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PLAN 

DE REORGANIZARE / RESTRUCTURARE 
ȘI DE RETEHNOLOGIZARE A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII IPROCHIM S.A. 

PENTRU PERIOADA 2018 ÷ 2021 
 

Introducere. Motive. Scop. 
 
Situația economică și financiară a Societății a cunoscut în ultimii ani ani o continuă scădere pe fondul 
unei economii industriale în regres, în special în domeniul de activitate al societății – industria 
chimică, care a condus la reducerea posibilităților de asigurare cu proiecte a obiectului de activitate, 
lipsa resurselor materiale făcând aproape imposibilă reorientarea ”din mers” a capabilităților pe care 
le deține către domenii de activitate noi. 
  

Societatea se confruntă acut cu lipsa resurselor materiale, a lichidităților, și cu imposibilitatea 
asigurării din piața muncii existentă a resurselor umane eligibile și cu forță de restructurare și 
reorientare în timp real, datorită nivelului scăzut al salarizării oferite, în condițiile în care forța umană 
este motorul principal al activității.  
 

Coroborat cu lipsa resursei umane, capabilă de reorganizare și de susținere a serviciilor societății,  
”îmbătrânirea” instrumentelor de lucru pe care le deține, datorită imposibilității up-gradării la sfârșitul 
ciclului de viață prescris potrivit legii, conduce la un nivel calitativ al prezentării serviciilor, sub cel 
cerut de piața pe care Societatea activează ( instrumentele de lucru sunt complet amortizate, 
perimate fizic si moral, ultima achizitie de unități de lucru fiind facută in anul 2012 ). 
 

Recuperarea tot mai dificilă a creantelor ( majoritatea beneficiarilor rău-platnici intrând în procedură 
de reorganizare ori de faliment ), coroborată cu reducerea volumului proiectelor din domeniul de 
activitate a Societății, a dus la diminuarea disponibilitatilor banesti si la cresterea datoriilor restante, 
iar blocajul financiar a determinat plata cu intarziere a salariilor si pierderea resursei umane ( de ex. 
la 31.12.2017 datoriile restante insumau 88 mii lei, iar la 31.03.2018 acestea au ajuns la 694 mii               
lei ). 
 

În același timp societatea IPROCHIM S.A. deține active ( imobilizări corporale ), care, așa cum se 
subliniază mai jos, nu sunt utilizate în activitatea curentă, și pe care nu le poate întreține, repara 
capital și moderniza pentru o valorificare a acestora prin închiriere, fapt care a condus la necesitatea 
de valorificare prin vânzare a unor active/părți de active în scopul reechilibrării balanței de plăți, 
modernizării resurselor umane și materiale în așa fel încât să se creeze infrastructura necesară 
relansării și remodelării activității și către alte cerințe ale pieței serviciilor de proiectare decât cele 
tradiționale. 
 

Societatea, raportat la situația economico-financiară și la resursele umane și materiale, nu poate 
genera din activitățile sale tehnice de proiectare și consultanță resursele care să conserve, să pună 
în siguranță și să valorifice sub alte forme, activele pe care aceasta le deține. Starea avansată de 
degradare a clădirilor, ce formează activele societății, pune în pericol, atât securitatea și integritatea 
fizică a acestora, ceea ce conduce la perimarea lor valorică, cât și securitatea și integritatea 
angajaților societății și terților (chiriași, vecini etc.). 
 

Planul prezintă situația de fapt, obiectivele propuse și modul de utilizarea a veniturilor obținute printr-
o valorificare prin vânzarea a unor active neutilizate în activitatea curentă și degradate, în scopul 
atingerii obiectivelor enunțate, de reorganizare/restructurare și de modernizare a resurselor societății 
pentru o viabilitate viitoare a acesteia. 
 

De asemenea, Planul de reorganizare/restructurare și de retehnologizare a activității Societății 
sustine și duce la îndeplinire recomandăriile Curții de Conturi a României privind valorificarea 
activelor ” care nu sunt utilizate pentru desfășurarea activității și care nu sunt nici închiriate în scopul 
realizării de venituri.”. 
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Capitolul 1.  INFORMAȚII GENERALE. 

1.1 Denumire: IPROCHIM S.A. Bucuresti   
Sediul social:  Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr.19-21, Sector 1, Cod postal 010512, 
Telefon:  +4 021 211 76 54 
Fax:  +4 021 210 27 01 
E-mail:    office@iprochim.ro  
Web site:   www.iprochim.ro 

 

1.2 Forma juridica:  Societate pe Actiuni 
Număr de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40 / 6485 / 1991 
Temeiul juridic de constituire a societatii: reorganizarea conform Legii nr. 15 / 1990 și 

înființare prin H.G. nr. 156 / 1991, transformare integrala a IITPIC Bucuresti 
în IPROCHIM S.A. (R) 

Codul unic de inregistrare/fiscal: RO 457747 
      Capitalul social:  816.397,50 lei, varsat in intregime  

Actiuni:  Valoarea nominala a unei actiuni:          2,50 RON   
Numar total de actiuni:   326.559  
Tipul actiunilor:     nominative 

       
     Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare:  

Bursa de Valori București - Piața A.T.S. - AeRO 
Structura actionariatului la 31.03.2018: 

IPROCHIM S.A. este încadrată ca societate cu capital majoritar de stat 
(capital social de stat 72,9926%), având ca activitate principală, proiectarea 
în domeniul industriei chimice, după cum este stipulat în Statut. 

Structura acționariatului / asociaților 

Acționar/asociat 
Număr de 

acțiuni 
Capital 
social 

Pondere % 

Statul Român prin Ministerul Economiei 238.364 595.910 72,99 

Ștefănescu Sorin George 57.217 143.043 17,52 

Persoane fizice 30.809 77.022 9,44 

Persoane juridice          169 423 0,05 

Total 326.559 816.398 100 

 

 

1.3 SCURT ISTORIC: 
 

IPROCHIM S.A. a fost fondată în anul 1948 ca institut de inginerie tehnologică şi proiectare capabil 
să elaboreze documentaţii tehnico-economice necesare promovării şi dezvoltării industriei chimice 
din România. 

Datorită dezvoltării rapide a industriei chimice româneşti, cooperării strânse cu institutele de 
cercetare din domeniu şi colaborării cu diverse firme de prestigiu din străinătate, specializate în 
proiectarea, realizarea şi punerea în funcţiune de instalaţii chimice, IPROCHIM şi-a dezvoltat 

http://www.iprochim.ro/
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potenţialul tehnic, mărindu-şi numărul angajaţilor de înaltă calificare, ceea ce a condus ulterior la o 
scindare în mai multe institute de profil. 

Acest gen de structură în sistem subsectorial s-a păstrat până în 1977, când toate institutele de 
proiectare din domeniul industriei chimice şi petrochimice s-au reunificat într-un singur institut - 
Institutul de Inginerie Tehnologică şi Proiectare pentru Industria Chimică (IITPIC), care a grupat toate 
activităţile de inginerie tehnologică şi proiectare din acest domeniu foarte diversificat ca profil. 

In 1991, în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 
autonome şi societăţi comerciale, prin H.G. nr. 156/07.03.1991, se înfiinţează societatea comercială 
IPROCHIM S.A. Bucureşti, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr.137A, Sector 6, cod 
poştal 77131 prin preluarea integrală a activului şi pasivului Institutului de Inginerie Tehnologică şi 
Proiectare pentru Industria Chimică - IITPIC - Bucureşti, care de la aceeaşi dată              şi-a încheiat 
activitatea. 

IPROCHIM S.A. a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub  nr. 
J40/6485/1991 din 15.07.1991. 

De-a lungul celor 70 de ani de activitate, institutul IPROCHIM a contribuit major la dezvoltarea 
industriei chimice şi petrochimice româneşti, prin proiectele elaborate pentru cea mai mare parte a 
obiectivelor industriale din aceste ramuri.  

Majoritatea platformelor chimice și petrochimice din România, au beneficiat de de-a lungul timpului 
de experienţa vastă a specialiştilor IPROCHIM şi de potenţialul tehnic puternic al acestuia. Din 
aceste platforme unele sunt în funcţiune şi în prezent: OLTCHIM Rm.Vâlcea, AZOMUREŞ                
Tg. Mureş, PETROMIDIA Năvodari – ROMPETROL , PETROTEL – LUKOIL, PETROBRAZI – OMV 
PETROM,_  NITRAMONIA Făgăraş, DETERGENŢI Timişoara, CHIMCOMPLEX,  BIOFARM, 
ZENTIVA (fosta Fabrica de medicamente) etc. 

IPROCHIM S.A. este  o marcă recunoscută pe plan naţional şi internaţional, deţinând mai multe 
atestări şi acreditări.   

Prin activitatea sa, prin baza de date deținută, precum și prin capacitatea profesională și 
organizatorică la care funcționează, IPROCHIM S.A. este un institut de o importanță deosebită 
pentru industria chimică și petrochimica. 
 

1.4 SECTORUL DE ACTIVITATE / OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE:  
 
 Activitatile principale ale societatii ca surse principale de venituri sunt definite de:  
 
- cod CAEN 7112 - ”Activitatea de inginerie și consultanta tehnică legată de aceasta” în industria 
chimică și petrochimică in principal,  

- cod CAEN 7120 - ”Activitati de testari și analize tehnice”  

- cod CAEN 6820 - ”Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.  
 

1.5 DATE PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA – CONSTRUCTII ȘI TEREN AFERENT: 
 

Societatea isi desfasoara activitatea de baza (proiectare/consultanta) in sediul social (principal) și 
activitate de inchiriere in alte 5 sedii secundare / puncte de lucru: 

■ SEDIUL PRINCIPAL:  BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu nr. 19-21,  

■ Punct de lucru:    Bucuresti, Sector 6, Calea Plevnei nr. 137C, 

■ Apartament:        Bucuresti, Sector 1, str. Popescu Radu nr. 17, bl. 24A, sc. 1, ap. 32,  

■ Punct de lucru:    Iasi, str. Costache Negri nr. 48, judetul Iasi, 

http://www.iprochim.ro/
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■ Punct de lucru:    Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19, judetul Cluj, 

■ Punct de lucru:    Sibiu, str. Dr. Ion Ratiu nr. 4-6, judetul Sibiu. 
1.5.1 SEDIUL SOCIAL amplasat in BUCURESTI, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, Sector 1 

cuprinde: 

 Teren in suprafata de 910 mp. conform Certificatului de proprietate MO3 nr. 0165 / 
12.05.1993 și a Documentației cadastrale CF 30859 cu nr. cadastral 4258. 

 Cladire de birouri  ( regimul de inaltime S+P+8E ):  
- Corpul de cladire A – construit în 1940 
- Corpul de cladire B – construit în 1970 

Suprafete: suprafata construita la sol Sc= 886,64 mp,  
suprafata construita desfasurata Sd = 7.395 mp,  
suprafata utila Su = 5.916 mp, din care: 

    corp A:  Sc = 666,76 mp ;  Sd = 5.480,55 mp; Su = 4.384,44 mp. 
     corp B:  Sc = 219,88 mp ;  Sd = 1.914,44 mp; Su = 1.531,55 mp. 

Activitatea de proiectare a IPROCHIM ocupă primele 4 etaje ale corpului de clădire A (S+P+8), 
suprafața de birouri ocupată fiind de 1.514 mp. 

Activitatea de închiriere are în vedere spatiile de birouri neocupate, respectiv etajele 5-8 din cladirea 
A și spatiile din corpul de clădire B.  

Totalul spațiilor de birouri închiriate în sediu social în ianuarie 2018: 1.264,14 mp. 
 

1.5.2 PUNCT DE LUCRU amplasat in BUCURESTI, Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6 cuprinde: 

 Teren in suprafata  de 23.656 mp din acte ( 23.675 mp. din măsurători ), 

 Constructii – suprafata construita 5.763 mp., suprafata desfasurata 14.624,18 mp. 
compuse din: 

- Cabină poarta, parter, suprafata construita 3 mp 
- Reglare gaze, parter, suprafata construita 9 mp 
- Casa poarta și dispensar, parter, suprafata construita 175 mp 
- Cladire de birouri, parter, suprafata construita 223 mp 
- Cladire de birouri, P+1, suprafata construita 199 mp 
- Atelier mecanic, P, suprafata construita 39 mp 
- Magazie, P, suprafata construita 10 mp 
- Magazie, P, suprafata construita 29 mp 
- Centrala termica, P, suprafata construita 25 mp 
- Cladire de birouri, P+1, suprafata construita 387 mp 
- Cladire de birouri, P, suprafata construita 527 mp 
- Cladire de birouri, P+2, suprafata construita 4.137 mp. 

IPROCHIM nu desfășoară activități de proiectare ori activități ADR în clădirile din Calea 
Plevnei.  

Situația spațiilor închiriate din Calea Plevnei: 

 firma ST LUKAS CLINIC S.R.L. are închiriată o suprafața 4.504,37 mp. (jumătate din clădirea 
principala) și terenul liber în suprafață de 2.521 mp.; 

 firma ST LUKAS CLINIC S.R.L. are închiriat și corpul de clădire C12 (P) clădire de birouri 
parter și teren, împrejmuite, în suprafață totala de 756 mp.; 

 alte spații închiriate în suprafață de 605 mp, spatiile închiriate fiind mai mici, sub                        
100 mp./firma. 

Suprafata totală inchiriată:  6.162 mp. 

http://www.iprochim.ro/
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1.5.3 Apartament  amplasat in BUCURESTI, str. Popescu Radu nr. 17, bl. 24A, sc. 1, ap. 32, 
Sector 1, cuprinde: 

- apartament cu 4 camere, suprafata utila 82 mp. anul construirii blocului 1980 
- blocul are nivel de etajare P+10 Etaje.  

Apartamentul este inchiriat. 
 
1.5.4 PUNCT DE LUCRU amplasat in IASI, str. Costache Negri nr. 48, județul Iași, cuprinde: 

 Teren in suprafata  totala de  6.671 mp 

 Constructii suprafata construita 1.614 mp.,suprafata utila 2865 mp???, suprafata 
desfasurata 3.710 mp compuse din:  

- Clădire de birouri  - suprafata construita la sol Sc = 1.243 mp compusa din: 
a. Corp principal (S+P+E+M );  anul construirii 1955 

Sc  = 903 mp; Sd = 2.580 mp; Su = 2.281 mp 
b. Corp secundar (S+P+E);  anul construirii 1911 

Sc  = 260 mp; Sd = 520 mp; Su = 375,16 mp 
c. Corp secundar (S+2E);  anul construirii 1975 

Sc  = 80 mp; Sd = 240 mp; Su = 209,30 mp 
- Cladire casa poarta:  - suprafata construita 19 mp;  anul construirii 1966 
- Magazie metalica, parter: - suprafata construita 23,68 mp;    anul construirii 1970 
- Magazie metalica, parter: - suprafata construita 138,74 mp;  anul construirii 1997 
- Cladire Anexe, parter:    - suprafata construita 188,69 mp;    anul construirii 1955 

Din analizele de ordin calitativ și cantitativ s-a constatat ca imobilele au un grad de finisare și dotare 
tehnica mediu, și prezinta deteriorari la acoperis și structura ce necesită investiții minime obligatorii 
de reparații. 

IPROCHIM nu desfășoară activități de proiectare ori activități ADR în clădirile din Iași. 

Situația spațiilor închiriate din locația Iași: 

 OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară): 1722,46 mp 

 Camera Notarilor Publici: 24 mp 

 Alte 4 firme: 59.42 mp. 

 Suprafata totala inchiriata 1.805,88 mp. 
Terenuri  

 Școala gimnaziala Varlaam  Mitropolitul: 253 mp teren; 

 Asociatia ”TENNIS CLUB MICUL AS": 520 mp. teren tenis; 

 Teren cu destinație parcari auto: 588 mp. 
 

1.5.5 PUNCT DE LUCRU amplasat in CLUJ-NAPOCA, str. Nicolae Cristea  nr. 17-19 (fosta 
str. Borzesti), județul Cluj, cuprinde: 

 Teren in suprafata totala de 1.540 mp din acte (și de 1.572 mp din măsurători) 

 Cladire de birouri - cu 2 nivele D+P (demisol+parter), suprafata  construita 763 mp 

 Clădire poartă - suprafata  construita 12 mp 
IPROCHIM nu desfășoară activități de proiectare ori activități ADR în clădirea din Cluj-
Napoca. 

Aceasta a fost închisă începând cu sem. II 2014.  

 

1.5.6 PUNCT DE LUCRU amplasat in SIBIU, str Dr. Ion Ratiu nr. 4-6, județul Sibiu, cuprinde: 

 Teren in suprafata totala de 1.591 din acte (și 1.634 mp. din măsurători) 

 Constructii – suprafata construita 534 mp, din care: 
- Cladire de birouri (S+ P+2 etaje),  anul construirii 1957 
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suprafata  construita  la sol  Sc= 431 mp; suprafata desfasurata Sd= 1.388 mp 
- Anexa depozit (P) suprafata construita 54 mp. 
- Garaj - suprafata construita 49 mp. 

IPROCHIM nu desfășoară activitate de proiectare ori activități ADR în clădirea din Sibiu. 

Aceasta a fost închisă începând cu sem. II 2014.  
 
Starea necorespunzătoare a clădirilor și condițiile improprii spațiilor de birouri oferite, chiriile 
prea mari cerute față de piața imobiliară locală și costuri ridicate de întreținere, pază, 
administrare și taxe pe clădiri și terenuri, au condus la închiderea clădirilor din Cluj-Napoca 
și Sibiu, activitatea de închiriere fiind neeficientă. 
 
Din analizele efectuate de IPROCHIM a rezultat ca in prezent compania cheltuiește mai mult cu 
întreținerea sediilor,  plata utilitarilor și a taxelor decât obține ca venituri din chirii, iar pierderile sunt 
suportate din activitatea curenta de proiectare și activități ADR. 
Pe piața spatiilor de birouri, cererea este în prezent mai mica decât oferta, firmele orientându-se 

spre birouri în clădiri noi, moderne. 

Dezvoltarea imobiliară ne obligă, dacă se dorește ca in viitor sa utilizam spatiile excedentare in acest 
domeniu la: 
  - reabilitarea / reamenajarea tuturor spatiilor; 
  - reducerea prețului chiriei în concordanță cu prețurile din piață; 
  - administrarea calificata a acestei activități. 
 
Situatia contabila a terenurilor: 
 

Amplasare 
teren 

Inclus în  
capitalul 

social 

Suprafața 
din acte 

[mp] 

Valoarea 
contabilă 

(lei) 

Situatia juridica  
observatii 

Bucuresti, Sector 1, 
str. Mihai Eminescu 
nr. 19-21 

DA 910  3.689.900 

Certificatul de proprietate Seria 
MO3 nr. 0165 / 1993 și a 
Documentației cadastrale CF 
30859 cu nr. cadastral 4258 

Bucuresti, Sector 6, 
Calea Plevnei nr. 
137C, 

DA 23.656  71.500.600 

Certificatul de proprietate Seria 
MO3 Nr. 0165 / 1993 și a 
Documentațiilor cadastrale CF 
203721, 231154, 231155, 
231156, 231157, 231158 și 
231159 cu nr. cadastral identic. 

Iasi, str. Costache 
Negri nr. 48, judetul 
Iasi, 

DA 6.671  11.484.400 

Certificatul de proprietate Seria 
MO3 nr. 0017 / 1993 și a 
Documentației cadastrale CF 
26486 cu nr. cadastrale 8951/2 și 
8951/1/1,2,3,4,10,11,12. 

Sibiu, str. Dr. Ion 
Ratiu nr. 4-6, judetul 
Sibiu 

DA 1.591  1.752.500 

Certificatul de proprietate Seria 
MO3 nr. 0239 / 1993 și a 
Documentației cadastrale CF 
295024 cu nr. cadastral 
1715/3/1/2, 1715/3/2 și 1716/1 

Cluj-Napoca,                  
str. Nicolae Cristea 

DA 1.540  2.556.121,86 Certificatul de proprietate Seria 
MO3 nr. 0149 / 1993 și a 
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nr. 17-19, judetul 
Cluj 

Documentației cadastrale CF 
295024 cu nr. cadastral 295024 

TOTAL 
  

34.368 90.983.521,86 
  

 
Situatia contabila a cladirilor: 

Amplasare 

Suprafata 
construita 

la sol 
[mp] 

Suprafata 
desfasurata 

[mp] 

Valoarea 
contabila 

Data 
construirii  

Regim de 
inaltime 

Cladiri Eminescu 886 7.395 3.956.000 1940 și 1970 P+8 

Cladiri Plevnei 5.763 14.624 3.687.400 1860 – 1980 P, P+2E 

Cladiri Iasi 1.614 3.710 766.600 1911 – 1975 S+P+E+M 

Cladiri Sibiu 534 1.491 447.650 1957 P+2E 

Cladiri Cluj-Napoca 775 1.521 488.600 1937-1950 Ds+P 

Apartament 84 84 285.000 1980 P+10E 

TOTAL 9.656 28.825 9.631.250     

 
 

1.6 ACTIVITATEA DE ÎNCHIRIERE SPATII IN CADRUL IPROCHIM S.A. 
 

Activitățiile de închiriere a spațiilor de birouri disponibile au ca scop eficientizarea utilizării  acestora 
prin: 

 creşterea gradului de ocupare; 

 acoperire cheltuielilor cu utilităţile şi întreţinerea clădirilor; 

 necesitatea asigurării unui Cash-Flow pozitiv (asigurarea de lichidităţi) care să permită 

acoperirea salariilor şi datoriilor curente. 

 sprijinirea activităţii de proiectare, care se caracterizează prin termene lungi de realizare a 

proiectelor (în medie 1-3 luni) şi prin durate mari de recuperare a banilor (2-3 luni). 

 acoperirea diminuării activităţii compartimentelor ADR și COV datorită liberalizării acestei 

activități, diminuare estimată la 30-40% din realizările anului 2015 in care IPROCHIM era 

unicul furnizor pentru aceste servicii.   

  
Activitatea de închiriere spaţii de birouri, respectiv relaţia IPROCHIM – chiriaşi se caracterizează 
prin trei elemente: 

a) Suprafaţa închiriată – metrii pătraţi (mp); 
b) Chiria / mp –facturată lunar pentru suprafata inchiriată pe fiecare chiriaşi; 
c) Plată utilităţi /mp – factura pentru utilităţi / fiecare chiriasi 

Influenţa asupra veniturilor, transpusă în acoperirea anumitor categorii de cheltuieli în bugetul 
IPROCHIM: 

Chiria – facturată chiriaşilor intră în categoria veniturilor din producţia realizată şi susţine 
cheltuielile de administrare cladiri, taxe locale, reparatii, în special cheltuielile cu salariile, etc. 

Utilitățile – facturate chiriaşilor intră în categoria veniturilor utilizate pentru plata utilităţilor 
(energie, gaze, apă) și paza clădirilor. 

http://www.iprochim.ro/
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Un  raport eficient între cerere și ofertă în cazul  închirierii de spatii  este foarte important şi 

trebuie avute în vedere 3 aspecte: 

- Valoarea totală (chirie+utilităţi)/mp este dictată de piaţă (cerere şi ofertă). O chirie 
cerută mai mare decât cea din piaţa imobiliară pentru spaţii de birouri similare, conduce 
la pierderea chiriaşilor; 

- Creşterea suprafeţelor închiriate este o necesitate pentru a susţine activitatea de 
proiectare, având în vedere cresterea concurentei atat penru activitatea de proiectare  
cât și pentru cea de inspectii  dupa anul 2015 prin liberalizarea activităţi ADR și COV; 

- Creşterea tarifelor la utilităţi din ultimii ani. 

 
Situatia contractelor de închiriere spatii în primul trimestru 2018: 
 

Locatie 
Număr  

contracte 

Suprafata inchiriata 
mp 

chirie utilitati parcare total 

cladire teren parcare  (lei) fara TVA 

Ianuarie         

Mihai EMINESCU 42 1.264,14 0 0 37.098 13.363  50.460 

Calea PLEVNEI 28 6.185,01 2.521 12 46.779 12.925 150 59.855 

IASI 18 1.817,56 773 588 31.944 24.663 2.450 59.057 

Apartament 1 84   1.518   1.518 

Total 89 9.350,71   117.339 50.951 2.600 170.890 

Februarie         

Mihai EMINESCU 43 1.246,84 0 0 41.279 14.440  55.718 

Calea PLEVNEI 29 6.162,01 2.521 12 46.514 12.923 150 59.587 

IASI 20 1.817,56 773 588 32.744 24.963 2.450 60.157 

Apartament 1 84   1.518   1.518 

Total 93 9.310,41   122.054 52.326 2.600 176.980 

Martie         

Mihai EMINESCU 45 1.201 0 0 49.740 16.587  66.327 

Calea PLEVNEI 29 6.162 2.521 12 46.580 26.594 150 73.324 

IASI 18 1.809 773 588 32.444 24.693 2.450 59.587 

Apartament 1 84   1.518   1.518 

Total 93 9.256,30   130.282 67.873 2.600 200.755 

 
Si in cazul inchirierii de spatii ne intalnim cu chiriasi rau platnici ce intarzie cu plata facturii pană la 3 
luni, in cazul depăsirii mai mari fiind nevoiti să facem notificări urmate de sigilarea spatiilor. 
In aceste cazurii spatiile raman neutilizate o perioada lunga, pana cand sunt eliberate de bunurile 
proprii chiriasului (mobilier și acte).  
Apartamentul a fost închiriat începând cu ianuarie 2018, după ce a fost renovat de către actualii 
chiriași. Costurile cu utilitățile și întreținerea sunt suportate lunar de chiriași. 
Activitatea de inchiriere are un trend de crestere a spatiilor inchiriate față de anii 2014-2017. 
  

http://www.iprochim.ro/
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1.7 COTA DE PIAȚĂ / PRINCIPALII COMPETITORI (INFORMATII PRIVIND PIATA, PRINCIPALII 
COMPETITORI, PONDEREA PE PIATA A PRODUSELOR și SERVICIILOR SOCIETATII, 
COTA DE PIATA)  

 
O scurta prezentare a pieței pe care isi desfasoara activitatea societatea IPROCHIM  
În prezent pe piaţa de profil exista cca. 20 jucători importanţi, IPROCHIM situându-se  în primii 8  ca 
experință de abordare a proiectelor din domeniu, şi  pe locul 2 pentru ingineria specifică industriei 
de îngrăşăminte chimice. Suntem printre puțini furnizorii români de servicii tehnice de consultanță 
tehnică și proiectare pentru utilaje – vase, tankuri, coloane, reactoare, schimbătoare de căldură 
tehnologice și altele 
Piața serviciilor de proiectare este o piață concurențială puternică care necesită îmbinarea optima 
între partea financiară, partea tehnică și management performant. 

Clienții doresc în același  timp  costuri mici, abordarea în proiecte a unor soluții tehnice judicios 
fundamentate și implementarea de tehnologii și materiale moderne, agrementate pe plan European, 
mărirea siguranței și a duratei de exploatare a instalațiilor proiectate.  

IPROCHIM se confruntă cu dificultăți în obținerea contractelor, pe o piață în care investițiile au 
scăzut, iar firmele concurente private s-au înmulțit și au flexibilitate în adaptarea la cerințele pieței.  

Aspecte de ordin economic, politic  pot constitui factori perturbatorii care conduc la erodarea situaţiei 
financiare a entității, cu consecinţe previzibile. 

 

1.8 PRINCIPALII CLIENȚI PENTRU PRODUSELE SOCIETĂȚII IPROCHIM 
 

Clienţii IPROCHIM se regăsesc pe întreg teritoriul României, iar interesul acestora pentru serviciile 
IPROCHIM s-au păstrat, chiar dacă au existat şi perioade de întreruperi ale colaborării, datorate 
diminuării resurselor financiare investiţionale ale beneficiarilor. 

Clienţilor tradiţionali li s-au adăugat, în ultimii ani, alţi solicitanţi pentru noile domenii abordate, 
reprezentate în special de lucrările de ingineria mediului în scopul respectării legislaţiei de mediu, 
de documentații tehnice necesare pentru obținerea atestatului ex pentru instalațiile care 
funcționează în atmosferă potențial explozivă, studii privind coeficienții maximi de consumuri 
tehnologice, specifici activităților de depozitare manipulare, distribuție și transport ale produselor 
petroliere, rapoarte de evaluare active şi afaceri.  

În ultimii ani, IPROCHIM şi-a extins domeniile de activitate, prin prestarea de lucrări de inginerie în 
ramuri conexe ca: industria materialelor de construcţii, industria energetică, industria nucleară, etc. 

Grupul de specialişti care prestează activităţi de inspecţie în domeniul transporturilor mărfurilor 
periculoase (ADR) lucrează cu număr mare de clienti, proprietari ai cisternelor de transport auto 
răspânditi pe intreg teritoriul țării. 

Totodată grupul care prestează activitati de inspecție a instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în 
scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili (COV) au un numar mare de clienți traditionali. 

http://www.iprochim.ro/
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Principalii clienți pentru activitatea de proiectare sunt prezentati în tabelul următor: 

Nr. 
Crt. 

Denumire client 
Nr. 
Crt. 

Denumire client 

1 OMV PETROM S.A.  26 UZINEXPORT S.A. 

2 TECNOSERVICE S.A.  27 PIETTA GLAS WORKING S.R.L. 

3 ROMINSERV S.A.  28 GRIRO S.A. 

4 ROMPETROL Rafinare S.A. 29 VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL 

5 OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea 30 
COMPANIA NATIONALA A 
URANIULUI 
SUCURSALA FELDIOARA 

6 LUKOIL ROMÂNIA S.R.L 31 DACHSER ROMANIA SRL 

7 PETROTEL LUKOIL.S.A.PLOIEŞTI  32 EVISAN NV Belgia Sucursala Pitesti 

8 AZOMURES S.A. TG. MURES 33 CIECH Soda Romania 

9 

INSTITUTUL NAŢIONAL de 
CERCETARE – DEZVOLTARE pentru 
TEHNOLOGII CRIOGENICE și 
IZOTOPICE ICSI Ramnicu Valcea 

34 

INSTITUTUL NAŢIONAL de 
CERCETARE – DEZVOLTARE 
pentru ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – 
ECOIND BUCUREŞTI  

10 ALRO S.A.SLATINA  35 ISOPLUS SPECIAL SRL FAGARAS 

11 ALUM S.A. TULCEA 36 SNTFM   CFR Marfa SA Bucuresti 

12 LINDE GAS ROMÂNIA S.R.L 37 SNTFC  Timisoara 

13 
KOBER S.R.L. Turtureşti– Girov-
Neamţ,  

38 SNTFC Arad 

14 
Compania Nationala ROMARM S.A.-
Fabrica de pulberi FAGARASI S.A. 

39 BELFORM PROD SRL 

15 
ROMARM S.A.-Filiala Uzina Mecanica 
PLOPENI S.A 

40 
COMPLEXUL ENERGETIC 
CRAIOVA  

16 ROMARM - S TOHAN S.A. 41 DÜFA DEUTEK ROMÂNIA S.A.  

17 
ROMARM - UPS DRAGOMIRESTI 
S.A. 

42 ELECTROCARBON S.A. 

18 NIS Petrol SRL 43 ELSID CARBON Bucuresti 

19 COMPANIA AQUASERV S.A. 44 ENERGY BIOCHEMICALS S.A.  

20 VIROMET S.A. Victoria 45 DETERGENŢI TIMIŞOARA  

21 BIOFARM S.A.   46 DETERGENŢI  Urlati 

22 CHIMPEX Constanta 47 
GRUP FEROVIAR ROMAN 
BUCUREŞTI,  

23 TIAB S.A. BUCUREŞTI  48 
MEDICAL TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL SRL (MTI) 

24 BULROM GAS IMPEX SRL 49 
PROCTER & GAMBLE  MATERIALS 
MANAGEMENT ROMÂNIA  S.R.L 

25 ETA GAS SRL 50 GTS SPECIAL GAZ 

 

http://www.iprochim.ro/
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Clienti externi în 2016-2017:   Chemoproject NITROGEN A.S. CEHIA 

LAB Franta 

         BULMETAL JSC (Bulgaria) 

        CALCIT JSC Bulgaria 

PIATA SERVICIILOR DE PROIECTARE. 
 

Prin desprinderea din  IPROCHIM a institutelor PETRODESIGN ȘI BIOING, s-a creat un prim nivel 
de concurență pe aceeași gamă de servicii oferite. Prin privatizarea celor doua firme în anii următori, 
piața a fost acaparată într-un procent destul de mare, acestea având un capital de lucru mai mare 
și cheltuieli mai mici, nedeținând un portofoliu de active mare.   

După anul 2000 concurența pe piața serviciilor de proiectare a crescut prin aparitia unor firme mici 
de apartament, specializate pe domenii inguste, care au atras un numar mare de specialiști atât din 
zona firmelor de proiectare cât și din activitatea de producție, ce a influentat și diminuarea 
personalului din IPROCHIM. 

Concurenta a continuat să crească dupa anul 2004, prin înfiinţarea în România de puncte de lucru 
a unor firme internaţionale deţinătoare a primelor 10 locuri din activitatea specifică din Europa cum 
ar fi Saipem/Snamprogetti, Foster Wheeler, Fluor Corporation, Louis Berger Group, LUDAN, 
TEBODIN, SPG România, Tractebel Engineering, etc. precum şi prin crearea de noi firme pe lângă 
companii cu profil chimic importante pe piaţa industriei cum ar fi PREMIUM Ploieşti, DESIGN RO, 
DARO Râmnicu Vâlcea, etc. A apărut, de asemenea, şi migrarea unor firme din alte domenii 
specifice, către chimie, petrochimie de exemplu IPIP Ploiești. 

Nr. 
crt. 

FIRME CONCURENTE 
 CU ACTIVITATE  DE PROIECTARE 

Intern Extern 

1 IPIP Ploiești  X X 

2 LUDAN  X X 

3 TEBODIN    X X 

4 SPG România  X  X 

5 AMEC Foster Wheeler  X X 

6  Tractebel Engineering X X 

7 Louis Berger Group X X 

8 GTC România X X 

 

Se mențin și proliferează pe piața românească a serviciilor de proiectare similare IPROCHIM  pentru 
domeniile industriale, în special firmele care funcționează ca reprezentanțe sau puncte de lucru a 
unor firme de prestigiu din terțe țării vest europene: Acestea își protejează și conservă  personalul 
și în perioadele de criză, asigură niveluri salariale cu mult peste oferta IPROCHIM, asigură 
școlarizare și instrumente de lucru corespunzătoare unei activități eficiente de top. 

  

http://www.iprochim.ro/


 
 

 IPROCHIM  S.A. 
 

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, Bucureşti cod 010512 
  Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01; 

E-mail:  office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro 

  

12 
 

 

1.9 PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ȘI/SAU SERVICII. 
 

IPROCHIM  Bucureşti este un institut specializat în elaborarea unor documentaţii de inginerie 
complete în special  pentru industria chimică industria petrochimică şi de rafinare, dar şi pentru 
domenii industriale înrudite sau specifice cum ar fi cele din domeniul protecţiei mediului, 
infrastructurii medii și altele. 

ENGINEERING PROIECTARE: 

Departamentul și-a păstrat, în general, structura de servicii complexe solicitate pe piața 
obiectivelor de investiții similară firmelor concurente în piață, compusă din:  

 Management de Proiect servicii de management de proiect, prin diverse activităţi pe care le 
desfăşoară, respectiv servicii de consultanţă pentru planificarea, organizarea şi monitorizarea 
(controlul) sarcinilor şi resurselor, în condiţiile existenţei unor constrângeri, referitoare la timp, 
resurse şi costuri. 

 
 Procese / Instalaţii Tehnologice : documentaţii tehnico-economice - proiecte  pentru toate 

etapele de realizare a unui obiectiv de investiţii, proiecte complete şi parţiale pentru obiective din 
domeniile amintite. 

 Procese / Instalaţii de Mediu  : oferă în principal servicii de audit şi ingineria mediului şi 
conlucrează activ cu celelalte departamente în cazul unui proiect integrat. Este înscris în 
REGISTRUL NAŢIONAL al Elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului. 

 Procese / Instalaţii Termice - Surse de utilităţi : frig, aer comprimat, abur, apa fierbinte, apa 
calda 

 Montaj Utilaje şi Conducte (Piping) : Montaj utilaje, echipamente, conducte, estacade. 

Programe pentru examinare – verificare – inspecţie conducte în programe de CAD 2D sau 3D - 
AUTOCAD, CADMATIC și Microsoft (Word; Excel). 

 Utilaje /Echipamente : dimensionării mecanice a diverselor grupe de utilaje industriale, 
rezervoare, vase, coloane, schimbătoare de căldură, etc. pornind de la dimensionarea 
tehnologică. 

Datorită acreditării ISCIR se întocmesc programe pentru examinare – verificare - inspecţie 
recipiente sub presiune, vechi, în vederea stabilirii duratei de viaţă remanentă. 

 Construcţii şi Instalaţii : documentațiile tehnice pentru realizarea  construcțiilor industriale 
aferente instalațiilor industriale și a construcțiilor civile aferente acestora, precum și cele pentru 
instalațiile aferente acestor construcții. 

 Instalaţii Electrice : Acreditare ANRE,  proiectare de instalaţii electrice interioare pentru 
construcţii civile și industriale, branşamente aeriene și subterane, la tensiunea nominala de                 
0,4 kV” 

Cu toate că structura permite dezvoltarea unor proiecte pentru obiective de investiții, resursa umană 
eligibilă de care dispune la propriu societatea acoperă parțial solicitările, ea fiind completată cu 
colaborări cu firme similare sau specializate pe domenii de nișă. 

http://www.iprochim.ro/
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CERCETARE - DEZVOLATRE:  

IPROCHIM este partener fidel Programului Naţional de Cercetare Dezvoltare participând cu 

proiecte diverse în competiţiile lansate. 

 

ORGANISME DE CERTIFICARE ȘI DE INSPECȚIE ADR şi COV:  

Prin Ordine ale Miniştrilor MECMA şi MTI în 1994 IPROCHIM – Grupul ADR & COV a fost desemnat 
Organism Naţional Competent, recunoscut de Uniunea Europeană, pentru "realizarea activităţilor 
specifice aplicabile suprastructurilor vehiculelor rutiere şi al ambalajelor necesare în vederea 
îndeplinirii condiţiilor de efectuare a transportului rutier de mărfuri periculoase", în conformitate cu 
Acordul ADR.  

Până în anul 2014 IPROCHIM a fost organismul acreditat și recunoscut pentru activitatea de 
supraveghere și monitorizare transport substanțe periculoase în România,  similar  organismului 
RAR pentru transport autovehicule. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri 
nr. 2737 / 2012 a modificat conceptul european în domeniul ADR și a dispus ( sub acreditare              
RENAR ) liberalizarea unei activități de risc supusă controlului specializat, IPROCHIM fiind unul din 
organismele de inspecție ADR existent pe piața românească. 

COLECTIVUL IT&C: Baza materială ”inteligentă” a activităţii este asigurată prin sistemul 
informatic de tip integrat. Conceptul de bază acoperă necesitățile unei atare activități, care la 
momentul acestei analize este afectat de uzură fizică și morală în raport de pervederile 
legislative ale domeniului 

 

1.10 SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI IN PERIOADA 2014 
÷ 2017  - Contul de profit și pierderi 

 

Denumire indicator 2014 2015 2016 2017 

Cifra de afaceri netă 6.465.135 9.705.611 8.057.641 7.003.257 

Venituri din exploatare 6.345.534 9.882.688 8.135.397 7.500.806 

Cheltuieli de exploatare 8.829.845 9.822.883 9.440.371 7.704.142 

Profit/pierdere din 
exploatare 

-
2.484.311 59.805 

-
1.304.974 -203.336 

Venituri financiare 2.506 6.120 9.075 10.077 

Cheltuieli financiare 2.803 6.394 15.863 49.379 

Profit/pierdere financiara -297 -274 -6.788 -39.302 

Venituri totale 6.348.040 9.888.808 8.144.472 7.510.883 

Cheltuieli totale 8.832.648 9.829.277 9.456.234 7.753.521 

Profit/pierdere neta 
-

2.484.608 59.531 
-

1.311.762 -242.638 

 

http://www.iprochim.ro/
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Societatea a evoluat în perioada 2014-2017 cu pierderi, mai putin în anul 2015 când a înregistrat un 
profit de 59 mii lei. 

Deși înregistrează pierderi, societatea a reușit să păstreze un echilibru privind încasările și plățile, 
asigurând un  cash-flow pozitiv în fiecare lună.   

1.11 SITUAȚIA ACTIVELOR și CAPITALURILOR PROPRII IN PERIOADA 2014 ÷ 2017 

 

Denumire indicatori SOLD LA:  

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

A. ACTIVE IMOBILIZATE          

I. IMOBILIZARI NECORPORALE 93.861 49.941 30.229 4.099 

II. IMOBILIZARI CORPORALE din care: 100.804.213 100.461.257 100.015.894 99.720.943 

1.Terenuri și constructii 100.626.207 95.284.633 94.929.522 94.831.188 

2.Instalatii tehnice și masini 94.392 21.067 101.913 72.685 

3.Alte instalatii,utilaje și mobilier 83.614 59.327 35.239 14.860 

4.Investitii imobiliare    5.096.230 4.949.220 4.802.210 

III. Imobilizari financiare 88.863 46.124 48.146 46.213 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  100.986.937 100.557.322 100.094.269 99.771.255 

B. ACTIVE CIRCULANTE din care: 3.092.823 3.690.543 2.482.864 3.202.247 

     I. Stocuri 518.582 680.166 634.623 709.511 

    II. Creante 2.259.176 2.727.138 1.727.626 2.348.539 

    III. Investitii  pe termen scurt 0 0 0 0 

    IV. Casa și conturi la banci 315.065 283.239 120.615 144.197 

C. Cheltuieli in avans 223.768 76.396 54.145 248.752 

D. Datorii < 1 an din care: 2.899.150 2.400.465 2.545.004 3.128.277 

Sume datorate institutiilor de credit      225.230 1.054.864 

Avansuri incasate in contul comenzilor 18.745 19.779 19.317 7.474 

Datorii comerciale - furnizori  1.057.322 1.173.981 1.087.213 1.308.597 

Alte datorii 1.823.083 1.206.705 1.213.244 757.342 
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E. ACTIVE NETE / DATORII CURENTE NETE  332.793 1.194.367 -97.000 195.147 

F. Total active minus datorii curente 101.319.730 101.751.689 99.997.269 99.966.402 

G. Datorii ce trebuie platite pe per. > 1 an 16.417 261.040 46.899 22.139 

H. PROVIZIOANE 245.144 73.712 78.262 201.740 

I. VENITURI IN AVANS  84.648 172.107 89.005 127.575 

J.CAPITAL și REZERVE         

I. CAPITAL subscris varsat 816.398 816.398 816.398 816.398 

II. PRIME DE CAPITAL      0 0 

III. REZERVE DIN REEVALUARE  100.273.215 100.027.872 99.542.019 99.296.676 

IV. REZERVE 4.370.399 3.084.489 3.084.489 3.084.489 

V. PROFITUL / PIERDEREA REPORTATA 
(ct.117) 

-1.917.235 -2.571.353 -2.259.036 -3.212.402 

VI. PROFIT / PIERDERE (sold debitor ct.121) -2.484.608 59.531 -1.311.762 -242.638 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL  101.058.169 101.416.937 99.872.108 99.742.523 

TOTAL ACTIVE 104.303.528 104.324.261 102.631.278 103.222.254 

 

 

Activele totale și capitalurile proprii ale societatii în perioada 2014-2017 au avut o evolutie în 
același sens, diferenta dintre activele totale și capitalurile proprii este data de valoarea datoriilor 
totale ale societății. Se poate observa ca datoriile totale au fost relativ constante in ultimii 4 ani, 
societatea nevand datorii pe termen lung (credite bancare), datoriile fiind dictate de datoriile mai 
mici de 1 an. 

La 31.12.2017 în patrimoniul societăţii sunt înregistrate active imobilizate în sumă de 99.771 
mii lei, reprezentand 99,68 % comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016. 

In total active, valoarea contabilă a terenurilor reprezintă 88,1 %, constructiile  reprezintă 9,4% 
restul de 2,5% fiind reprezentată de alte active. 

In perioada 2014-2017 activele totale au înregistrat modificări minore,nesemnificative, având 
mici variatii de pana la 1-2%. In exercitiul financiar 2017 activele erau cu doar 1% mai mici decât 
cele din exercițiul financiar 2014, în această perioadă nefiind inregistrate nici vanzări nici achiziții 
de active. 

97.000

98.000

99.000

100.000

101.000

102.000

103.000

104.000

105.000

2014 2015 2016 2017

Evolutia activelor totale si a capitalurilor proprii
mii lei

Active totale Capitaluri proprii

http://www.iprochim.ro/


 
 

 IPROCHIM  S.A. 
 

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, Bucureşti cod 010512 
  Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01; 

E-mail:  office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro 

  

16 
 

Facturile neincasate de la clienti la 31.12.2017 sunt in suma totala de 2.295 lei din care restante 
mai mari de 90 zile in valoare 1.324 mii lei. Incasarea creantelor ar putea acoperi plada datoriilor 
pe termen scurt, însă procesele în instanță durează ani de zile și, în ultima vreme, tot mai mulți 
clienți rău platnici intră in procedură de insolvență și faliment.  

Indicatorii de lichiditate oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din active curente. 

IPROCHIM nu are datorii pe termen lung, aceasta conferind societății un risc de credit relativ 
scăzut, deoarece existența pierderilor cumulate în timp cresc riscul făcând imposibilă 
contractarea unui credit pe termen lung care să permită reabilitarea activelor pe care societatea 
le deține și nu le poate folosi datorită stării de degradare avansată a imobilelor ce le reperzintă.  

 

1.12 ANALIZA RESURSELOR UMANE. 

Analiza resurselor umane este foarte importantă pentru definirea capabilităţii şi eficienţei activităţii 
de bază a institutului IPROCHIM. 

Resursa umană, salariații  prin numărul, nivelul de competență  și eligibilitatea lor tehnică asigură 
baza realizării activității pentru care a fost constituită și în baza căreia poate funcționa societatea. 

Dimensiunea şi structura personalului  

Numărul efectiv de personal al IPROCHIM S.A. Bucuresti la data de 01.01.2017 a fost de 95 angajaţi, 
iar la 31.12.2017 de 83 angajaţi.  
 
La 31.12.2017 numărul de personal a fost de 83 angajaţi, structurat pe niveluri de pregătire astfel:  
- personal cu studii superioare 63 angajaţi, din care 2 cu funcţii de conducere;  

- personal cu studii medii/gimnaziale: 20, din care 17 calificaţi şi 3 necalificaţi  

 

               Calificare Nr. salariaţi Pondere 

Personal cu studii superioare din care: 63 76 % 

          Inginerie tehnologica + MGP 
          ADR  
          Servicii + Administrativ 

26 
13 
21 

31% 
16% 
25% 

Personal cu studii medii 20 24% 

TOTAL 83 100% 

 

Notă: din cei 83 de salariați 3 au contractele suspendate (1-detașat ; 1-creștere copil; 1-în procedura 
disciplinară de concediere). 

Vârsta medie a salariaţilor din societate este de 50 ani. 

Ponderea cea mai mare o constituie specialiştii cu experiență în muncă mai mare 20 de ani, care 
reprezintă cca. 70% din totalul salariaților. 

Aceste situaţie are o dublă semnificaţie: 

- pozitivă pe termen scurt, institutul dispunând de specialişti cu experienţă bogată care asigură 

elaborarea de documentaţii tehnico-economice de calitate şi la termenele solicitate de clienţi 

- negativă pe termen lung, institutul nu va avea asigurat un personal de specialitate din 

următoarele considerente: 

 numărul foarte mic de tineri angajaţi în prezent, datorită posibilităţilor restrictive de 

salarizare 
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 perioada de formare a unui proiectant este relativ lungă, de cca. 3-5 ani 

 nu se va putea beneficia de transferul de cunoştinţe între generaţii, având în vedere 

vârsta apropiată de pensionare a unui important număr de specialişti din diverse 

activităţi ale institutului 

 angajarea de pe piaţa muncii a unui personal de proiectare deja format este tot mai 

dificilă, având în vedere deficitul de specialişti, în urma migrării acestora spre locuri 

de muncă din alte ţări  din Uniunea Europeană. 

 

Vechimea în IPROCHIM Număr 

Până la 10 ani 21 

Între 10-20 ani 16 

Peste 20 ani 46 

TOTAL 83 

 

Experienţa bogată a personalului tehnic matur constituie un atu important al institutului pe piaţa 
concurenţială de specialitate, asigurând eligibilitatea pe domenii de activitate și încrederea clienților 
în posibilitatea elaborării unor documentaţii de calitate, ce susţin și astăzi marca IPROCHIM 

Procentul mic de tineri angajaţi sau interesaţi de practicarea meseriei inginereşti de proiectare este 
un risc mare semnalat în permanență, pe care condițiile salariale și de muncă oferite de societate îl 
accentuează. 

Tinerii ar putea prelua experienţa şi calificarea de la specialiştii apropiaţi astăzi de vârsta pensionării, 
dar datorată  ofertei salariale scăzute tinerii nu sunt tentati sa se angajeze în IPROCHIM. 

Salarizarea sub nivelul pieței serviciilor similare, condițiile de muncă la nivelul office tip B, lipsa de 
perspectivă a domeniului strict, lipsa avantajelor de școlarizare, a avntajelor privind securitatea și 
sănătatea în muncă decât la limita permisă de obligațiile legale, fac ca atractivitatea angajării în 
societate să se situeze la un nivel mediu de pregătire și speranță pentru tineri și inexistent pentru 
categoria eligibilă și necesară restructurării și modernizării personalului pentru asigurarea eficienței 
activității.  
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Capitolul 2.  DIRECTIILE AVUTE IN VEDERE LA INTOCMIREA PLANULUI  

DE REORGANIZARE / RESTRUCTURARE ȘI DE RETEHNOLOGIZARE 

 

2.1 Obiective avute in vedere pentru fundamentarea Planului RRR și stabilirea directiilor de acțiune 
 

2.1.1 Premisele intocmirii Planului RRR. 
 

Planul de reorganizare / restructurare și de retehnologizare este rezultatul analizei situatiei 
economico-financiare a societatii la data curentă, stabilirea obiectivelor viitoare, consolidarea pozitiei 
pe piata, îmbunătătirea conditiilor de functionare și creșterea utilității activelor societătii. 
 
Planul propune obtinerea resurselor financiare prin valorificarea în conditiile legii a unor active care 
nu au utilitate pentru societate și nu influentiază sub nici o forma activitățile de bază ale acesteia.  
 
Valorificarea în cât mai scurt timp a activelor propuse spre vânzare va conduce la realizarea de 
investiții pentru dotarea IT, hard și soft performante, de ultimă generatie, absolut indispensabile în 
proiectarea de instalații industriale, și eficiente din punct de vedere al vitezei de lucru pentru 
realizarea unui proiect, dar și a altor investitii absolut necesare și urgente pe care le vom detalia. 
 
2.1.2 Modalităţi de acţiune şi direcţiile urmărite în 2018 in vederea creşterii eficienţei 

activităţii: 
 

În domeniul activităţii economico-financiare: 

 Continuarea politicii de austeritate financiară, printr-o continuă urmărire şi menţinere în 
echilibru a veniturilor şi cheltuielilor; 

 Creşterea cifrei de afaceri şi a profitului; 

 Recuperarea creanţelor  institutului prin compensare, respectiv recuperarea banilor prin firme 
care cumpără produse marfă de la societăţile debitoare. Exemplu s-au recuperat creanţe de 
la OLTCHIM Râmnicu Vâlcea de la clienţi ai acesteia. 

 

În domeniul activităţii profesionale: 
Păstrarea poziţiei recunoscute  a IPROCHIM pe piaţa specifică a serviciilor inginereşti, de 
proiectare şi C&D prin menţinerea calităţii proiectelor elaborate şi a serviciilor oferite; 

 Extinderea domeniilor de acreditare pentru diferite activităţi specifice  pe zone nespecifice 
cum ar fi ingineria civilă alături de cea industrială, în scopul lărgirii posibilităţilor de obţinere 
comenzi;  

 Procurarea de soft-uri specializate , care să permită abordarea unor documentaţii complexe 
în condiţii de competitivitate crescută, cu participarea integrată a diferitelor specialităţi; 

 Mărirea cotei de piaţă  prin reorientarea serviciilor specifice spre colaborări interne sau 
externe către orice domeniu de activitate, altele decât cele din chimie şi petrochimie. 
Segmentele industriale pe care putem acţiona sunt : 

- extracţie şi rafinare resurse minerale; 
- energie - instalaţii termotehnice şi/sau pentru energie convenţională; 
- reciclare produse şi/sau deşeuri industriale, 
- ingineriei mediului unde cererea se menţine la un nivel ridicat; 
- inginerie și servicii pentru construcții civile. 

 Stabilirea de colaborări în domeniul cercetării ştiinţifice prin abordarea de programe de 
finanţare externă în domeniul ingineriei tehnologice şi ingineriei mediului; 
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 Reactivarea unor activităţi de inginerie şi proiectare cu extindere în zona achiziţiilor şi 
execuţiei obiectivelor de investiţii; 

 Implementare şi dezvoltarea conceptului de management de proiect, extins de la ingineria 
propriu-zisă către servicii de management pentru procurare şi urmărirea construcţiei de 
obiective industriale, respectiv servicii complexe de tip EPCM, asistenţă tehnică pentru 
execuţia unor proiecte pentru terţi;   

 Dezvoltarea unor servicii de consultanţă noi, respectiv training tehnic în domeniul ingineriei 
tehnologice şi de montaj precum şi în domeniul  IT; 

 Utilizarea eficientă a resurselor materiale deţinute, imobile, spaţii, etc. 
 

În domeniul politicii de marketing: 

 Adaptarea activităţii la cerinţele pieţei pentru supravieșuire pe termen lung prin 
restructurare/reorganizare și retehnologizare; 

 Intensificarea contactelor cu clienţii tradiţionali din industria chimică şi petrochimică; 

 Atragerea de clienţi noi, din alte sectoare industriale decât cele tradiționale; 

 Ofertarea de noi servicii de management pentru achiziţii și urmărirea construcţiilor in timp;   

 Păstrarea imaginii IPROCHIM pe piaţă prin creşterea calităţii serviciilor de proiectare, 
creşterea calificării personalului, diversificarea serviciilor. 

 Intensificarea reclamei, activităţii de promovare în vederea conştientizării  pieţei ; 

 Aplicarea strategiei  ”lider prin cost”  păstrarea unui tarif de proiectare scăzut care însă să 
permită recuperarea cheltuielilor de proiect, lucru ce se poate realiza prin forță de muncă de 
înaltă calificare, condiții de lucru și dotare ”inteligentă” corespunzătoare domeniului și 
momentului. 

       
În domeniul politicii de personal: 

 Crearea posibilității angajării de personal eligibil, competent posibil a fi menținut prin oferta 
de serviciu IPROCHIM; 

 Angajarea de  absolvenţi cu studii superioare şi specializarea specifică  activităţilor inginereşti 
şi de proiectare și generarea unei echipe viitoare de specialiști care să asigure continuitatea 
activității; 

 Perfecţionarea/şcolarizarea salariaţilor in vederea desfăşurării activităţilor complexe care 
urmează a fi desfăşurate; 

 Asigurarea unor condiții de muncă competitive pe piața serviciilor IPROCHIM. 
 
IPROCHIM dispune în prezent de resurse umane minime , a căror pregătire tehnico-profesională îi 
permite abordarea, în general, a majorităţii proiectelor din domeniile inginereşti specifice. 
Se are în vedere şi se consideră vital pentru activitatea de bază ca institutul să-şi conserve 
potenţialul tehnico-profesional existent, să-l reprofileze funcţie de cerinţele pieţei, în paralel cu 
pregătirea eşalonului tânăr pentru a cărui formare este necesară o perioadă cuprinsă între 3-5 ani, 
dar este aplicată și urmează a fi dezvoltată colaborarea pe proiecte atât cu firme cu specializare 
unică cât și aprin utilizarea ”freelancer jobs”. 
O politică salarială stimulativă, condiţii de afirmare individuală în cadrul proiectelor prin stimularea 
creativităţii, inovării şi responsabilităţii va realiza cadrul general în care firma își poate stabiliza o 
echipă  nucleu care prin asocieri și colaborări va putea evolua în noile condiţii ale pieţei. 

 
Institutul se confruntă cu probleme legate de scăderea continuă a numărului de personal din 
categoria inginerilor pe toate specialitățile. Reducerile de personal pe perioada crizei economice, 
plecările din institut al unor specialiști către firme mai ofertante din punct de vedere al salariilor oferite 
și scăderea personalului datorită ieșirilor la pensie au făcut ca numărul inginerilor specialiști să scadă 
continuu. 
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Angajarea unor ingineri tineri a fost și rămâne o problemă, pentru că institutul nu poate să ofere 
salarii mari datorită situației financiare, iar principala motivație a tinerilor este câștigul salarial mai 
întâi și apoi performanța profesională. 
Preocuparea continuă în stabilirea salariilor pe relația optimă între producția prognozată, realizări și 
disponibilitățile bănești existente, arată că cu toate eforturile întreprinse de echilibrare,  salariile au 
rămas la un nivel scăzut sub media pe economie în această specialitate și condițiile de desfășurare 
a activității au generat nemulțumiri ale personalului și migrarea acestuia 
Toate aspectele menționate au condus la: 

 Numărul redus al personalului de specialitate în aproape toate subdiviziile activității de 

proiectare tehnologică, activitate ce ar putea crește în condițiile existenței unei resurse 

umane calificate posibil a fi angajată în regim de urgență pe proiecte, pentru care nu există 

o piață a muncii specifică acestui tip de servicii, dar și de consultanță ADR; 

 Lipsa unui eșantion de personal de vârstă  medie eligibilă și competentă  și tânără 

pentru asigurarea continuității care să preia determinat responsabilitățile activităților și să 

le continue; 

 Lipsa unei dotări inteligente cu software ale ultimelor generații și instrumentele de 

lucru la limita funcționalității și/sau subdimensionate generează sincope în desfășurarea 

activității și produce disfuncționalități pe termen mediu și lung. 

 Accentuarea cu fiecare decadă a riscurior generate de lipsa de personal și de personal 

calificat într-o specialitate sau alta, și riscul de a NU răspunde cererilor de ofertă pentru 

lucrările de proiectare sau imposibilitatea utilizării instrumentelor inteligente de lucru datorită 

neplății în termene a licențelor IT, conduc la pierderea accesului la proiecte majore; 

 Imposibilitatea up-gradării instrumentelor/softurilor IT existente, necesare  în 

desfășurarea activităților generează dificultăți majore prin imposibilitatea utilizării condițiilor 

oferite de tehnologiile IT  

Conducerea administrativă fluctuantă  din ultimii ani și aici ne referim la numărul directorilor  

generali care s-au schimbat în ultimii 7- 8 ani, cu consecințe asupra continuități și unități politicii 

manageriale datorată , lipsei  de cunoaștere a tipului de activitate pe care o gestionau este cea mai 

importanta cauză care a dus la stagnarea,și declinul societății și care face imposibilă aproape 

refacerea ”din mers” fără a avea bază materială și umană adecvată. 

Cele menționate au condus inerent la concluzia necesității recapitalizării societății prin valorificarea 

prin vindere a activelor slab utilizate sau neutilizate din proprietatea societății.  

 
 

2.2 VALORIFICARE ACTIVE DISPONIBILE: 
 

2.2.1 Vanzarea unuia sau a mai multor active, proprietatea societății.  
 

Curtea de Conturi a României, a dispus ” extinderea verificărilor asupra tuturor imobilelor aflate 
în patrimoniu, în vederea identificării și a altor imobile care nu sunt utilizate pentru desfășurarea 
activității și care nu sunt nici închiriate în scopul realizării de venituri care să acopere cheltuielile 
efectuate, pentru cazurile identificate – se vor dispune măsurile care se impun, în vederea 
utilizării lor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate precum și a desfășurării de 
activități în condiții de eficiență. ” – Anexa 1 - Extras din Decizia Curții de Conturi nr. 16 / 
08.11.2017 – Raportul de control nr. 3773 / 08.11.2017 al Curții de Conturi.  
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Nevalorificarea sub orice formă a activelor conduce la dispunerea de măsuri impotriva 
persoanelor responsabile cu nevalorificarea în mod judicios a activelor, valorificare 
imposibilă prin închiriere datorită degradării continue a cladirilor societății datorită lipsei 
fondurilor necesare pentru întreținere și reparații, în sensul punerii acestora în siguranță. 

Eficiența economică a exploatării activelor societății este determinată de gradul de ocupare 
a spațiilor care sunt deținute și care nu sunt destinate obiectului principal de activitate (grad 
de ocupare care este redus datorită nivelului de dotare al imobilelor, sub cerințele pentru spații de 
birouri clasa B și chiriilor care în anumite situații nu sunt în concordanță cu prețul zonei pentru 
spații clasa B).  

În analiza acestui aspect s-a avut în vedere și faptul că, urmare a misiunii de control desfășurată 
în perioada 04 septembrie – 08 noiembrie 2017, prin Decizia nr. 16 / 08.12.2017., Curtea de 
Conturi a României a dispus măsuri la pct. I.4. în sensul ” realizării unei bune gestiuni 
financiare prin utilizarea imobilelor aflate în patrimoniu, în condiții de  eficiență ”, constatând 
că: 

- ” Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii nr. 5 / 06.08.2004, a aprobat                
închirierea, în tot sau în parte, a bunurilor imobiliare proprii subutilizate pentru eficientizarea 
exploatării acestora. Astfel, deși conducerea societății (AGA ȘI CA) a avut cunoștință de 
subutilizarea bunurilor imobiliare existente în patrimoniu, și pentru care, în vederea eficientizării 
exploatării lor, a aprobat închirierea lor, entitatea nu a făcut dovada închirierii acestor imobile, fiind 
efectuate cheltuieli (….), care n-au fost acoperite în totalitate din veniturile realizate. ”. 
Oportunitatea valorificarii acestor active derivă din: 

 neutilizarea conform destinatiei lor directe si/sau folosirea nerentabila a acestor active pe o 
durata mare de timp;  

 surplusul activelor și deficitul de personal pentru utilizarea și exploatarea lor; 

 gradul avansat al uzurii fizice și morale a activelor; 

 costurile mari induse de plata taxelor și impozitelor și a pazei pentru aceste active; 

 necesitatea renovarii celorlalte active principale ramase în proprietatea companiei pentru 
cresterea gradului de utilitate a acestora; 

 îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatii de baza pentru personal și chiriași; 

 eficientizarea actavitatii de baza. 
Orientările prioritare pentru IPROCHIM S.A., în cadrul relațiilor ce se stabilesc cu acționarii și 
clienții, constau în identificarea direcțiilor și obiectivelor  de dezvoltare a activităților pentru care a 
fost creată societatea, respectiv activitatea de proiectare, cod CAEN rev. 2 - 7112  ”Activitati de 
inginerie și consultanta tehnica legata de acestea” și activitatea în domeniul ADR, cod CAEN 
rev. 2 - 7120 ”Activități de testări și analize tehnice”. 

Absența posibilităților de finanțare bancară, lipsa de lichiditate pentru upgradarea activității 
dar și imposibilitatea de a prevedea evoluția veniturilor pe termen mediu și lung, relevă 
necesitatea / posibilitatea valorificării activelor (active ce nu contribuie în prezent la 
desfășurarea activității de bază), prin vânzare în vederea capitalizării și modernizării societății 
în scopul repoziționării pe piața serviciilor tehnice de inginerie tehnologică și proiectare, 
consultanță tehnică și a serviciilor în domeniu ADR. 

Punerea în valoare a activelor sale, clădiri și terenuri, dar mai presus de toate  necesitatea 
continuării și sustinerea activităților de bază, considerate vitale pentru societate, a determinat 
IPROCHIM S.A. să declare o a treia activitate, cea de închiriere a spațiilor neutilizate la un moment 
dat în activitatea de bază. 

Veniturile din închiriere declarate ca a treia sursa pentru societate, nu pot acoperi cheltuielile mari 
induse de clădirile neutilizate și/sau închiriate, constând în: 

 plata taxelor și impozitelor locale pentru clădiri și terenuri neutilizate; 
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 costuri de reparații minime obligatorii, clădirile fiind într-un grad avansat de degradare, cu 
generarea de costuri suplimentare mari și pe segmentele de structură ale acestora; 

 costurile cu utilitățile și pentru spațiile neutilizate, energie și apă în principal; 

 paza acestora. 
 

Veniturile economice și financiare ale societății au cunoscut o continuă scădere în ultimii 5 
ani, fapt ce a condus la pauperizarea acesteia. 

 
Societatea își intensifică eforturile prin angajarea tuturor resurselor și fortelor pentru 
menținerea pe piața specifică de inginerie tehnologică și proiectare și în domeniul 
inspectiilor ADR, în pofida problemelor întâmpinate de IPROCHIM S.A. în ultimii ani 
datorate faptului că : 
― investițiile din România în sfera de activitate IPROCHIM S.A. sunt reduse ca număr și minore 

ca pondere valorică în comparație cu anii de la înființarea societății ori față de anii precedenți;  
― licitațiile publice, în marea majoritate, solicită oferte la cheie – proiectare și construcție, 

colaborările solicitate sunt discriminatorii pe partea financiară în raport de dificultatea tehnică 
a proiectelor; 

― decizia de liberalizare a pieței pentru activitățile de inspecție din domeniul ADR, activități în 
fapt de monitorizare a securității transportului de substanțe periculoase, a generat un proces 
de diminuare a veniturilor (proces similar celui care a marcat domeniul proiectării), într-un 
domeniu reglementat insuficient ori haotic, care conduce în particular la situații de concurență 
neloială la nivelul organismelor de inspecție;  

― liberalizarea pieței pentru serviciile de inpecție ADR prin autorizarea altor trei organisme de 
inspecție, a condus la divizarea unei activități cu volum relativ constant, determinat de 
existenta a cca. 3500 cisterne în circulație care fac obiectul inspecțiilor tehnice. 
Structura organizatorica ce cuprinde ingineri din toate specializarile necesare pentru 

realizarea unor proiecte industriale complexe, competivitatea și dorinta de a ramane pe piata ne dau 
increderea ca decizia de vanzare a unor active este una necesara și ca eforturile conjugate vor 
conduce la cresterea eficientei activitatii și realizarea obiectivelor planificate. 

IPROCHIM deține clădiri cu spații libere neocupate în urma: 

 restrângerii activității - perioada de criză, declinul sever al investiţiilor de capital pe 
parcursul ultimilor ani, creșterea concurenței, au afectat activitatea Institutului; 

 restructurarile succesive de personal, reducerea naturală prin ieșirile la pensie și migrarea 
personalului către alte firme au condus la eliberarea clădirilor aflate în proprietatea 
IPROCHIM S.A.; 

 
Evolutia numărului de personal  
 

Anul 1990 1991 1992 1995 1998 2000 2005 2010 2013 2015 2017 

Nr. salariați 3202 2455 1648 1084 784 538 353 173 139 96  83 
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2.2.2 Valorificarea activelor disponibile: 
 

 

 

A. PREZENTAREA  GENERALĂ A  ACTIVULUI DIN CALEA PLEVNEI 
Adresă : Bucuresti, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6. 

Denumire 
activ 

Adresa Suprafața 
construit

ă 
și 

suprafață 
teren 

 
 
 
 

(mp) 

Suprafața 
construită 
desfașurat

ă 
 
 
 
 
 
 

(mp) 

Valoarea 
contabiă 

ramasă*la 
31.12.2017 a 

activului 
conform 
H.G. nr. 

2139 / 2004 
 

(lei) 

Ponderea 
activului 

(inclusiv teren) 
în total 

imobilizari 
corporale 
conform 
H.G. nr. 

2139 / 2004 
(%) 

Clădiri corp proprietate Bucuresti
, str. 

Calea 
Plevnei 
nr. 137C 
Sector 6 

 
 
 

1.215,59 1.802,18 363.479,54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,08 

231155-C1 (fostă C10) 527 527 99.000,00 

231156-C1 (fostă C7) 10 10  
666,60 231156-C2 (fostă C8) 29 29 

231156-C3 (fostă C9) 25 25 

231158-C1 (fostă C5) 199 399 20.533,26 

231158-C2 (fostă C6) 39 39 2.199,84 

203721-C1 (fostă IE-
C18) 

386,59 773,18 241.079,84 

+ teren aferent 3.203,59  9.684.000,96 

Total    10.047.480,50 

*Valorile contabile sunt cele din ultimul Raport de evaluare pentru inscriere în contabilitate la 
31.12.2013.  

Lot CF 231155 - teren 998 mp  
- constructie C1 cu regim de inaltime Parter 

 Suprafata construita la sol Sc = 527 mp 

 Suprafata construit desfasurata de Scd = 527 mp, 
Lot CF 231156  - teren 632 mp 

- constructie C1 cu regimul de inaltime Parter  
 Suprafata construita la sol Sc = 10 mp 
 Suprafata construit desfasurata de Scd = 10 mp,  

- constructie C2 cu regimul de inaltime Parter 
 Suprafata construita la sol de Sc = 29 mp  
 Suprafta construit desfasurata de Scd = 29 mp  

- constructie C3 cu regimul de inaltime Parter 
 Suprafata construita la sol Sc =  25 mp 
 Suprafata construit desfasurata Scd = 25 mp 

Lot CF 231157  - teren 188 mp – folosinta drum 
Lot CF 231158  -  teren 999 mp  

- constructie C1 cu regim de inaltime P+1E, 
 Suprafata construita la sol Sc = 199 mp 
 Suprafta construit desfasurata Scd = 399 mp 

- construcție C2 cu regim de inaltime P,  
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 Suprafata construita la sol Sc = 39 mp  
 Suprafta construit desfasurata Scd = 39 mp 

Lotul CF 203721  - teren 386,59 mp  
- constructie C1 cu regim de inaltime de ( P+1E )  

 Suprafata construita la sol de Sc = 386,59 mp  
 Suprafta construit desfasurata de Scd = 773,18 mp  

  
IPROCHIM nu desfasoara activitati de bază în cladirile supuse vanzarii, aceste cladiri fiind intr-o 
stare avansata de degradare. Clădirile au avut destinație de birouri și cladiri administrative. 

Descrierea activului / anul punerii în functiune:  
Activul reprezintă o cotă-parte din activul deținut de IPROCHIM S.A. în locația sa din București, 
str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6. Partea de activ propusă a fi valorificată datorită neutilizării 
în procesul activităților societății este formată din teren și clădiri descrise după cum urmează: 

 Teren: o parcelă de teren în suprafață de 3.203,59 mp: 

 terenul nu are front la stradă se află în incinta proprietății, în partea de nord-
vest a acesteia; 

 pentru asigurarea accesului din str. Calea Plevnei se va constitui, după caz, 
un drept de servitute pe drumul de incintă al activului, drum care 
deserveste activul pe latura comună cu parcela care face obiectul 
propunerii de vânzare și care delimitează activul pe limita de proprietate;  

 terenul este intravilan, plan, de formă regulată; 
 zona în care se află terenul este o zonă mixtă, rezidențială, administrativă și 

comercială. 
 Clădiri: 

 231155-C1 (fostă C10) – Clădire administrativă - birouri (P) – structură de 
rezistență din cărămidă, închideri din cărămidă: an construcție 1960; 

 231156-C1 (fostă C7) – Clădire anexă - magazie (P) – structură de rezistență din 
caramida, dezafectată integral: an construcție 1960; 

 231156-C2 (fostă C8) – Clădire anexă - magazie (P) – structură de rezistență din 
caramida, dezafectată integral: an construcție 1960; 

 231156-C3 (fostă C9) – Clădire anexă - centrala termică (P) – structură de 
rezistență din cărămidă, închideri din cărămidă: an construcție 1980; 

 231158-C1 (fostă C5) – Clădire administrativă - birouri (P+1 – fosta clădire ”sodă”) 
– structură de rezistență din cărămidă, închideri din cărămidă, dezafectată integral: 
an construcție 1960; 

 231158-C2 (fostă C6) – Clădire anexă - atelier mecanic (P) – structură de 
rezistență din cărămidă, închideri din cărămidă: an construcție 1960; 

 203721-C1 (fostă IE-C18) – Clădire administrativă - birouri (P+1) – structură de 
rezistență din cărămidă, închideri din cărămidă: an construcție 1960.  

 Clădirile sunt într-un stadiu avansat de degradare, atât pe partea de structură, cât 
și pe partea de anvelopă, finisaje și instalații.  
Clădirile sunt într-un stadiu avansat de degradare, atât pe partea de structură, cât 
și pe partea de anvelopă, finisaje și instalații. 

Vecinătăți: 

Proprietatea propusă spre vânzare are ca vecinătăți: 

 la nord–vest: celelalte active ale societății - Cladirea principală a IPROCHIM S.A. 
și celelalte cladiri secundare ale societății;  

 la sud-est: proprietăți rezidentiale; 

 la sud-vest: proprietate privată cu destinație comercială. 
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Posibilitatea unor riscuri viitoare:  Există riscul degradării în continuare până la distrugerea / 
surparea clădirilor, care să conducă la necesitatea demolării acestora. 

 

Utilitati care deservesc activul: la limita proprietății există alimentare cu: 

- energie electrică și apă potabilă - instalațiile electrice de apă și canalizare trebuie 
înlocuite complet, acestea fiind vechi și afectate de nefolosirea îndelungată și de 
scurgerile de apă. 

- gaz metan - se impune înlocuirea sistemului de încălzire și a instalațiilor ( sobe de 
încălzire din teracota ) cu centrale termice noi. 

Alte date despre activ și terenul aferent  

Proprietatea din Calea Plevnei în totalitatea ei este compusă din: 

 Teren în suprafață totală de  de 23.656 mp, dezmembrat în 7 loturi distincte, cu carte 
funciară și număr cadastral proprii, din care 5 loturi, cu suprafața totală de 3.203,59 
mp., fac obiectul propunerii de vânzare, 

 Constructii – suprafata construita la sol 5.763 mp, suprafața desfășurată 14.624 mp, 
respectiv clădirea principală și clădirile anexe.  

 

Clădirea principală a fost construită în anii 1860, fiind cunoscută sub denumirea de ”Malmaison” fiind 
la inceput cazarmă, după care a devenit închisoare. 

În 1977 intră în patrimoniul IPROCHIM începând un proces de reabilitare care a durat 3 ani, după 
surparea celui de-al patrulea corp al acesteia ( Corp C ). 

Jumatate din cladirea principală necesita lucrari majore de intretinere și reparatii interioare și 
exterioare, în special la acoperis. 

Construcția principală este o Clădire de birouri, P+2, suprafata construită la sol este de 4.137 mp.  

Celelalte construcții considerate clădiri anexe au avut diferite utilizări, cum ar fi casa poartă, clădire 
administrativă, clădire birouri financiar-contabilitate, clădire birouri proiectare fabrici de sodă, clădire 
machete unde se realizau machete pentru toate întreprinderile din țară, centrală termică. 

 

B. PREZENTAREA  GENERALA A  ACTIVULUI DIN CLUJ-NAPOCA: 
Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19, județul Cluj. 

 
 

Denumire 
activ 

Adresa Suprafața 
construit

ă 
și 

suprafață 
teren 

 
 
 
 
 

(mp) 

Suprafața 
construită 

desfașurată 
 
 
 
 
 
 
 

(mp) 

Valoarea 
contabiă 

ramasă*la 
31.12.2017 a 

activului 
conform 
H.G. nr. 

2139 / 2004 
 
 

(lei) 

Ponderea 
activului 
(inclusiv 

teren) 
în total 

imobilizari 
corporale 
conform 
H.G. nr. 

2139 / 2004 
(%) 

Clădiri corp proprietate Cluj-Napoca 775 1.521 411.848,48  
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295024-C1 (Corp A+B) str. Nicolae 
Cristea 

nr. 17-19 
județul Cluj 

763 1.509  
 
 
 

2,97 

295024-C2 (Casa 
poarta) 

12 12 

și teren aferent 1.572  2.556.121,86 

Total    2.967.970,34 

“Valorile contabile sunt cele din ultimul Raport de evaluare pentru inscriere in contabilitate la 
31.12.2013”. 

 

Cladirea a avut ca destinatie de  birouri  și administrativ. Clădirea este închisă începând cu sem. II 
2014, necesitând lucrări importante de întreținere și reparații 

Activul  a fost propus să fie valorificat datorită neutilizării în procesul activităților societății este 
format din teren și clădiri descrise după cum urmează: 

 Teren:  teren în suprafață de 1.572 mp: 
 Cladire : Cladirea este un ansamblu de doua imobile respectiv Corpul A și Corpul B 

care comunică între ele și au acces independent.  
Regim de inaltime (Ds+P) (demisol+parter)  
Anul punerii în functiune:  Corpul A - 1935 ;  Corpul B - 1950 

Clădire poartă – regim de înălțime Parter 

Clădirea este intr-un stadiu avansat de degradare atât pe partea de structură cât și pe partea de 
anvelopă, finisaje și instalații. 

Vecinătăți: Proprietati rezidentiale. 

Utilitati care deservesc activul: la limita proprietății există alimentare cu: 

- energie electrică și apă potabilă - instalațiile electrice de apă și canalizare trebuie înlocuite 
complet, acestea fiind vechi și afectate de nefolosirea îndelungată și de scurgerile de apă. 

- gaz metan - se impune înlocuirea sistemului de încălzire și a instalațiilor (sobe de incalzire 
din teracota), cu centrale termice noi. 
În prezent utilitățile sunt debranșate. 

 

DATE PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA: 

Situatia terenului aferent activului: 

 

Nr. 
crt. 

Amplasare Suprafata 
 
 
 

(mp) 

Destinatie Valoarea 
contabila 

la 31.10.2017 
conf. H.G. nr. 
2139 / 2004 

Situatie juridica 

1 Cluj-Napoca 
str. Nicolae Cristea 
nr. 17-19 
județul Cluj 

1.540 
(din acte) 

1.572 
(din măsurători) 

Cladire birouri 
si 

clădire anexă 

2.556.121,86 proprietate 
IPROCHIM S.A. 

 

Cladirile aferente activului: 
 

Denumire An 
constr. 

Supraf. 
constr. 

 
 

(mp.) 

Supraf. 
desf. 

 
 

(mp.) 

Valoare 
contabila 

conf. 
H.G. nr. 

2139 / 2004 

Valoare 
ramasa 

la 30.10.2017 

Situatia 
juridică 

Destinatie 
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295024-C1 
(Corp A) 

1935 366,26 722,80 203.600 168.191,36 proprietate 
IPROCHIM 

S.A. 

construcție 
administrativ

ă 
(birouri) 

295024-C1 
(Corp B) 

1950 396,74 786,20 281.700 241.457,28 proprietate 
IPROCHIM 

S.A. 

construcție 
administrativ

ă 
(birouri) 

295024-C2 
(Casa 

poarta) 

1950 12 12 3.300 2.199,84 proprietate 
IPROCHIM 

S.A. 

construcție 
anexa 

(casă poartă) 

TOTAL  775 1.521 488.600 411.848.48   

 

ALTE DATE DESPRE ACTIV și TERENUL AFERENT  

Societatea IPROCHIM este proprietara activului (construcţii şi teren aferent) situat în municipiul 
CLUJ–NAPOCA, str. Nicolae Cristea nr. 17-19 ( fostă str. Borzești, fostă str. Maiorescu nr. 15), 
județul CLUJ, activ care este inclus în capitalul social.  

 
În baza art. 20 alin.(2) din Legea nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale, IPROCHIM a dobîndit dreptul de proprietate asupra tuturor 
bunurilor aflate în patrimoniul societăţii la data apariţiei actului normativ (“Bunurile din patrimoniul 
societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu.”). 
 
Imobilul a făcut obiectul Notificării nr. 1029 / 26.07.2001 ( formulată în temeiul Legii nr. 10 / 
2001), a petentului RENNER Ervin. 
a) Prin Notificarea nr. 1029 / 26.07.2001 (în temeiul Legii nr. 10 / 2001), petentul Renner Ervin 
a solicitat Primăriei Municipiului Cluj Napoca “să dispună restituirea în natură a imobilului situat în 
Cluj – Napoca, str. Borzeşti, nr. 17-19, fostă Maiorescu nr. 15, înscris în C.F. nr. 623 topografic 4985, 
proprietatea Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei (...)”, deşi dreptul de proprietate al 
IPROCHIM S.A. era întabulat în cartea funciară încă din data de 28.08.1997. 
b) Prin Sentinţa Civilă nr. 791 / 04.06.2009 a Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti, 
definitivă și irevocabilă, instanţa a admis în parte cererea reclamantei şi a obligat IPROCHIM: 
 - să restituie în natură reclamantei Renner Zsuzsanna (moștenitoarea petentului Renner 
Ervin) suprafaţa de 172 mp., situată în Cluj – Napoca, str. Nicolae Cristea (fostă str. Borzeşti) nr. 17-
19, nr. topo 4985, înscrisă în Cartea Funciară nr. 623 Cluj – Napoca,  

- la emiterea unei decizii de soluţionare a notificării nr. 1029 / 26.07.2001, înregistrată inițial 
la Primăria Cluj-Napoca, în sensul acordării de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul 
construcţie, cu aceeași adresă, compus din 8 camere, bucătărie, dependințe, identificat ca fiind 
clădirea veche, precum și pentru imobilul teren, până la concurența suprafeţei de 1.714 mp. (476 
stjp.). 
c) Imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19 (fostă str. Borzești nr. 
17-19, fostă str. Maiorescu nr. 15), județul Cluj, compus din teren în suprafață de 1.884,19 mp. – 
conform actelor de proprietate (1.744,00 mp. – conform măsurători), având număr cadastral 284265 
(număr cadastral vechi 4985), întabulat în cartea funciară 284265 (număr carte funciară veche 623) 
a municipiului Cluj-Napoca județul Cluj și construcțiile situate pe acesta, a fost dezmembrat în 2 
(două) loturi, după cum urmează: 
 - Lotul 1, compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 1.572 mp. și 
construcțiile situate pe acesta, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19, județul 
Cluj, având numărul cadastral 295024, cu vecinătățile și laturile conform planului de amplasament 
și delimitare a imobilului (anexat la actul de dezlipire autentificat de notarul public Alexandra Mocanu 
cu nr. 2440 / 11.12.2013.), 
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 - Lotul 2, compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 172 mp., situat în 
municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19, județul Cluj, având numărul cadastral 295025, 
cu vecinătățile și laturile conform planului de amplasament și delimitare a imobilului (anexat la actul 
de dezlipire autentificat de notarul public Alexandra Mocanu cu nr. 2440 / 11.12.2013.). 

Actul de dezlipire autentificat de notarul public Alexandra Mocanu cu nr. 2440 / 11.12.2013., 
a fost întabulat la O.C.P.I. Cluj, B.C.P.I. Cluj-Napoca, prin încheierea nr. 155155 / 13.12.2013. 
d) Consiliul de Administrație al societății a soluționat Notificarea formulată în temeiul Legii nr. 
10 / 2001 și s-a conformat dispozițiilor instanței judecătorești în sensul: 

- prin Decizia nr. 3215 / 13.11.2015., a restituit d-nei. Renner Zsuzsanna, în natură, imobilul 
(teren) în suprafaţă de 172 mp. (reprezentând cota-parte din imobilul care face obiectul Notificării nr. 
1029 din 26.07.2001.), compus din teren intravilan curți-construcții în suprafață de 172 mp., situat în 
municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19, județul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 
295025 a localității Cluj – Napoca, având numărul cadastral 295025, 

- prin Decizia nr. 3216 / 13.11.2015., pentru cota-parte din imobilul notificat (teren şi/sau 
construcţie) ce nu poate fi restituită în natură, compus din teren intravilan curți construcții în suprafață 
de 1.542 mp. și construcția situată pe acesta la data preluării abuzive (compusă din 8 camere, 
bucătărie, dependințe, identificat ca fiind clădirea veche), în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae 
Cristea nr. 17-19, județul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 295024 a localității Cluj – Napoca, având 
numărul cadastral 295024, s-a înaintat dosarul spre analiză și soluționare la Comisia Națională 
pentru Compensarea Imobilelor în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent constând în 
măsuri compensatorii sub formă de puncte, potrivit prevederilor Legii nr. 165 / 2013. 
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Capitolul 3.   MASURI DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI STRATEGIC. 

3.1 MASURI DE ORDIN ECONOMICO-FINANCIAR MENITE A ASIGURA O EFICIENTA 
SPORITĂ ȘI UN MANAGEMENT PREVENTIV ADECVAT 

 

Societatea are trei activități: 
- Inginerie tehnologică și proiectare cod CAEN 7112 ”Activitatea de inginerie și consultanta 

tehnica legata de aceasta”, activitatea principală 
- Inspecții tehnice și certificare în domeniile ADR-COV cod CAEN 7120 -  ”Activități de 

testări și analize tehnice”  
- Închiriere spații  cod CAEN 6820 - ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 

sau închiriate” 
 

Cererea pentru inginerie tehnologică și proiectare a avut un trend descrescator începând cu 
1990, fapt ce a condus la divizări succesive ale societății. Într-o piață în scădere  s-au luat măsuri 
pentru dezvoltarea de activități complementare sau adiacente care să asigure continuitatea 
activității.  
 
În anul 1994 a fost creat grupul ADR format din specialiști din domeniul proiectării mecanice 
de utilaje, în contextul în care transportul substanțelor periculoase căruia i se adresau 
reglementările codului european ADR era propriu specificului IPROCHIM.  
Grupul ADR este un compartiment independent din punct de vedere tehnic, complementar activității 
de bază de proiectare.  
 
Grupul ADR este parte integrantă a IPROCHIM, pentru că existența sa se datorează  
institutului care l-a creat și este susținut prin marca IPROCHIM. 
 
In activitatea de închiriere ne confruntăm cu imposibilitatea asigurării unei întrețineri 

corespunzătoare în stare de funcționare a activelor care să poată genera noi venituri prin 

închiriere;  

 

În perioada 2016 - 2017 au avut loc o serie de evenimente cu impact negativ asupra modului  și 

gradului de realizare a Programului fizic de prestaţii planificat şi, implicit, asupra cifrei de afaceri 

realizată : 

Printre aceste evenimente enumerăm următoarele:  

 activitatea de proiectare este mult afectată de faptul că investițiile din România in sfera de 

activitate IPROCHIM sunt reduse ca număr și minore ca pondere valorică;  

 licitațiile publice, in marea majoritate, solicită oferte la cheie – proiectare și construcție, ceea ce 

necesită  participarea IPROCHIM la aceste licitații numai în asociere cu un Constructor 

(antreprenor), direcție pe care societate întâmpină dificultăți datorită faptului că firmele mari de 

antreprenoriat  au înființat propriile departamente de proiectare și sau au colaborări prestabilite,  

în această situație  și interesul pentru colaborare cu IPROCHIM pe partea de proiectare este 

redus. Colaborările solicitate sunt discriminatorii pe partea comercială în raport de 

dificultatea tehnică de rezolvat; 

 liberalizarea pieței pentru serviciile ADR a generat un proces similar celui întâmplat cu 

activitatea de proiectare, proces de diminuare treptată a veniturilor, într-o piață haotică care 

conduce în particular la situații de concurență neloaială la nivelul organismelor de inspecție;  
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 liberalizarea pieței pentru serviciile ADR a condus la divizarea unei piețe de volum relativ 

constant, determinat de existenta a cca.3500 cisterne în piață care fac obiectul inspecțiilor 

tehnice, prin autorizarea altor trei organisme de inspecție; 

 activitatea de închiriere este la rândul ei limitată de starea de degradare a spațiilor de care 

dispune societatea și pe care le-ar putea închiria. Lipsa resurselor și a lichidităților în zona 

închirierilor determină închirierea de spații categoria birouri clasa B; 

 dificultatea obținerii de oferte pentru un împrumut bancar , în vederea asigurării fluenței unui 

capital de lucru, deoarece  starea economică a societății nu oferă o bază sustenabilă creditării; 

 creditul obtinut de la Piraeus Bank în valoare de 1.050 mii lei s-a folosit pentru plata datoriilor la 

furnizori și platile către Bugetul de Stat și Bugetul Local. 

 IPROCHIM are datorii pe termen scurt la 31.03.2018  in suma de 3.460.620 lei, din care datorii 

restante -694.210 lei și  se confrunta cu o lipsa acuta de lichidități, furnizorii de servicii pentru 

ADR (centre ADR), condiționează colaborarea cu IPROCHIM de plățile datoriilor ce ar diminua 

controlul societății asupra acestor activități. Dreptul acordat furnizorilor de servicii 

complementare inspecțiilor ADR de a presta pentru oricare din organismele existente pe piață 

a coborât concurența, în multe situații neloaială, la nivelul acestora, generând impact negativ 

asupra activității; 

 plata diminuată a salariilor mai multe luni succesiv, generată de nerelizarea programului de 

producție marfă  cu precădere în categoria ingineriei tehnologice și proiectării, a condus la 

nemulțumirile angajaților care la rândul lor refuză preluarea de sarcini suplimentare în 

dezvoltarea unor activități noi care, deși din zone tehnice complementare, nu le sunt specifice; 

 riscurile generate de lipsa de personal și de personal calificat într-o specialitate sau alta, și riscul 

de a NU răspunde cererilor de ofertă pentru lucrările de proiectare sau imposibilitatea utilizării 

instrumentelor inteligente de lucru datorită neplății în termene a licențelor IT, conduc la pierderea 

accesului la proiecte majore; 

 imposibilitatea plății instrumentelor/softurilor IT necesare  în desfășurarea activităților generează 

dificultăți majore prin imposibilitatea utilizării condițiilor oferite de tehnologiile IT existente în piața 

specifică /productivitate – rentabilitate și îndeplinirea obligațiilor în termenele angajate către 

clienți; 

 societatea nu poate aplica pentru obținerea de fonduri structurale  deoarece nu dispune de 

resurse financiare pentru a putea susține cota parte care îi revine în bugetul proiectului, cota 

parte care poate varia între 25 - 50%. 

  

3.2  Obiectivele urmărite de conducerea IPROCHIM pentru eficientizarea activității și 
modalitățile de acțiune în 2018-2020 

 
Obiectivele de bază  

 Gestionarea prudentă a resurselor și a obligațiilor asumate; 

 Analiza pieței specifice în care operează IPROCHIM lărgirea și consolidarea clientelei pe 

piața internă și externă, cu precădere prin intensificarea eforturilor pentru creșterea 

încrederii actualilor contractori externi și transformarea lor în ”parteneri de cursă lungă”; 

 Reorientarea managementului resurselor umane pentru consolidarea activității viitoare; 

 Conducerea în baza informațiilor și prognozelor financiare realizate pe răspunsurile pieței 

serviciilor specifice; 
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 Analiza continuă a punctelor  slabe și punctelor tari ale afacerii în contextul riscurilor și 

oportunităților asociate. 

 
Intensificarea colaborărilor în domeniul cercetării științifice prin abordarea de programe de 
finanțare externă în domeniul ingineriei tehnologice și ingineriei mediului; 
Utilizarea eficientă a resurselor materiale deținute, imobile, spații, etc. în scopul preluării 
inflexiunilor cu impact negativ asupra activității de bază. 
 
Toți factorii enumerații, adânciți an de an datorită unor decizii manageriale superficiale, 
dezinteresate sau slab pregătite, fără perspectivă bazată pe analiza unei situații reale în 
contextul economic general și programe reale de revitalizare a activităților specifice au 
condus la o situație foarte grea a societății, situație care nu se va putea remedia în viitorul 
imediat, accentuându-se situația economică și financiară nefavorabilă. 
 

 
3.3 Măsuri de implementare etapizată a programului de investitii.  

 
UTILIZAREA SUMELOR REZULTATE DIN VANZARE. 
După vânzarea activului stabilirea prioritatilor pentru investitii se va face pe baza unor analize și 
planuri de afaceri asfel încât să se obțină eficiența așteptată, atât pentru activitate, cât și pentru 
acționari. 

Destinația sumelor rezultate din vânzare se prezintă în tabelul următor, iar detalierea 
se explicitează în continuarea acestuia:  

Nr. 
crt. 

Investitii necesare 
Suma necesara, 

estimata 
[euro] 

A 
Pentru continuarea activitatii tehnice ce face obiectul de 
activitate   

1 
Refacerea resursei de personal specializat pentru  
    - Inginerie Tehnologică și Proiectare – ENG 
    - Consultana tehnică de inspecții și certificare ADR  

270.000 

2 Investiții în IT – hard și soft 450.000 

3 
Asigurarea suportului tehnic necesar pentru menținerea 
certificărilor și autorizatiilor deținute de societate 

70.000 

4 

Îmbunătățirea condițiilor de lucru - upgradarea spațiilor la modul 
de funcționare modernă a unei activități de design/proiectare care 
implică recompartimentări funcționale și dotări de instalații 
adecvate unor condiții de lucru de birouri categoria A. 

500.000 

 TOTAL A 1.290.000 

B 
Investitii pentru reparații minime obligatorii la clădirile 
deținute de IPROCHIM    

1 IASI - reparatii acoperiș și consolidare/repararea clădirii 400.000 

2 BUCUREȘTI - Calea Plevnei - reparatii acoperiș și fatade   600.000 

3 SIBIU - reparatii acoperiș și interioare 200.000 
 TOTAL B 1.200.000 

C Infintarea unui centru propriu de inspectii ADR în Bucuresti  
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1 Achiziție teren, realizare construcții, dotări 750.000 

D Amenajare parcare Calea PLEVNEI 139.700 

Notă – În cazul în care activul CLUJ nu se valorifică prin vânzare sunt stringent necesare  - 
reparatii la acoperiș și fata de în valoare de cca. 600.000 Euro, sumă care se adaugă la necesarul 
de investiții din banii obținuți din vânzare. 

Continuarea activității tehnice ce face obiectul de activitate al societății  impune realizarea 
urmatoarelor investitii imperios necesare: 

 

A. Pentru continuarea activitatii tehnice ce face obiectul de activitate. 

1. Investiții pentru refacerea resursei de personal specializat - sunt probleme majore legate 
de scăderea continuă a numărului de personal din categoria inginerilor pe toate specialitățile, 
mai ales în condițiile în care un inginer proiectant, functie de specialitate se formează în 3-5 
ani; 
 Inginerie Tehnologică și Proiectare – ENG – activitatea de proiectare organizată 

pentru proiecatrea obiectivelor de investiții cuprinde specialiști pe activitățile: procese și 
instalații tehnologice pentru principalele direcții ale industriei chimice anorganice, 
organice, îngrășăminte, medicamente, etc., petrochimice, de rafinare, de protecția 
mediului și complementare acestor industrii. Activitatea de inginerie tehnologică și 
proiectare, față de un necesar minim de cca. 30-50 specialiști care să acopere profilul 
activității de bază își desfășoară activitatea cu cca. 15 specialiști.Compartimente și 
specialități ca termo, C&D, instrumentație, plan general, instalații diverse aferente 
construcțiilor au dispărut, necesarul fiind acoperit cu colaborări terțe care însă nu asigură 
unitatea, siguranța și fluența activității de proiectare. 

 Consultanta tehnică de inspecții și certificare ADR dispune de un număr funcțional 
de inspectori și evaluatori la limită, iar media de vârstă a colectivelor este de peste 55 de 
ani, fapt care impune angajarea unui minim de 5 specialisti . 

Necesarul pentru up-gradarea personalului tehnic este estimat la 270.000 euro. 

2. Investiții în IT – hard și soft 
IPROCHIM deține o infrastructura IT&C compusa din: 

- sistem de servere și comunicații; 
- rețea intranet la care sunt conectate toate stațiile de lucru și echipamente profesionale; 
- sistem de licențe (software) de baza (sisteme de operare și platforme); 
- sistem de licențe (software) de aplicație pentru toate activitățile din IPROCHIM. 
Aceasta reprezintă suportul informatic al întregii activități. 

 Dotarea curentă cuprinde: 

- sistem de servere și comunicații (Rack cuprinzând Router BGP, Firewall hardware, 
Server Gateway - Server Enterprise, Sever Backup, Servere de aplicații și fișiere) – 
ansamblu 9unități; din 2009 

- storage 24TB – 1 unitate; din 2012 
- stații de lucru PC sau grafice – 100 unități în uz; din 2007-2012 
- Notebooks – 20 unități; din 2010-2012 
- sistem printare laser monocrom A0, network – ansamblu scanner, printer, controler; din 

2008 
- sistem printare laser color A0, network – ansamblu printer, controler; din 2012 
- multifunționalămonocrom laser A3, network – 1unitate; din 2008 
- multifuncționale / imprimante monocrom laser A4 și color inkjet A4 – 58 unități; din 2008-

2016. 
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Din punct de vedere tehnic situația actuală se prezintă pe scurt astfel: 

Toată activitatea IPROCHIM se desfășoară folosind permanent platforma IT&C (suportul informatic). 
În situație de cadere a sistemului de servere și comunicații se produce blocarea totală sau parțială 
a întregului sistem IT&C; 
Analiza pleacă de la pericolul unor disfuncționalități majore care afectează toată activitatea 
IPROCHIM, generat de: 

- uzura foarte mare a sistemului de servere și comunicații, a rețelei de calculatoare și 
imprimante, toate echipamentele fiind amortizate și cu durata de utilizare depășită; 

- uzura foarte mare și uzura morală a stațiilor de lucru și a imprimantelor; 
- licențe software insuficiente pe platforma grafică și office; 
- licențe insuficiente pentru platforma CAD/CAE; lipsa unor aplicații majore, determinante 

pentru competitivitatea IPROCHIM; 
- lipsa unor aplicații complete (sisteme) pentru management societate (ERP, sinteze și 

rapoarte – BI); 
- investițiile s-au blocat din 2012, în condițiile în care evoluția tehnologică este foarte rapidă. 

Situația se prezintă detaliat în Anexa la prezenta.  

Se propun 2 variante de proiecte de dotări IT&C care propun aceleași entități, dar  într-
un calendar de execuție diferit (noul Sistem de servere și comunicații propus în 2018, 
respectiv 2019). 

Unele entități sunt apreciate ca imediat necesare (au cantitatea #0), altele se vor realiza funcție de 
disponibilitățile financiare sau dacă apar contracte condiționate de investiția respectiva. 
Conform HG nr. 2.139/2004 pentru aprobarea ”Catalogului privind clasificarea și duratele normale 
de funcționare a mijloacelor fixe” pentru calculatoare (cod 2.2.9) durata normală de funcționare este 
de 2-4 ani.  
Ultimele calculatoare au fost achiziționate în 2012, dar sunt și calculatoare cu o vechime mai mare 
de 15 ani.   
 

Pentru planul de investitii se propune se propun următoarele: 

a) Achizitia de echipamente IT : 

 înlocuirea sistemului de servere și telecomunicații cu unul nou; 
 înlocuirea stațiilor de lucru mai vechi de 10 ani prin achiziția a 30 stații de lucru, în 3 

variante constructive, 10 unități-engineering, 10 unități - CAD și 10 unități-grafică 
computerizată anual.; 

 achiziționarea de echipamente de calitate, brandname, cu procesare puternica - Intel 
I7 și Intel Xeon, monitoare profesionale, memorie interna 4-8 GB, HDD 1TB. 

 Achiziționarea de echipamente Multifuncționale LaserJet A3 - alb negru – BW – câte 
3 unități anual și LaserJet A4 - Color – câte 2 unități anual, progresiv până la înlocuirea 
tuturor celor cu vechime mai mare de 10 ani.  
Imprimantele sunt destinate pentru a asigura o noua calitate privind operațiile de printare 
/plotare a documentațiilor direct în compartimentele elaboratoare, folosind echipamente 
profesionale;  

 Achiziția de echipamente topografice GIS – se are în vedere revitalizarea activității de 
plan general (executarea de ridicări topografice în teren de către personal IPROCHIM și 
realizarea de planuri în sistemul STEREO 70). Conform noii legislații de mediu (Ord. nr. 
3710/2017) pentru ”Determinarea și reprezentarea grafică a zonelor de impact în care se 
pot manifesta consecințele unui accident major în jurul amplasamentului” este necesară 
transpunerea pe plaul topo-cadastral vectorial al zonei în Sistemul național de proiecție 
STEREO 70. 
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b) Dezvoltare sistem Software  prin achizitia de: 
 Aplicații punctuale CAD/CAE : aplicații de Design și Desen (CAD) și aplicații de 

inginerie (CAE), cuprinse în proiecte complexe; 
 Sistem complex de aplicații de inginerie tehnologica ASPEN PLUS 

Aspen Plus este cel mai complet sistem de aplicații de inginerie, pornind de la simulare 
procese și mergând pana la dimensionarea de utilaje și urmărirea investiției. Soluția cu 
token-uri permite utilizarea oricărei aplicații Aspen.  

 Software de calcul risk-uri pentru echipamente (vase sub presiune, rezervoare, 
schimbătoare de căldura) conform API RBI 580/581.  

 Software de evaluare risc industrial conform cu metoda Bowtie (Bow Tie Pro). 
Achiziția determina dezvoltarea de competente în IPROCHIM 

 Parcul de licențe AutoDesk nu se mai poate extinde ca urmare a politicii curente de 
licențiere AutoDesk, se impun contracte noi la prețurile actuale. 

 Alte licențe software – specializate pe activitați. 
 
Licentele Software presupun contracte pe 6 ani, cu plata anuală. Sunt propuse aici din cauza 
valorilor mari ale contractelor pentru licență. Beneficiari potențiali sunt toate specialitățile de 
inginerie. 

c) Soluție Firewall pentru Sistemul de servere și comunicații 
Este destinata  a înlocui soluția IBM Proventia MX 3006 cu suport expirat din martie 2015. 
Cuprinde echipament hardware și software-ul inclusiv abonamentul de suport pentru anul I.  
Este esențiala pentru asigurarea unui mecanism de protecție informatica redundant, în 
condițiile creșterii dramatice a amenințărilor și riscurilor de securitate informatica. 

d) Sistem de arhivare electronica pentru documentația curenta și cea istorica. Soluția 
propusa este Document Content Management și permite inclusiv work-flow documente. 
Funcționează în conjuncție cu dotarea curenta. 

e) Sistem de Plant Design Intergraph PDMS sau SmartPlant - este cea mai răspândită dintre 
aplicațiile de vârf pentru 3D Plant Modelling, Inginerie concurenta și 3D Design. 

f) Dezvoltare Sistem Integrat de Management Întreprindere – un sistem ERP (Entreprice 
Resource Planing) un sistem BI (Bussiness Intelligence) pentru producerea de rapoarte de 
sinteza care să înlocuiască sau să integreze soluțiile eterogene din prezent (Oracle 
PRIMAVERA, Project Management CIEL, SAGA, aplicații proprii). 

g) Solutie pentru producerea și manipularea documentelor secret de serviciu. 
 
Concluzii: 

 Activitatea Iprochim nu este posibilă fără folosirea unei platforme IT&C solide. Avariile sau 
disfuncțiunile  acesteia duc la blocarea parțială sau totală a activității. 

 Soluția propusă este Programul de investiții care propune reabilitarea sistemului curent, 
eșalonată pe o perioadă de 3 ani, la costuri moderate, oferind o soluție modernă și cu 
performanță ridicată. Observațiile sunt soluționate prin acest program. 

 Durata de funcționare estimată este de 3-5 ani de la finalizarea soluției (depinzând de 
categoria echipamentelor și aplicațiilor). 

 Apreciem că avem soluție, avem competența și capacitatea de a o implementa (împreună 
cu parteneri), preluând în totalitate competențele de configurare, gestionare și management 
al informațiilor. 

Necesarul pentru dotările IT este estimat la 450.000 euro 
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3. Asigurarea suportului tehnic necesar 
Este stringentă necesitatea menținerii certificărilor deținute de societate, fără de care 
aceasta nu poate funcționa pe piața acestui tip de servicii. Menținerea eligibilității certificate 
este determinată de specialiștii eligibili pe care societatea îi poate antrena în proiecte și de 
instrumentele de lucru – soft-uri și echipamente auxiliare care susțin această activitate, 
respectiv dotări și echipamente de lucru. 

Necesarul este estimat la 70.000 euro 

 

4. Îmbunătățirea condițiilor de lucru. 
Deoarece sediul în care IPROCHIM S.A. își desfășoară activitatea este o clădire compusa 
din doua corpuri :  

 Corpul A construit înainte de 1940 - are subsol, parter și 8 etaje, 

 Corpul B construit începand cu 1970 - are subsol, parter și 8 etaje, 
dotările aferente construcției au fost menținute numai într-o stare relativă de funcționalitate. 
Este necesară adaptarea și modernizarea spațiilor la modul de funcționare modernă a unei 
activități de design/proiectare care implică recompartimentări funcționale, dotări de instalații 
adecvate unor condiții de lucru de birouri categoria A, oficii administrative 

Suprafata construita 886 mp. 

Necesarul pentru renovarea, amenajarea și securizarea spatiilor din sediul social din 
Mihai EMINESCU este estimat la cca. 500.000 euro 

 

B. Investitii pentru reparații minime obligatorii la celelalte clădiri proprietatea societății: 
De-a lungul ultimilor 3 ani, IPROCHIM a făcut demersuri constante în vederea valorificării 
imobilelor în care nu se mai desfășoară activități 

 
1. Iași – reparatii acoperiș și consolidare/repararea structurii de rezistenta a corpului A de 

clădirie:    necesar 400.000 euro 
2. București – Calea Plevnei – reparatii acoperiș și fatade:  

necesar 600.000 euro 
3. Cluj-Napoca – renovarea clădirii în scopul utilizării, dacă nu se valorifică prin vânzare: 

necesar cca. 600.000 euro 
4. Sibiu -  reparatii acoperiș și interioare: 

necesar 200.000 euro 

Necesarul total pentru punerea în siguranță, conservarea și amenajari funcționale 
sedii 1.800.000 euro 

 

C. Investitia pentru infiintarea unui centru propriu pentru inspectii ADR în zona limitrofă 
Bucuresti se consideră oportună, chiar si într-o piață limitată, datorită presiunii furnizorilor 
de servicii pentru inspecțiile ADR, pe care le oferă discriminatoriu către organismele de 
inspecție noi apărute – investitia este estimata la 750.000 euro pentru teren, constructii 
necesare (cladire și cai de rulare auto) și asigurarea echipamentelor la standardele actuale. 

 
Terenurile proprietate IPROCHIM fiind amplasate in centrul unor municipii, nu pot fi 

utilizate pentru activitati industriale și nu corespund cerintelor infintarii unui centru ADR . 
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Organismul de inspecție ADR trebuie să respecte criteriile de independență în desfășurarea 
activității, activitate care nu poate fi supusă unor condiționări de orice natură, în special tehnică. 
Apariția mai multor organisme de inspecție ADR, prin reglementarea înființării, acreditării și 
autorizării altor trei organisme de inspecție, a condus la: 

 crearea unei concurenţe neloiale între organisme, situații de dumping, cu micșorarea 
prețurilor sub nivelul prețurilor stabilite de cerere și ofertă pe o ” piață liberă” nou creată, și 
cu mult mai mici față de cele practicate de ADR când era singurul organism acreditat; 

 emiterea certificatelor fără efectuarea fizică a inspecției în teren, nefiind garantată 
menținerea calității şi a siguranţei în exploatare; 

 slăbirea controlului autorității Statului asupra acestui domeniu, cu consecințe asupra creșterii 
riscului de producere a unor evenimente rutiere de natură a pune în pericol siguranța 
circulația. 

Unele centre de inspecție formate și instruite de IPROCHIM pentru această activitate, s-au 
transforme în ”organisme concurente” și au dispus de ghidurile tehnice elaborate sub numele și 
marca IPROCHIM. 
Trebuie subliniat că, veniturile din activitatea de inspecție ADR au scăzut semnificativ, în condițiile 
în care tarifele pentru serviciile de inspecție au scăzut nejustificat, iar parcul auto inspectat a avut 
un trend descrescător. 
Suportul tehnico-material și uman necesar activității de inspecție desfășurată de către inspectorii 
ADR ai IPROCHIM S.A., asigurat de către societățile partenere, include, fără a se limita la acestea, 
spații închise și deschise ( parcare în incintă, hale tehnologice, birouri, spații depozitare ), utilități ( 
surse de apă, de aer comprimat, canalizare, energie electrică și termică ), bazine de stocare, 
echipamente specifice ( pompe apă / vid / ejectoare, furtunuri, compresoare, testere, truse, lampă 
iluminare, lampă control, explozimetre, trusă măsurare grosimi, termometre, manometre, 
vacuumetre ), personal de asistență tehnică. 
Scăderea activității de inspectii ADR a condus și la intrarea în faliment a unuia din centrele de 
inspecții fidele IPROCHIM, cum este centrul CORTINA din București. 
Considerăm că obiectivul IPROCHIM de a creea un centru propriu ADR  în București are multe 
avantaje, dar în primul rând este o necesitate pentru menținerea cotei din piață în zona de sud a 
țării. 
Din punct de vedere economic și financiar investiția într-un centru ADR ar însemna crearea unor 
active noi pentru societate, care ar înlocui o parte din activele existente teren și constructii vândute, 
cu o creștere importantă a eficienței și a veniturilor aduse de acestea.  
In acest fel activele societății nu ar scădea, din contră ar putea crește, iar acoperirea datoriilor ar fii 
un motiv în plus de creștere a capitalurilor proprii. (capitalurile proprii = active-datorii) 

 
Centrul de inspectii ADR trebuie sa respecte unele conditii obligatorii respectiv: 

 suprafata de teren necesara sa fie de 4000-6000 mp, suprafata plana, de o forma regulata, 
avand în vedere stringența asigurarii unei platforme de staționare pentru cisternele auto, 
spațiu de manevra, de intrare și iesire din incinta; 

 sa aiba acces la un drum national, respectiv  deschidere de preferinta la centura capitalei; 

 avand in vedere interdictia de circulatie a cisternelor auto in centrul capitalei și in orase in 
general, amplasarea unui centru ADR trebuie sa fie intr-o zona limitrofa , de centura; 

 asigurarea posibilitatii extinderii domeniului și pentru inspectii ADR cisterne pe calea ferata. 
O analiză cost –beneficiu  arătă că această investiție poate fi fezabilă, banii se pot recupera avand 
în vedere că veniturile obținute  ar fi încasate numai de IPROCHIM în proporție de 100%, și în plus 
ar pune presiune și pe organismele concurente care dețin centre proprii de servicii pentru ADR. În 
fapt reprezintă un transfer de valoare de pe un activ neutilizabil pe un activ ”viu” cu caracteristici 
specifice ce ar putea permite și dezvoltarea unor alte terțe activități cu specific tehnic. 

Necesarul pentru înființarea unui centru ADR este de  750.000 euro 
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D. Investitia pentru realizarea unei parcari moderne la sediul din Calea Plevnei  constand 
in amenajarea intrarii auto in incinta IPROCHIM S.A, precum și a platformelor interioare 
pentru parcare de autoturisme. 

În zona porții de acces în incinta din Calea Plevnei se vor monta: 
- un sistem de bariere și automat de taxare.  
- sistem supraveghere video 
- două proiectoare cu LED 50W, 230V, 50Hz, 4000 Lx, IP55 

 Investiția va conduce la valorificare intensivă a unui spațiu cu destinație curți-construcții, 
neamenajatca spațiu de parcare și căi de rulare. 

 

Necesarul total pentru amenajarea intrării auto și realizarea parcării este: 139.700 euro 

 
Realizarea investițiilor estimate ca necesare ar permite societății să funcționeze la 
standardele unor firme similare din țară și străinătate. 
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Capitolul 4.  PROGNOZA 2018-2021 A SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE IN 
CONDITIILE IMPLEMENTARII ETAPIZATE A PLANULUI DE 
REORGANIZARE / RESTRUCTURARE ȘI DE RETEHNOLOGIZARE A 
ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII IPROCHIM S.A 

 

Pentru a avea informatii complete privind influentele vanzarii de active in evolutia societatii pe 
urmatoarea perioada prezentam in continuare Bugetul de venituri și cheltuieli prognozat in cele doua 
situatii: 

 BVC 2018 avizat de Consiliul de Administrație la inceputul anului fiscal, care nu include 
influentele vanzarii de active 

 BVC 2018 – prognoza luand in calcul cresterea productiei dupa vanzarea de active cu toate 
corelarile induse de implementarea etapizata a programului de investitii. 

     

BUGETUL DE VENITURI și CHELTUIELI 2018 – AVIZAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE                                                                                                                                            

                                                                                                                                   mii lei 

 

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 7510 8671 115,45 8931 9199 103,00 103,00

1 2 7500 8661 115,48 8921 9188 103,00 103,00

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

2 5 10 10 99,24 10 11 103,00 103,00

3 6 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

II 7 7753 8402 108,37 8654 8913 103,00 103,00

1 8 7704 8357 108,48 8607 8866 103,00 103,00

A. 9 3290 3741 113,70 3853 3969 103,00 103,00

B. 10 277 300 108,30 309 318 103,00 103,00

C. 11 3855 3981 103,25 4100 4223 103,00 103,00

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 2790 3389 121,48 3491 3595 103,00 103,00

C1 ch. cu salariile 13 2699 3198 118,49 3294 3393 103,00 103,00

C2 bonusuri 14 91 191 210,19 197 203 103,00 103,00

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15 14 52 374,37 54 55 56,82 58,53

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 

altor organe de conducere si control, comisii si 

comitete 17 311 396 127,43 408 420 103,00 103,00

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 741 144 19,40 148 153 103,00 103,00

D. 19 281 335 119,22 345 355 103,00 103,00

2 20 49 45 91,84 46 48 103,00 103,00

3 21 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

III 22 -243 269 -110,93 277 285 103,00 103,00

IV 23 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat  

an 

precedent 

2017

Propuneri  

an curent 

2018

%
Estimări 

an 2019

Estimări 

an 2020

%

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT
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V
24 -243 269 -110,93 277 285 103,00 103,00

1 25 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

2
26 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

3 27 -243 269 -110,93 277 285 103,00 103,00

4

28 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

5 29 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

6
30 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

7

31 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

8

32 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

a) 33 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

b) 33a 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

c) 34 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

9
35 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

VI 36 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

VII
37 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

a) 38 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

b) 39 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

c) 40 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

d) 41 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

e) 42 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

VIII 43 0 1303 0,00 499 419 38,32 83,91

1 44 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor 

din anii anteriori 45 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

IX 46 0 1303 0,00 499 419 38,33 83,81

X 47

1 48 83 100 120,48 103 106 103,00 103,00

2 49 72 85 118,06 88 90 103,00 103,00

3
50 3212 3293 102,53 3392 3494 103,00 103,00

4
51 3212 2350 73,18 2421 2494 103,00 103,00

5
52 104 102 97,82 105 108 103,00 103,00

6
53 99 102 103,17 105 108 103,00 103,00

7
54 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

8
55 1032 969 93,87 969 969 100,00 100,00

9 56 85 0 0,00 0 0 0,00 0,00

10 57 1324 1230 92,90 1200 1150 97,56 95,83

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 

de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 

precum şi pentru constituirea surselor necesare 

rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 

împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 

la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 

profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu 

de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 

în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 

actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor 

naţionale şi societăţilor cu capital integral sau 

majoritar de stat, din care: 
   - dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   - dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi 

constituie sursă proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   

din care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 

recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 

bugetului de stat
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BUGETUL DE VENITURI și CHELTUIELI 2018 - prognoza tinand cont de veniturile obtinute 
din vanzarea de active 

                                                                                                                                           mii lei 

 

 

 

 

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 7510 26505 352,92 12001 14794 45,28 123,27

1 2 7500 26471 352,94 11922 14638 45,04 122,78

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

2 5 10 34 337,43 79 156 232,35 197,47

3 6 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

II 7 7753 21769 280,79 11604 14710 53,31 126,76

1 8 7704 21724 281,99 11558 14663 53,21 126,86

A. 9 3290 3777 114,80 3890 4007 103,00 103,00

B. 10 277 300 108,30 309 318 103,00 103,00

C. 11 3855 4106 106,49 4736 5564 115,35 117,49

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 2790 3509 125,78 4094 4877 116,68 119,12

C1 ch. cu salariile 13 2699 3318 122,93 3898 4674 117,47 119,93

C2 bonusuri 14 91 191 210,19 197 203 103,00 103,00

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15 14 52 374,37 54 55 56,82 58,53

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 

altor organe de conducere si control, comisii si 

comitete 17 311 396 127,43 408 420 103,00 103,00

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 741 149 20,05 180 212 121,22 117,66

D. 19 281 13541 4818,86 2623 4773 19,37 181,97

2 20 49 45 91,84 46 48 103,00 103,00

3 21 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

III 22 -243 4736 -1952,74 396 84 8,37 21,07

IV 23 0 0 0,00 63 13 0,00 0,00

V 24 -243 4736 -1952,74 333 70 7,03 21,07

1 25 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

2 26 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

3 27 -243 3875 -1597,65 0 0 0,00 0,00

4

28 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

5 29 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 

de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 

precum şi pentru constituirea surselor necesare 

rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 

împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat  

an 

precedent 

2017

Propuneri  

an curent 

2018

%
Estimări 

an 2019

Estimări 

an 2020

%
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In proiectia de BVC intocmita ca urmare a vanzarii de active pentru perioada 2018 -2020 s-au luat 
in calcul urmatoarele venituri:     
 

  euro lei 

pret vanzare Cluj 847.000 3.951.000 

pret vanzare Teren Plevnei 2.854.000 13.314.000 

TOTAL 3.701.000 17.265.000 

                                                                   

6 30 0 861 0,00 333 70 0,00 0,00

7

31 0 86 0,00 33 7 0,00 0,00

8

32 0 431 0,00 166 35 0,00 0,00

a) 33 0 310 0,00 120 25 0,00 0,00

b) 33a 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

c) 34 0 121 0,00 47 10 0,00 0,00

9
35 0 344 0,00 133 28 0,00 0,00

VI 36 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

VII 37 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

a) 38 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

b) 39 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

c) 40 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

d) 41 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

e) 42 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

VIII 43 0 1303 0,00 499 419 38,32 83,91

1 44 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor 

din anii anteriori 45 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

IX 46 0 1303 0,00 499 419 38,33 83,81

X 47

1 48 83 100 120,48 103 106 103,00 103,00

2 49 72 85 118,06 88 90 103,00 103,00

3 50 3212 3411 106,19 3513 3619 103,00 103,00

4
51 3212 2468 76,84 2542 2618 103,00 103,00

5 52 104 311 298,96 321 330 103,00 103,00

6
53 99 311 315,32 321 330 103,00 103,00

7
54 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

8 55 1032 821 79,56 967 994 117,74 102,83

9 56 85 0 0,00 0 0 0,00 0,00

10 57 1324 1230 92,90 1200 1150 97,56 95,83

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 

bugetului de stat

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 

recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   

din care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 

la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 

profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu 

de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 

în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 

actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor 

naţionale şi societăţilor cu capital integral sau 

majoritar de stat, din care: 
   - dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   - dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi 

constituie sursă proprie de finanţare
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La scaderea din gestiune a activelor, suma inregistrata pe cheltuieli, ca diferenta intre valoarea 
contabila și valoarea amortizata este de 12.984 mii lei, iar profitul rezultat din aceasta tranzactie este 
in suma de 4.250 mii lei 
S-a considerat ca activele vor fi vândute cel tarziu in luna septembrie 2018, cand se va emite și se 
va incasa factura de vanzare. 
In ultimul trimestru al anului se vor face cheltuielile de reparatii acoperis , consolidare și modernizare 
cladiri pentru toate sediile IPROCHIM, precum și achizitia terenului și realizarea unei constructii 
usoare pentru infiintarea centrului ADR. 
Asigurarea suportului tehnic necesar pentru menținerea certificărilor și autorizatiilor deținute de 
societate, refacerea resursei de personal specializat, investitiile in IT și dotarile prevazute in BVC, 
cat și amenajarea parcarii din Plevnei vor fi executate etapizat, in perioada 2018-2020. 
 
Platile estimate pentru investitii in anul 2018 insumeaza 13.189 mii lei , iar din suma obtinuta din 
vanzare se vor acoperi și datoriile societatii in suma de cca 3.461 mii lei, inclusiv rambursarea  liniei 
de credit obtinuta de la Piraeus Bank in valoare de 1050 mii lei. 
 
Platile pentru investitii estimate pentru 2019 vor fi in suma de 1437 mii lei și 1224 mii lei in anul 2020. 
Modernizarile efectuate la imobilele ramase in proprietatea IPROCHIM SA și investitiile IT și dotari 
vor genera cheltuieli de amortizare suplimentare, dar și cresteri de costuri cu taxele locale, care s-a 
considerat ca vor fi compensate cu reducerile de taxe ca urmare a vanzarii. 
 
Punerea in functiune a activelor achizitionate pentru centrul ADR, dar și a cladirilor modernizate, vor 
duce la cresterea veniturilor ADR, dar și din parcare și inchiere spatii cu cca 1350 mii lei și respectiv 
2886 mii lei in perioada 2018 – 2020. 
 
Deasemenea, ca urmare a investitiilor IT și a refacerii resursei de personal se estimeaza cresterea 
veniturilor din Proiectare cu cca 2.000 mii lei in perioada mentionata. 
 
Au fost estimate profituri in suma totala de 5139 mii lei in perioada 2018- 2020, care dupa acoperirea 
pierderii in suma de 3875 mii lei, vor fi repartizate conform OG 64/2001 astfel: 

- 50 % la dividende – 632 mii lei; 
- 10% participarea salariatilor la profit – 126 mii lei 
- 40 % rezerve constituite ca surse proprii de finantare - 506 mii lei. 

 
FLUXUL DE NUMERAR 
 
Fluxul de numerar, cunoscut in mod curent și prin termenul anglo-saxon Cash-Flow, ofera informatii 
referitoare la capacitatea societatii de a genera numerar și echivalente de numerar prin evidentierea 
lichiditatilor obtinute din activitatea de exploatare, activitatea de investitii și cea financiara, precum 
și a modului in care lichiditatile au fost si/sau vor fi utilizate. 
Fluxul de numerar oferă informatii privind trezoreria societatii, respectiv capacitatea de a genera 
lichiditatea necesară pentru efectuarea platii salariilor și a facturilor catre furnizori. 
Fluxul de numerarar 2017 și prognoza acestuia pe periada 2018-2021 se prezinta in tabelul urmator. 
Prognoza 2018-2021 s-a bazat pe prognaza BVC 2018-2020 , pe planul de realizare a investitiilor 
propuse, esalonarea in timp a investitiilor și cresterea estimata a productiei. 
Standardul care guverneaza informatiile prezentate privind trezoreria societatii este IAS 7 ”Situația 
fluxurilor de numerar (trezorerie)”.  
In intocmirea fluxului de numerar s-au avut in vedere premise și estimari, din care: 
 vanzarea de active se va finaliza pana in luna septembrie, luna in care IPROCHIM va incasa 

contravaluarea activelor vandute; 
 Pretul obtinut in urma licitatiei este cel din Rapoartele de evaluare facute in acest scop, orice 

abatere in plus sau in minus adduce modificari in cash-flow; 
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 Investitiile se incep imediat in perioada urmatoare, respectiv trim IV 2018 prin achizitia de 
echipamente și investitiile  de reparatii active cladiri; 

 estimarile privind cresterea numarului de personal specializat, precum și modernizarile in IT vor 
conduce la cresterea productiei, și concomitent a incasarilor incepand cu anul 2019 cu 42% in 
2019 și 51% fata de anul 2014. 

 Se va obtine profit in perioada 2018-2020 care va permite plata unor dividente catre actionari; 
 

FLUXUL DE NUMERAR – PROGNOZAT 2018-2021: 

 

 

Realizat TOTAL

OPERATIUNEA/PERIOADA 2017

trim I trim II trim III trim IV

A ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 

Disponibil la inceputul perioadei din activitatea de 

exploatare
120 144 86 9 48 287 185

A1 Incasari din activitatea de exploatare,  din care : 8.854 1.968 2.054 2.244 2.611 8.878 12.610 13.449 14.022

     Incasari de la clienti Engineering + ADR 5.774 1.358 1.426 1.597 1.837 6.219 9239 9886 10083

     Incasari din chirii 2.143 583 600 618 742 2.543 3214 3374 3712

     Alte incasari generate de exploatare 105 27 28 29 32 116 158 189 227

Credite pe termen scurt 832 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 Plati pentru activitatea de exploatare, din care: 8.830 2.026 2.132 2.205 2.617 8.980 10.391 11.981 12.839

Plati furnizori - materii prime, bunuri si servicii 1.520 310 372 446 456 1.584 2127 2340 2574

Salarii nete personal 1.906 441 540 621 807 2.409 2889 3549 3904

Tichete de masa 90 0 0 36 36 72 150 180 200

Plati aferente salariilor datorate de angajator la Buget 1.697 280 450 450 495 1.675 1387 1704 1874

Plati contracte de mandat, CA 117 29 29 29 29 117 123 129 135

Alte plati Buget consolidat (TVA, esalonare, accesorii/amenzi)1.175 161 165 170 178 675 1135 1205 1199

Plati Taxe locale 213 28 42 63 95 228 256 256 256

Alte plati generate de exploatare 2.112 776 534 390 520 2.220 2.323 2555 2683

Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe profit platit 0 0 0 0 0 0 0 63 13

Flux  de numerar din activitatea de exploatare (A) 144 86 9 48 42 185 2.405 1.469 1.184

B ACTIVITATEA DE INVESTITII

B1 Total intrari de lichiditati din: 17.265 17.265

Aport la capitalul social 0

Incasari din vanzarea de active 17.265 17.265

B2 Total iesiri de lichiditati prin: 13189 13.189 1437 1224 0

Refacerea resursei de personal ENG si ADR 120 120 480 660 0

Achizitii de active ( IT  - Hard si Soft ) + Dotari 1303 1.303 499 419 0

Asigurarea suportului tehnic necesar pentru mentinerea 

certificarilor si autorizatiilor detinute de societate
36 36 145 145

0

Plati pentru modernizari spatii de lucru  Eminescu 2325 2.325 0 0 0

Investitii pentru reparatii minime obligarii la cladirile din 0

   -  IASI 1860 1.860 0 0 0

   -  BUCURESTI - Calea PLEVNEI 2790 2.790 0 0 0

   - SIBIU 930 930 0 0 0

Infintarea unui centru propriu de inspectii ADR(teren constructii, dotari) 3488 3.488 0 0 0

Amenajare Parcare PLEVNEI 337 337 313 0 0

Flux de numerar din activitatea de investitii  (B) 17.265 -13.189 4.076 -1.437 -1.224 0

C ACTIVITATEA DE FINANTARE

Incasari din emisiuni de actiuni

Incasari din contractarea de credite, emisiunea de obligatiuni

Plati privind rascumpararea actiunilor proprii

Plati privind leasingul financiar -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -28,8

Dobanzi si dividente platite 0 -388 -166 -35

Flux de lichiditati din activitatea de finantare -7,2 -7,2 -7,2 -7,2 -28,8 -388 -166 -35

D TOTAL DATORII (furnizori, obligatii Buget, Linia de credit)-3.214

E FLUXUL DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D) -3.070 79 2 17.306 -13.154 4.232 580 79 1.149

F FLUXUL DE NUMERAR CUMULAT -3.070 -2.991 -2.989 14.317 1.162 1.162 1.742 1.820 2.969

Estimat Estimat

2018
2019 2020 20212018
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Evolutia din ce in ce mai accelerata a economiei in ansamblul ei, evolutie sustinuta de aparitia unor 
noi idei de afaceri, a unor noi societati industriale, ne dau increderea in viitorul societatii IPROCHIM. 

Nu sunt putine obstacolele și riscurile și de aceea avem nevoie de sustinere și speram in reactia și 
demersurile facute de actionarii IPROCHIM. 

Este uimitor cate societati apeleaza la serviciile IPROCHIM pentru calitatea proiectelor realizate 
anterior, dar din pacate lucrarile obtinute in urma ofertarii sunt cele mai dificile, pe care alte societati 
de proiectare nu se incumeta să le realizeze datorita riscurilor ce le implica și sumelor mici la care 
se oferteaza, care nu acopera munca și in nici un caz aceste riscuri asumate. 

Astazi proiectele tind sa devina tot mai complicate și mai complexe in toate domeniile de activitate, 
și trebuie un efort sustinut pentru a te mentine in piata. 

Speram ca demersul IPROCHIM de vanzare a unor active pentru a salva societatea și activele sale, 
pentru a avea un centru de proiectare performant in Romania, atat de necesar dezvoltarii industriei 
și productiei de bunuri, va fi inteles și sprijinit. 
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