
 
 

 

 

 

 

RAPORTUL 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2021 
 
 
 
 
 

Denumirea entităţii emitente: 

Sediul social: 

Codul unic de înregistrare la 

Oficiul Registrului Comerţului: 

Număr de ordine în Registrul 

Comerţului: 

Capital social subscris şi vărsat: 

Piaţa reglementată pe care se 

IPROEB S.A. 

Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19 
 

 
566930 

 

 
J06/55/1991 

14.271.639,30 lei 

tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti -ATS- AeRO 
 
 
 

1. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 
Prezentare generală 
Denumire societate IPROEB S.A. 

Tip societate Societate pe acţiuni 

Adresa 
Str. Drumul Cetății, nr. 19, Bistrița, Jud. 
Bistrița-Năsăud, 420063 

Telefon / Fax   0237.640.800 / 0237.641.720 

Număr înregistrare 
Registrului Comerţului 

la Oficiul 
J06/55/1991 

Cod Unic de Înregistrare 566930 
Cod de Identificare Fiscală RO 566930 

Codul LEI 315700X8J7OFI1FR5R47 
Capital social 14.271.639,30 lei 
Valoarea nominală a acţiunilor 0,30 lei/acţiune 

Număr de acţiuni 47.572.131 

Piaţa pe care se tranzacţionează 
valorile mobiliare emise 

BVB–ATS-AeRO 
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1.1. a ) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale : 
 
 

Infiintata in anul 1982, Societatea IPROEB SA Bistrița este o companie cu tradiţie în domeniul 
electrotehnic din România, domeniul de activitate  cuprinzand  producția şi comercializarea de cabluri   și 
conductoare, materiale electroizolante, izolatoare compozite, mijloace de automatizare, precum si 
diverse echipamente electrice. 

Fabrica de cabluri și conductoare produce o gamă largă  de  produse,  care  cuprinde conductoare 
izolate pentru instalații electrice fixe si mobile, cabluri de energie de medie și joasă tensiune, cabluri 
pentru branșamente și rețele aeriene, cabluri coaxiale cu izolație de  polietilenă,  cabluri pentru 

autovehicule, cabluri pentru telecomunicații, cabluri destinate sectorului  feroviar  precum si toata gama 
de conductoare din aluminiu/aliaj oțel-aluminiu. 

Fabrica de automatizări si izolatoare produce echipamente complexe pentru industria de automotive, 

izolatoare compozite pentru LEA 20kV, LEA 110 kV, LEA 220 kV si LEA 400 kV. 

 
 

b) P recizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale: 

Data înfiinţării spcietatii IPROEB S.A.: 26.01.1991 prin Hotarârea Guvernului nr.70/1991 
 
 

c) D escrierea oricarei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale  f 

ilialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar: 

Nu este cazul 

 
d)  Descrierea achiziţiilor şi / sau înstrăinărilor de active: 

În anul 2021, societatea a achiziționat active imobilizate în valoare de 847.575  lei,  acestea 

avand urmatoarea structura : 

-lei- 
 

- active necorporale (licente) 64.942 

- active corporale, din care : 782.633 

- echipament, utilaje și instalații noi 136.911 

- aparate si instalatii de masurare si control 645.722 

De asemenea s-a continuat programul de modernizare a unor utilaje si instalatii existente , 

valoarea totala a modernizarilor a fost de 1.408.148 lei. 

La sfarsitul anului 2021, investitiile in curs de executie sunt in valoare  de  2.919.795  lei  ,  acestea 
constau in echipamente si utilaje aflate in faza de montaj sau punere in functiune dar si in lucrari de 
modernizare a unor utilaje existente . 
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e) Descierea principalelor rezultate ale evaluării activitătii 
1.1.1. Elemente de evaluare generală 

C ifra de afaceri                                                           
 

Nr. 
Crt. 

Indicatori Realizat lei      
2020 

Realizat lei 
2021 

Variatie % 
2021/2020 

1. Cifra de afaceri, din care 100.776.145 148.845.922 47,7% 
 -export 7.488.644 7.713.982 3,01% 

2. Venituri totale, din care : 104.829.875 159.001.765 51,68% 

 
-venituri din exploatare 
-venituri financiare 

104.613.831 
216.044 

158.895.696 
106.069 

51,89% 
(50,9%) 

3. Cheltuieli totale, din care : 103.549.113 154.280.155 48,99% 

 
-cheltuieli din exploatare 
-cheltuieli financiare 

103.276.783 
272.330 

153.892.167 
387.988 

49,01% 
42,47% 

4. Profit brut 1.280.762 4.721.610 368,66% 

5. Profit net 945.155 3.862.362 408,65% 

6. Rezultatul pe actiune 0,0199 0,0812 408,04% 

Cifra  de  afaceri   realizată  în  anul  2021,  în valoare de 148.845.922 lei, este în crestere cu 
47,7% față de anul precedent 

Profitul net realizat în anul 2021 înregistrează o crestere cu 409 % față de anul 2020 . 

C osturi 
 
 

Structura costurilor aferente activităţii din 2021 se prezintă asfel:

 
 

 
 

 
 
 

INDICATORUL 

 
PERIOADA DE 
RAPORTARE 

31.12.2020 

 
PERIOADA DE 
RAPORTARE 
31.12.2021 

 
Variatie 

2021/2020 

0 1 2 3 

1.Cifra de afaceri neta 100.776.145 148.845.922 47,7% 

2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor 
prestate(3+4+5) 

91.027.082 135.216.892 48,55% 

3.Cheltuielile activitatii de baza 73.652.222 114.566.275 55,55% 

4.Cheltuielile activitatilor auxiliare 1.885.656 1.801.033 (4,49%) 

5.Cheltuielile indirecte de producție 15.489.204 18.849.584 21,69% 

6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete(1-2) 

9.749.063 13.629.030 39,8% 

7.Cheltuieli de desfacere 9.710 -  

8.Cheltuieli generale de administratie 9.170.125 11.830.575 29,01% 

9.Alte venituri din exploatare 767.820 3.205.074 317,43% 

10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 1.337.048 5.003.529 274,22% 
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L ichiditatea societății comerciale 

Gestionarea prudentă a riscului de lichiditate a implicat pe lângă sumele disponibile în conturi    și 

casa și asigurarea finanțării cu sume adecvate din facilități de creditare angajate. 

Pe parcursul anului 2021, conducerea societății IPROEB S.A. a monitorizat permanent previziunile 

de rulare a lichidităților astfel încât să fie asigurat necesarul de lichidități pentru desfășurarea normală a 
activității . Datorită decalajului dintre termenele de încasare ale creanțelor și cele de plată ale furmizorilor, 
a incertitudinii cu privire la încasarea creanțelor ca urmare a lipsei de bonitate a clienților sau a neachitării 
acestora la scadență , a nevoii de a asigura anumite stocuri de materii prime suplimentare pentru evitarea 

unor intreruperi în lanțul de aprovizionare urmare  a creșterii timpului de livrare , societatea a fost nevoită 
să apeleze  la  credite  pentru  finanțarea  activității curente . 

Disponibilitatile la sfârșitul anului 2021, în conturile și casieria societății sunt în sumă de 
1.225.476 lei . La sfarșitul anului 2021, datoria către instituțiile bancare este în  sumă de 1.785.841 lei    și 
reprezintă sume utilizate din liniile de credit existente la data de 31.12.2021 precum și dobanda aferentă 

lunii decembrie . 

 

1 .1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 
 

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea : 
Principalele produse : 

FABRICA DE CABLURI SI CONDUCTOARE 
- cabluri și conductoare de joasă și medie tensiune; 
- conductoare neizolate din aluminiu, din oțel-aluminiu și cabluri de tracțiune 

- tamburi pentru ambalare cabluri si conductoare electrice 
FABRICA DE AUTOMATIZARI SI IZOLATOARE 

- tablouri si cutii de distribuție 

- izolatoare compozite și lanțuri de izolatoare 
- linii de fabricație pentru firmele de cablaje auto 
- prelucrari si confectii metalice diverse 

 

 

a). ). Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metode de distribuție 

1. Cablurile și conductoarele electrice au fost valorificate preponderent pe piața din România, 

categoriile principale de clienți fiind: 

a. Companiile de distributie si transport energie electrica care operează pe  piața  din  România: 
Distribuție Energie Oltenia (CEZ), Delgaz Grid SA, Distributie Energie Electrica Romania(Electrica) 
,Transelectrica București , E-distributie Romania( ENEL) 
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b. Companii care activează în sectorul construcții montaj linii  electrice  de  înaltă  tensiune(LEA) 
și stații de conexiuni de înăltă tensiune:  Electromontaj  București,  Elm  Electromontaj Cluj, Elemo 
Constanta, Electromontaj Carpati Sibiu. 

c. Companii care activează în sectorul de construcții instalații electrice de joasă tensiune și medie 
tensiune(LES), sectorul de construcții civile și industriale, automatizări industriale :  Tiab Bucuresti, Imsat 
Bucuresti, Energobit Cluj, Prelchim Rm Valcea, Electrogrup Cluj, Electromat Prompt Oncesti, Elco Tg.Jiu 

d. Companii specializate în lucrări de mentenanță : Smart Romania, Electrica Serv. 

La export piețele de desfacere pentru cabluri și conductoare electrice sunt  companii  din  Europa, 
direct(Enel Italia) sau prin distribuitori zonali (Lorünser Austria, Mosdorfer, Tyco Electronics). Indirect 
produsele noastre sunt inglobate de firme din Romania cu lucrari in alte tari (Electromontaj Bucuresti-
Bulgaria; Ostenweg Sy Plan-Spania; Elm Electromontaj Cluj). 

2. Izolatoarele compozite au fost livrate pe piața internă unor  companii  care  operează  în  sectorul 

de construcții montaj linii electrice aeriene/stații  electrice  de  conexiuni:  Electromontaj Bucuresti 
, ELM Electromontaj Cluj, Prelchim Rm. Valcea, Elemo Constanta. 

3. Subansamble metalice pentru utilaje din industria ambalajelor – CSI Cluj . 

4. Linii de fabricație si montaj care au fost livrate atât pe piața internă cât și la export (Ucraina, Serbia, 
Maroc, Tunisia, Moldova, Mexic) pentru companii din sectorul industriei automotive (Leoni Wiring 
Systems, Fujikura Automotive, Lear Romania, SE Bordenetze). Societatea  Iproeb SA Bistrița este 
furnizor agreat la nivel global pentru aceste companii. 

 
 

b).Ponderea fiecării categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale 

societății comerciale pentru ultimii trei ani : 
 

 

Gama produse Pondere/2019 Pondere /2020 Pondere /2021 

Cabluri și conductoare 83,54 % 86,16 % 91,07% 

Izolatoare compozite 1,593% 3,14 % 3,256% 

Linii montaj/mijl.automatizare 10,707% 6,86% 4,71% 

Diverse 4,16 % 3,83 % 0,964% 

 

c)  Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul  e 
xerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse. 

➢ Conductoare neizolate cu aliaj de mischmetal 

➢ Conductoare ACSR cu sîrme profilate 

➢ Conductoare TACSR AL/14 EHSA 

➢ Cabluri de medie tensiune pentru parcuri fotovoltaice si eoliene, pana la tensiuni 36 kV 

➢ Cabluri izolate de joasa tensiune HFFR 
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1 .1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială 

Aprovizionarea tehnico-materială are ca scop asigurarea cu  materii  prime  și  materiale necesare 
desfăşurării proceselor de producție din cadrul societăţii, în conformitate cu cerinţele specificate în 
documentaţiile tehnice (fişe de produs, specificaţii şi necesare de materiale), intr-o ritmicitate care să 
permită încadrarea în termenele contractuale de furnizare a produselor. 

Aprovizionarea acestora se face din intern și prin importuri, în urma efectuării activității de 
evaluare și selectare periodică a furnizorilor. 

Principalele materii prime și materiale din surse indigene sunt  :  sârmă aluminiu,  sârmă  din  oțel 
zincat , granule PVC , B.L.R. , cleme și armături lanțuri izolatoare , aparataj electric  ,  profile laminate , 
vaseline diverse. 

De asemenea se achiziționează materii prime din surse externe : sârmă cupru , alloy , granule 
polietilenă , bandă cupru , folie aluminiu cu copolimer , bandă semiconductoare , cauciuc siliconic , sârmă 
oțel aluminizat, tije din fibră sticlă , armături , sârmă din otel zincat . 

S-a reușit marirea bazei de furnizori pentru toate materiile prime și materialele aprovizionate. 
Astfel s-au lărgit posibilitățile de negociere a prețurilor și s-au evitat  sincopele de  aprovizionare  în  cazul 
diminuării capacității de producție la unul din furnizori. 

Valoarea totală a stocurilor de materii prime şi materiale la data de 31.12.2021 era de 15,1 
milioane lei in creștere de la 9,6 milioane lei, valoare existentă  la  data  de  31.12.2020.  Aceasta creștere 
a fost determinata, in principal, de necesitatea asigurarii unor stocuri de siguranta pentru derularea ,in 
bune conditii , a contractelor existente. 

 

1 .1.4 .Evaluarea activităţii de vânzare 

a) D escrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor 

v ânzărilor pe termen mediu şi lung 

In anul 2021vânzările de cabluri și conductoare electrice izolate  și  neizolate,  izolatoare  și lanțuri 
de izolatoare, au fost realizate preponderent pe piața internă și într-un procent  mai  mic pe  piața externă. 

Livrarile liniilor de montaj și accesoriile conexe industriei automotive, au continuat a  fi  exportate 

cu succes și în anul 2021 în diverse  situri de producție din străinatate,  asigurîndu-se puneri  în funcțiune 

(PIF) și” service”prin echipe specializate. 

Vânzările interne au fost efectuate astfel: 

a. prin reprezentanții comerciali zonali proprii , 

b. direct societăților de distribuție energie în urma câștigării unor licitații organizate de acestea. 

c. unor mari distribuitori de materiale electrice( Arc Electronic,Eurovial, Nk Smart, Chorus, 

Arabesque, Consolight Bucuresti, SBT Deva ) 

d. direct firmelor de construcții montaj electrice 

Societatea IPROEB S.A. Bistrița a înregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri in  anul  2021 
față de anul 2020 ,cu un procent de aprox. 47,7 % . 

Criteriile de selecție a furnizorilor luate in considerare de clienți sunt, în ordine, prețul  cel  mai mic, 
termenul de plată cel mai lung , termenul de livrare, valoarea creditului  furnizor  acordat, acordarea de 
alte facilități(transport gratuit,ambalaje răscumpărate la valoarea integrală), lipsa garantiilor de plata 
suplimentare. 
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b) ) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale 

Pe piața internă Societatea IPROEB S.A. a avut ca principali competitori pentru cabluri (in  
ordinea ponderii în domeniu) 

PRYSMIAN S.A. Slatina 

ICME ECAB S.A. București 
RCB ELECTRO “97 S.A. Bistrița 
ELECTROPLAST S.A. Bistrița 
PGA ELECTRIC SRL Baia Mare 

Competitori externi pentru conductoare neizolate pt.LEA: 

EMTA Turcia 

APAR India 
MIDAL 
ZTT China 

 
Distribuitori și importatori: 

VLG Martinești; 
Eurovial Constanta 
Arc Electronic Brașov 
BD Prosecom Brașov 
Chorus Galați 
Arabesque București 
SBT Deva 

Comelectro Bucuresti 
Consolight București 
Nk Smart București 

Pe piața de izolatoare activează următorii competitori: 

Eximprod Buzău 

Recomplast Buzau 
B& K Electrosystem Baia Mare 

FCI Furukava Budapesta 
Rebosio Italia 

 
Conform topurilor existente cifra de afaceri a 57 de firme, cod CAEN 2732  este  de 4.305.783.958 

lei (inclusiv firme de cabluri pentru industria automotive), cu un număr mediu de 5714 salariați. 

Poziția intreprinderii în cadrul domeniului (cod CAEN 2732) este locul 7 în funcție de cifra de afaceri 

și locul 6 în funcție de numărul mediu de salariați. 

Ponderea deținută de SC Iproeb S.A. Bistrița ,in cifra de afaceri a primelor 7 companii (fără 

firmele producătoare de cabluri pentru automotive),este de cca 4,7%. 
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c) ) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii  comerciale  faţă  de  un  singur  client 
sau f aţă de un grup de clienţi a  cărui pierdere ar avea un  impact negativ asupra  veniturilor 
societăţi. 

Nu este cazul. 

 

1.1.5. uarea aspectelor legate de angajaţii / personalul societăţii comerciale 
 

a) Numărul mediu al angajaților societății în anul 2021 a fost de 259 persoane, iar la data de  
31.12.2021 numărul angajaților a fost de 259 persoane. 

Nivelul de pregătire al angajaților: 
- cu  studii  superioare - 76 persoane , din care : 

- 57 cu studii tehnice 
- 20 cu studii economice 
- 2 cu studii juridice 

- cu studii liceale si postliceale - 82 persoane 
- școală profesională - 72 persoane 

- cu  studii generale obligatorii - 21 persoane 

Gradul de sindicalizare al forței de muncă : 96 % 

 

 
b) Raporturile dintre Conducerea Executivă in speță Consiliul de Administrație) si angajați (reprezentați 
de Sindicatul Societății IPROEB ) se desfașoară și se tratează conform  prevederilor stipulate în Contractul 
Colectiv de Muncă aplicabil, negociat între părți, a celor stipulate în  Regulamentul Intern și în Codul 
Muncii. 

Pe parcursul anului 2021 nu s-au înregistrat elemente, stări conflictuale de natura afectării 
raporturilor dintre angajator și angajați. 

 

1.1.6. 6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra  m 
ediului înconjurător 

Societatea IPROEB SA , acordă o grijă deosebită protejării si conservării mediului înconjurător, 

prin:  

- respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la protejarea mediului; 

- economisirea resurselor naturale; 

- identificarea potenţialelor riscuri, anticiparea consecinţelor și luarea în considerare a 

acestora; 

- modernizarea, retehnologizarea progresivă a fluxului tehnologic pentru creşterea 

eficienței mijloacelor de depoluare. 

IPROEB SA are implementat un Sistem de Management de Mediu conform standardului SR EN ISO 

14001:2015, sistem certificat încă din anul 2006, recertificat la un interval de trei ani, certificare curenta 

25.05.2021 de către organismul de certificare OCSM-AFER Bucureşti 
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Conducerea societăţii a decis documentarea, implementarea, menţinerea și îmbunătățirea 

continuă a Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu cerinţele din standard, ceea ce 

demonstrează că: 

- conducerea societăţii este preocupată de realizarea obiectivelor sale globale de performanță, 

inclusiv a obiectivelor de mediu, în vederea îmbunătăţirii continue, ţinând cont de necesităţile tuturor 

părților interesate (acţionari, angajaţi,clienţi, furnizori, comunitate/ societate); 

- aspectele de mediu, fac obiectul politicii și a obiectivelor generale ale managementului 

societăţii; 

- sunt identificate criteriile și metodele necesare pentru identificarea, eliminarea și/ sau 

minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atât asupra personalului societăţii cât și asupra 

altor părți interesate; 

- sunt stabilite autoritatea și responsabilitatea funcţiilor care răspund de implementarea și 

menţinerea cerinţelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate; 

- sunt întreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerinţelor legale si alte cerinţe de 

reglementare aplicabile, aferente protejării mediului, pentru toate procesele (fabricaţie,mentenanta, 

aprovizionare, inspecţii/incercari etc.); 

- sunt asigurate resursele necesare desfăşurării activităților; 

- sunt întreprinse acţiuni de verificare si implementare în vederea îmbunătăţirii continue a 

Sistemului de Management de Mediu. 

Anual, se stabilesc obiective și ținte de mediu în acord cu strategia, cu politica declarată și 

angajamentul luat precum și ţinând cont de cerinţele legale și de realizările anului precedent. 

Obiectivele și tintele generale și cele specifice de mediu sunt incluse în "Programul de 

management de mediu”, anual pe baza rezultatelor anului anterior și a strategiei pe termen lung, cu 

responsabilităţi, termene de rezolvare și buget alocat. 

Iproeb a demarat incepand cu anul 2019 impreuna cu compania LCE Italia, studiul pentru estimarea 
duratei de viata a produselor, care are la baza liniile directoare din standardele ISO 14040:2021 si ISO 
14044:2021, astfel incat in 29.03.2021, Iproeb obtine Certificatul pentru  amprenta de carbon ( ,,Product 
Carbon Footprint Verification Statement”) emis  de  catre  organismul  de certificare IMQ S.p.A Italia, in 
conformitate cu ISO 14067:2018 ,,Gaze cu efect de seră. Amprenta de carbon a produselor. Cerinţe şi linii 
directoare pentru cuantificare” 

Planificarea obiectivelor generale și a celor specifice, se face luând în considerare: 

- conformarea cu reglementările legale relevante și alte cerinţe specifice de mediu la care 

societatea subscrie; 

- aspectele de mediu semnificative; 

- managementul riscurilor ; 

- opţiunile tehnologice disponibile ; 

- cerinţele financiare, comerciale si operaţionale; 

- cerintele clientilor; 

- punctele de vedere ale părților interesate. 
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Obiectivele și țintele sunt stabilite și analizate în  vederea  determinării  conformităţii  cu cerinţele 

legale și alte cerinţe la care societatea subscrie, ţinând cont de aspectele semnificative identificate. 

Noua Autorizaţie de mediu (nr 126) a fost emisă în 08 octombrie 2021 si isi pastreaza valabilitatea 

pe toata perioada pentru care se s-a obtinut viza anuala, solicitata in termen de minim      60 zile de la data 

emiterii Autorizatiei. 

In vederea întăririi imaginii organizaţiei prin reducerea  impactului  asupra  mediului  înconjurător 

s-a acordat o atentie deosebita: 

- instruirii si constientizarii intregului personal privind problemele de mediu, colectarea selectiva 

si gestiunea corecta a deşeurilor; 

- evaluarea si selectarea furnizorilor de produse si servicii pe baza criteriilor referitoare la 

protejarea mediului; 

- respectarea legislaţiei referitoare la protejarea mediului 

- monitorizării aspectelor de mediu. 

Aspectele de mediu sunt monitorizate permanent in conformitate cu cerinţele precizate in Autorizaţia de 
Mediu si a legislaţiei de mediu in vigoare constatandu-se ca activitatile de  baza  nu  au  produs impact 
asupra mediului si nu s-a incalcat legislaţia privind protecţia mediului înconjurător. 

In urma   controlului efectuat  de  Garda de Mediu nu  s-au constatat neconformitati . 

IPROEB SA, asigura clienţii, acţionarii si comunitatea locala, ca atat activitatile noastre cat si 
produsele firmei nu au impact negativ asupra mediului. 

 

1.1.7. 7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

Activitatea de cercetare dezvoltare a fost concentrata pe asimilarea si omologarea de conductoare 
neizolate cu  capacitate marita,destinate  infrastructurii de transport a energiei electrice  pe linii electrice 

de inalta tensiune,beneficiari: Transelectrica si  distribuitorii  de  energie  electrica,  Enel, Delgaz Grid si 

Distributie Energie Oltenia. De asemenea s-au obtinut certificari pentru cabluri electrice de joasa si medie 
tensiune, conform normelor Enel si dupa standarde europene armonizate. 

In ce priveste activitatea de investitii, aceasta a vizat achizitia de echipamente noi pentru trefilarea 
intermediara a sarmelor de cupru, pentru cablare, modernizarea unor procese existente, in scopul 
diversificarii fabricatiei si imbunatatirii calitatii produselor. 

 
1.1.8. 8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

Pentru anul 2022 societatea își propune o creștere a veniturilor cu  9  %,  coroborat  cu  o crestere 

similara a costurilor totale cu 9 %, cu un nivel  bugetat  in  cazul  profitului  net,  cu 5%  mai mare față de 
cel realizat in anul precedent. 

Cu toate acestea trebuie avute în vedere o serie de riscuri care ar putea să apară cum sunt: 

- Riscul valutar - societatea efectueaza tranzactii in diferite valute , preponderent in euro si 
dolari americani , astfel ca activitatea si rezultatele societatii sunt expuse  fluctuatiilor  ratelor  de schimb 
valutar ; 

- Riscul de credit - poate sa apara atunci cand o terta parte nu isi respecta obligatiile 
contractuale asumate producand pierderi financiare societatii .In consecinta , societatea a adoptat o 
politica de a face tranzactii cu parti de incredere si/sau de a obtine suficiente garantii pentru  a  minimiza 

riscul; 
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- Riscul de pret - societatea utilizeaza ca si materii prime de baza: cupru si aluminiu, pretul 
acestora fiind determinat de cotatiile inregistrate la London Metal Exchange; de asemenea cresterea 
preturilor la energie electrica și combustibili, cât și efectele conflictului din Ucraina și  sanctiunile  impuse 
de comunitatea internationala împotriva Rusiei cu toate consecintele economice inerente acestora,  
exista riscul cresterii pretului acestora, crestere care nu poate fi inglobata intotdeauna in pretul 
produselor daca se au in vedere contractele incheiate si preturile fixe pe care le solicita clientii. 

Tinand cont de numarul redus al relatiilor comerciale cu zona Ucraina, CA considera ca toate 
aceste evenimente nu vor avea un impact semnificativ in activitatea viitoare a societatii 

 

1.1.9. 9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 
In ce priveste activitatea de productie, pentru anul 2022 se preconizeaza o crestere valorica a 

productiei cu circa 8% fata de realizarile anului 2021. Aceasta crestere se bazeaza pe contractele incheiate 
cu principalii clienti ai societatii, aflate in desfasurare. Realizarile primelor  luni  ale  anului 2022 sunt 

incurajatoare si in conditiile in care nu vor aparea probleme deoasebite provocate de pandemia de 
coronavirus, din conflictul armat din Ucraina si de alti factori de risc, obiecivul va fi atins. 

 

2. Activele corporale ale societăţii comerciale 
 

2.1. 1. Amplasarea si caracteristici ale capacitatilor de producție 

Societatea IPROEB -S.A. Bistrița este amplasată în zona industrială a municipiului Bistrița, în 

partea de nord-vest a orașului. 

Societatea IPROEB -S.A. are ca obiect de activitate producția de: 
-conductori electrici neizolați din Al si Ol-Al pentru linii electrice aeriene; 
-conductoare electrice izolate in PVC si polietilenă; 
-izolatoare electrice din material compozit; 

-mijloace de automatizare; 

-confectii metalice; 

 
Societatea IPROEB SA are în proprietate imobilizari corporale, materializate în terenuri, clădiri, 

construcții speciale, mașini și echipamente tehnologice, mijloace de transport și imobilizari în curs. 

Evoluția acestora in ultimii 3 ani se prezintă astfel: 

(lei) 
 

Nr. 

Crt. 

Denumirea indicatorului Anul Anul Anul 

2019 2020 2021 

1. Terenuri si construcții 15.594.298 15.002.758 33.736.425 

2. Echip. tehnologice și mașini 15.285.756 16.845.262 14.969.576 

3. Alte instalații, utilaje, mobilier 43.057 35.972 27.746 

4. Imobilizări corporale în curs 531.100 1.511.650 2.852.242 

 Total 31.454.211 33.395.642 51.585.989 

 
Caracteristicile de ansamblu ale Societății IPROEB SA sunt: 

- suprafață totală : 139.372,00 mp 
- suprafață construită : 51.138,26 mp 
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In anul 2021 in componența societății fac parte 2 fabrici de producție pentru cabluri si 
conductoare, și pentru automatizari si izolatoare compozite, 1 serviciu (Departament Mecano- Energetic), 
o bază sportivă, 1 apartament de serviciu in Bucuresti, 1 Imobil in Pitești și un teren in mun.Mangalia, 
după cum urmează : 

- Fabrica de Cabluri și Conductoare 
- Fabrica de Automatizări și Izolatoare 
- Departamentul Mecano-Energetic 

- Baza Sportivă 
- Apartament de serviciu în București 
- Imobil în Pitești 
- Teren mun.Mangalia 

 
Caracteristicile principalelor capacități de producție sunt: 

 
I.  Fabrica de Cabluri și Conductoare - suprafață totala: 54.220 mp 

Capacitate de producție: 

- cabluri si conductoare neizolate: 2.863 t/an 
- cabluri  si conductoare izolate: 7.004 km/an 

 
II   Fabrica de Automatizări și Izolatoare -suprafață totală: 28.647 mp 
Capacitate de producție:  12,8 mil.lei/an 

- mijloace de automatizare 
- izolatoare compozite 

 
III. Departamentul Mecano-Energetic - suprafață totala: 19.752 mp 

 
IV. B aza Sportivă - suprafață totală: 32.698 mp 
V. Apartament de serviciu în București - suprafața utilă 50,8 mp 

VI. Imobil Pitesti - suprafață totala:   1.111,46 mp 
VII.  Teren (mun.Mangalia) - suprafață totala: 4.055 mp 

 

2.2. Gradul de uzură al proprietătilor societătii comerciale 

Gradul de uzură al mijoacelor fixe este cuprins între 10% si 90%. Făcând o medie a gradului de 
uzură la fabricile productive rezultă următoarele: 

 

Fabrica Gradul mediu de uzura % 

Fabrica de Cabluri si Conductoare 45 

Fabrica de Automatizari si Izolatoare 69 

 
2.3. 3. Probleme legate de proprietate 

Nu sunt probleme legate de proprietate. Societate IPROEB SA Bistrița a obținut titlul de 
proprietate Seria M03 nr. 0007 din 26.10.1992, iar terenurile deținute sunt întabulate pe Societatea 
IPROEB. Societatea este integral privată. 
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3. . Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 
 
 

3.1. Acţiunile emise de Societatea IPROEB SA Bistriţa se tranzacţionează numai pe Bursa de 

Valori Bucuresti –ATS-AeRO. 

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2021: 
 

Nr.crt. Actionar Nr.actiuni Procent (%) 

1 ELECTROMONTAJ S.A. 22668080 47,65 

2 GRUPUL DD S.A. 6491754 13,65 

3 Pers.Fizice 17631994 37,06 

4 Pers.Juridice 780303 1,64 

 Total 47572131 100 

 
 
 
 

4.1. Administratorii societăţii 

 
a) Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru fiecare 

administrator (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia  şi  vechimea în funcţie) 
la 31.12.2021: 

 
1. Marin Mihai - 48 ani, economist, MBA Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director 

General, ales de A.G.O.A in data de 09.03.2021. 
2. Tănăsoaică Adrian Ionuț – 38 ani, economist, MBA, membru  al Consiliului de Administrație  ales 

de A.G.O.A in data de 09.03.2021. 

3. Gherguș Nicolae, 51 ani, inginer, economist, membru al Consiliului de Administrație ales de 
A.G.O.A in data de 09.03.2021. 

4. Bîlteanu Ionuț-Dragoș, 31 ani, economist, MBA, membru al Consiliului de Administrație ales de 

A.G.O.A in data de 24.06.2021. 
5. Iliuță Remus, 54 ani, MBA, membru al Consiliului de Administrație ales de A.G.O.A in data de 

24.06.2021. 
 

 
In data de  09 martie 2021  dl. Chiciudean  Ioan, dl. Sbarcea Gabriel și dl. Corduneanu Dumitru au  fost 

revocati din functia de membri ai Consiliului de Administratie IPROEB S.A. prin Hotarârea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 09 martie 2021. 

 
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană 

datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator. 
Nu este cazul. 
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c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale; 

Participarea administratorilor la capitalul societăţii la 31.12.2021: 

 
1. Marin Mihai – 0 actiuni 
2. Tănăsoaică Adrian Ionuț – 14.449 acțiuni 

3. Gherguș Nicolae – 1.811 acțiuni 
4. Bîlteanu Ionuț-Dragoș – 2.000 actiuni 
5. Iliuță Remus – 0 actiuni 

 
d) lista persoanelor afiliate Societăţii 

Părțile se consideră afiliate în cazul în care una din părți are posibilitatea de a controla în mod direct 

sau indirect, sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte prin deținere sau în baza unor drepturi 
contractuale, relații familiale sau de altă natură, așa cum sunt definite în IAS 24 “Prezentarea informațiilor 

privind părțile afiliate”. 

Părți afiliate sunt considerate persoanele care fac parte din Consiliul de Administrație, precum și 
ELECTROMONTAJ S.A., care este acționar majoritar, împreună cu celelalte societăți controlate de aceasta. 

 
4.2. Conducerea executivă a societăţii 

 

a) Conducerea executivă a IPROEB S.A. la 31.12.2021 a fost asigurată de către dl. Marin Mihai în 
calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație. 

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o altă persoană 
datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; 

- Nu este cazul. 

c) Participarea membrilor de conducere a societății la capitalul social 
- Nici unul dintre membrii de conducere ai IPROEB nu deține acțiuni. 

 

 
4.3. Eventualele litigii sau proceduri administrative 

Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri 
administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul 
emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de  a-şi îndeplini atribuţiile în 
cadrul emitentului. 

- Nu este cazul. 
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5. . Situatia financiar-contabila 
 

a) Elemente de bilant 
 

Principalele elemente ale activului şi pasivului bilanţului, comparativ cu ultimii trei ani  se 
prezintă astfel: 

(lei) 
Denumirea 
Indicatorului 

 ANUL 

2019 
 

2020 
 

2021 

I.Active imobilizate    

I.1.Imobilizari necorporale 74.219 49.843 66.419 

I.2.Imobilizari corporale 31.552.531 33.427.559 51.653.617 

I.3.Imobilizari financiare 626.609 626.609 625.184 

Total active imobilizate 32.253.359 34.104.011 52.345.220 

II. Active circulante    

II.1. Stocuri 16.807.500 18.294.736 28.148.201 

II.2.Creante 
Din care: 
-creanțe comerciale 

25.458.785 

 
25.036.796 

26.412.203 

 
25.955.989 

37.931.803 

 
33.162.487 

Cheltuieli in avans   82.591 

II.3.Casa şi conturi la bănci 5.111.826 287.210 1.225.476 

Total active circulante 47.378.111 44.994.149 67.305.480 

TOTAL ACTIV 79.631.470 79.098.160 119.733.291 

Datorii 12.604.217 13.028.474 29.909.732 

Provizioane 992.178 1.832.638 1.880.617 

Subventii (surplus reevaluare 
echipamente tehnologice) 

  697.300 

Capital subscris varsat 14.271.639 14.271.639 14.271.639 

Rezerve din reevaluare 6.328.913 6.328.913 25.472.941 

Rezerve 41.393.209 41.393.209 41.639.701 

Rezultatul reportat 1.100.140 1.298.132 1.998.999 

Rezultatul exerciţiului 2.941.174 945.155 3.862.362 

Capitaluri proprii 66.035.075 64.237.048 87.245.642 

TOTAL PASIV 79.631.470 79.098.160 119.733.291 

 
Activele  si pasivele societății inregistreaza  o  crestere  fata de inceputul anului 2021 cu peste 51%. 

Valoarea neta a activelor imobilizate a inregistrat o crestere cu 53,5 %, crestere ce a fost determinata 

in principal din reevaluarea imobilizarilor la 31.12.2021. Activele circulante inregistreaza     o crestere cu 
49,59 % față de 31.12.2020. O crestere semnificativa au avut disponibilitatile bănești. 

 
 

In ce priveste datoriile societatii la 31.12.2021, acestea sunt cu 229 %  mai  mari,  fata  de  anul 2020, 
in principal datorita cresterii datoriilor comerciale. 

DocuSign Envelope ID: C3F0F878-D4F4-467B-AA6F-8E8B71396657



16 

/17 

 

b) Contul de profit şi pierderi 
 

Situatia contului de profit si pierdere , comparativ cu ultimii trei ani se prezinta astfel : 
(lei) 

DENUMIRE 2019 2020 2021 

1.Cifra de afaceri netă 104.834.526 100.776.145 148.845.922 

2.Venituri aferente costului de producție in 
curs de executie 

534.184 1.821.887 5.884.415 

3.Producţia imobilizată 315.360 1.247.979 960.285 

4.Alte venituri din exploatare 821.895 767.820 3.205.074 

 
I.Venituri din exploatare TOTAL 

 
106.505.965 

 
104.613.831 

 
158.895.696 

1.Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile 

 
72.388.012 

 
72.029.203 

 
116.144.385 

2.Cheltuieli cu energia şi apa 2.068.219 2.317.693 3.948.051 

3.Cheltuieli privind mărfurile 959.306 177.289 176.077 

4.Cheltuieli cu personalul 22.300.045 21.969.768 21.599.129 

5.Ajustari de valoare priv. imobilizarile 
corporale si necorp. 

2.820.074 2.899.730 3.013.678 

6.Ajustari   de valoare   privind activele 
circulante 

(630.508) 99.260 1.069.159 

7.Alte cheltuieli de exploatare 3.596.230 2.960.199 6.843.425 

8.Ajustări privind provizioanele (218.850) 823.641 47.978 

 
II.Cheltuieli de exploatare TOTAL 

 
103.063.932 

 
103.276.783 

 
152.841.882 

III. Rezultatul din exploatare 3.442.033 1.337.048 5.003.529 

IV. Venituri financiare 158.743 216.044 106.069 

V. Cheltuieli financiare 259.215 272.330 387.988 

VI. Rezultatul financiar (100.472) (56.286) (281.919) 

TOTAL VENITURI 106.664.708 104.829.875 157.951.480 

TOTAL CHELTUIELI 103.323.147 103.549.113 153.229.870 

PROFIT BRUT 3.341.561 1.280.762 4.721.610 

Impozit pe profit 400.387 335.607 859.248 

PROFIT NET 2.941.174 945.155 3.862.362 

 
Analizand evolutia din ultimii doi ani, observăm ca fata de anul 2020, in anul 2021, cifra de 

afaceri se situeaza pe un trend ascendent. 

Activitatea de exploatare se incheie, in anul 2021, cu venituri totale din exploatare in valoare de 
158.895.696 lei, in crestere cu 51,89 % față de anul 2020, in acelasi trend cu cheltuielile de exploatare. 

In  structura cheltuielilor de exploatare,  s-au inregistrat următoarele evolutii : 

- cresterea cheltuielilor cu materiile prime si materialele  cu  61%; 

- cresterea cheltuielilor cu apa si energia au crescut cu 70%; 

- reducerea cheltuielilor cu personalul cu 2 % 

Activitatea din exploatare se incheie cu un rezultat in  suma de 5.003.529 lei, in crestere cu  

374% % fata de anul precedent . 
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In ceea ce priveste activitatea financiara, veniturile au inregistrat o scadere cu  51 %  fata de  anul 
2020 in timp ce cheltuielile financiare au inregistrat o crestere cu 42%, rezultatul financiar fiind  unul 
negativ la sfarsitul anului . 

Pentru anul 2021 Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca 
profitul obtinut in acest exercitiu financiar, să fie folosit fie pentru re-tehnologizarea societatii si nu 
recomanda acordarea de dividende către actionarii societății pentru exercitiul financiar incheiat la 
31.12.2021. 

 

a) Evoluţia fluxului de numerar în perioada 2019-2021 

 

 2019 2020 2021 

lei lei lei 

1 Disponibil la inceputul anului 986.506 5.111.826 287.210 

2 Incasari totale 148.317.522 157.713.450 262.859.790 

Din care: -de la clienti 127.632.191 118.173.971 169.209.021 

-din vanzari active 72.102 118.648 1.687.980 
 -din credite 20.613.229 39.420.831 91.962.789 

3 Plati totale (144.192.202) (162.538.066) (261.921.672) 

Din care:-furnizori si buget (101.717.488) (103.633.035) (147.938.601) 

-salarii (18.356.389) (21.499.457) (21.566.925) 

-dobanzi (15.086) (73.300) (151.468) 

-rambursari de credite (24.103.239) (37.332.274) (92.264.678) 

4 Disponibilul la sfarsitul anului 5.111.826 287.210 1.225.328 

 
6.  . Guvernanta corporativa 

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație al IPROEB S.A. s-a întrunit de 15  ori.  Convocarea 
membrilor Consiliului de Administraţie și prezența lor la ședințe au  avut  loc  în conformitate cu 

prevederilor legale și statutare. Preşedintele Consiliului de Administraţie a prezidat toate şedinţele 
Consiliului de Administrație din anul 2021. În urma  dezbaterilor  din  şedinţele Consiliului de Administraţie, 
au fost adoptate un număr de 50 de decizii privind activitatea curentă a Societăţii. Toate deciziile au fost 

adoptate cu votul “pentru” al majorităţii celor prezenţi. Toate  rezoluțiile celor 50 de decizii adoptate de 
către Consiliul de Administraţie al IPROEB S.A., în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, au fost deja 

implementate sau sunt în curs de implementare. 
 

7. EVENIMENTE IMPORTANTE APĂRUTE DUPĂ SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR 

 
7.1. Evenimente Ulterioare – Evaluare impact conflict Ucraina 

In contextul situației generate de blocajele la nivel national generate  de  cresterea  preturilor  la  energie 

electrica și combustibili, cât și efectele conflictului din Ucraina și sanctiunile impuse de comunitatea 
internationala împotriva Rusiei cu toate consecintele economice inerente, in situația in care unii furnizori 

nu mai pot onora cantitatile de materie primă contractate datorată reducerii  activitatii (ALRO Slatina), iar 
furnizarea de materii prime din Ucraina este de  cele  mai  multe  ori  stopată sau incertă, Societatea a 
realizat propria evaluare cu privire la efectele pe  care  aceasta le  poate avea asupra activității desfăsurate, 
analizând incertitudinile și riscurile la care este expusa în perioada urmatoare. Ariile majore care au fost 

analizate si asupra carora s-au luat masuri în vederea reducerii impactului asupra derulării activității 
Societatii au fost: analiza cererii de produse și servicii, contracte de onorat, aprovizionare, angajamente 
financiare, efectul măsurilor fiscale anunțate sau 
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preconizate și evaluarea câștigurilor viitoare. 

Totusi pe fondul acestei situații incerte exista si oportunitati, respectiv reluarea la un nivel superior a 
relatiilor comerciale cu LEONI WIRING SYSTEMS RO Bistrița, având in vedere necesitatea relocării 
activitații fabricii din Ucraina, datorată conflictului din aceasta țară, existând negocieri avansate pe 
aceasta nouă colaborare, deoarece Iproeb detine know-how si utilajele necesare pentru a reactiva 
proiectul comercial cu grupul Leoni. 

Deși nu se pot estima pe deplin efectele economice generate de conflictului din Ucraina, Societatea 
consideră că situația financiară foarte bună, accesul la finanțare și pietele pe care aceasta activează, sunt 
baze solide privind asigurarea continuității activității și pentru limitarea efectelor negative  generate de 
acest conflict. 

 
 
 
 
 
 

Raportul Anual al Consiliul de Administrație al IPROEB S.A.  pentru anul 2021 a fost aprobat în sedința  CA 
din data de 22 martie 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preşedinte C.A., Director Economic, 

                   Marin Mihai                       Nanu Mihaela-Daciana 
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