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    RAPORT DE GESTIUNE 

                                                          Întocmit la 30.06.2016  

 

Regia autonomă Editura Didactică și Pedagogică a realizat pe primele 6 luni ale anului în curs 

următoarele rezultate economico-financiare  

-Venituri totale 1,116,030 lei din care 

 -venituri din exploatare 1,115,698 lei 

 -venituri financiare                     332 lei 

-Cheltuieli totale 1,172,168 lei din care 

 -cheltuieli din exploatare 1,172,067 lei 

 -cheltuieli financiare                     101 lei 

Pierdere brută  56,138 lei 

Impozit pe profit achitat în avans 12,840 lei 

Cifra de afaceri realizată 1,022,251 lei  

Cheltuiala la mia de lei venituri 1,050,30‰ 

Soldul contului clienți a crescut cu            datorită derulării contractelor de reeditare manuale școlare . 

Număr de cărți vândute 223,760 bucăți 

Număr de cărți editate 229,607 bucăți 

Număr de titluri editate 82 din care 21 ISBN și 61 carți efective 

Număr mediu de personal 36 

Număr efectiv de personal la finele semestrului 35  

Productivitatea muncii în unități fizice 6216,56 cărți/salariat 

Productivitatea muncii în unități valorice 30,991,61 lei/salariat 



Contracte derulate sau antamate pe primul semestru 

Nr.ct Număr/data Benef. Tiraj Valoare TVA Val. Netă 

1 2615/28.06.2016 CNEE 2497 19576.48 978.82 18597.66 

2 120/29.01.2016 PESCARU 100 3500 175 3325 

3   ISE 238720 1038023.31 51901.17 986122.1 

  Total   241317 1061099.79 53054.99 1008045 

Față de rezultatele propuse a se realiza pe primul semestru prin Bugetul de venituri și cheltuieli 

propus se constată următoarele  
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RAPORT DE GESTIUNE 

ÎNTOCMIT   LA  31 DECEMBRIE 2016, 

 

 Editura Didactică și Pedagogică a realizat în exercițiul financiar 2016, următoarele rezultate 

economico-financiare  

Venituri totale 3,730,055 lei din care 
Venituri din exploatare 3,729,325 lei 
Venituri financaire 730 lei 

Cheltuieli totale 3,609,644 lei din care 
Cheltuieli din exploatare 3,609,415 lei 
Cheltuieli financiare 229 lei 
 
Profit brut 120,411 lei 
Impozit pe profit 91,023 lei 
Profit net 29,388 lei  
Vărsăminte din profitul net  26449  lei conform Memorandumului nr.20/127/B  al Ministrului  
Finanțelor Publice 90% din profitul net  
Disponibil la fondul de dezvoltare 2939 lei 
Cifra de afaceri 3,753,006 lei 
Față de anul precedent avem  o creștere a  rezultatelor economico-financiare după cum urmează: 
 

    Realizat  Realizat  % 

Nr.crt. Indicatori 2015 2016   

I Cifra de afaceri 2073336 3753006 181,01 

  Producția vândută 2046403 3710677 181,33 

  Venituri din vânzarea mărfurilor 26933 42329 157,16 

  
Venituri aferente costului 
producției în curs de execuție 82518 -50799 -61,56 

  Alte venituri din exploatare 49407 27118 54,89 

II 
TOTAL VENITURI DIN 
EXPLOATARE 2205261 3729325 169,11 

  
Cheltuielile cu mat.prime și mat 
consumabile 11434,00 7652 66,92 

  Alte cheltuieli cu materialele 21006 43832 208,66 

  Cheltuieli privind mărfurile 26252 22506 85,73 

  Cheltuieli cu personalul 1147095 1119407 97,59 
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  Salarii indemnizatii bonusuri 942713 917495 97,32 

  Cheltuieli și protecție socială 204382 201912 98,79 

  

Ajustări de valoare privind 
imobilizările corporale și 
necorporale 21510 21340 99,21 

  
Ajustări de valoare privind 
activele circulante -489435 366889 -74,96 

  Cheltuieli  3017011,43 3834057,33 127,08 

  Venituri 3483146,34 3420483,88 98,20 

  Alte che de exploatare 1470776 1981104 134,70 

  Ch privind prestațiile externe 1455879 1968150 135,19 

  Ch cu impozite și taxe 14850 11483 77,33 

  Alte cheltuieli cu materialele 47 1471 3129,79 

  Ajustări privind provizioanele -3367 46685 
-
1386,55 

  Cheltuieli  0 54060   

  Venituri 3367 7375 219,04 

III 
TOTAL CHELTUIELI DIN 
EXPLOATARE 2205271 3609415 163,67 

IV PROFIT DIN EXPLOATARE -10 119910   

V VENITURI FINANCIARE 2899 730 25,18 

VI CHELTUIELI FINANCIARE 204 229 112,25 

VII PROFIT FINANCIAR 2695 501 18,59 

VIII PROFIT BRUT TOTAL 2685 120411 4484,58 

 
Veniturile din exploatare  s-au realizat în cunatum de 169,11% în timp ce cheltuielile doar în 
proporție de 163,67% 
Față  de bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2016, rezultatele se prezintă astfel 
 
Se observă că creșterea la veniturile totale  este de 170,73% în timp ce la cheltuielile totale  este de 
163,67%. 
 

    

Realizat  
Grad 
de    INDICATORI 

Nr. 
rd. 

Propus 
2016 

2016 
realizar
e 

0 1 2 3 4 5 6 

I.     VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 
1 2208,16 3770,05 170,73 

1,00   
Venituri totale din exploatare 
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 

2 2205,26 3729,32 169,11 

a) 

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  

3 2046,41 3710,68 181,33 

  

  

  

a1) din vânzarea produselor 

4 2015,56 

3685,4
8 182,85 
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a2) din servicii prestate 

5       

  

a3) din redevenţe şi chirii 

6       

  
a4) alte venituri 

7 30,85 25,2 81,69 

b) din vânzarea mărfurilor 
8 26,93 42,33 157,19 

c) 
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:  9       

c1 

subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 

10       

  

c2 

transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 

11       

d) din producţia de imobilizări 
12       

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 
13 82,52 -50,8 -61,56 

  f) 
alte venituri din exploatare 
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 49,40 27,12 54,90 

    

f1) din amenzi şi penalităţi 

15       

    

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de 
capital (Rd.18+Rd.19), din care: 

16       

    
   - active corporale 

17       

    

   - active necorporale 

18       

    

f3) din subvenţii pentru investiţii 

19       

    

f4) din valorificarea certificatelor CO2 

20       
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f5) alte venituri 

21 49,40 27,12 54,90 

2,00   
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 
care: 22 2,90 0,73 25,17 

a) din imobilizări financiare 23       

b) din investiţii financiare 24       

c) din diferenţe de curs 25 0,11 0,25 227,27 

d) din dobânzi 26 2,79 0,48 17,20 

  

e) alte venituri financiare 27       

3,00   Venituri extraordinare 28       

II CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 2205,40 3609,64 163,67 

1,00 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:  
30 2205,20 3609,41 163,68 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:  

31 1513,42   0,00 

A1 

Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 

32 58,69 73,98 126,05 

a) 
cheltuieli cu materiile prime 

33 0,13 0 0,00 

b) 
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 

34 26,85 27,62 102,87 

  

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 

35 2,30 0,4 17,39 

  

b2) cheltuieli cu combustibilii 

36 8,88 7,23 81,42 

c) 

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar 

37 5,46 23,86 437,00 

d) 
cheltuieli privind energia şi apa 

38       

e) cheltuieli privind mărfurile 
39 26,25 22,5 85,70 

A2 
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:  

40 22,43 20,24 90,24 

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

41 1,34 4,91 366,42 

  

  

b)  cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 17,71 11,67 65,89 
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  b1) 
 - către operatori cu capital integral/majoritar 
de stat 

43       

  b2)  - către operatori cu capital privat 

44 17,71 11,67 65,89 

c) prime de asigurare 45 3,38 3,66 108,28 

A3 
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.
69+Rd.78), din care:  

46 1432,30 1947,91 136,00 

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0,67 3,43 511,94 

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 

48 182,73 241,28 132,04 

  b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 

49 3,23   0,00 

c) 
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 
din care: 50 4,00 0,87 21,75 

  c1) cheltuieli de protocol, din care: 

51 0,54 0,87 161,11 

    

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 

52       

  c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 

53 3,46   0,00 

    

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 
publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 

54       

    

 - tichete cadou ptr. campanii de 
marketing, studiul pieţei, promovarea 
pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii 
nr.193/2006, cu  modificările ulterioare 

55      

    
 - ch.de promovare a produselor 

56 3,46   0,00 

d) 
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), 
din care: 57      
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d1) 

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58       

  
d2) 

ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59       

  
d3) 

ch. privind acordarea ajutoarelor 
umanitare si sociale  60       

  

d4) 

alte cheltuieli cu sponsorizarea 61       

e) 

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 

62 84,34 160,26 190,02 

f) 

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 

63 5,08 2,17 42,72 

       - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:  
64 1,06   0,00 

                -interna 
65 1,06   0,00 

                -externa 
66       

g) 
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

67 38,67 34,02 87,98 

h) 
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

68 9,34 9,69 103,75 

i) 
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din 
care: 

69 56,94 54,79 96,22 

  

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 

70       

  

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi 
funcţionarea tehnicii de calcul 

71 13,34  15,60 116,90 

  

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 

72 2,00  0 0,00 

  

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 
corporale şi necorporale, din care: 

73       

  

        -aferente bunurilor de natura 
domeniului public 

74       

  

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de 
filiale 

75       

  

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 
personalului de conducere cf. 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 

76       
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i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile 
şi alte anunţuri 

77 0,80   0,00 

j) alte cheltuieli 
78 1050,53 1441,4 137,21 

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:  79 3,37 0,82 24,33 

a) 
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 
minerale 80       

b) 
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice 
şi resursele minerale 81       

c) ch. cu taxa de licenţă 
82       

d) ch. cu taxa de autorizare 
83       

e) ch. cu taxa de mediu 
84       

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite  
85 3,37 0,82 24,33 

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), 
din care: 86 1159,66 

1135,6
5 97,93 

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 

87 868,77 837,22 96,37 

C1 

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 

88 839,44 798,5 95,12 
 a) salarii de bază 

89 666,47 638,8 95,85 
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului 
de bază (conform CCM) 

90 172,97 159,7 92,33 

  

 c) alte bonificaţii (conform CCM) 
91       

C2 

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din 
care:  

92 38,31 38,72 101,07 

  
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi 
completările ulterioare, din care: 93 25,77 26,35 102,25 

  

   - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, 
cu modificările ulterioare; 

94       

  

   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 
potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 

95 18,04 17,99 99,72 

  b) tichete de masă; 
96 12,54 12,37 98,64 

  c) tichete de vacanţă; 
97       

  

d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul 
obtinut în anul precedent 

98       

  
e) alte cheltuieli conform CCM. 

99       

C3 

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 
din care: 

10
0       
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a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 
disponibilizărilor de personal 

10
1       

  

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor 
hotărâri judecătoreşti 

10
2       

  

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 
privatizarii, administrator special, alte comisii si 
comitete 

10
3       

C4 

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 
organe de conducere si control, comisii si comitete 
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 

10
4 81,87 89,97 109,89 

a) pentru directori/directorat 
10
5 81,87 88,63 108,26 

  -componenta fixă 

10
6 81,87 88,63 108,26 

  -componenta variabilă 

10
7       

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 
supraveghere, din care: 

10
8 1,61 1,34 83,23 

  -componenta fixă 

10
9 1,61 1,34 83,23 

  

  -componenta variabilă 

11
0       

C5 

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 
speciale şi alte obligaţii legale 
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din 
care:  

11
1 191,06 208,46 109,11 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 

11
2 132,63 142,74 107,62 

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj  
11
3 4,20 8,86 210,95 

  

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  
sănătate 

11
4 43,65 46,2 105,84 
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d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale 
aferente  fondului de salarii 

11
5 10,58 10,66 100,76 

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de 
pensii 

11
6       

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 11
7       

D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 

11
8 -177,50 

 393,2
9 

-
221,60 

a) 

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), 
din care: 

11
9      

  
     - către bugetul general consolidat 12

0      

  
     - către alţi creditori 12

1      

b) 
cheltuieli privind activele imobilizate 

12
2      

c) 

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 
personalului 

12
3      

d) 
alte cheltuieli 12

4 0,50  0 0 

e) 

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale 

12
5 22,00 21,34 97,00 

f)  
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 
provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 

12
6 -515,90 371,95 0,00 

    f1) 

cheltuieli privind ajustările şi 
provizioanele  

12
7 2984,10 

3834,0
6 123,68 

   f1.1) 

-provizioane privind participarea la 
profit a salariaţilor  

12
8       

   f1.2) 

- provizioane in legatura cu contractul 
de mandat 

12
9       
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   f2) 

venituri din provizioane şi ajustări 
pentru depreciere sau pierderi de 
valoare , din care: 

13
0 3500 

3462,1
1 103,65 

    

f2.1) din anularea provizioanelor 
(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 

13
1 3500 

3462,1
1 103,65 

    

   - din participarea salariaţilor la profit 

13
2       

    

   - din deprecierea imobilizărilor 
corporale şi a activelor circulante 

13
3 3500 

 3462,
11 0,00 

    

   - venituri din alte provizioane 

13
4       

2,00   
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din 
care:  

13
5 0,20 0,23 69,70 

a) 
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din 
care: 

13
6       

  

a1) aferente creditelor pentru investiţii 

13
7       

  

  

a2) aferente creditelor pentru activitatea 
curentă 

13
8       
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b) 
cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
(Rd.141+Rd.142), din care: 13

9       

  

b1) aferente creditelor pentru investiţii 

14
0       

  

b2) aferente creditelor pentru activitatea 
curentă 

14
1       

c) 
alte cheltuieli financiare 14

2 0,20 0,23 69,70 

3,00   
Cheltuieli extraordinare 14

3       

II
I 

    
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29) 14

4 2,76 160,41 
5811,9
6 

      

  venituri neimpozabile 

14
5 3300,00 

3420,4
8 103,65 

      

  cheltuieli nedeductibile fiscal 

14
6 3100,00 

3834,0
6 123,68 

I
V 

    
IMPOZIT PE PROFIT 14

7       

V     
DATE DE FUNDAMENTARE 14

8       

  1,00   Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 14
9 935,58 837,22 89,49 

  2,00   

Cheltuieli  cu salariile (Rd.88), din care: 

15
0 885,35 795,5 89,85 

3,00   
Nr. de personal prognozat la finele anului 15

1 39,00 37 94,87 

4,00   
Nr.mediu de salariaţi  15

2 39,00 36 92,31 

5,00 a) 

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 
cheltuielilor cu salariile              
(Rd.151/Rd.153)/12*1000 

15
3 1892,12 837,22 44,25 

   b) 
Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 
[(Rd.150 – rd.93* -

 
rd.98)/Rd.153]/12*1000 

15
4 1999,44   0,00 

6,00 a) 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 

15
5 

56545,1
3   0,00 

  

  b) 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 
W=QPF/Rd.153 

15
6 9318,54   0,00 
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  c1) 

Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi 
fizice, din care 

15
7       

    

   - cantitatea de produse finite (QPF) 

15
8 

######
##   0,00 

    

   - pret mediu (p) 

15
9 5,70   0,00 

    

   - valoare=QPF x  p 

16
0 2071,51   0,00 

    

   - pondere in venituri totale de 
exploatare =   Rd.161/Rd.2 

16
1 0,94     

  7,00   
Plăţi restante 16

2       

  8,00   
Creanţe restante, din care:  16

3       

      

  

 - de la operatori cu capital 
integral/majoritar de stat 

16
4       

      

  

 - de la operatori cu capital privat 

16
5       

      

   - de la bugetul de stat 

16
6       

      

   - de la bugetul local 

16
7       

      

   - de la alte entitati 

16
8       

  9,00   
Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul 
rămas de rambursat) 

16
9       

Au fost constituite provizioane potrivit principiului prudenței  astfel 
-ajustări pentru deprecierea materiilor prime 893,79 lei 
-ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție 2183 lei 
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-ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 69007,58 lei 
-ajustări pentru deprecierea produselor finite 3246216,60 lei 
-ajustări pentru deprecierea mărfurilor 55003,83 lei 
-ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți  470343,11 lei 
-ajustări pentru deprecierea creanțeșlor debitori diverși 7560,47 lei 
Au fost închise provizioane constituite în anul precedent în valoare de 3420483,88 lei din care  
Cu privire la indicatorii de performanță situația se prezintă astfel  
 

 
Denumire 
indicatori U.M. An Realizat 2016 %  

1 
Numar de zile 
plata arierate zile 35 0   

2 

Scăderea 
lunară a 
soldului 
contului clienţi % 0,01 699077/835033,19 16,3 

3 

Cheltuiala la 
mia de lei 
venituri   998,75 968 96,92 

4 
Productivitatea 
muncii în U.F. buc/sal 11533,38 15037,76 130,38 

5 
Productivitatea 
muncii în U.V. lei/sal 56545,13 100792,4 178,25 

6 Venituri totale mii lei 2208,16 3730,06 168,92 

7 
cheltuieli cu 
salariile mii lei 841,69 798,5 94,87 

8 
Număr de 
titluri editate buc 97 176 181,44 

9 tiraj editat buc. 211668 550478 260,07 

10 
Tiraj carte 
vanduta buc. 449802 556397 123,70 

11 
Cheltuieli 
totale mii lei 2205,4 3609,64 163,67 

12 
Numar mediu  
personal pers. 39 37 94,87 

13 
Venituri 
exploatare mii lei 2205,26 3729,32 169,11 

Cu privire la contractele derulate în anul 2016, acestea au fost  majorate de achiziționarea de către 
ISJ-uri a manualelor pentru clasele XI-XII  situație  ce constituie o premieră pentru învățământul 
românesc. 
Dacă s-ar realiza o analiză a veniturilor realizate din vânzarea de carte de 3710,68 mii lei , 77,4% sunt 
realizate din derularea contractelor de manuale școlare cu CNEE-ul sau cu Inspectoratele școlare 
județene. 
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Nr.cr
t 

Nr.contract/da
ta tiraj 

Valoare 
totala TVA 

Valoare 
neta Partener Obs. 

1 
120/29.01.201
6 100 3500 166,67 3333,33 

Comunitate
a romani,or 
din Belgia 

Pescaru 
Maria 

2   
23872
0 

1035428,2
5 49306,11 986122,14 ISJ  

manuale 
cls V-X 

3 
2615/28.06.20
16 2497 20555,3 978,82 19576,48 CNEE 

Cunoastere
a mediului 
I 

4 1/22.07.2016 40 1026,90 48,90 978,00 

Institutul 
Național de 
hidrologie   

5 27/13.07.2016   4999,52 238,07 4761,45 

Institutul 
Național de 
hidrologie   

6   
23551
0 

1866355,4
7 88874,07 

1777481,4
0  ISJ 

 Manuale 
clasele XI-
XII 

7 
3844/29.09.20
16 3941 93106,13 4433,63 88672,50 

Religie 
romano-
catolică 
clasa a II-a CNEE 

8 
1428/29.09.20
16 100 2000 95,24 1904,76 

Lumea 
magica a 
copilariei 

Bolanu 
Elena 

9 
1643/07,11,20
16 200 8000 380,92 7619,08     

 Total 

48110

8 

3034971,5

7 144522,43 

2890449,1

4     

 
Inventarierea anuală s-a desfășurat în baza Deciziei  nr.36/28,11,2016 a directorului general adjunct 
al editurii, Dane Karoly Andras, în perioada 05,12,2016-28,02,2017 . 
Au fost numite 9 comisii care au inventariat prin numărare, verificare și inspectare la fața locului 
întreg patrimoniul editurii . 
Astfel  
-Comisia de inventariere a mijloacelor fixe formată din Grozea Irinel , Drăghici Cristina  și Florică 
Floarea, a inventariat gestiunea mijloacelor fixe, gestionar Lupu Dan, valoare inventariată 273,220,92 
lei, aspecte constatate: 
-nu s-au achizitionat in cursul anului mijloace fixe 
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-nu s-au casat în cursul anului mijloace fixe  
-nu s-au constatat diferente  fata de valoarea de inventor 
-s-a propus analizarea a doua calculatoare de catre firma de service IT cu care editura are contract, 
pentru a se stabili daca acestea mai sunt proprii utilizarii sau valorificarii. 
-Comisia de inventariere a obiectelor de inventar  formată din Ionescu Loredana , Crăciunescu 
Lăcrămioara și Drăghia Gabriela, au inventariat gestiunea obiectelor de inventar gestionar Lupu Dan , 
cu o valoare de 228094,09 lei din care 11263,09 lei obiecte de inventar achiziționate în anul 2016. 
Deasemeni comisia a propus casarea de obiecte de inventar în valoare de 23455,11 lei,  
Comisia de inventariere a gestiunii de carte formată din  Dan Lupu, președinte, Dobrilă Antoaneta , 
Pârvu Ciocan Florin Leonard,  Crețu Paul membrii și Florică Floarea secretar  a efectuat inventarierea  
prin numărare la gestiunea dlui Bărbulescu Cătălin Ioan constatând : 
-cărțile cu defecte au fost inventariate pe liste separate 
-cărțile aflate în colete au fost inventariate prin sondaj, găsindu-se minus la pachetele sigilate 2 
exemplare la Atlas Romania plan 4670 și 4 exemplare la Atlas Uniunea europeană plan 4864, au fost 
efectuate compensări   pentru cărți care puteau să fie confundate conform prevederilor legale  
În urma calculării minusurilor a rezultat o diferență de 77,06 lei la preț de vânzare cu amănuntul , 76 
de exemplare la manualul de Matematică  de clasa a IX-a TC+CD ce s-au recuperat de pe traseu fiind 
distribuite în plus la inspectoratele școlare precum și un număr de 43 de exemplare din manualul de 
Informatică XII care sunt în curs de căutare. 
S-au făcut propuneri  pentru casarea de carte uzată moral sau deteriorată fizic , urmând  ca să fie 
analizate de comisia de casare . 
Au fost inventariate semnalele, documentele cu regim special , materialele consumabile gestionar 
Bărbulescu Cătălin , comisia de inventariere fiind format din Bădarau Ecaterina și Lupu Cati, nu s-au 
constatat diferențe . au fost înregistrate 3 chitanțe anulate 1589, 1720, 1740. Nu s-au constatat 
facturi și/sau avize de expediție anulate. 
Inventarierea gestiunii Casa la data de 30.12.2016, a evidențiat un sold de casă de 304,71 lei 
S-a efecuat inventarierea  de mărci poștale, Bonuri valorice cu cantitate fixă , constatându-se sold 0 la 
mărci poștale, la bonuri valorice cantitate fixă la 31 decembrie 2016 exista un stoc de 59 file cu o 
valoare de  2458,33 lei fără TVA. 
Stocul faptic pentru semifabricate coincide cu stocul scriptic  cu o valoare de 69007,58 lei , constă în 
sferturi de hărți necașerate. 
Dintre acestea au fost propuse pentru casare : 1 buc. Harta Romaniei 1948-1940 
8 buc. Harta Politică  a  lumii deteriorate în cursul procesului de cașerare. 
Producția î curs de execuție în valoare de  2183 lei reprezentând plată grafică pentru baba Laszlo 
1000 lei și Marko Klara 1183 lei pentru lucrarea ,, Rezolvarea problemelor de chimie organic ă, 
lucrare în curs . 
 
La inventarierea gestiunii Librărie, gestionar Dobre Sinu Elvira ,  comisia format din Bărbieru Ana  , 
Dumitrache Maria, și nu s-au constatat diferențe . 
Comisia de inventariere imobilizări necorporale  format din Nechifor Vasile, Neferu Alexandru , a 
procedat la inventarierea programelor informatice existente pe fiecare calculator  precum și la 
verificarea licențelor existente. În cursul   anului 2016 au fost achiziționate 3 programe Microsoft 
Windows 10 și un program de gestiune Sedona Retail  în valoare de de 2328,15 lei . Nu s-au efectuat 
casări de programe informatice . 
Comisia de inventariere furnizori clienți conturi bancare a procedat la solicitarea de confirmări de 
solduri de la terți. 
Editura nu are plăți restante înregistrate către bugetul de stat precum și către bugetele speciale. 
Cu privire la clienții litigioși sunt înaintați la executorul judecătoresc – 
-As.music management debit 19113,91 lei 
-Patrunjel Silviu              debit  364,55 lei 
-Mariben                             debit 593,89 lei 
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Sunt în procedură de faliment Mario Fair Play cu un debit de 53358,23 lei și Nicol Cart cu un debit de 
33198,82 lei, iar Atlas cu un debit de 87303,51 lei se află în procedură de reorganizare fără 
respectarea termenelor acesteia. 
Au fost trecute pe venituri  sumele mai vechi de 3 ani și nerevendicate precum au fost trecute pe 
cheltuieli de exploatare sumele m,ai vechi de trei ce provin din rotunjiri 36,78 lei de la ISJ Bacau  
Rezultatele economico-financiare ale anului 2016, au fost excepțional de bune comparativ cu cele 
planificate a se obține datorită achiziționării de manuale școlare pentru clasele XI-XII , de minister 
prin ISJ_uri. 
Pentru anul 2017 aceată achiziție se va diminua cu 90%, fiind al 2-lea an , manualele declasa a V-a nu 
se vor mai reedita , vor intra la licitație astfel încât editura va lua măsuri de participare la licitație cu 
manualele de clasa a V-a   
Pregătirea licitație va constitui un efort de peste 300000  lei  
14*2500*4,5=157500 lei digitalizare 
Garanție de participare 319369,39 lei probabil până în 20000 lei prin polițe de asigurare , c/v al 
salariilor pentru graficieni, tehnoredactori , redactori estimat la 10000 lei plus cheltuielile cu baza 
materială. 
Acest efort este necesar să se materializeze în rezultate concrete. 
Deasemeni vărsarea a 90% din profitul net, împreună cu aceste cheltuieli coroborate cu încasările 
slabe pe primele luni ale anului vor conduce la diminuarea lichidităților de care dispune editura. 
O problemă delicată este și constituirea garanțiilor de bună execuție , după constituire este foarte 
dificilă obținerea anulării acestor garanții de la ISJ-uri, fie refuză să întocmească adesa 
corespunzătoare către trezorerie, fie adresa este rău întocmită . 
 

 CONTURI DE GARANTII DE BUNA EXECUTIE CONSTITUITE  

     

     

1 BUCURESTI RO27TREZ701530101006195X 3671  

2 CLUJ RO17TREZ701530101006158X 1483,2  

3 CNEE RO47TREZ701530101006160X 979,38  

4 CTA RO90TREZ701530101006108X 140,06  

5 BACAU RO59TREZ701530101004742X 166,31  

6 BISTRITA RO47TREZ701530101004717X 101,29  

7 BRASOV RO46TREZ701530101004723X 169,31  

8 BUZAU RO77TREZ701530101004780X 76,28  

9 DTA RO77TREZ701530101004731X 124,3  

10 DOLJ RO91TREZ701530101004744X 222,59  

11 GORJ RO61TREZ701530101004730X 111,29  

12 MEHEDINTI RO31TREZ701530101004716X 94,29  

13 NEAMT RO60TREZ701530101004736X 83,29  

14 PRAHOVA RO60TREZ701530101004736X 2144,95  

15 SALAJ RO76TREZ701530101004737X 135,3  

16 SUCEAVA RO92TREZ701530101004738X 168,31  

17 TELEORMAN RO43TREZ701530101004741X 86,29  

18 VASLUI RO30TREZ701530101004722X 106,29  

19 BIHOR RO81TREZ701530101004416X 255,65  

20 COVASNA RO97TREZ701530101004417X 3421,79  

21 SATU MARE RO32TREZ701530101004419X 3731,66  

    TOTAL 17472,83  
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Rezultatele economico-financiare ale anului 2017, vor depinde foarte mult de licitația pentru clasa a 
V-a, de câte manuale se vor putea câștiga și cu ce costuri, pentru asigurarea plății salariior pe anii 
următori. 
Trebuie intensificată activitatea de promovare a editurii în țară, precum și organizarea de inventare 
la clienții (partenerii contractuali)  care nu declară cu sinceritate marfa vândută. 
Deasemeni trebuie prospectată piața pentru depistarea unor lucrări lipsă care ar putea aduce 
lichidități (compendii, manuale necesare examenelor etc) 
În ultimii ani din pricina lipsei de lichidități numărul personalului a scăzut dramatic, ne confruntăm cu 
un personal îmbătrânit, și mult diminuat num eric. Este  imperios necesară asigurarea schimbului de 
mâine , cu accentul pe personal specializat  redactori, tehnoredactori, graficieni.  
Specificul editurii constă în realizarea de manuale școlare , ținta în primul rând trebuie s-o constituie 
recâștigarea pieții de manuale școlare. 
Amortizarea  s-a calculat în mod liniar, pentru mijloacele fixe , deasemeni editura mai amortizaează 
obiectele de inventar reevaluate la solicitarea Curții de conturi.  
Consiliul de administrație și-a desfășurat activitatea în ședințe lunare ordinare și uneori extraordinare 
îndeplinindu-și  atribuțiile speccifice conform regulamentului de funcționare . 
Bilanțul contabil a fost întocmit conform prevederilor OMFP 123/2016, semnat,  auditat și înaintat 
ANAF . 
 
 
 
Director general adjunct,                                                                                  Director economic, 
Dane Karoly Andras                                                                                            Sylvia Niculae    
 


