




































































 
 
 
 
 
 
                                                                                 

  

 
 
 
 
 
 

RAPORT  DE  GESTIUNE  ÎNTOCMIT  PE  BAZA  BILANŢULUI  CONTABIL   
LA  DATA DE  10.06.2015 

 
 
 

În baza HG nr. 318/2015, art. 1, s-a înfiinţat Institutul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” prin reorganizarea Institutului de Cercetări şi 
Amenajări Silvice – ICAS Bucureşti. Conform art. 2, institutul naţional se înregistrează la 
registrul comerţului. Primeşte numărul de înregistrare J23/1947/2015 şi, în acelaşi timp, i 
s-a atribuit cod fiscal nou, aceasta fiind în contradicţie cu anexele la hotărârea de guvern 
susmenţionată, unde institutul naţional este menţionat cu codul fiscal avut anterior. 
Această eroare materială, neasumată de nimeni, a provocat o serie de probleme atât de 
natură juridică cât şi de natură fiscală. Juridică, prin faptul că nu se mai identifică cu 
bunurile şi imobilele aflate în patrimoniul institutului naţional (fost ICAS) din anexele la 
hotărârea de guvern. Problemele de natură fiscală care au urmat datorită erorii materiale 
de schimbare a identităţii fiscale au fost destul de complexe, institutul fiind obligat să fie 
încadrat în categoria mici contribuabili, deşi are în subordine 30 de sedii secundare, iar în 
2014 a avut o cifră de afaceri de aproape 68 milioane RON, fiind încadrat ca mare 
contribuabil. Dobândirea unei identităţi fiscale noi a dus la pierderea înregistrării în scopuri 
de tva, cu implicaţii majore în derularea contractelor atât cu clienţii cât şi cu furnizorii. 
Parte din sediile secundare confruntându-se cu refuzul furnizorilor de utilităţi de a le mai 
oferi servicii, încălcând astfel art. 9 prin care institutul naţional se substituie în toate 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din toate actele normative, contractele, convenţiile … în 
care fostul ICAS este parte.  

În continuare se prezintă analiza indicatorilor pe baza bilanţului întocmit la data de 
10.06.2015: 

 
 Nr.crt. Indicatori  2014 10.06.2015 % 

1  Venituri totale, din care: 73.047 27.510 37,66 
2  Venituri din exploatare, din care: 72.813 27.458 37,71 
3  Cifra de afaceri 67.899 20.148 29,67 
4  Ale venituri de exploatare 4.914 7.310 148,76 
5  Venituri financiare 234 52 22,22 
6  Venituri extraordinare 0 0  
7  Cheltuieli totale, din care: 65.455 26.682 40,76 
8  Cheltuieli de exploatare, din care: 65.392 26.628 40,72 
9  Cheltuieli materiale 5.654 2.561 45,30 
10  Cheltuieli cu energia şi apa 738 459 62,20 
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11  Cheltuieli cu personalul, din care: 36.822 16.299 44,26 
12  Cheltuieli cu salariile 27.537 12.446 45,20 
13  Cheltuieli cu protecţia socială 7.935 3.178 40,05 
14  Alte cheltuieli cu personalul, din care: 1.350 676 50,07 
15  Tichete de masă 1.350 676 50,07 

16 
 Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi 
necorporale 2.632 1.168 44,38 

17  Alte cheltuieli de exploatare, din care: 18.773 6.142 32,72 
18  Cheltuieli de protocol 56 29 51,79 
19  Cheltuieli de reclamă şi publicitate 0 0  
20  Cheltuieli de sponsorizare 9 0  
21  Cheltuieli financiare 61 54 88,52 
22  Cheltuieli extraordinare 1 0 0,00 
23  Profit brut 9.418 1.127 11,97 
24  Impozit pe profit 1.826 299 16,37 
25  Profit net 7.592 828 10,91 
26  Număr mediu de personal 885 880 99,44 
27  Productivitatea muncii / salariat  76.722 22.895 29,84 

 
 
Întrucât indicatorii realizaţi la 10.06.2015 nu sunt pe întregul an, procentul de 

comparare nu mai este relevant. 
 
La 10.06.2015 s-au înregistrat pierderi la şapte subunităţi, după cum urmează: 
 

nr.crt. subunitatea rezultatul net 
1 Bărăgan -33.845,79 
2 Bistriţa -65.453,21 
3 Braşov 18.061,76 
4 Caransebeş 878.491,61 
5 Craiova -47.704,57 
6 Câmpulung 320,19 
7 Focşani 6.704,43 
8 Lechinţa -197.620,12 
9 Mihăeşti 546.653,85 
10 Oradea 139.948,04 
11 Piteşti  7.606,28 
12 Roman -8.871,05 
13 Săcele 458.165,25 
14 Timişoara -88.288,29 
15 Tomnatic 1.533.415,78 
16 Vidra 295.206,99 
17 Voluntari -2.615.045,84 
 TOTAL 827.745,31 

 
Cifra de afaceri realizată de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 

Silvicultură „Marin Drăcea” la 10.06.2015 a fost de 20.147.528,25 lei, repartizată pe 
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următoarele activităţi: producţie – 10.369.641,76 lei, cercetare – 4.558.188,74 lei, 
amenajare şi proiectare de investiţii – 5.219.698,05 lei. 

 
Rata rentabilităţii = profit brut / cifra de afaceri * 100 
Rata rentabilităţii veniturilor pe anul 2014 = 9.419.162 / 67.899.306 *100 = 13,87% 
Rata rentabilităţii veniturilor la 10.06.2015 = 1.126.365 / 20.147.528 *100 = 5,59% 
Rata rentabilităţii veniturilor a scăzut de la 13,87% în 2014 la 5,59% la 10.06.2015 

datorită faptului ca indicatorul pe 2015 nu este pe întreg an. Rata rentabilităţii veniturilor 
caracterizează eficienţa exerciţiului financiar. Veniturile se împart în trei categorii: de 
exploatare, financiar şi extraordinare, ponderea ce mai mare având-o veniturile de 
exploatare. 

 
Rata rentabilităţii costurilor = profitul brut / total cheltuieli * 100 
Rata rentabilităţii costurilor pe anul 2014 = 9.419.162 / 65.454.528 * 100 = 14,39% 
Rata rentabilităţii costurilor la 10.06.2015 = 1.126.365 / 26.682.570 * 100 = 4,22% 
Rata rentabilităţii costurilor înregistrează o scădere de la 14,39 în anul 2014 la 4,22 

la 10.06.2015 datorită perioadei fracţionate. 
 
 
Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale = profit net / cifra de 

afaceri * 100 
Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale pe 2014 = 7.592.939 / 

67.899.306 * 100 = 11,18% 
Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale la 10.06.2015 = 827.745 / 

20.147.528 * 100 = 4,11% 
Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale înregistrează o scădere de 

7,07%, institutul obţinând un profit net de 827.745 lei, datorită perioadei fracţionate. 
La 10.06.2015 s-a înregistrat o scădere a valorii soldului clienţilor neîncasaţi de la 

12.290.273,23 lei la începutul anului, la 7.580.773,39 lei. 
Pentru îmbunătăţirea indicatorilor economico-financiari ai institutului se va avea în 

vedere următoarele: 
- reducerea cheltuielilor şi încasarea în termen a clienţilor pentru asigurarea 

lichidităţilor necesare plăţii eşalonării datoriilor la bugetul consolidat de stat, datorii 
acumulate în timpul fostei echipe manageriale; 

- îmbunătăţirea controlului tehnic gestionar şi al controlului financiar preventiv 
pentru a se asigura o gestionare eficientă a patrimoniului; 

- respectarea normelor autorităţii centrale de silvicultură privind vânzarea de masă 
lemnoasă; 

- reducerea stocurilor la toate categoriile la strictul necesar; 
- identificarea de noi resurse pentru susţinerea productivităţii muncii în condiţiile în 

care suprafeţe din fondul forestier sunt retrocedate; 
- reducerea investiţiilor inoportune în condiţiile în care datoriile la bugetul consolidat 

de stat urmează a fi plătite eşalonat până în anul 2018. 
 

 


	Balanta iunie 2015 - ICAS
	Bilant inchidere ICAS - iunie 2015
	raportaudit
	raportgestiune

