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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2012 

la data de 31.12.2012 
 

S.C. Ecopiaţa S.A. a fost înfiinţată la data de 13.08.2010, conform H.C.L. Iaşi nr. 261 din 
28.07.2010 prin reorganizarea Direcţiei Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. 

S.C. Ecopiaţa S.A este societate pe acţiuni, fiind persoană juridică română cu sediul in 
Municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lânga Tribunalul Iaşi sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare RO 
27272228. 

S.C. Ecopiaţa SA a preluat prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a 
serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, 
târgurilor, obor, bazar, talcioc şi complex hotelier municipal din Municipiul Iasi înregistrat cu 
numărul 78117 din data de 01.09.2010, administrarea următoarelor obiective : pieţele 
agroalimentare de pe raza Municipiului Iaşi, Târgul de Maşini, Târgul de Cherestea şi Târgul de 
animale de companie şi păsări exotice, Oborul, Bazarul şi Talciocul şi Complexul Hotelier 
Municipal. 

S.C. Ecopiaţa S.A. asigură un cadru organizat, salubru şi controlabil pentru aprovizionarea 
cetăţenilor municipiului Iaşi cu produse de strictă necesitate – în principal legume şi fructe 
proaspete. 

Activitata principală a S.C. Ecopiaţa S.A este, conform codului C.A.E.N. – 6820 
„Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. 

 

Printre activităţile secundare ale S.C. Ecopiaţa S.A amintim pe cele mai importante : 
5210 – Depozitări  
5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
5610 – Restaurante 
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
9606 – Alte activități de servicii 
 

Situaţia realizării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 

Bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial al SC Ecopiaţa SA pentru anul 2012, a fost aprobat 
prin Hotarârea Consiliului Local Iaşi nr. 102 din 30 martie 2012. 

Pe parcursul anului a fost efectuate două rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2012, aprobate prin hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor nr. 13 din data 
29.09.2012 şi nr. 15 din data 17.12.2012. 
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Varianta finală a bugetului de venituri şi cheltuieli, gradul de realizare al veniturilor, precum 
şi încadrarea cheltuielilor efective în limitele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat 
pentru anul 2012, sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Situaţia realizării bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli pentru anul 2012   

- RON - 

NR. 
CRT. INDICATORI NR. 

RD. 
 BUGET   
INITIAL          

2012 

RECTI- 
FICARI  
2012 

BUGET    
RECTIFICAT 

2012 

BUGET    
REALIZAT    

2012 

%    
REALIZARI 

0 1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/5*100 

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 2 + rd.17 + rd. 20) 1 5 860 000 -470 000 5 390 000 5 396 764 100,13 
1. Venituri din exploatare, din care: 2 5 850 000 -509 000 5 341 000 5 345 103 100,08 

a) Venituri din producţia vândută 3           

b) Venituri din alte activităţi, din care: 4 5 800 000 -554 000 5 246 000 5 249 953 100,08 

  Venituri din servicii prestate 5 3 075 000 -865 000 2 210 000 2 211 379 100,06 

  Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii 6 2 320 000 296 000 2 616 000 2 618 217 100,08 

  Venituri din activitati diverse 7 405 000 15 000 420 000 420 358 100,09 

c) 
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete,din care: 8           

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare 9           
- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 10           

d) Venituri din productia imobilizata (variatia stocurilor) 11           
e) Alte venituri din exploatare 12 50 000 45 000 95 000 95 150 100,16 

2. Venituri financiare-total, din care: 13 10 000 39 000 49 000 51 661 105,43 

a) venituri din dobânzi 14 10 000 25 000 35 000 37 427 106,93 

b) alte venituri financiare 15 0 14 000 14 000 14 234 - 

3. Venituri excepţionale 16           
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 17 5 829 750 -470 000 5 359 749 5 352 105 99,86 
1 Cheltuieli pentru exploatare-total, din care: 18 5 824 750 -471 400 5 353 349 5 345 794 99,86 

a) cheltuieli materiale 19 227 500 -87 500 140 000 138 983 99,27 

b) alte cheltuieli externe (cu energie, apă, salubritate) 20 1 410 000 52 000 1 462 000 1 460 523 99,90 

c) cheltuieli cu personalul, din care 21 2 671 000 -164 000 2 506 999 2 504 044 99,88 
- fond total salarii, din care 22 2 057 446 -129 500 1 927 946 1 925 820 99,89 

- salarii brute 22a 1 919 500 -100 000 1 819 500 1 817 772 99,91 

- contracte de mandat 22b 65 688 0 65 688 65 688 100,00 

- indemnizatie AGA si CA 22c 72 258 -29 500 42 758 42 360 - 

- contribuţii asigurări sociale de stat 20,8% 23 427 949 -26 936 401 013 400 951 99,98 

- ajutor şomaj 0,5% 24 10 287 -648 9 640 9 413 97,65 

- CAS pentru sănătate, conf. Legii 145/1997 - 5,2% 25 106 987 -6 734 100 253 100 153 99,90 

- 
alte cheltuieli cu personalul  2%, conform 571/2003, 
art.21 26 41 149 2 000 43 149 43 047 99,76 

- 
fond naţional unic pentru concedii medicale si 
indemnizaţii-0,85%, conform O.G. 158/2005 0,85% 27 17 488 -1 361 16 127 16 001 99,22 

- 
fond de asigurări pentru accidente şi boli profesionale 
conform O.G. 147/2002 - 0,21% 28 4 321 -272 4 049 3 951 97,59 

- 
fond de garantare creanţe salariale - 0,25% conform 
Legii 200/2006 29 5 144 -324 4 820 4 708 97,68 

- vărsăminte pentru personal cu handicap neincadrate 30 229 -226 3 0 0,00 

d) 
Chelt. de expl. privind amortizarile, proviz. si ajust. ptr. 
depreciere 31 60 000 8 100 68 100 67 593 99,26 

e) Tichete de masă  32 222 750 -36 000 186 750 186 511 99,87 
f) Alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 1 233 500 -244 000 989 500 988 141 99,86 
  cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 34 1 233 500 -244 000 989 500 988 141 99,86 
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 35 5 000 1 400 6 400 6 311 98,60 

a) cheltuieli cu dobanzile 36 5 000 -1 800 3 200 3 153 98,52 

b) alte cheltuieli financiare 37   3 200 3 200 3 158 - 
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3. Cheltuieli extraordinare 38           
III. REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 39 30 250 0 30 251 44 659 147,63 
IV. IMPOZIT PE PROFIT 40 4 900 0 4 900 10 989 224,27 

V. 
PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit nr.O.G. 64/2001), 
din care: 41 25 350 0 25 351 33 670 132,82 

a) Rezerve legale 42   0 0   - 

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 43   0 0     

c) 
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 
lege 44   0 0   -  

d) Constituirea surselor proprii de finanţare 45 10 140 0 10 140 16 835 166,03 

e) Alte repartizări prevăzute de lege  46   0 0     

f) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 47 2 535 0 2 535     
g) Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în 

cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor 
comerciale companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, O.G. 64/2001(OUG 
55/2010) 

48 12 675 0 12 675 16 835 132,82 

h) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a-f 49   0 0     
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 50 716 000 0 716 000 25 601 3,58 
1. Surse proprii - amortizare 51 16 000 0 16 000    - 
2. Alocaţii de la buget 52   0 0    - 
3. Credite bancare 53 200 000 0 200 000   0,00 
4. Alte surse(fond de dezvoltare) 54 500 000 0 500 000 25 601 5,12 
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 55 716 000   716 000 25 601 3,58 
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 56 681 000 0 681 000   0,00 
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 57 35 000 0 35 000 25 601 73.15 

VIII. REZERVE , din care: 58 0   0 0 - 
  I. Rezerve legale 59   0 0   - 
  II. Rezerve statutare 60   0 0    - 
  III. Alte rezerve 61   0 0   -  
IX.  DATE DE FUNDAMENTARE            - 
1. Venituri totale  62 5 860 000 -470 000 5 390 000 5 396 764 100,13 
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 63 5 829 750 -470 000 5 359 750 5 352 105 99,86 
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 64 125   125 125 100,00 
4. Nr. mediu personal total 65 125   125 109 87,20 
5. Fond de salarii, din care 66 1 985 188 -100 000 1 885 188 1 883 460 99,91 

  
fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de 
contract              

  individual de muncă 67 1 919 500 -100 000 1 819 500 1 817 772 99,91 
  alte cheltuieli cu personalul 68 65 688 0 65 688 65 688 100,00 
6. Câştigul mediu lunar pe salariat 69 1 323 -67 1 257 1 440 114,57 

7. 

Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii 
lei/persoană) (rd.64/rd.67) in preturi curente(venituri 
tot./nr.pers.) 70 46 880 -3 760 43 120 49 512 114,82 

8. 

Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii 
lei/persoană) (rd.4/rd.67) in preturi curente(cifra de 
afaceri/nr.pers) 71 46 400 -4 432 41 968 48 165 114,77 

9. 
Productivitatea muncii pe personalul mediu(unitati 
fizice/nr.pers. 72           

10. 
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 
(chelt.totale/venituri totale) x 1000 73 995   994 992 99,73 

11.  Plati restante - total (preturi curente) 74 200 000   200 000   0,00 

  
preturi comparabile(rd.74xind.crestere a preturilor 
prognozat)   75           

12. Creante curente (preturi curente) 76 300 000   300 000   0,00 

  
preturi comparabile(rd.76xind.crestere a preturilor 
prognozat)   77           
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Veniturile totale au fost realizate în proporţie de 100,13 % faţă de cele prognozate în bugetul 
de venituri şi cheltuieli. Toate categoriile de venituri au fost realizate în proporţie de peste 100 %, 
astfel: venituri din servicii prestate – 100,06 %, venituri din redevenţe, locaţii de gestiune, chirii – 
100,08 %, venituri din activităţi diverse – 100,09 %, alte venituri din exploatare – 100,06 % şi 
venituri financiare – 105,43 %.  

În ceea ce priveşte cheltuielile totale, faţă de nivelul aprobat prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli, acestea au fost de 99,86 %. Pe categorii de cheltuieli, nivelul cheltuielilor efective a fost 
de 99,27 % la cheltuielile materiale, 99,90 % la cheltuielile cu utilităţile (energie, apa şi salubritate), 
99,88 % la cheltuielile de personal, 99,26 % la cheltuielile de exploatare privind amortizarile 
imobilizărilor, provizioanele şi ajustările pentru depreciere, 99,87 % la cheltuieli cu tichetele de 
masă acordate angajaţilor, 99,86 % la alte cheltuieli de exploatare şi 98,60 % la cheltuielile 
financiare. Nu s-au înregistrat depăşiri la nici o categorie de cheltuială.   

 

Rezultatul activitătii economice desfăşurată în anul 2012 

Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a S.C. Ecopiaţa S.A a fost 
realizată  din venituri obţinute din închirieri spaţii comerciale, închirieri teren, închirieri locuri de 
vânzare, închiriere aparate de măsură şi control, prestarea altor servicii specifice, activităţi hoteliere, 
alte activităţi prevăzute de lege potrivit obiectului de activitate şi statutului societăţii. 

 

Principalii indicatori economico – financiari la 31.12.2012 sunt următorii: 
 Cifra de afaceri     : 5.249.953,49 lei 
 Venituri totale       : 5.396.764,39 lei 
 Cheltuieli totale     : 5.352.104,90 lei 
 Rezultatul brut      :      44.659,49 lei 
 Impozit pe profit   :       10.989,00 lei 
 Rezultatul net        :      33.670,49 lei 

 

Pe parcursul anului 2012 s-a urmărit încasarea corectă şi la timp a tarifelor pentru utilizarea 
domeniului public aflat în administrarea S.C. Ecopiața S.A. şi atragerea unor venituri cât mai mari 
din activitatea desfăşurată. 

 

Venituri 
2011 2012 

Valori 2011 
(lei) 

Pondere în 
total venituri 

(%) 

Valori 2012 
(lei) 

Pondere în 
total venituri 

(%) 

Cifra de afaceri se compune din : 5 476 771  98,22 5 249 953 97,28 
- Chirii tarabe 337 567  6,05 312 696 5,79 
- Chirii spaţii 838 159  15,03 931 731  17,26 
- Chirii terenuri 1 458 182  26,15 1 373 789  25,46 
- Bonuri valorice 2 164 398  38,82 2 012 779  37,30 
- Cazari Hotel Municipal 236 962  4,25 163 502  3,03 
- Prestari servicii diverse  37 117  0,67 35 099  0,65 
- Subconsumatori 404 385  7,25 420 358  7,79 

Alte venituri: 99 310  1,78 146 802  2,72 
- Penalităţi contracte 62 897  1,13 95 150  1,76 
- Venituri financiare 36 413  0,65 51 661  0,96 

TOTAL Venituri 5 576 081  - 5 396 764  - 
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Analizând structura veniturilor realizate în anul 2012 de către SC Ecopiaţa SA, se pot 
observa următoarele aspecte: 

- În anul 2012, faţă de anul 2011, a scăzut ponderea încasărilor din chirii tarabe, chirii 
terenuri, bonuri valorice şi Cazari Hotel Municipal, în schimb au crescut ponderile veniturilor din 
chirii spaţii, penalităţi contracte şi a veniturilor financiare. 

- Temperaturile foarte scăzute din lunile ianuarie, februarie şi martie, precum şi seceta din 
lunile de vară, au determinat o scădere accentuată a activităţii în pieţele agroalimentare descoperite 
şi în Bazar, ceea ce a condus la o scădere a veniturilor încasate din bonuri valorice în anul 2012, 
faţă de cele înregistrate în anul 2011. 

- Faţă de anul 2011, a scăzut ponderea veniturilor din exploatare în total venituri, de la 
98,22 % la 97,28 % în 2012, din cauza creşterii valorii penalităţilor contractuale calculate pentru 
întârzieri la plată şi a veniturilor financiare. 

- În anul 2012, numărul mediu de angajaţi a fost de 109, faţă de 113 în 2011, rezultând o 
productivitate a muncii de 49.511,60 lei om/an (49.345,85 lei om/an în anul 2011), calculată în 
funcţie de totalul veniturilor realizate şi 48.164,71 lei om/an (48.467 lei om/an în anul 2011), 
calculată în funcţie de cifra de afaceri. 

- Deoarece societatea a plasat disponibilităţile băneşti în depozite la termen, pe parcursul 
anului 2012 s-au înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 37.427,21 lei (34.788,79 lei în 2011), 
la care se mai adaugă veniturile din diferenţe de curs valutar în valoare de 1.418,48 lei (1.624,42 lei 
în 2011) şi venituri din sconturi obţinute în valoare de 12.815,30 lei.  

 

Repartizarea veniturilor realizate de  S.C. Ecopiaţa S.A, pe puncte de lucru, în anul 2012, a 
fost următoarea :  

- Ron – 

Centre cost 
Venituri realizate din:   

TOTAL 
Venituri Chirii 

tarabe 
Chirii 
spatii 

Chirii 
terenuri 

Bonuri 
valorice 

Cazari 
Hotel 

Subcon- 
sumatori 

Penalitati 
contracte Diverse Rep Ven. 

Admin. 
1 2 3 4 5 6   7  10 

Alexandru cel Bun 73 920,00 195 057,15 327 191,52 316 549,56    193 414,65  9 670,29  10 001,05  10 916,16  1 136 720,38 

Nicolina 89 016,00 76 468,92 237 870,84 296 039,22    19 683,84  8 350,60  24,58  7 053,63  734 507,63  
Piata Sudului 
(CUG) 48 832,00 121 632,00 30 414,12  669 779,10    14 500,67  693,04  478,32  8 594,13  894 923,38  

Independentei 74 960,00 92 176,32 756,00  100 253,80    45 878,10  6 940,49  8 814,44  3 197,64  332 976,79  

Hala Centrala 25 232,00 428 884,16 2 556,00  80 298,77    125 585,17  12 012,23  14 000,63  6 676,58  695 245,54  

Dacia     37 558,20  759,84    504,43  28,12    376,71  39 227,30  

Pacurari       28 596,72    677,43      283,85  29 558,00  

Tatarasi Sud   7 084,80    24 017,73    1 303,46  810,35  27,54  322,34  33 566,22  

Podul de Piatra 736,00    7 758,92  2 080,64      71,64    103,24  10 750,44  

Bazar     729 683,80  346 912,76    10 880,72  55 834,41  792,67  11 093,60  1 155 197,96  

Talcioc       69 894,36          677,72  70 572,08  

Tg. Auto   10 428,00    757,25    7 929,34  726,91  253,10  194,84  20 289,44  

Tg. Cherestea       74 782,32          725,11  75 507,43  

Obor       2 056,46          19,94  2 076,40  

Hotel Municipal         163 501,66      553,00  1 590,73  165 645,39  

Administrativ             11,83  51 814,40  -51 826,23  0,00  

TOTAL 312 696,00 931 731,35 1 373 789,40 2 012 778,53 163 501,66  420 357,81  95 149,91  86 759,73  0,00  5 396 764,39  
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Pe parcursul anului 2012 s-a urmărit încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, cu 
diminuarea lor la maxim, în așa fel încât activitatea să se desfășoare în condiții optime la toate 
punctele de lucru. În special, s-au avut în vedere următoarele aspecte : 

 aprovizionarea constantă a punctelor de lucru cu materiale pentru întreţinere şi 
curăţenie, documente cu regim special specifice, 

 lucrări de întreţinere şi reparaţii clădiri, instalaţii,  
 lucrări de igienizare (deratizare – dezinsecţie - dezinfecţie) a tuturor punctelor de lucru; 
 urmărirea şi confirmarea lucrărilor şi a serviciilor în baza contractelor încheiate cu 

furnizorii de utilităţi şi servicii precum şi urmărirea, calculul şi recuperarea debitelor de la 
subconsumatori (energie electrică, energie termică, apa - canal, etc) ; 

 

Cheltuieli 
2011 2012 

Valori 2011 
(lei) 

Pondere în 
total cheltuieli 

(%) 

Valori 2012 
(lei) 

Pondere în 
total cheltuieli 

(%) 

Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile 122 846 2,66 82 777 1,55 

Alte cheltuieli materiale (achiziţii 
obiecte inventar) 138 898 3,00 56 206 1,05 

Cheltuieli cu energia şi apa 1 390 938 30,07 1 460 523 27,29 
Cheltuieli cu personalul, din care: 2 325 232 50,28 2 690 555 50,27 
  - salarii brute 1 738 756 37,59 1 925 820 35,98 
Cheltuieli cu amortizările, 
provizioanele şi ajustările pentru 
depreciere sau pierdere de valoare 

9 489  0,21 67 593  1,26 

Alte cheltuieli de exploatare, din 
care: 635 422 13,73 988 141 18,46 

  - cheltuieli privind prestaţiile 
externe 379 563 8,20 723 274 13,51 

  - taxe şi impozite locale 255 746 5,53 264 596 4,94 
  - alte cheltuieli 112 0,00 270 0,01 
Total cheltuieli de exploatare 4 621 425 99,92 5 345 794 99,88 
Total cheltuieli financiare 3 568 0,08 6 311 0,12 
Total cheltuieli extraordinare - - - - 

TOTAL Cheltuieli 4 626 393 - 5 352 105 - 
 

Analizând structura cheltuielilor efectuate în anul 2012 de către SC Ecopiaţa SA, se pot 
observa următoarele aspecte: 

- Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor pentru anul 2012 a fost de    
50,27 %, asemănătoare cu ponderea din anul 2011, când a înregistrat o valoare de 50,28 %. 

- Cheltuielile de personal au reprezentat 51,25 % din cifra de afaceri realizată în anul 2012, 
aici ponderea crescând faţă de anul 2011, când a avut valoarea de 42,46 % - datorită scăderii cifrei 
de afaceri în anul 2012, faţă de anul 2011. 

- Pe parcursul anului 2012 au fost achitate cu întârziere câteva facturi de la furnizorii de 
utilităţi (E.On Energie şi Vodafone) deoarece le-am primit cu întârziere, drept pentru care au fost 
calculate majorări de întârziere, în cuantum de 134,52 lei, care au fost achitate integral. 
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- Deoarece în luna august 2011 societatea a achiziţionat un autoturism prin leasing 
financiar, faţă de anul 2011, în anul 2012 creşte atât nivelul, cât şi ponderea cheltuielilor financiare 
constituite din diferenţe de curs valutar (3.157,84 lei) şi dobânzi (3.152,75 lei).  

- Pe parcursul anului 2012 s-au înregistrat cheltuieli cu amortizările în valoare de 
43.689,28 lei. La data de 31.12.2012 au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 
în valoare de 23.903,58 lei. 
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Contul de profit și pierdere al SC Ecopiața SA pentru anul 2012 are următoarea structură: 
- Ron - 

 

Denumire indicator 2012 

Venituri din exploatare 5 345 103,40 
Cheltuieli de exploatare 5 393 302,31 
Rezultat din exploatare -690,91 
Venituri financiare 51 660,99 
Cheltuieli financiare 6 310,59 
Rezultat financiar 45 350,4 
Venituri excepționale - 
Cheltuieli excepționale - 
Rezultat curent 35 158,66 
Total venituri 5 396 764,39 
Total cheltuieli 5 352 104,90 
Rezultat brut 44 659,49 
Impozit pe profit 10 989,00 
Rezultat net 33 670,49 

 
La data de 31.12.2012, SC Ecopiaţa SA are evidenţiate în situaţiile economico-financiare 

următoarele imobilizări: 
- imobilizări necorporale, în valoare de 11.438 lei, compuse din licenţe de operare; 
- imobilizări corporale în valoare de 154.659,45 lei, ce cuprind : construcţii (8.064,52 lei), 

mijloace de transport (122.194,93 lei), echipamente tehnologice (11.786 lei) şi mobilier şi 
aparatură birotică (24.400 lei) ; 

- imobilizări corporale în curs, în valoare de 13.823,11 lei – proiectul pentru reabilitarea 
cladirii administrative de la Baza Hipică; 

- imobilizări financiare, în valoare de 24.650 lei, reprezentând garanţia specificată în 
Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de 
întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar, 
talcioc si complex hotelier municipal din Municipiul Iasi înregistrat cu numărul 78117 
din data de 01.09.2010. 

Imobilizările au fost înregistrate în contabilitate la preţul de achiziţie, fiind supuse 
amortizării, a cărei valoare a fost înregistrată sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă a 
activului. Metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

 

La data de 31.12.2012, societatea are în evidenţă stocuri în valoare de 24.524,63 lei, 
reprezentând formulare cu regim special, materiale de întreţinere şi curăţenie, combustibili, 
alimente, piese de schimb, alte materiale consumabile. Pe parcursul anului 2012 nu au fost 
înregistrate deprecieri ale stocurilor şi nu au fost constituite provizioane. 

Pentru stocurile de materiale, evidenţa contabilă se ţine la preţ de achiziţie pentru intrări şi 
prin metoda FIFO (primul intrat – primul ieşit) pentru ieşiri. 

 

Operaţiunile de prestări servicii efectuate au fost înregistrate în contabilitate în conturile 
corespunzătoare de venituri şi cheltuieli, după caz. 
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La data de 31.12.2012, SC Ecopiaţa SA are în evidenţele contabile creanţe în valoare de 
366.826 lei, reprezentând: 

- Clienţi neîncasaţi – 353 628 lei 
- Alte creanţe – 37.102 lei 

Din totalul creanţelor, 96,54 % reprezintă clienţii neîncasaţi, care cuprind facturi neîncasate 
pe tranşe de vechime, după cum urmează: 

- sub 30 de zile : 116 902,70 lei 
- între 30 şi 90 de zile : 57.820,28 lei 
- între 90 şi 360 zile : 119 076,78 lei 
- peste 360 zile : 59.827,77 lei 

Dintre restanţieri, amintim : SC Hermes Shop SRL – 41.869,49 lei, SC Anemarket SRL – 
10.492,86 lei, I.I. Ilie Gabriela – 10.153,80 lei, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 
Spiridon” Iaşi – 9.486,48 lei, I.I. Balan Mihai Bogdan – 8.348,87 lei, Popofir Iulia I.F. – 7.213,71 
lei, I.F. Tacu Iulian – 5.771,90 lei, SC Alfincool SA – 5.727,31 lei, I.I. Munteanu Natalia – 
5.507,12 lei, I.I. Babascu Mihaela – 5.187,02. 
 

Pentru recuperarea debitelor societatea a întreprins unele măsuri, cum ar fi: 
- convocări la concilieri directe, 
- somații de plată și calcularea penalităților de întârziere 

Pe parcursul anului 2012 au fost constituite provizioane pentru clienții incerţi în sumă de 
23.904 lei. 

 

La data de 31.12.2012, SC Ecopiaţa SA are în evidenţele contabile datorii în valoare de 
806.461 lei, reprezentând: 

- furnizori neachitaţi – 237.069 lei 
- furnizori – facturi nesosite – 25.498 lei 
- datorii cu personalul – 145.769 lei 
- garanții reținute personalului – 78.668 lei 
- garanţii contractuale reţinute – 118.598 lei 
- TVA de plată – 34.028 lei 
- datorii față de bugete și fonduri – 139.635 lei 
- alte datorii – 5.479 lei 
- leasing financiar – 21.717 lei 

Furnizorii neachitați, reprezintă facturi neplătite, pe tranşe de vechime, după cum urmează: 
- sub 30 de zile : 237.069 lei 
- între 30 şi 90 de zile : 0 lei 

Dintre furnizorii cu pondere mai mare, amintim pe E.On Energie Romania SA – 65.145,95 
lei, SC Dalkia Termo Iaşi SA – 45.041,99 lei, SC Independent Guard Security SRL – 42.603,82 lei, 
SC Salubris SA – 29.685,25 lei şi SC Apavital SA – 24.133,27 lei. 

 

Datoriile față de bugete și fonduri au scadența în ianuarie 2013 și cuprind: 
- contribuții la bugetul asigurărilor sociale – 102.219 lei 
- contribuții la fondul de șomaj                   –     2.319 lei 
- impozitul pe salarii                                    –  34.297 lei 
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La data de 31.12.2012, societatea avea capital social subscris de 90.000 lei, din care efectiv 
vărsat 90.000 lei. Unicul acţionar este Consiliul Local al Municipiului Iaşi, care deţine 9.000 de 
acţiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.  

SC Ecopiaţa SA nu are participaţiuni în acţiuni sau părţi sociale la alte societăţi, iar pe 
parcursul anului 2012 nu a cumparat şi nu a emis obligaţiuni. 

 

Gestiunile de valori materiale sunt organizate astfel încât să asigure evidenţa analitică şi 
sintetică a elementelor primordiale. 

 

Profitul net obţinut, în sumă de 33.670 lei urmează să fie distribuit în conformitate cu 
hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.  

Consiliul de administraţie propune următoarea repartizare a profitului net în valoare de 
33.670 lei, obţinut de către SC Ecopiaţa SA în anul 2012: 

- vărsăminte la bugetul local, conform OUG 64/2001, art. 1, lit. f 1  –   16.835 lei 
- constituirea surselor proprii de finanţare                                          –   16.835 lei 

 

Alte informaţii 

1. Riscul de piaţă 
Deşi nu este singura societate care desfăşoară activităţi de administrare a pieţelor 

agroalimentare, SC Ecopiaţa SA are o poziţie dominantă, deţinând în administrare majoritatea 
pieţelor de pe raza Municipiului Iaşi. Contractul de concesionare a acestei activităţi este încheiat cu 
Consiliul Local Iaşi pe o perioada de 30 de ani, ceea ce conduce la o oarecare stabilitate. 

Desigur, în România există un grad semnificativ de incertitudine privind evoluţia mediului 
economic, financiar, politic şi social, fapt ce poate afecta şi activitatea societăţii. 

În acelaşi timp, activitatea în pieţele agroalimentare, depinde în mare măsura si de condiţiile 
atmosferice, fapt ce poate conduce la fluctuaţii ale numărului de comercianţi şi ale volumelor de 
mărfuri tranzacţionate de către utilizatori în pieţele agroalimentare. 

 

Acest tip de risc cuprinde: 

1.1 Riscul valutar 
Societatea este expusă foarte puţin fluctuaţiilor cursului valutar, având în vedere ca are 

încheiate puţine contracte de furnizare de servicii, cu preţul calculat în funcţie de cursul valutar: 
- Contract de furnizare servicii internet, încheiat cu Romtelecom, în valoare de 200 

euro/lună 
- Contract de furnizare servicii telefonice, încheiat cu SC Vodafone SA, in valoare de 

aproximativ 270 euro/lună 
- Contract de închiriere 881,5 mp teren în Bazar, încheiat cu Braunstein Sara, în valoare de 

881.5 euro/lună 
- Contract de leasing financiar încheiat cu SC Porsche Leasing Romania IFN SA, în 

valoare de 757,22 euro/lună 
                                                
1 “ Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după 
deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: 
(...)  
    f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;” 
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1.2 Riscul ratei dobanzii la valoarea justă 
Societatea are încheiat un contract de leasing financiar cu SC Porsche Leasing Romania IFN 

SA, cu rata de dobândă fixă – 9,9 %, DAE – 14,74 %.  

1.3 Riscul de preţ 
Deoarece cheltuielile cu energia şi apa reprezintă 30,07 % din totalul cheltuielilor, creşterea 

semnificativă a preţurilor la utilităţi ar putea afecta activitatea societăţii. 
 

2. Riscul de credit 
Societatea este supusă riscului de credit aferent creanţelor, adică riscul înregistrării de 

pierderi sau nerealizării încasărilor estimate, ca urmare înregistrării unei trezorerii negative în cursul 
exerciţiului financiar. 

 

3. Riscul de lichiditate 
 

Indicatori Formula de calcul Valoare 
2011 

Valoare 
2012 ∆ (2012-2011) 

Fondul de rulment 
total 

Total active – Active imobilizate 1.577.664 1.227.640 - 350.024 

Fondul de rulment 
propriu 

Capital propriu (permanent) – 
Active imobilizate 

746.158 422.322 - 323.836 

Necesarul de fond 
de rulment 

(Stocuri + Creante + Active de 
regularizare) – (Datorii curente – 
Pasive de regularizare) 

- 270.802 - 217.844 52.958 

Trezoreria netă 
Fond de rulment propriu – 
Necesar de fond de rulment 

1.016.960 640.166 - 376.794 

Situaţia netă Active - Datorii 939.456 574.520 - 364.936 

 
Din analiza indicatorilor de mai sus se poate observa că alocările permanente (imobilizările) 

au fost finanţate în întregime pe seama surselor permanente (capitalurile proprii), iar alocările 
ciclice (activele circulante) au fost finanţate pe seama surselor temporare (datorii pe termen scurt). 
Atât Fondul de rulment total, căt şi Fondul de rulment propriu au înregistrat scăderi în anul 2012, 
faţă de anul 2011, situaţie datorată scăderii capitalurilor proprii ale societăţii (574.520 lei în 2012, 
faţă de 939.456 lei în 2011), într-o proporţie mai mare decât scăderea activelor imobilizate (152.198 
lei în 2012, faţă de 193.298 lei în 2011). Surplusul de resurse permanente, degajat de ciclul de 
finanţare al investiţiilor, poate fi rulat pentru reînnoirea stocurilor şi creanţelor. 

Necesarul de fond de rulment este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, în anul 
2012 a înregistrat valori negative. Este o situaţie favorabilă pe termen scurt, dacă această situaţie 
persistă, denotă o valorificare insuficientă a resurselor disponibile (semnifică aprovizionarea 
defectuoasă a stocurilor). Se poate observa, că în anul 2012, valoarea Necesarului de fond de 
rulment a crescut cu 52.958 lei faţă de valoarea înregistrată în 2011, fapt rezultat din creşterea 
creanţelor (366.326 lei în 2012, faţă de 326.533 lei în 2011) şi diminuarea datoriilor pe termen scurt 
înregistrate de societate (608.695 lei în 2012, faţă de 623.824 lei în 2011). 
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Trezoreria netă relevă calitatea echilibrului general al întreprinderii atât pe termen lung cât 
şi pe termen scurt. Trezoreria netă este pozitivă, evidenţiind faptul că exerciţiul financiar s-a 
încheiat cu un surplus monetar, fiind expresia concretă a profitului net din pasivul bilanţier şi a altor 
acumulari banesti. Valoarea acestui îndicator a scăzut  în anul 2012, faţă de anul 2011 cu 376.794 
lei. 

Situatia netă a întreprinderii reprezintă diferenţa dintre activele totale şi datoriile totale 
contractate. Aceasta exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra 
întreprinderii, reprezentând averea proprietarilor care trebuie să fie suficientă pentru a asigura 
independenta financiară a întreprinderii, precum si functionarea normală a acesteia. Valoarea 
acestui indicator a scăzut în anul 2012, faţă de anul 2011 cu 364.936 lei, datorită faptului că 
societatea a obţinut un profit mai mic în anul 2012 (33.670 lei), faţă de 2011 (797.212 lei). Situatia 
netă pozitivă a societăţii reflectă o gestiune economică sanatoasă, care are ca efect maximizarea 
valorii întreprinderii şi a capitalurilor proprii. Scăderea situaţiei nete în anul 2012, faţă de 2011, este 
rezultatul scăderii rentabilităţii şi a independenţei financiare pe fondul crizei generalizate din 
economia românească. 

În concluzie, societatea poate onora datoriile curente, fără a înstrăina active imobilizate şi 
fără vânzarea stocurilor. 

 

4. Riscul de rată a dobânzii la fluxul de trezorerie 
Societatea are încheiat un singur contract de leasing financiar cu SC Porsche Leasing 

Romania IFN SA, cu o rată lunară de aproximativ de 3.000 lei. Valoarea acesteia este 
nesemnificativă în raport cu fluxurile lunare de trezoreie. 

 

5. Dezvoltarea previzibilă a societăţii 
Principiul continuităţii activităţiieste asigurat, aşa cum rezultă din bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2013, existenţa contractelor, precum şi faptul că este încheiat pe o perioada de 
30 de ani un contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de 
întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar, talcioc si 
complex hotelier municipal din Municipiul Iasi 

 

6. Activitatea în domeniul cercetării şi dezvoltării 
Unitatea nu are în derulare proiecte în domeniul cercetării şi dezvoltării. 

7. Acţiuni proprii 
Societatea nu a cumpărat şi nici nu a vândut acţiuni proprii în anul 2012. 

8. Filiale  
Societatea nu are filiale. 

S.C. Ecopiaţa S.A. Iaşi are deschise 17 puncte de lucru pe raza Municipiului Iaşi, după cum 
urmează: 

- Piaţa Sudului (CUG) - situată in Mun. Iasi, Sos. Nicolina nr. 55B, jud. Iasi ; 
- Piaţa Alexandru cel Bun - situată in Mun. Iasi, Sos. Nationala, nr. 98-100, jud. Iasi ; 
- Piaţa Nicolina - situată in Mun. Iasi, B-ld. N. Iorga nr. 32B, jud. Iasi ; 
- Piaţa Independentei - situată in Mun. Iasi, B-ld. Independentei nr. 1A, jud. Iasi ; 
- Piaţa Hala Centrala - situată in Mun. Iasi, Str. A. Panu nr. 44 – 46, jud. Iasi ; 
- Piaţa Dacia - situată in Mun. Iasi, Str. Vitejilor nr. 27 , jud. Iasi ; 
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- Piaţa Pacurari - situată in Mun. Iasi, Str. Toma Cozma nr. 126, jud. Iasi ; 
- Piaţa Tatarasi Sud - situată in Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 95, jud. Iasi ; 
- Piaţa Podul de Piatra - situată in Mun. Iasi, B-ld. N. Iorga nr. 1C, jud. Iasi ; 
- Bazar (B-dul N.Iorga) - situat in Mun. Iasi, B-ld. N. Iorga nr. 14, jud. Iasi ; 
- Talcioc - situat in Mun. Iasi, B-ld. N. Iorga nr. 15, jud. Iasi ; 
- Bazar (Baza Hipica) - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ; 
- Târgul de Maşini - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ; 
- Târgul de Cherestea - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ; 
- Obor animale - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ; 
- Hotel Municipal - situat in Mun. Iasi, Str. Vasile Conta, jud. Iasi ; 
- Pensiune Alexandru cel Bun - situată in Mun. Iasi, Sos. Nationala, nr. 98-100, jud. Iasi . 

 
 

La nivelul SC Ecopiata SA, contabilitatea este ţinută la zi şi este realizată pe calculator, 
având la bază documente justificative tipizate. 

Balanţa de verificare conţine datele preluate din conturile sintetice, iar balanţa sintetică 
concordă cu cea analitică. 

Bilanţul contabil a fost întocmit pe baza balanţei sintetice încheiată la data de 31.12.2012 şi 
corespunde cu situaţia reală a patrimoniului unităţii. 

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor s-au 
respectat, cu bună credinţă, principiile contabile, din care enumerăm: prudenţa, permanenţa 
metodelor, continuitatea activităţii, independenţa exerciţiului şi intangibilitatea bilanţului de 
deschidere. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 
DIRECTOR GENERAL, 

STĂRICĂ CRISTINEL VALERICĂ 


