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Editura Didactică și Pedagogică RA 
RO1589983 
J40/11825/1991 
 
 

RAPORT DE GESTIUNE 
Întocmit la 31 decembrie 2015 

  
 
 În exercițiul financiar 2015, editura a realizat următorii indicatori economico-financiari: 
-Venituri totale       2.208.160 lei 
-Cheltuieli totale    2.205.475 lei 
Profit                               2.685 lei 
Din acesta 55% respectiv 1477 lei, se va vira la bugetul de stat iar 45% adică    1208 lei              va 
rămâne la dispoziția unității pentru investiții. 
 Structura veniturilor se prezintă astfel 
 

Nr.crt. Denumire indicator  Realizat 2014 Realizat 2015 % 

1, Producția vândută 2,239,059 2,046,403 91,40 

2, Venituri din vânzarea 
mărfurilor 

21550 26,933 124,98 

3, Venituri aferente costului 
de producție 

106,154 82,518 77,73 

4, Alte venituri din exploatare 44,051 49,407 112,16 

5, Venituri din exploatare 2,410,814 2,205,261 91,47 

6, Venituri financiare 8,264 2,899 35,08 

7, Venituri totale 2,419,078 2,208,160 91,28 

 
 
Față de veniturile asumate a se realiza prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru exercițiul 
financiar 2015 situația se prezintă astfel  

Nr.crt. Denumire indicator  Propus 2015 Realizat 2015 % 

1. Venituri totale 3,500,000 2,208,160 63,09 

2. Venituri din exploatare 3,492,000 2,205,261 63,15 

3. Venituri din vânzarea 
producției 

3,059,000 2,046,403 66,99 

4. Venituri din vânzarea 
mărfurilor 

30,000 26,933 89,78 

5. Venituri aferente costului de 
producție 

350,000 82,518 23,58 

6. Alte venituri din exploatare 53,000 49,407 93,22 

7. Venituri financiare 8,000 2,899 36,24 

Situația realizării cheltuielilor în anul 2015 față de anul 2014 se prezintă  astfel 
 
 
 

 Felul cheltuielii 2014 2015 % 

Ch materiale 9923 11434 115.23 

Alte ch mat 28200 21006 74.49 

Ch privind marfurile 24216 26252 108.41 
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Ch cu personalul 1277629 1147095 89.78 

salarii și indemnizatii 978645 942713 96.33 

ch cu asig. Si prot soc 298984 204382 68.36 

ajustari de val privind 
imob corp si necorp 21558 21510 99.78 

ajustari de valoare 
privind activele 
circulante -400439 -489435 122.22 

ch privind prest ext 1367174 1455879 106.49 

ch cu impozite si taxe 16796 14850 88.41 

alte ch 317 47 14.83 

ajustari privind prov 25362 -3367 -13.28 

Total ch din 
exploatare 2370736 2205271 93.02 

ch financiare 162 204 125.93 

CH Totale 2370898 2205475 93.02 

Se observă că au scăzut cheltuielile pe total cu circa 7%, deasemeni au scăzut cheltuielile cu 
personalul cu 10.22%, au crescut cheltuielile cu descărcarea gestiunii la marfurii , cheltuielile 
financiare, reprezentând diferențe de curs la  valuta din cont, cheltuielile materiale  datorită 
nedelimitării   foarte exacte a cheltuielilor materiale de ,,alte ch materiale “, deasemeni avem și o 
scădere a realizărilor anului 2015 față de  cele ale anului 2014, mai puține venituri , tiraje editate mai 
mici. Mai puține contracte, precum și scăderea numărului de personal, până la o limită care conduce 
la dificultăți în desfășurarea normal a activității. 
 
 
 Situația contractelor derulate în anul 2015 
 

Nr.crt Partener Nr/data Tiraj Valoare Tva Val neta Observatii 

1 
Strainescu 
ioan 1885/08.12.2014 200 4500 371.56 4128.44 

managementul 
ong 

2 Zala 17.02.2015 400 18800 1552.29 17247.71 Microb.agricola 

3 CNEE 133/30.01 4919 39944.74 3298.19 36646.55 man cls 1 

4 Trip Simona 30/09.01.15 100 3000 247.71 2752.29 
Introd in 
consilierea psih 

5 
Vrasmas 
Traian 309/04.03 300 4500 371.56 4128.44 Cerinte speciale  

6 
Meltzer Viorica 
Pincu Elena 1294/03.09 200 5700 470.64 5229.36 

Elemente 
teoretice şi 
aplicaţii numerice 

7 CNEE 1653/05.08.2015 4263 35082.36 2896.71 32185.65 Comunicare cls.I 

8 
Mitropolia 
Bucovinei 887/26.06 4197 47543.19 3598.96 43944.23 carti 

9 Ciucescu Doru 748/15.06 100 2000 165.14 1834.86 Vietnam 

10 ISJ/uri   248689 1123983 92805.94 1031177.06 retipariri manuale 

11 Trip Simona 1130/30.07 100 2000 165.14 1834.86 In lumea lui IOIO 

12 Bora Carmen 1309/07.07 100 2300 189.91 2110.09 
Program de 
educate 

13 
Karner 
Hutuleac 1381/24.09 100 2500 206.42 2293.58 

Atentia, memoria 
si functiile 
executive 
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14 Moraru Monica 788/19.06 100 2900 239.45 2660.55 
Didactica 
psihologiei 

15 Vișan Mihai 655/27.05 120 3700 305.50 3394.50 

O perspectivă 
istorică aspra 
economiei în 
spașiul românesc 

16 
Mustașă 
Caliopia 1785/08.12 270 6250 516.06 5733.94 

Sentimente 
cristalizate 

17 Matac Liviu 1787/08.12 30 2100 173.39 1926.61 

Mecanisme și 
metode de analiză 
în managementul 
finanșării 
învășământului 
preuniversitar 

18 CNEE 1500/15.10 300 7471.95 616.95 6855.00 mici minorităși 

19 CNEE 1501/15.10 300 4855.95 400.95 4455.00 mici minorităși 

20 CNEE 1502/15.10 120 2222.29 183.49 2038.80 mici minorităși 

21 CNEE 1503/15.10 120 2222.29 183.49 2038.80 mici minorităși 

22 CNEE 1504/15.10 250 13529.62 1117.12 12412.50 mici minorităși 

23 CNEE 1505/15.10 250 4212.85 347.85 3865.00 mici minorităși 

24 CNEE 1506/15.10 1700 25163.74 2077.74 23086.00 mici minorităși 

25 CNEE  1499/15.10 500 7864.35 649.35 7215.00 mici minorităși 

26 Frunză Virgil 429/24.03.2015 300 7500 619.27 6880.73 

Optimizarea 
comunicări 
didactice în 
activitatea de 
instruire 

      268028 1381846 113770.78 1268075.55   

 
 
Inventarierea anuală a fost realizată în baza Deciziei nr.69/12,11,2015, a directorului general adjunct  
al editurii, în perioada 16 noiembrie -28 februarie, prin activitatea a 9 comisii. În baza proceselor 
verbale de inventariere a fost întocmit procesul verbal centralizator înregistrat sub 
nr.245/25,02,2016, pentru consemnarea rezultatelor  inventarelor  fiecărei  comisii . 
1,Comisia de inventariere a mijloacelor fixe –gestionar Dan Lupu, a constatat existența faptică pe 
teren a mijloacelor fixe în valoare de 273,220,92 lei. 
Între soldul scriptic și cel faptic al mijloacelor fixe nu există diferențe. 
În anul 2015 au fost casate mijloace fixe în valoare de 95,616,31 lei, integral amortizate și improprii 
valorificării sau utilizării lor în continuare  conform avizului firmei de IT care a acordat consiliere 
tehnică. (6 calculatoare, 1 echipament de tehnoredactare, 1 copiator) Acestea au fost propuse 
pentru casare de comisia de inventariere a anului 2014, 
Comisia de inventariere a anului 2015 a propus pentru casare 2 calculatoare care nu se mai utilizează, 
acestea urmând să fie analizate și verificate de firma de IT care acordă asistență tehnică editurii. 
2,Comisia de inventariere a obiectelor e inventar de mică valoare și de scurtă durată-gestionar Dan 

Lupu, a procedat  la verificarea și inventarierea acestora pe locuri de utilizare constatând 
următoarele: 
-în cursul anului 2015 au fost făcute casări de obiecte de inventar în valoare de 13752,25 lei 
-au fost achiziționate obiecte de inventar noi în valoare de 8,286,16 lei  
-a fost întocmiită o listă cu propuneri pentru casare 
-nu s-au constatat plusuri sau minusuri față de valoare de inventar din contabilitate de 216,830,21 lei 
-din luna decembrie a anului 2015, s-a început amortizarea obiectelor de inventar reevaluate în anul 
2014, la solicitarea Curții de conturi, conform HCA nr,57/25,11,2015, amortizarea se va face în 36 de 
luni. 
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3.Comisia de inventariere a gestiunii de carte , a efectuat inventarierea pe teren la data de 
30,11,2015, în conformitate cu prevederile legale. La compararea stocurilor faptice cu cele scriptice a 
rezultat un minus de 261 de exemplare în valoare de 939,71 lei și un plus de 518 exemplare în 
valoare de 2,550,16 lei la cost de producție. 
În urma valorificării minusului la preț de vânzare a rezultat un minus de 1,138,90 lei la preț de 
vânzare cu amănunutul. 
Debitul calculat la preț de vânzare se va recupera de la unul din gestionari prin rate chenzinale de 40 
de lei (Bărbulescu Cătălin) , celălalt gestionar a achitat debitul integral cu chitanța nr.1196 din data 
de 01,02,2016, respectiv 569,45 lei. 
Comisia de inventariere a recomandat descărcarea gestiunii în ordinea vechimii numerelor de plan, 
pentru același titlu. 
4,Comisia de inventariere a depozitului de semnale, a efectuat inventarierea prin sondaj la depozitul 
de semnale, gestionar Bărbulescu Cătălin, fără a  se constata diferențe .( S-a comparat existentul fizic 
cu conținutul fișelor de magazie) 
5.Comisia de in ventariere a documentelor cu regim special a constatat următoarele: 
-chitanțe consumate seriile  EDPMA  nr.501-1250 
-chitanțe neconsumate seriile EDPMA nr.1251-1900 
-chitanțe anulate 
-601, 632,721,763,884,1126 
-18-50 chitanțe neconsumate 
-chitanțierul EDP DR 2 cu 33 de chitanțe în alb neînseriate necompletate predate la magazine pe baă 
de process verbal de Drăghia Cătălin. 
Chitanțierele consummate se vor preda la magazine pe bază de process-verbal 
S-au verificat facturi și avize de expediție numerele FA150144-150211, FI150444-FI153474, 
FA0150000-0150143, FI0150000-0150443, AI150015-150145, AI0150014-0150015 
Nu s-au constatat facturi respective avize de expediție anulate și/sau lipsă. 
6.S-au inventariat materialele consumabile din depozit, fără a se constata diferențe, soldul faptic 
corespunde cu soldul scriptic respectiv  1,416,69 lei. 
5,Comisia de inventariere a stocurilor de produse finite aflate la librării, precum și la ceilalți 
distribuitori  a urmărit modul de derulare al contractelor încheiate cu aceștia, modul de declarare a 
mărfurilor vândute și modul de decontare al acestora, precum și termenele la care se face plata . 
Pentru neprimirea rapoartelor de vânzare sau a inventarelor la termenele stabilite prin contracte se 
merge de la notificare până la acționarea lor în instanță. 
6,Comisia de inventariere, clienți, furnizori, conturi bancare, casa, conturi bilanțiere, s-a procedat la 
inventarierea soldurilor conturilor la data de 31 decembrie 2015, la analiza acestor conturi precum și 
la efe ctuarea regularizărilor și corecțiilor necesare 
7,Comisia de inventariere mărci poștale, BCF-uri, semifabricate precum și producție în curssde 
execuție a efectuat inventarele aferente constatându-se următoarele : 
 7.1.La gestiunea de mărci poștale s-a înregistrat un plus de 3,20 lei, gestionar Dobrilă 
Antoaneta .Plusul constă în 4 bucăți mărci poștale în valoare de 0,80 lei/bucată, și s-a înregistrat în 
contabilitate cu nota nr.6928, conform normelor legale. 
Soldul mărcilor poștale este la sfârșitul anului 59,80 lei. 
 7,2,La in ventarierea BCF-urilor din gestiunea dnei Dumitrache Maria , s-a constatat existența 
unui număr de 59 b ucăți BCF a 50 lei bucata ceea ce corespunde cu evidența contabilă la data 
inventarului. 
 7,3, La inventarierea semifabricatelor (sferturi de hărți necașerate) la care valoarea scriptică 
corespunde cu valoarea faptică de 69,007,58 lei. 
Comisia de inventariere a propus casarea unui număr de hărți după cum urmează : 
 -Harta Romania 1 bucată 
 -Harta Romania 1918-1940 1bucată 

-Harta politică a lumii 8 bucăți- 
Acestea s-au deteriorat în timpul confecționării. 
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 7,4,Producția în curs de execuție constă în plăți efectuate pentru grafică 1000 lei Baba Laszlo 
și 1183 lei Marko Klara pentru lucrarea ,,Rezolvarea problemelor de chimie organic”, lucrare care încă 
nu a aapărut. 
8,Comisia de inventariere a gestiunii Librărie, gestionar Dobre Sinu Elvira, nu a constatat diferențe 
între soldul faptic și cel scriptic. 
s-a constatat  existența  monedei divizionare în valoare de 100 lei conform Deciziei nr.15-/24,07,2008 
a directorului general al editurii. 
9,Comisia de inventariere a programelor informatice (imobilizări necorporale) a procedat la 
inventarierea acestora , prin identificarea lor pe calculatoare și pe utilizatori. 
Nu s-a constatat  existența programelor fără licență. 
Au fost casate programe in formatice în valoare de 88,511,88 lei , reprezentând programe 
informatice uzate moral. 
A fost achiziționat 1 kit licență gestiune Ciel în valoare de 1043,90 lei și un sistem de operare în 
valoare de 369,73 lei. 
Valoarea de inventar a imob ilizărilor necorporale la finele anului 2015 este de 109,474,17 lei. 
Nu s-au făcut propuneri de casare  
Comisia centrală de inventariere propune spre analiză conducerii editurii următoarele m ăsuri: 
1.constituirea unor comisii de casare care sa analizeze pe locuri de depozitare fiecare reper în parte și 
să stabilească dacă trebuie casat sau poate fi valorificat  
2,efectuarea de inventare pe locuri de depozitare și afișarea acestora în locuri vizibile 
3,verificarea modului și termenelor   la care se efectuează facturile de retur 
4,efectuarea de procedure scrise pentru activitățile desfășurate de compartimentul commercial-
marketing 
5,lichidarea stocurilor de carte începând cu cele mai vechi numere de plan 
6,identificarea stocurilor greu vandabile și găsirea unor noi căi de comercializare 
7,efectuarea periodic ă de inventare pe teren la clienții editurii 
8,dotarea agenților comerciali cu laptopuri, case de marcat, cititor de cod cu bare, programe 
informatice pentru participarea la târguri 
9,numirea unor comisii care să verifice modul de depozitare și manipulare a cărților din depozit 
precum și cărțile care sunt uzate din punct e vedere moral 
10,Asigurarea unei mai bune colaborări între Serviciul Comercial-marketing și Financiar Contabilitate. 
Efec uarea inventarierii anuale s-a efectuat în baza procedurii scrise și a instruirii pe bază de process 
verbal a președinților de comisii. 
Rezultatele inventarierii anuale au fost valorificate în bilanțul contabil an ual 2015. 
Cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță  

Denumire 
indicatori   decembrie an realizat % penalizare 

1 
Numar de zile 
plata arierate zile 35 35 0     

2 

Scăderea 
lunară a 
soldului 
contului clienţi % 0.01 0.01 18.78     

3 

Cheltuiala la 
mia de lei 
venituri   975.00 975 998.78 102.44 137.08 

4 
Productivitatea 
muncii în U.F. buc/sal 965.00 11580 8911.49 76.96 205.96 

5 
Productivitatea 
muncii în U.V. lei/sal 7461.54 89538.46 56545.13 63.15 422.55 
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6 Venituri totale mii lei 291.67 3500.04 2208.16 63.09 126.94 

7 
cheltuieli cu 
salariile mii lei 72.86 874.32 830.45 94.98   

8 
Număr de 
titluri editate buc 8.00 96 172 179.17   

9 tiraj editat buc. 17639.00 211668 394659 186.45   

10 
Tiraj carte 
vanduta buc. 37483 449796 347548 77.27 175.78 

  
Cheltuieli 
totale mii lei 284.38 3412.5 2205.47 64.63   

  
Numar 
personal pers. 39 39 39 100.00   

  
Venituri 
exploatare mii lei 291.00 3492 2205.26 63.15   

       
1068.31 

        

        Potrivit principiului prudenței au fost constituite provizioane pentru : 
1).pentru litigii cont 1511 valoare 147248.14 lei 

Nr.crt. Denumire Valoare An Observatii 

1. As Music Management 19.113.91 2012 EXecutorul nu a 
gasit nimic de 
executat 

2. Sc Atlas 94341,52 2014 Nu a fost 
respectat planul 
de reorganizare 

3 Sc Mariben 593.89  Executare fara 
recuperare 

4 Sc Nicol Cart 33198.82 2014 în reorganizare 

 Total 147248,14   

2).pentru garantii de buna executie cont 1512 valoare 19.24 lei suma constituita pentru derularea 
contractului de traducere manual e pentru minoritati , contract incheiat cu CNEE. 
3).suma depusa cautiune pentru procesul derulat cu ANAF cont 1518, valoarea 1251 lei 
4).Au fost constituite provizioane pentru riscul de neincasare a clientilor cont 491 sold 400.990.76  
lei, compus din  
  

CLIENTI SOLD 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ANDREEA BRATU 24.49       24.49 

AFCA BOOK 5285.86      5285.86  

ALCAFOUR 4890.27      3831.56 1058.71 

ALETHEIA 2490.36      579.47 1910.89 

ALLAS 1039.74      1039.74  

ANDREEA LAZAR 258       258 

ANA COSTAN 34.49       34.49 
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ADINA FLORESCU 103       103 

ANDREEA STAN 66.99       66.99 

ANCA PASCU 161.51       161.51 

ASTRO   194080.5     53384.8 78286.6 62409.05 

BIBLIOSTAR 34299.25       34299.25 

BOGLARKA ZOLTANI 23.49       23.49 

CAMI INVEST 811.37       811.37 

CAMELIA DINULESCU 53.49       53.49 

CLB DEPOZIT 2649.6       2649.6 

CLB U1 2160.62       2160.62 

CLB U10 1251.78       1251.78 

CLBU108 1651.79      283.31 1368.48 

CLBU109 1474.68       1474.68 

CLBU11 797.1      797.1  

CLBU115 873.86     709.04 77.73 87.09 

CLBU117 1214.79       1214.79 

CLBU12 2432       2432 

CLB U128 2194.52       2194.52 

CLBU137 2211.82       2211.82 

CLBU138 812.69       812.69 

CLBU143 2475.27       2475.27 

CLB U17 607.81       607.81 

CLB U34 1531.88       1531.88 

CLB U37 2614.31       2614.31 

CLBU41 5402.12       5402.12 

CLBU44 1312.17      913.54 398.63 
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CLBU49 864.29      515.25 349.04 

CLBU60 1534.46      911.46 623 

CLB U7 4956.34       4956.34 

CLB U70 2332.98       2332.98 

CLBU71 3059.18       3059.18 

CLB U72 2225.19       2225.19 

CLBU74 3048.9       3048.9 

CLB U88 9509.26       9509.26 

CLB U90 2518.93       2518.93 

CLB U91 2594.53       2594.53 

CLB U94 4326.69       4326.69 

CLBU96 2995.35       2995.35 

CLAUDIA PURICE 376.03       376.03 

CRISTINA NEAGU 33.49       33.49 

COL GH SINCAI 70       70 

COLUMB 3223.85       3223.85 

CONTAG 4647.81      2694.47 1953.34 

CRISTIAN SANDOR 23.49       23.49 

CRISTINA TUVEC 18.99       18.99 

DORIN HRECENIUC 13.49       13.49 

DIRSTARU PAUL 24.49       24.49 

DULIMEX 1650.88      1650.88  

EDIT ABEL 676.32     51.32 625  

ED GRAFOART 10756.09      3660.9 7095.19 

ELSTAR 4559.95      756.44 3803.51 

ENACHE MARIA 404.96       404.96 
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EDUARD PATRU 38.49       38.49 

ESOTERA 23993.42      1616.87 22376.55 

EMANUELA TIMISAG 53.49       53.49 

EURODIDACTICA 2004.08       2004.08 

FLAVIUS DEHELEANU 53.49       53.49 

FD.FIICELE SF.PAUL 1172.68      763.2 409.48 

GABRIEL BERGHEA 8.49       8.49 

GABRIEL CEOCOIU 94.49       94.49 

GALERIILE SIGMA 2561.78     829.51 935.63 796.64 

IULIA DIMA 53.49       53.49 

II CRAESCU DANIELA 1655.97      806.45 849.52 

II PATRUNJEL SILVIU 364.55   93.93 270.62    

IMPRIM 202.61     202.61   

ING PRESS 13049.31      7433.54 5615.77 

ION CREANGA 3640.3       3640.3 

KANTOR EMESE 62.97       62.97 

LIBRARIE.NET 11544.52       11544.52 

LIA ANA 650.78      650.78  

LARRY CART 1295.34 1295.34       

LIBRIS BRASOV 42065.69       42065.69 

LIBRARIA CORINA 16460.38      10050.1

8 

6410.2 

LIBRIS EMINESCU 202.49       202.49 

LIDANA 7553.75     965.61 2831.04 3757.1 

LIDIA NECULA 51.49       51.49 

LIBR.OLIMPIADA 3363.77      1487.50 1876.27 

MADALOR 1527.66      278.18 1249.48 
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MARIA APOSTOL 51.49       51.49 

MARICOM 27546.41     16932.13 1221.99 9392.29 

MARINI 180.24       180.24 

MARIS TG MURES 3163.93     433.8 1866.2 863.93 

MARIA BEREZOVSCHI 33.49       33.49 

MEC BC 36.78     36.78   

MARIA FECHETE 28.49       28.49 

MARIO FAIR PLAY 64752.17     28514.18 6311.67 29926.32 

MG NET 7151.14       7151.14 

MASTACAN LORETTA 66.5       66.5 

MARINESCU MARIANA 131.27       131.27 

MIRCEA NISTOR 62.47       62.47 

OANA ARMEANU 28.49       28.49 

OCTACOMDEX 2208.96      1566.82 642.14 

PANAIT ISTRATI BRAILA 4989.8      952.76 4037.04 

PF CARLIG PAUL 1754.33     1754.33   

PRAVALIA 38386.46     13126.32 14664.7 10595.44 

PREMS 2428.22     1259.75 252.44 916.03 

PRESCOM DEVA 466.35      466.35  

PROLIBRIS BOTOSANI 5210.62       5210.62 

RADUCART 177.59 177.59       

ROBERT BOZA 73.49       73.49 

ROLCRIS 20627.03       20627.03 

ROLIB 303.86     80.03 223.83  

ROXI 2252.52      1188.42 1064.1 

ROXANA SARGU 51.49       51.49 
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LUPU DAN 140       140 

SC ELENA DOAMNA 389.34   389.34     

SEBASTIAN HANN 324.65      324.65  

SEDCOM LIBRIS IASI 81201.66     5625.83 41748.1 33827.7 

SANDOR SZEKELY 38.49       38.49 

SORIN OCAI 109.65       109.65 

STELA PREDA 232       232 

STAND AGENTIE 9506.59      559.37 8947.22 

SYNTAGMA BUCURESTI 4279.74      1953.44 2326.3 

TOTH DUMITRU 30.49       30.49 

TRADITIONAL 1402.31       1402.31 

UNIPRESTAL 525.78      81.73 444.05 

UNIVERSAL 30437.09      24029.6 6407.47 

UNIVERSALIA 4568.22     2047.26 2520.96  

VANEL 4026.16      2214.64 1811.52 

VICTOR MANGIUREA 38.49       38.49 

VLAD MARIUS 683.94  683.94      

ZALANTA 1879.67      1879.67  

TOTAL 799440.9 1472.93 683.94 483.27 270.62 125953.3 232790 437786.7

2 

CLIENTI INCERTI SAU IN 

LITIGIU 

147381.9        

 946822.8        

 

Din care se vor trece pe provizioane  400972.76 lei 

Nr. 

crt 
Clienti 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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 Conf. 

tabel 
1472.93 683.94 483.27 270.62 125953.30 232790.09  

 Maricom       9392.29 

 Mario 

Fair Play 
      29926.32 

  1472.93 683.94 483.27 270.62 125953.3 232790.09 39318.61 

5).Provizioane pentru deprecierea creantelor debitori cont 496, valoare 5976,38 compus din  

Nr.crt Denumire Valoare observații 

1 Balan Rada  11 da carte casată 

2 Barbulescu Catalin 569.45 

angajament de 

plată minus la 

inventarierea 

anuală 

3 Bodea Dana 20 da carte casată 

4 Cioica Luminița 19 da carte casată 

5 Colibaba Stefan 10 da carte casată 

6 Constantinescu Nicolae 222 da carte casată 

7 Coser Cornelia 10 da carte casată 

8 Cristea Catalina 122 da carte casată 

9 David Otilia 20 da carte casată 

10 Demeter Iren 17 da carte casată 

11 Focseneanu Veronica 10 da carte casată 

12 

Franculescu Mariana 

Lucica 271 da carte casată 

13 Lupu Dan 450 

angajament de 

plată 

14 Oşanu Alexandru 3196.42 da carte casată 

15 Popescu Adriana 7 da carte casată 

16 Stan Vanda 10 da carte casată 

17 Teodor Bogdan Stefan 223 da carte casată 
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18 Vorotic Florin 569.45 

achitat ianuarie 

2016 

19 Vulcănescu Rodica 10 da carte casată 

20 Zidaru Petrache 198 da carte casată 

21 Costea Monica 11.06 da carte casată 

                Total                                       5976.38 lei 

6).Ajustari pentru deprecierea de materii prime cont 391 valoare 2310,68 compus din  
- bon eliberare carti 2192x 0.000187= 0.41 lei 
- carbon                   72x0.24916666 =17.94 lei 
- mape carton           1000x 1.34454 = 1344.54 lei 
- materiale pentru c așerat hărți =893,79 lei panza și agațatori 

7).Ajustari pentru productia in curs de executie cont 393, valoare 2183, reprezentând plată grafică 
după cum urmează :1000 lei Baba Laszlo și 1183 lei Marko Klara pentru lucrarea Rezolvarea 
problemelor de chimie organica. 
8).Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor  cont 3941, valoare 69007,58 lei compus din 
-Harta Romania nr.plan 4383 buc.2480 14,6355=36296,08 
-Harta Romania 1918-1940 nr.plan 5032, buc. 375x32=12000 lei 
-Harta politica a lumii nr.plan 10706, bucati 1801 x 11,50=20711,50 
 
9).Ajustari pentru deprecierea produselor finite sold 2957973,39 compus din carti cu miscare lenta , 
greu vandabile sau manuale scolare ce prezinta riscul de uzura morala. Componenta se poate 
consulta in procesul verbal de inventariere a soldurilor conturilor bilantiere. 
10).Ajustari pentru deprecierea marfurilor cont 397, avand soldul 45,877,91 lei  compus din soldul 
cartilor aflate in libraria proprie conform inventarului . 
In anul 2015, nu au fost facute investitii din lipsa de lichiditati. 
Nerealizarea veniturilor propuse prin Bugetul de venituri și cheltuieli asumat se datoreaază lipsei de 
contracte respectiv de oportunități pentru biblioteci, ministere, programe finantate din fonduri 
nerambursabile. 
S-a constatat și o tendință a partenerilor contractuali de a nu declara cu bună credință sumele 
rezultate din vânzarea cărților încredințate. 
O serie de parteneri au intrat în reorganizare sau in faliment, sumele rezultate din vanzarea de carte 
și nedecontate nu s-au mai putut recupera, constituind o pierdere pentru editura , fracturând 
practice ciclul de producție. 
Urmare a prețurilor nejustificat de scăzute practicate de celelalte edituri la licitațiile de manual e 
școlare pentru ciclul primar editura a pierdut 4 titluri la clasa I, un tiraj de circa 84718 bucati, 3 titluri 
la clasa a II-a reprezentand un tiraj de 3563 b ucati   , 8 titluri la clasa a III-a,reprezentand un tiraj de 
23934 bucati , 10 titluri la clasa a IV-a, reprezentand un tiraj de 17262 bucati. Pierderea de tiraje la 
reeditările ISJ-urilor a fost completată  de pierderea de lucrări auxiliare necesare procesului de 
învățământ precum și de pierderea de manual pentru vânzarea liberă. 
Pierderea de manuale  pentru  învățământul  primar nu a fost dublată de găsirea unor alte oportun 
ități de editare. Cifra de afaceri a scăzut dar s-au diminuat și lichiditățile de care dispunea editura . 
Lipsa de lichidități s-a concretizat în diminuarea portofoliului de lucrări  noi și nereeditarea lucrărilor 
epuizate și cerute încă de piață. 
Propunem ca măsuri de redresare a activității următoarele 
1).Efectuarea de inventare în țară pentru verificarea corectitudinii partenerilor noștri. 
2).Completarea ofertei editoriale cu lucrări cerute de piață, lucrări propuse de departamentul 
redacțional în colaborare cu comercial-marketing  în cadrul unui program editorial pentru anul 2016. 
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3).Realizarea de programe editoriale în cadrul unor oferte sponsorizate , fie ANCS, fie Ministerul 
Culturii fie orice alt partener. 
4).Realizarea de colecții  de lucrări necesare pentru examenele de grad  
5).Demararea demersurilor pentru angajarea unui specialist in IT care să poată suplini activitatea de 
realizarea de lucrări în format electronic. Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru dotarea cu  
baza materială necesară (calculatoare și programe )  
6).Găsirea de parteneri pentru realizarea de lucrări în cooperare. 
7).Pentru relansarea activității editoriale este necesară existența fondurilor bănești. 
Pentru o perioadă de vreme ar fi necesară externalizarea unor activități a căror plată nu se justifică, 
plata salariilor pentru redactori, tehnoredactori, graficieni, în situația în care nu se realizează lucrări 
aducătoare de venit nu se justtifică. 
Deasemeni ar trebui analizat  gradul de încărcare al fiecărui post și renunțarea la posturile care nu se 
justifică din punct de vedere al eficienței. 
Consiliul de administrație și-a aadus contribuția la desfășurarea în bune condiții a acitivității 
economice potrivit competențelor sale. 
Amortizarea s-a calculat în regim liniar, nu au fost făcute investiții din pricina lipsei de lichidități. 
Obligațiile bugetare au fost achitate și declarate la termen, editura nu are datorii la bugetul de stat , 
la bugetul asigurărilor sociale precum și la bugetele speciale. 
Nu au avut loc majorări de salarii, s-au acordat în cursul anului 2015, tichete de masă în cunatum de 
12543,53 lei, tichete cadou în cuantum de 18040 lei și cheltuieli sociale în cuantum de 7732 lei. 
Pentru exercițiul financiar următor se va încerca îndeplinirea indicatorilor asumați , mai ales că 
neîndeplinirea a doi ani consecutive a indicatorilor conduce la plafonarea acestora în conformitate cu 
prevederile în vigoare. 
Din suma de 1068,31 lei cu titlu de penalizare s-a încasat 915,01 lei urmând ca diferența de 153,30 lei 
să se încaseze până la lichidarea lunii mai respectiv  10 iunie a.c. 
 
 
Director general adjunct,                                                                   Director economic, 
Dane Karoly Andras                                                                            Sylvia Niculae 


