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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
Pentru anul 2016 

 
 
    Pentru exerciţiul financiar 01.01.2016 – 31.12.2016 

    Data raportului 27.02.2017 

    Denumirea societăţii comerciale S.C.TRANSGEX S.A. 

    Sediul social ORADEA STR. VASILE ALECSANDRI NR. 2 

    Numărul de telefon/fax 0259 431965 

    Codul unic de înregistrare RO 202255 

    Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/843/2000 

Actiunile sunt inscrise la sistemului alternativ de tranzacţionare           

administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A 

 

Capitalul social subscris si vărsat este de 13.311.405 lei, fiind divizat 

intr-un nr. de 5324562 actiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare. 

    Acţiunile societăţii sunt nominative şi dematerializate. 

 

Evidenţa curentă şi consolidată a acţiunilor societăţii si actionarilor  se 

ţine pe bază de contract, de către Depozitarul SIBEX S.A.  

 

 

    Structura acţionariatului 

 

SC BINDERBUBI TURISM SA 

Sediu: MEDIAS, P-ţa REGELE FERDINAND I nr.16, jud Sibiu, ROMANIA 

J32/1374 din 7.09.2005, ORC SIBIU 

Aportul la capital: 12.870.160 LEI 

Naţionalitate: română 

Număr acţiuni: 5.148. 064 

Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 96,6852% 

ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -in numar de 3 (trei ) 

Aportul la capital: 418.092.50 LEI  

Număr acţiuni: 167.237 

Cotă de participare la beneficii şi pierderi:  3,1409% 

ACŢIONARI  PERSOANE  FIZICE 

LISTA PERSOANE FIZICE, în număr de 224 

Aportul la capital: 23152.50 LEI 

Număr acţiuni: 9261 

Cotă de participare la beneficii şi pierderi: 0.1739% 

 

 

    1. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 1.1. a) Descrierea activităţii de baza a societăţii comerciale: 

Societatea are ca  activităţi de bază exploatarea zăcămintelor de apă 

geotermală,valorificarea energiei termice din ape geotermale, forarea 

sondelor. 

    b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale: 

Societatea s-a înfiinţat pe baza HG.1327 din 21.12.1990. 
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c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii 

comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul 

exerciţiului financiar: 

În timpul exerciţiului financiar 01.01.2016 – 31.12.2016 nu au avut loc 

fuziuni sau reorganizări. 

    d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active: 

Pe perioada exerciţiului financiar 2016 in societate sau inregistratintrari 

de  mijloace fixe in valoare de 695.414,60 lei din care leasinguri 

financiare in valoare de 166.614,39 lei 

Pe perioada exercitiului financiar 2016 sau instrainat active in valoare 

contabila de 2.793.997,25 lei din care cladire Buftea P+4 in valoare de 

2.775.316 lei 

    e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii. 

    1.1.1. Elemente de evaluare generală: 

    a) profit: 3.121.328 lei 

    b) cifra de afaceri:16.077.902 lei 

    c) export:NU ESTE CAZUL 

    d) costuri:12.998.390 lei 

    e) % din piaţa deţinut: NU DEŢINEM DATE 

    f) lichiditate (disponibil în cont etc.)7.863.429 lei 

 

    1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

    Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu 

precizarea: 

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi 

metodele de distribuţie; 

− Foraj sonde, Piaţa de desfacere. Toata tara 

− Energie termică, Piaţa de desfacere: nord vestul tarii 

− Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de 

incalzire cu apa geotermala, toata tara 

     

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în 

totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei 

ani; 

 

2014 2015 2016 Produse/serviciu 

Cifra de 

afaceri  

% 

Venituri 

% 

Cifra de 

afaceri  

% 

Venituri 

% 

Cifra de 

afaceri  

% 

Venituri 

% 

Lucrari  terţi 2,5 2,41 21,08 19,22 27,97 26,68 

Energie termică 85,17 82,07 76,10 69,39 69,61 66,39 

Chirii 6,66 6,41 2,27 2,07 1,73 1,65 

Produse sere 3,95 3,81     

Alte venituri 1,72 5,30 0,55 9,32 0,69 5,28 

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum 

substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul 

de dezvoltare al acestor produse. 

Societatea are in vedere intrarea pe piata lucrărilor de infrastructura 

termică pentru exploatarea apelor geotermale.  
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− Societatea a  participat si castigat Licitatia pentru alimentare cu 

energie termică a spitalului Balotesti. Lucrarea este finalizata in 

cursul anului 2016, PV receptie la terminarea lucrarilor fiind 

semnat la 13.12.2016. 

− Societatea a montat si a exploatat experimental o centrala electrica 

de 50 kW pe baza de apa geotermala. Lipsa sprijinului ANRE pentru 

acordarea de certificate verzi descurajeaza acest tip de investitii. 

 

În scopul dezvoltarii activitătii s-au făcut investitii pentru următoarele 

obiective: 

 

Investitii realizate  in anul 2016 : 

 

1. Echiparea cu pompa cu ax 8JKH-8A a sondei 4796 in valoare de 395.731.41 

lei 

2. Degazor atmosferic 28 mc, amplasat la sonda 1501 Acas, valoare 12.577,22 

lei , scopul urmarit : degazarea apei geotermale extrase din sonda 1501 

Acâș, pentru a nu perturba sistemele de incalzire ale beneficiarilor. 

3. Grup pompare 2GPE, amplasat la sonda 4691 Săcuieni, valoare 26.809,47 

lei, scopul urmarit : pomparea apei geotermale către beneficiari. 

4. Montare grup pompare, si bransament canal la sonda 3001 Beius. Valoare 

11.761,88 lei 

5. Achizitii auto, Înnoirea parcului auto, pentru înlocuirea autovehicolelor 

vechii, prin achizitionarea următoarelor autovehicole : LOGAN LAUREATE 1,5 

DCi, VW JETTA STYLE 2,0 TDI, SKODA RAPID în valoare de 166.614,39 lei . 

6. Utilaje pentru constructii si reparatii, s-a acizitionat placa vibratoare 

VD 24, taietor asfalt – beton RZ 170, Cican demolatot HM 1802, valoare 

totala 17.552,73 lei 

 

    1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse 

indigene, surse import) 

    Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de 

aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor 

de materii prime şi materiale. 

Principalele surse de aprovizionare ale societăţii sunt: 

 Surse indigene: S.C. ISOPLUS ROMANIA SRL. S.C. DANFOSS DISTRICT HEATING 

SRL,  S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, S.C. DISTRIGAZ S.A, S.C. FFEE 

ELECTRICA FURNIZARE TANSILVANIA NORD S.A. 

 

Surse externe: SC IGE Islanda de la care s-a achizitionat pompă cu ax pentru 

sonda 4796 Oradea, si piese de schimb pentru pompele aflate in utilizare.  

 

    1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

    a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa interna şi/sau 

externa şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung; 

Produsele societăţii au fost valorificate în totalitate pe piaţa internă. 

Asfel: 

     - Volumul vânzărilor pe piaţa internă în anul 2016 a fost de 16.077.902 

lei     
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 Ca perspectivă pe termen mediu şi lung societatea şi-a propus: 

 - Creşterea prestaţiilor de servicii oferite prin încheierea de contracte 

cu noi beneficiari de energie geotermală. 

- Participarea la proiecte vizând creşterea de energie din surse 

regenerabile. 

In vederea cresterii productiei de apă geotermlă in anul 2017 se vor 

achizitiona două noi pompe cu ax. Se va achizitiona o pompă de 90 l/s pentru 

sonda 3001 Beiuș si o pompa de 60 l/s pentru sonda 4767 Oradea. 

Se va continua programul de reparatii si interventii. Se va repara capul de 

exploatre a sondei 4004 Oradea si centralele termice CT1, CT2, CT3. 

 

 Lucrări de intervenţii pentru reparare si probare sonda de apă geotermală 

Au fost executate lucrări de reparatii la următoarele sonde de apă 

geotermală: 

− Sonda 1717 Oradea s-a reparat coloana de 13 3/8; 

− Sonda 4156 Bors s-a reparat pompa de transport apă geotermală 

− Reparatii module termice Beiuș; 

− Reparatii convertizor si motor electric pompa cu ax de la sonda 4767 

Oradea; 

 

  

Lucrari pentru terti in anul 2016 

 

Lucrări de “Proiectare si execuţie pentru proiectul Valorificarea resurselor de 

apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă Prof. dr. 

Agrippa Ionescu, localitatea Baloteşti,comuna Baloteşti,judetul Ilfov” contract 

nr 3019/23.03.2015, beneficiar Consiliul Judetean Ilfov.  Scopul contractului :  

inlocuirea utilizării gazului metan cu energia geotermală de la sonda 2684 la 

prepararea agentului termic pentru incălzire şi a apei calde de consum la 

Spitalul Clinic de Urgenta Prof. A. Ionescu din localitatea Baloteşti, jud. 

Ilfov. In anul 2016 s-au executat lucrari in valoare de 4.497.668,64 lei. 

Lucrarea a fost predata la Consiliul Judetean Ilfov în baza procesului verbal de 

terminare a lucrarilor 13450/13.12.2016.  

 

    b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al 

societăţii comerciale, a ponderii pe piaţa a produselor sau serviciilor 

societăţii comerciale şi a principalilor competitori; 

Ca situaţie concurenţială în domenul activităţii de furnizare energie termică, 

concurent semnificativ este TERMOFICARE ORADEA S.A. 

În domeniul activităţii de „Forarea sondelor” societatea se confruntă cu 

mai mulţi concurenţi (Lucrările de forare se scot la licitaţii unde poate 

participa orice concurent din UE) a căror pondere pe piaţă nu este cunoscută. 

 

c)Descrierea oricărei dependente semnificative a societăţii comerciale faţă 

de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un 

impact negativ asupra veniturilor societăţii. 

 

Datorită diversităţii beneficiarilor serviciilor oferite nu există o 

dependenţă semnificativă a societăţii faţă de un singur client sau faţă de un 

grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra societăţii. 
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    1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii 

comerciale 

    a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii 

comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă; 

Societatea are un număr mediu de 83 angajaţi, din care 24 angajaţi cu studii 

superioare de specialitate, 59 angajati  cu pergătire medie şi muncitori 

calificaţi. Angajaţii nu fac parte din vreun sindicat. 

 

    b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror 

elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 

Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt bune neexistând elemente 

conflictuale în ceea ce priveşte raportul manager - angajaţi 

 

    1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de baza a 

emitentului asupra mediului înconjurător 

    Descrierea sintetică a impactului activităţilor de baza ale emitentului 

asupra mediului înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau 

preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului 

înconjurător. 

Activitatea de bază nu generează aspecte semnificative de mediu, energia termică 

produsă din apă geotermală este nepoluantă. Totuşi, pentru monitorizarea 

aspectelor de mediu asociate procesului tehnologic societatea are implementat 

sistemul de management de mediu ISO 14001; nu  are litigii cu privire la 

încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 

 

    1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

    Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se 

anticipează în exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare 

dezvoltare. 

    În anul 2016, cu toate că nu s-au alocat sume pentru activitatea de 

cercetare dezvoltare, 

   

- s-au întreprins demersuri pentru atragerea de investitori şi surse de 

finanţare , pentru participarea la programe comune de dezvoltare; Primăria 

Oradea si Primaria Beius au încheiat contracte pentru accesarea fondurilor 

Islandeze in cadrul Programului RONDINE 006 pentru efectuarea de Studii de 

zăcământ , cu scopul evidenţierii posibilităţilor de dezvoltare şi optimizare a 

exploatării zăcămintelor de ape geotermale din Oradea si Beius; Primăria Oradea 

a implementat in cursul anului 2016 un proiect pentru accesarea fondurilor 

Islandeze in cadrul Programului RONDINE 006 pentru alimentarea cu energie 

geotermală a punctului termic PT902 si săparea unei sonde de re-injectie. 

-Transgex SA a investit in creşterea debitului potential la sonda 4796 

pentru asigurarea energiei geotermale necesare punctului termic PT902  şi a 

participat la efectuarea probelor de producţie. 

-s-a continuat   studiul comportării zăcământului prin completarea bazei de 

date la nivelul actual de exploatare (debite, temperaturi, presiuni, niveluri 

dinamice) pentru fiecare sondă, perimetru de exploatare şi a comportării 

zăcământului de apă geotermală în întregul său, in conditiile unui sezon rece cu 

temperaturi exterioare coborâte. 
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-se continua urmărirea tuturor parametrilor de exploatare a perimetrelor 

geotermale in condiţii de temperaturi exterioare coborâte, cu vârfuri de consum 

peste medii multianuale, cu identificarea soluţiilor de asigurare a acestora. 

   

 

    1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul 

riscului 

    Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de 

credit, de lichiditate şi de cash flow. 

    Societatea are o expunere mică faţă de riscul de preţ, de credit, de 

lichiditate şi de cash flow, promovând politici realiste de managementul 

riscului. 

 

    Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind 

managementul riscului. 

Unul din obiectivele principale ale societătii a fost de a demonstra ca energia 

geotermală obţinută din apa geotermală se poate valorifica in condișii 

profitabile, la preţuri mai mici decat energia obșinută din combustibili 

clasici, astfel încât furnizarea de energie termică pe baza de apa geotermala să 

nu poată fi eliminată de pe piată de producătorii  de energie termică pe baza de 

combustibili clasici. 

 

    1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

    a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau 

factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea 

societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioada a anului anterior. 

Continuarea politicii de monopol practicată de Primaria Oradea, asupra 

încălzirii municipiului cu energie termică produsă si distribuita de Termoficare 

Oradea SA, impiedică dezvoltarea furnizarii de energie termică pe baza de apa 

geotermală in Municipiul Oradea. Consumatorii captivi, pe reţele ale SACET sunt 

obligati să consume energie termică de la Tremoficare Oradea SA, nelăsând liberă 

piaţa de energie. 

 

    b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau 

anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu 

aceeaşi perioada a anului trecut. 

Cheltuielile de capital curente sau anticipate efectuate în exerciţiul financiar 

2016 au avut efecte benefice pentru societate, ele generând încă din acest an 

venituri suplimentare prin mărirea capactăţii de producţie sau prin micşorarea 

cheltuielilor.  

- S-a realizat cresterea debitului disponibil de la sonda 4796 pentru PT902 si 

alţi posibili utilizatori din apropiere. 

 

    c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor 

economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. 

Punerea în funcţiune a  noii centrale termice în cogenerare determină limitarea 

extinderii producerii de energie termica pe baza de apa geotermală în Oradea. 

Consumatorii captivi sunt obligaţi să rămână clienţi ai Tremoficare Oradea SA, 

beneficiarul noi centrale. 
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Desi exista norme europene care promoveaza utilizarea energiilor 

neconventionale, in orasul Oradea strategia de dezvoltare nu include extinderea 

sistemului de termoficare a orasului si pe baza resurselor regenerabile.   

     

2. Activele corporale ale societăţii comerciale 

 

    2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi 

de producţie în proprietatea societăţii comerciale. 

Principalele capacităţi de producţie proprietatea societăţii sunt: 

 - Sondele de apă geotermală – amplasate în Jud.Bihor, Jud. Satu-Mare 

 _ Instalatiile de foraj. 

 

    2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzura al proprietăţilor societăţii 

comerciale. 

 

Grupa Denumire grupei de 

mijloace fixe 

Grad de 

uzură mediu            

% 

Nr. de 

mijloace 

fixe 

Din care 

complet 

amortizate 

1 Construcţii 34% 170 56 

2 Echipamente tehnologice 64% 229 132 

3 Aparate de măsură şi 

control 

66% 66 54 

4 Mijloace de transport 82% 20 17 

5 Mobilier aparatură 

birotica 

68% 44 30 

 

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate 

asupra activelor corporale ale societăţii comerciale. 

  Dosar nr.6559/271/2008, inregistrat initial la Judecătoria Oradea,  reclamant 

SC Transgex SA , pârâtă BNR si SNC Ploiesti, actiune oblica în prestatie 

tabulara - ( constatare  drept de proprietate  imobil-constructie V. Alecsandri 

nr. 2 Oradea, actiune reconventionala in revendicare formulata de BNR), pârâta 

BNR  a depus cerere reconvenţională la termenul din 07 11 2008 

obiect :revendicare, nulitatea absoluta a contractelor de vanzare cumparare 

despăgubiri pt. lipsa de folosinta in cuantum de 166.798,86 euro ;  s-au 

efectuat rapoarte de expertiza si contraexpertiza, ; la data de 10.02.12 s-a 

declinat competenta de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bihor;  la 

data de 21 martie 2014 Tribunalul Bihor, Secţia a I –Civilă  in dosarul 

nr.6559/271/2008 a pronuntat Sentinta civ. 197/2014 .,  prin care: – Respinge 

acţiunea principală. Admite în parte acţiunea reconvenţională. Obliga 

reclamanta-pârâta reconvenţională SC TRANSGEX SA să lase în deplină proprietate 

şi posesie imobilul înscris în CF 3100 Oradea. Dispune radierea notării sub B18 

a CF 3100 Oradea. Obliga reclamanta- pârâta reconvenţională SC TRANSGEX SA la 

166.796 euro despăgubiri. Respinge restul capetelor de cerere. Respinge excepţia 

lipsei calităţii procesuale pasive şi a inadmisibilităţii invocată de pârâtă şi 

respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a inadmisibilităţii 

invocată de reclamantă. Obligă reclamanta în favoarea B.N.R. la cheltuieli de 

judecată Atat Transgex SA cat si BNR  au formulat si depus apel impotriva 

acestei hotarari- aflat pe rolul   Curtii Apel Oradea, La data de 07.12. 2015 au 

avut loc dezbaterile asupra apelului, instanta amanand  pronuntarea pentru 
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14.12.2015 si ulterior pentru data de 21.12.2015.: RESPINGE ca nefondat apelul 

declarat de apelanta BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. ADMITE cererea de intervenţie 

în interesul apelantei SC Trangex S.A., formulată de intervenienta Investmond 

S.A. ADMITE ca fondat apelul civil introdus de apelanta SC TRANGEX S.A., în 

contradictoriu cu intimaţii BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI şi SOCIETATEA NAŢIONALĂ A 

CĂRBUNELUI PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING IPURL PLOIEŞTI, 

împotriva sentinţei civile nr. 197/C din data de 21.03.2014 pronunţată de 

Tribunalul Bihor, pe care o schimbă în parte în sensul că: ADMITE excepţia 

lipsei calităţii procesuale a BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI. RESPINGE acţiunea 

reconvenţională formulată de pârâta – reclamantă reconvenţională Banca Naţională 

a României, în contradictoriu cu reclamanta - pârâtă reconvenţională S.C. 

Trangex S.A. şi cu pârâta reconvenţională Societatea Naţională a Cărbunelui 

S.A.prin administrator judiciar Societatea Naţională a Cărbunelui prin 

Administrator Judiciar Carduelis Consulting Ipurl Ploieşti. Înlătură dispoziţia 

privind obligarea reclamantei la cheltuieli de judecată. Menţine restul 

dispoziţiilor sentinţei atacate. Fără cheltuieli de judecată în apel. D E F I N 

I T I V Ă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică 

azi, 21 decembrie 2015.                                                         

Document: Hotarâre  1172/2015  21.12.2015 

S-a formulat recurs de catre Transgex si BNR. 

     La data de 14 09 2016 ICCJ s-a pronuntat asupra recursurilor prin Hot. 

1344/2016 

Respinge recursurile declarate de recurenta- reclamantă S.C. TRANSGEX S.A. 

ORADEA şi de recurenta- pârâtă BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BUCUREŞTI împotriva 

deciziei civile nr. 1172/A/2015 din 21 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de 

Apel Oradea- Secţia I Civilă, ca nefondate. Irevocabil 

 

    3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

    3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază 

valorile mobiliare emise de societatea comercială. 

Actiunile sunt inscrise la sistemului alternativ de tranzacţionare administrat 

de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. 

    3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. 

Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă 

este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul 

ultimilor 3 ani.  

       In cursul exercitiul financiar 2016 societatea nu a distribuit dividende. 

    3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de 

achiziţionare a propriilor acţiuni. 

Societatea nu a întreprins nici o activitate de achiziţionare de acţiuni 

proprii. 

    3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea 

numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mama deţinute 

de filiale. 

Societatea nu are filiale 

    3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte 

titluri de creanţa, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită 

obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare. 

Societatea nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă 
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    4. Conducerea societăţii comerciale 

    4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a 

următoarelor informaţii pentru fiecare administrator: 

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experienţa profesională, funcţia 

şi vechimea în funcţie); 

Nume, 

prenume 

Vârsta Calificare Experienţă 

profesională 

Funcţia Vechimea 

în 

funcţie 

Calburean 

Mircea 

46 Economist  Preşedinte 4 ani 

Iacobescu 

Alin 

66 Economist  Membru CA 4 ani 

Lupu 

Maria 

34 Licentiata 

in 

geografie 

 Membru CA 4 ani 

 

b) orice acord, înţelegere sau legătura de familie între administratorul 

respectiv şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost 

numita administrator; 

Nu există vreun acord, înţelegere sau legătura de familie între membrii 

conducerii executive si o alta persoana datorită căreia persoana respectiva a 

fost numita ca membru al conducerii executive; 

c) participarea administratorului la capitalul societășii comerciale: 

participă la capitalul social al societăţii cu 40 actiuni reprezentând 

0,0008% din capitalul social 

d) Lista persoanelor afiliate societătii comerciale: 

BINDERBUBI TURISM  Sa, societate comercială care detine 96,68% din actiunile 

emise de TRANSGEX SA 

SC TRANSGEX AGROTERMAL SRL al cărei obiect de activitate este cultivarea 

legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor. SC TRANSGEX 

AGROTERMAL nu desfăsoară nicio activitate. 

SC BIO AGRO TERMAL SRL al cărei obiect de activitate este cultivarea 

legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor. SC BIO AGRO 

TERMAL nu desfăsoară nicio activitate. 

 

    4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii 

comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii: 

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; 

b)  orice acord, înţelegere sau legătura de familie între persoana 

respectivă şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost 

numita ca membru al conducerii executive; 

    c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale. 

− Director general Iacobescu Alin; numit în funcţie pentru o perioadă de 4 

ani,in baza contractului de mandate aprobat de C.A., participând la 

capitalul social al societăţii cu 40 actiuni reprezentând 0,0008% din 

capitalul social 

 

− Director economic Iacobescu Maria; numită în funcţie pe perioadă 

nedeterminată, participând la capitalul social al societăţii cu un numar de 

40 actiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social 
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    4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea 

eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în 

ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum 

şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini 

atribuţiile în cadrul emitentului. 

Nu există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicaţi membrii 

conducerii executive în ultimi 5 ani. 

 

    5. Situaţia financiar-contabila 

    Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ 

cu ultimii 3 ani, cu referire cel puţin la: 

    a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total 

active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total 

active curente; total pasive curente; 

    b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de 

costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în 

veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire 

la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an 

sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite; 

    c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul 

activităţii de baza, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul 

numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei. 

   

 I BILANŢUL CONTABIL 

 

                                                                         

(LEI) 

  Denumirea indicatorilor 2014 2015 2016 

1 A. ACTIVE IMOBILIZATE 23.511.136 22.176.452 18.400.173 

2 B. ACTIVE CIRCULANTE 3.319.041 6.666.903 13.047.049 

3     I. STOCURI 261.621 1.693.122 201.536 

4     II. CREANTE 2.842.361 3.086.815 4.982.084 

5 
   III. INVESTITII FINANCIARE 

PE TERMEN SCURT 

-   

6 
    IV. CASA SI CONTURI LA 

BANCI 

215.059 1.886.966 7.863.429 

7 C.  CHELTUIELI IN AVANS 57.700 108.488 77.814 

8 

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

AN 

3.558.661 3.518.558 3.403.448 

9 
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, 

RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 

-187.154 3.173.272 9.595.724 

10 
F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 

CURENTE 

23.323.982 25.349.724 27.995.897 

11 

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE 

INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 

AN 

1.522.575 640.932 86.515 

12 
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI 
SI CHELTUIELI 

18.861 21.461 230.526 

13 I.  VENITURI IN AVANS 119.146 213.364 125.691 

14 J. CAPITAL SI REZERVE    

15     I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 13.311.405 13.311.405 13.311.405 
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16     II. PRIME DE CAPITAL -   

17     III.REZERVE DIN REEVALUARE 10.335.211 10.325.688 9.132.103 

18     IV.REZERVE 1.088.289 841.154 1.160.935 

19     V.REZULTATUL REPORTAT 1.196.463 2.677.805 1.272.866 

20 

    VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  

sold C (cont 121) 

sold D (cont 121) 

 

 

4.262.734 

 

2.888.895 

 

3.121.328 

   Repartizarea profitului  131.809 319.781 

22 CAPITALURI PROPRII - TOTAL 21.668.634 24.557.528 27.678.856 

23     Patrimoniul public -   

24 CAPITALURI - TOTAL 21.668.634 24.557.528 27.678.856 

 
 
II. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE: 
 
 

 

                                                                        

(LEI) 

  Denumirea indicatorilor 2014 2015 2015 

1 CIFRA DE AFACERI NETA 

9704911 13.857.909 16.077.90

2 

2 VENITURI DIN EXPLOATARE  

9015149 15.105.453 16.794.06

1 

3 CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

13012178 12.018.808 12.894.79

9 

4 REZULTATUL DIN EXPLOATARE -3997029 3.086.645 3.899.263 

5 VENITURI FINANCIARE 84500 92.601 62.796 

6 CHELTUIELI FINANCIARE 350205 290.351 103.592 

7 REZULTATUL FINANCIAR -265705 -197.750 -40.796 

8 REZULTATUL CURENT -4262734 2.888.895 3.858.467 

9 VENITURI EXCEPTIONALE 0   

10 CHELTUIELI EXCEPTIONALE 0   

11 REZULTATUL EXCEPTIONAL 0   

12 

VENITURI TOTALE 9099649 15.198.054 16.856.85
7 

13 

CHELTUIELI TOTALE 13362383 12.309.159 12.998.39

0 

14 REZULTATUL BRUT  -4262734 2.888.895 3.858.467 

15 IMPOZITUL PE PROFIT   737.139 

16 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI -4262734 2.888.895 3.121.328 
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 6. Semnături 

 

    Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de 

administraţie, de către manager/conducătorul executiv şi de către contabilul şef 

al societăţii comerciale. 

 

    În cazul în care societatea comercială are filiale, informaţiile prezentate 

în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filiala cât şi cu 

privire la societatea comercială privită ca un întreg. 

    Raportul anual va fi însoţit de copii ale următoarelor documente: 

 

a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost 

modificate în anul pentru care se face raportarea: 

S-a completat obiectul de activitatea cu codul 4781 – Comert cu amănuntul al 

produselor alientare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin 

standuri, chioscuri, si piete 

 

b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru 

care se face raportarea: NU S-AU INCHEIAT CONTRACTE CU MARI CONSUMATORI 

ÎN ANUL DE RAPORTARE 2015 

 

c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul 

membrilor administraţiei, conducerii executive, cenzorilor; NU ESTE CAZUL 

 

d) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de 

aceasta; NU ESTE CAZUL 

 

e) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 

 

 

 

Persoanele afiliate societatii comerciale sunt:  

- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de 

Transgex SA; 

- Transgex Agrotermal SRL;  

− Bio Agro Termal SRL. 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Mircea CĂLBUREAN 


