditor ,+46,371 446.377

Sol,C ,Cebitor 2'.,180,343 0.00 -2,180,343

r5

0

R E ZLI].,I'ATI J T, EXERCITI U LU I F'INANCIAR 21,764,969 3,,105,980r 123. I 8 64l,0ll
Sold creditor 2'.,764,969 3,,105,980r 123.18 641,011

Sold ,Cebitor

R EPA ITTIZA REA PRO TIITU LUI 138,248 0 0

1 C'r'\PITALU]II PROPII.II- TOTAL t0,295,260 13,'701,239 133.08 3,405,979

8 D,atorii totalrr: 9,1 I2,007 2,,849,0591 31.27 -6,262,948

T'OTAIL CA]PITALUR.I PROPRII SI DATORII tst,444,177 16,582,969r 85.29 -2.861.208



Raport de revizuire asupra situatiilor Jinanciare la 30 iunie .2018 
'la S.C TERMO CALOR CONFORT SA

C]ONTIIL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2018
Anexa II

EXPLICATTE

CtFRtr DE AFr\CERI ( a+b+c)

VI'h{IlIURI DIII{ EXPLOATARE - TOTAL
1+ 3 +4-f!i:

a.- prroductia vanduta

b venituri din vanzari marfuri

c.- r'enil.uri din srubventii dLe exploatare aferente
cil'iei de alaceri

Varialia stocurilor

r;old creditrrr

sold delr ito r

Prrrrluctie realizala de entitate

Alte v,:nituri din exploatare

CI]ELI UIEt,I PENTRL] EXPLOATARE
' tiltLeltuieli rrrateriale si alte cheltuieli

ex[erne, (energrie si apa) ct 60 | -607+...608

ChLeltuieli cu nrarfurile
llhLeltuiel i c:u oersonalul

' lr\justari de valoare privind
imob i I i;nri lor r:orporale s,i necorporale

,,\justari de 'valoare privind activele

t.lhreltuiol i prestatii externe

tlltreltuieli cu irnpozite si taxe

,,\lte cheltuieli

rs crier-ti'ursr.rrorAai.
i6 -nri:zTr-fnTBrRur ---
t] -tNtt;oztt pr,I,RoFtT--
:- . -_ :__-:-:--_:-=-:=:=----::-I8 Rll:ZUl,'l'AT NET - prcr,f it

S. EVAL EXPERT ^S.,R.I

Sc,cietate d<> audit finatrctiar membrd a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autoriz,alia Nr.: 8 /2001 ;de evidentd gi
expertiztd contabiliit ntembrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala nnembra a Camerei

C<:rnsultantilor ttrill;cali, aut<>,rizatia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autorizatia 0t124/01 .01 .2015.

I1 i VE]\I']IIJI{I T'OTALE

Realizari in perioada de

36,17i',,446

19,921,666

-1,897,912

19,466,9ti5

16,0081,153 -t,382,553

30.461.4r4
24,488i,721

4,82:;,200

28i',,638

491',,569

24,129,42',1

5,215,0i!.4

320,417

33,748

36,l8rt,l l9 -1,901,186

318,170 318,170

5/t4



Ruport de revizuire asupra situatiilorftnanciare la 30 iunie 2018 ,
la S.C TERMO CALORCONFORT SA

Ant:xa III

S]ITU.A.]]IA M ODIFICARILOR CAPITALULUI PRO PRIU
LA DATA DE 30.06.2018

lDlemen,t al capitalului
propriu

Sold la
o1.o1.2018 Cresteri Reducer:i Sold la

30.06.2018

Capital siuhrscris
nrlvarsat o 0

Capital sub,scris va,rsat 9,539,000 0 0 9,539,000
Prime de crrpital 0 0 0 0
R,ezenre din reeval.uare 0 0 0 0
R,ezelltrcl 309,882 0 0 309,882
Rezultat reportat -2,t80,343 2,626,720 446,377
Rezultat ul exerciifiiului 2,764,969 641,011 o 3,405,980
Repartirziarer a profiltului r38,248 0 138,248 0

Total LO,295,260 3,267,73L -138,221E L3,7OL,239

Capita;lr'rrile proprii La30.06.2018 au insumat 13.701.239 lei, in crerstere:lata de inceputul
atru.lui cu :i.405.979 lei (33,08o/o),in principal ca ca urnare a profitului inregistrat pe semestrul
I 201 8.

S. EVAL EXPERT 
^S.,R.Z

Socletale de audit financiiat Came om a Nr.: g,/2001 ;de evidenld gi
exp@rtizd contabild met C.C.A de icala membra a Camerei

Con:;ultantilor Fijl;c, tia nr luare membra ANEVAR, autoriz,?tia 022,t/O1.O1.2OlS.

6/14



Ruport de levizuire osupra situatiilorfinanciare la 30 iunie ,7018 ,
la S.C TERMO CALOR CONFORT SA

- lndicatori de analfuui -

Anexa IV

- lei-

Dirr analizaL principa.lilor indicatori se constata ca trezoreria neta er crescut fata de
i n c e prrtul irnului at 3,293,6(i,5 le'i (3 42,29%).

S, EVAL EXPERT,S.N.,L

So()iefate o'e audit financiar membrd; a Camerei Auditorilor Financiari din Rom1nia ,autorizatia Nr.: ll /2001 ;de evidenle gi
expeftt'2,5 c<>rttabil.i membrd a C.E.Ci.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscata mtembra a C:amerei

Con:iult'antilor ttiscali, autor,izatia nr 308/2008 ,de evaluare memh'ra ANEVAR, autorizatia 02,24/01.01.2(r15,

7/1 4

I f{r.
c rt.

Explicn{ie
llu20r8 6t30t20r8 30.r06i01.01 30.06-

01.01

I

2

hnobilizari - Total 4,383,69'.i 4,127,024. 94.14% -256,671
Clapital propriu - 'fotal 10,295,261) 73,701,239' t33.08% 3,405,979

3

Alte lirnpruLrnuturi si datorii
asimilate (l 0 0

J Fond. rulnrent net 5,911,5615 9,574,215, t6t96% 3.662.650
4 Stocuri 1,259,53t3 714.152 56.70% -545,386

ts\

'7

Clr,;ante 12,826,19:i 7.254.205 56.56% -5,571,990
Clheltuieli i:n avans 12,501) 231,683 1852.13% 219.174
Ob lip;a1ii nc:,fi nanciare 9.112.00'7 2,849,059 31.27% -6,262,948

8

9

\ eni1. in avtrns 16.48 r 12,361 7s.00% -4.120
Provizioane: pt risculiL si cheltuieli 20,421) 20,310 99.42% -1 l9

l0 \cvoirt de llbnd de rrulnrent 4,949,32!i 5,318,310 t07.46% 368.985
ll 'f'rezrorerirr 962,241') 4,255,905 t\42.2901, 3,293,665
t2 Clasa si banci 962.241) 4,255.905 2142,2901t 3.293.665
t3 _C :rpi ta lu r i_ irqp ru m u tate 9,112,00'7 2,849,059 31.27"h -6.262.948

dirr care :

-, Banci 8,454,23,1 7,360,784 87.07% -1,093,450

-, Alt,.' SUI'S;e Curentr: 3,747,711) -4,517,725 -120.39% -8,259,444
t1 I o tall cap!t4]:_4y_9qtit, 10,295,261) 13.70r.239 1133.0801, 3.405.979

dh-L care :

-' Active iLrnobilizate: 4,383,69:i 4,727,024 94.r4% -256.67 |

-> N.F.R 4,949,32:) 5,318,310 107.46% 368,995

-' Trezorerie 962.240 4,255,905 442.29% 3,293,665

l5
TIiIE ]Z OII OFIJE NETA
FR:- NIFR 962.2411 4,255,905 '+42.29% 3,293,665



Rapofl de revizuire asuprct situatiilorftnnnciare la 30 iunie 2018 ,

la S.C TERMO CALOR CONFORT SA

Anexa V

- I n dic uto r i e c o n o mic o-Jin unc iari -
lu 30.06.2018

Lei

S, EVAL EXPERT S.R.L

Sociefafe ote audit finan'ciizr noetmbrii a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autorizatia Nr.: 1l /2001 ;de evidenld gi
experttlz'i contabild membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /2008; de consultanta f,iscata mrembra a Camerei

r)otz:;ultantilor Ft:iscal,i, autor,izatia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autorilzatia 02,24/01,01.2015,

N

ct

EplicaL{ie Mod calcul 6/30/20r8 Va lo ri

o ptim €re a liza ri

I. IIV D ICA' OR J I:,IE LII:]] JDJT'AT' E

| - rt;h irJit ate generala

( So l,,,abilit at ea gernerlla

Active circulante

Datorii curente

12,224,262

2,849,0s9

4.29 t-2

2 Lichiilit ate irnediata

(ib lr, abilit,atea inLediata

Active circulante - $ocuri

Datorii curente

r r,s10,llj
2.849.059

4.04 0,8 - 1,5

J Rata p;ene ralr a indatorani Datorii totale

Capital propriu

2,849,059

t3,701,239

0.21 t-3

1 Srlvari rtaLc palrirnoniala Capitalpropriu * 100

Total pasiv

r 3,701 ,239 * I 00

16,s82,969

82.62 > 30Y"

tr|, IIYDICATORII DIE GI.STIIL'NE

Vitezu tle rot atic a stocurilor Cifra de afaceri neta

$oc mediu global

34,092,585

986,845

34.55 valoare

maximala

) Numar zile do stoca[e Stoc mediu global x 180

Cifra de afaceri neta

986,84,5 * 180

34,092,58s

5.2r valoare

minimala

) \/itezir tle rotalir: a clebitelor (clierrti) x 180

. neta

6,104,900 *180

34,092,s85

32.23 valoare

minimala

4 \/ltezir (le rotatie a activelor imotrilizate neta

zate

34,092,585

4,127,024

8.26 valoare

maximala

.5 \/rtezir tle rota[io a activelo tota]e Cifra de afaceri neta

Active totale

34,092,585

16,582,969

2.06 valoare

maximala

t) Vitezrr ile rotatie a creditelor (fu'nizori) Sold rnediu furnizori x I 80

Cifra de afaceri neta

2,855,489 * 180

34,092,585

r5.08 valoare mai

mica II.3

8/14



Ruport de revizuire qsupra situatiilorftnanciere la 30 iunie .2018 ,
la S.C TERMO CALORCONFORT SA

Anexa VI

REGWJ,$I:I'fr :TODEC0N,IAfl ll,A

l. InJit rmaYil generule

S,(1. 'fEF:l\,IO CALIIR CONFORT S.A. este persoana juridica romdrrd constituita prin
Ilcrtararea Co:nsiliului .Local aJ Municipiului Pitesti nr.283112.08.2010 av6nd forma juridicd de

societrrte pe actiurni r;i igli dlesfbsoard activitatea in r;onformitate cu legile rom0ne. Este

inrnatriculata in Rr:rrnania la Registrul Comertului Arges sub nr J03/881)/10.0'9.2010, are sediul

in loc. Filesti, jurdr;trul Argers, Romania si are ca obiect de activitate : furnizilre de abur si aer

condit ronat.

Dzlek: de identiLficare ale entitatii sunt :

. Sediul ,,\rges, lo,c. Pitesti, Str. Calea Bucuresti, bloc U4, Mez:anin

. inregiLslrarelaRe,gistrul Come(ului J03/880/10,09.2010.

. Ccrd cle Identifica.re Fiscald RO 27374805
Obiectul prrincipal der activitate al SC TERMO CALOR CONIFORT S.A. este

pr,;duc:erea, transp,ortul, distributia si furnizarea energiei termice pentru consumatorii racordati
la sislernul rle allirnentare centralizata cu energie termica din murnicipiul Pitesti, orasul
-l-opoklveni si comunele Bascov si Maracineni.

2.,Bazele prezenldrii

Situaliile firLanciare, (anexele I,II,III
Sc,cietateuL igi are t>rgani'zatd contabilitatea, in
celute de legislalia in vigoare iln Romdnia.

3. tP o I iit ic i c o nt s b i le s em niJi,cat iv e

IV) sunt prezentate in lei, moneda nafionald.
concordarLld cu principiite gi practicile contabile

IlieLportarile contabile au fost intocmite avAnd labazaprincipiul costului istoric.

.t.t. IM0J:ILLZAR!';

Inrobiliziiril,e rcorp,o,rale sunt evidenliate la valoarea de intrare (cost achizitie, cost

pr,rdu<:tie. valoalea acluala eslimata, valoare de reevaluare). Imobilizdrile corporale, aparfindnd
societatii sunl arnortizate fillosind metoda liniard, pe parcursul duratelor de viald ale acestora.

N4ijlorrcele f-rxe inl.rerte sunt inregistrate la costul istoric (preful de achiz:ifie la care s-au addugat

5i celelalte taxe). Costurile iLntr:etinerii, reparatiilor si inlocuirii articolel.or de importanta reduse
sunt" irLcluse in cheltuielile de intretinere pe masura aparitiei lor.

Inrobilizrlr'ile in curs sunt evidenfiate in contabilitate la costul istoric (cele procurate cu

titlrrl rneros ) ;;i lzr oost ,Je produclie (cele realizate in regie proprie). Nu se amortizeazd
inrobilizzirile in curs confo.rm legislaliei in vigoare.

S. EVAL EXPERT S..R.I

Scrclelate de audit financ,iar membrd a' Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autorizalia Nr.: I /2001 ;de evidentd gi
extrterti;zd contal>iliii ntentbrd a t2.Ei.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /20A8; de consultanta fiscala membra a Camerei

Cansultantilor ,Fi:scali, autoriz,?tia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autorizatia U224/01.01,2015,

9/14
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Imobilizlniikl financ,iare sunt evidenliate in situraliile financiare la valoarea de intrare,

mai putin ef ustarile cumulate pentru pierdere de valoa'e.

3,2. Siil!)C'WI-i
Inr.egistrare:a in cofl;abilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la clata transferurilor

riscuri lor si bt;nefir::iiilor.

L,a ieq;irea tlirr glestitrne a stocurilor acestea se evalueazd gi inregistrea:zd in contabilitate

pn n aplicarea nrelodei idenrtiificarii specifice.

C.ntalbilitatea stocuLrilor se line cantitativ gi valoric prin folos;irea inventarului

pennanent. tn conCiliite fol,csirii inventarului permanenl-, in contabilitarte se inregistreazdroate

operafiun1Ie cle inl.rare gi iegire, ceea ce permite stabilirea gi cunoaqt,orea itr orice moment a

stocur'ilor, atilt carrtil.at.iv cAt gi valoric'

3. 3. D 1 ll?', O N I Bi',lL I T{TI BAN E S TI :

Contabilit.atea disponibilitallilor aflate in bdnci/casierie gi a migcdrii acestora, ca

unnare) a incasdLrii gi pl6lilol efectuate, se line distinct in lei 9i valutd.

Oper.a!ir,rnLiler prirrind incasdrile gi pldlile in vailuti se inregistreazdin contzrbilitate la

cursul dq schirrrb valutar comunicat de Banca Nalionalf, a Romdniei de la data efectudrii

operaliunii.

3. 4', C L !|Ei ryMf' _C o N TU RI A S I M I LA T E :

1-r contirb,ilitatea clientilor se inregistreaza operatiunile privind vanzarile, respectiv

Iivrarile de mzrrjuri si prroduse precum si alte operatiuni similare efectr:ate. Conturile de

clienfi qi asirnilate cuprind facturile emise gi neincasate pAnd la dala de 30'06'2018 pentru

prc,dusele livrttl.e gi presrrrl!iile efectuate.

3.!i. FL|'!.NtQO!r_I SI CONTURI ASIMILATE;

1n contabilitati:a fur:nizorilor se inregistreaza operatiunile privirrd cumpararile, respectiv

achiz.itiil: cle, rnarfuri si produse precum si alte operatiuni similare erfectuate. La fumizori 9i

copturi asimjLlate rsunt eviilenliate obligalii irnegistrate lla valoarea norninald din facturi pentru

crrmpririri cle burrrrri sau servioiile prestate.

3.ri. AL:.\0RTIZIRE:

.Amortizarr:ai a fost calculatd dupd metoda liniard potrivit Legii 151t994 cu modificarile

u'lterioari:. Dur.atele utile cle via![ utilizate pentru calculul amortizdrir sunt cele prevdzute prin

1(j ,113912004 pentru aprobarea Catalogului privin<l clasificarea si duratele normale de

lirr.rclior"rzrre eL mijloircelor fixe .

3. 7. !l|i: 6) V,(@24 N E :

Societate,a nu are constituite provizioane dar are constituite efustariL la 30.06.2018.

S. EVAL EXPERT S.JT.I

,siocietate de audit finiitnciar membrd a Camerei Auditorilor Financiari clin Rominia ,autorizalia Nr.: I /2001 ;de evidenld 9i
e>:per-t'izd contalria membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /200.8; de consultanta fiscala membra a Camerei

Oonsultantilot F:iscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare mernbra ANEVAR, autorizatia 0224/01.01"2015'
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Rtzport ,1e yevizuire asupra situatiilor ftnan<:iare ls 30 iunie .2018 ,

la S.C TERMO CALOR CONFORT SA

3.8.C,lJ',LTALw-
in capitglurile proprii sunt incluse : capitalul social, tezervele, rez:ultatul reportat $i

rezrrltaful exer:oiliului iaga cum sunt ele prezentate in biLlantul contabil.

3. e RI!( lIlNO AI|L,'EREA VENITURTLOR:

Venittrrile, sunl rerr:unoscute in contul de profit gi pierdere atunci cdnLd este probabil ca

beneficiile ecc)1o,mice, asociate tranzacliei sd revind intreprinderii gi valoarea beneficiilor

noate {r calculartd in mo<1 credibil. Ele sunt recunoscute c6nd livrarea a avut loc ai transferul

iiscurilor gi be,rreficiilor il iost realizat. Veniturile realizate conform obiec,tului de activitate

sunt lecunoscuLte in perioada la care se refer6.

3.t0 4!|!on"rL\L PE PROFIT :

Inrpoz;itrrl pe protit este calculatpebazaprofitului impozabil, confo,rm legii227l20l5

prirrincl Clodult Friscal qu nnodificarile si completarile ulterioare.

3. t 1. 1ll,1TI LI Z,$.EA E S T I \UIARI LO R :

Condu,o,erea trebLrie sd efectueze, la elaborare)a situaliilor financia.re in conformitate

cu OIVIFP lScttl 2014, es;tirndrile 9i supoziliile necesare care influenteazd valorile raportate

ale ar:tivelor.qL pasivelor: gi sd facdprezentarea acestoraladata situa.,tiilor litnanciare, precum

Si valcrile veli[urilor 9i cheltuielilor din perioada de raportare.

3. I 2 JlE 4t MA|U|NTA ME TO D E LO R

In r.impul anuluri societalr:a a folosit aceleagi metode privind inregistr:area in contabilitate'

S. EVAL EXPERT ^S.II.Z

Sa"i"rnrr rt" 
"uan 

ti,rl*J"r."^brd a Camerei Auditoritor Financiari din Romdnia ,autorizalia Nr.: 8 /2001 ;de evidentd 9i

e>cpetfizd conteil>ild membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizatia Nr.:5960 /2008; de-co.nsultantit fiscala membra a Camerei

Oonsuttantltor F:iscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare metnbra ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.

I 1/14



Raport de revizuire asupra situatiilorfinanciare lu 30 iunie '2018 ,

la S.C TERMO CALORCONFORT SA

Anexa WI

I NF O RIT IAIT I, C O W Ij EM. EI'|ru&E

I.TMOB]']:.,,IZARI :

L;t 30.06.1i1018 socjetatea inregistreaza active imobilizate in suma dr:. 4.127.024 lei in
scirder,o fata de inr;:eputul anului cu 256.671 lei respectiLv cu 5,86%, i.n prin,oipal ca urmare a

scirderii irnotrili;nr:ilor corp,<lrale si necorporale.

2_iirlTOC([$ltI:

[,a clata di: 30.06.21J18 stocurile societdlii au insumat:774.1512 lei in scadere fata de

inceputul anului cu 545.386i lei respectl 43,30 o/o.

Ji. S I r W!_:rrlA C RE zl,.N T E L O R :

l.a 30.06.,1018, creanlele au insumat 7.254.205 lei, in scadete, in sumd absolutd, cu

5.:t71.990 lei resp,c:ctiv cu 41\,44 Yo, fa[d de inceputul anului.

qt. S I T'UA7?' tfA DA T 0 R I I L O R :

)t,a30.(lt'i,2018 sooietatea prezintd un volum total de datorii in sumii de 2.849.059 lei
in scaclere, fata de inceputul anului cu 6.262.948 lei, respectiv 68,73 oh.

!. wJ!,ttt R I L E, C: [r E L T U r E L I L E S I R E Z U L'.[A T E L E P E A I r ! VUA T E :

I'rin compararea ni',zelului gi dinamicii elementelor din structura veniturilor se constatd

scaclerea,:iliei de: afaceri nele cu 5,71o/o respectiv cu 1.837.234 lei la 30.06.2018 fata de de

acceasi p<:rioacla a anului pt'ecr:dent.

In strLrctr-u'a contului de profit si pierdere s-a inregistrat o scade,re a veniturilor totale la
3Cr.06.2018 lata dr: 30.06.11017 cu 5,25o/o respectiv cu 1.901.186 lei, de la 36.182.119 lei la
3C1.06.2017 la 32t,280,933 lei la 30.06.2018, iar cheltr-rielile totale aferentr: au inregistrat o
cr(rstere cu 0,3 194r respectiv cr"L 93.002 lei de la 30.463.7 81 lei la 3 0.06.1101 7 la 30,556.783 lei la
3C1.06.2018, rezu.ltand un profit brut de 3.724.150 lei.

Dirr activiLl.atea finaLnciara societatea a realizat un volum de venituri de 1.399 lei si

cheltuieli finenci.are de 7 ,91,-l lei, rezultand o pierdere (rezultat financiar) de 6.522lei .

S. EVAL EXPERT S.R.I

Societarfe de auctit fi,nanciar memtn'd a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autoriz'atia Nr.: I /2001 ;de evidenld 9i
expeftizd contat5,il;i membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala tnembra a Camerei

Consultantilor Fiscali, auto'rizatia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.
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Raport de revizuire asupra situatiilor ftnant:iare la 30 iunie'2018'
la S.C TERMO CALORCONFORT SA

6li/0t=PlV[1UL SI E\:1'QLUTIA CIIREI DE AFACPRI

Clilia de aflaceri neta la 30.06.2018, in suma de 3'1.092.585 lei, il scaz'ut fata de aceeasi

perioarla a eLnului precedent cu 5,117o respectiv cu 1.837.234 lei, in prilncipal pe seama

Droductiei vandllt,o.

Lr r t!A:_:]| a 4A A C_T t' O N A R I A T U L U I L A 3 0. 0 tf . 2 0 I F

St.ruct[ura iii:fionarial,ultri la 30.06.20 1 8 este urmdtoarea:

l.lr crt I.,ume gi prenurre actionari Nr actiuni
Valoare to,tala

tei
oh capital

I 1 3 4 5

I llunicipiulPitesti 9s1.300 9.513.000 99,7214

) Orasul Tonoloveni 1.300 13.000 0. I 363

3 (lom una [\4aracineni 1.300 13.000 0, r 363

TOIIAL 9.539.000 100,0

EtC O lllLlC E R E A,:i 0 C I E TA T I I :

Condurcerea r;ocietriJii confonrr statutului in perioada l.0l .2018-30.06.2()18 a lbst asigurata de :

o l\dunarea generald a aclionarilor care in conlbrmitate cu legislatia romaneasca in

\/igoare si actul constitutiv al S.C. TERMO Cl\t.OR CONFORT S.A. decide asupra

activitdti:i societ[fii si asigurd politica economicd si comercial[.

o (]rnsiliul de Administratie
(lr)ncgaru l:{oria -Presedinte

lon Isitratr: -Membru
Ghita Marius -Membru
Itosiu Giu:rrrghe -Membru
Iitanica Dr:,rin Mirel -Membru

o (]:nducerila executiva este formata din :

- Director Cieneral - Richiteanu Iulian
- Ei,conomist Sef - Raceanu Marian Liviu

L|NT 2n[rREA s[TvATIILqR FINANcIARE . EvIDENT,lcor,lrABILA:

liitualiile' linanciaro la 30.06.2018, au fost intor;mite sub responsabilitatea conducerii,

ccrnforrn Legii -I111990 repr-rblicatd, a Legii 8211991 republicatd rli Or<linul Ministerului
l'i i nantel or PrLLbli c,:: nr.I 802 l'.20 | 4

Jrviden{a contabitd reflectf, cronologic qi sistematic inregistrdrile pe traza documentelor
justificalive.

Exislii con,cordanld intre contabilitatea sinteticd gi cea analiticd.

S. EVAL EXPERT ^S.X.I

S,cciefate oe audit linanciar meml>,rd a Camerei Auditorilor Financiari din Romenia ,autoriz.atia Nr.: I /2001 ;de evidentd Si
experttze contabild membrd a C.Ei.C.C.A.R. ,autorizatia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei

Cotrsultantilcr Fiscali, aut'<>rizatia nr 308/2008 ,de evaluare menrbra ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.
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Raport de revizuire crsupra situatiilor financiare la 30 iunie'2018'
la S.C TERMO CALORCONFORT SA

Se intocrnesc lunar
evidenta analiticii.

balanle contabile sintetice, se face periodtic punerea de acord cu

Sil.uatiile linanciare ilu fost

sirrtetioi intocmitd la 30.06.110 1 8.

Sunt con<luse la zi Registrul Jumal, Registrul CarteaMare'

Sccietatea ulilizeaziiin evidenla contabild un program informatir; coreslpunzdtor.

!!. E t;,'wwE_ p t r n ru oe n n-

].{rr a.,zem cunoqtinfd de evenimente ulterioare datei bilanlului care sd influen}eze

situaliile l=rnanciare de la 30.06.2018.

Auditor',
Stanescu Nir:ulina
inresirstrat la Carneria Pitesti, 2:8.08.2018

clin Romzrnia cu nu

S. EVAL EXPERT S.N.'

intocmite prin transpunerea corectd a soldurilor din balanla

Societater <!e audit finan,ciar membrd a Camerei Auditorilor Financiari din Romlnia ,autorizalia Nr': I /2001 ;de evidenld 9i
expen'izd contabild membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizatia Nr.:5960 /2008; de consultantiz fiscala membra a Camerei

Consul:tantilor Fiscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autorizatia 11224/01.01.2015.
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