
































































 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 

 
 
 

S-au întocmit situaţiile financiare la 31.12.2014 pentru: 

Entitate: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 

Judeţul: Ilfov 

Adresa: bd. Eroilor nr. 128, oraş Voluntari 

Număr din registrul comerţului: J40/450/1991 

Forma de proprietate: 11 – regii autonome 

Activitatea preponderentă (cod şi denumire CAEN): 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte 
ştiinţe naturale şi inginerie 

Cod unic de înregistrare: RO2607964 

 

Subsemnatul TOMESCU ROMICĂ, conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, având calitatea de DIRECTOR, îmi asum răspunderea pentru întomirea situaţiilor 
financiare anuale la 31.12.2014 şi confirm următoarele: 

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în 
conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei 
financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 

c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 

 
 

 











Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 
 
 
 
 
 

Note la situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014 
 
 
 
 
Nota 3. Repartizarea profitului 
 
 
 

Propunere 
privind repartizarea profitului net la 31.12.2014 

 
 

Repartizarea profitului net s-a făcut conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind 
repartizarea profitului la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare. 

Repartizarea profitului pentru exerciţiul financiar 2014, este următoarea: 
 

Destinaţia Exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014 
(lei) 

Profit net de repartizat: 7.592.938,84  

   - rezerva legală 247.921,90  

   - vărsăminte la buget din profit 4.080.564,97  

   - surse proprii de finanţare 3.264.451,97  

 
Pentru suma reprezentând participarea salariaţilor la profit a fost constituit provizion pentru riscuri 

şi cheltuieli în sumă de 816.112,99 lei pe seama contului 1518 „Alte provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli”, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 128/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare. Profitul net înregistrat de către institut anterior constituirii provizionului susmenţionat a fost de 
8.409.051,83 lei. 
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NOTE  LA  SITUAŢIILE  FINANCIARE  PENTRU  EXERCIŢIUL  FINANCIAR  ÎNCHEIAT  LA  31.12.2014 

 
 
 
NOTA 4.  ANALIZA  REZULTATULUI  DIN  EXPLOATARE 

 
 

Valori la: Nr. 
crt. 

Indicatorul 
  31.12.2013 31.12.2014 

1 Cifra de afaceri 60.201.112  67.899.306 

2 Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) 60.789.550  62.749.532 

3 Cheltuielile activităţii de bază 45.849.508  48.414.431 

4 Cheltuielile activităţilor auxiliare 9.227.032  9.014.402 

5 Cheltuieli indirecte de producţie 5.713.010  5.320.699 

6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2) -588.438  5.149.774 

7 Cheltuieli de desfacere 0  0 

8 Cheltuieli generale de administraţie 0  0 

9 Alte venituri din exploatare 1.026.995  4.097.969 

10 Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) 438.557  9.247.743 

 

 
 







Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 
   
   
   
 

Note explicative la situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014 
   
 
 
Nota 6. Politici contabile 
   
   
 
Bazele contabilităţii 
   

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (ICAS) 
efectuează înregistrările contabile în lei (RON) şi întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu 
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte 
componentă a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor publice nr.1752/2005. Situaţiile financiare se bazează pe înregistrările efectuate 
conform principiului continuităţii activităţii pe baza costurilor istorice. 
   
Numerar şi echivalent numerar 
   

ICAS consideră toate instrumentele financiare care au o scadenţă de 3 luni sau mai puţin, ca fiind 
echivalent de numerar.   
   
Creanţe şi furnizori  
   

Creanţele şi furnizorii sunt înregistrate la valoarea lor nominală. Creanţele sunt evidenţiate la 
valoarea estimată realizabilă prin constituirea unui provizion pentru creanţe incerte. Creanţele îndoielnice  
se trec pe cheltuieli în anul în care au fost identificate. 
   
Stocuri   
   

ICAS utilizează metoda costului mediu ponderat în tratamentul de bază, iar calculul se 
efectuează lunar. Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Costurile 
produselor finite şi producţiei în curs de execuţie includ cheltuieli cu materialele, cu salariile şi costurile 
indirecte. Acolo unde este necesar pentru stocurile uzate moral, cu mişcare lentă şi cu defecte, se 
constituie provizioane pentru depreciere. 
   
Imobilizări corporale şi imobilizări în curs 
   

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cursul istoric minus amortizarea acumulată. Activele cu 
valoare mai mică de 2500 lei sau cele cu o durată scurtă de viaţă (obiecte de inventar) sunt trecute pe 
cheltuieli în momentul dării în folosinţă şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a mijloacelor fixe. 
Renovările semnificative (modernizările) sunt capitalizate dacă acestea duc la extinderea duratei de viaţă 
a respectivelor active sau măresc semnificativ capacitatea acestora de a genera venituri. Cheltuielile de 
întreţinere, reparaţii şi renovări nesemnificative, sunt cele care de regulă readuc mijlocul fix la starea 
normală de funcţionare.  
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Note explicative la situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014 
 
 
 
Nota 7. Informaţii privind acţiuni şi obligaţiuni 
 
 
 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” nu are patrimoniul 
împărţit în titluri de valoare. 
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Nota 10. Alte informaţii 
 
 

a) Informaţii generale 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”(ICAS) este 

persoană juridică română de drept public, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniştrii nr. 561/1933 
(M.O. nr. 115/22.05.1933), în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Ion 
Ionescu-Şişeşti” şi în structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 

ICAS funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Sediul principal se 
află în oraşul Voluntari, bd. Eroilor nr. 128, judeţul Ilfov, CUI 2607964, atribut fiscal RO şi desfăşoară 
activitate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul silviculturii şi al 
disciplinelor conexe, prin participare la elaborarea strategiilor de dezvoltare din domeniul silviculturii, 
realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale programelor naţionale de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, realizarea unor obiective din programe internaţionale încheiate direct 
sau în colaborare cu parteneri din alte ţări, implementarea rezultatelor cercetării din domeniul silviculturii 
şi economiei forestiere a României. 

În ultimii ani ICAS a avut o dublă subordonare, aflându-se: 
 în structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva ca unitate cu personalitate juridică (potrivit 

anexei nr. 3 la HG nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva); 
 în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale de la 30.04.2013 până la data de 21.01.2015 

(potrivit anexei 6b a HG nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale); 

 în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) (potrivit anexei 
nr. 3a a HG nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare) începând cu 23.01.2015. 

Institutul  este auditat de firma S.C. Elite Consulting SRL iar onorariul plătit este cel stabilit în 
clauzele contractuale. 

Valoarea ratelor de leasing financiar plătite în cursul anului 2014 este în sumă de 4.526,67 euro. 
Dobânda aferentă perioadei viitoare pentru contractul de leasing financiar este evidenţiat ca şi cheltuială 
în luna respectivă. 
 

b) Conversia sumelor exprimate în monedă străină 
Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului se efectuează în conturi deschise la bănci. În 

limitele celor stabilite de Banca Naţională a României, pentru necesităţi curente, institutul poate efectua 
operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria proprie. Operaţiuni de încasări şi plăţi cu 
străinătatea se vor efectua prin unităţile bancare. 

Tranzacţiile în valută sunt înregistrate la cursul de schimb valabil la data încheierii tranzacţiilor: 
câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea acestor tranzacţii şi din conversia activelor şi pasivelor 
monetare exprimate în monedă străină sunt evidenţiate în contul de profit şi pierdere. Aceste solduri sunt 
convertite în lei, la cursul oficial de schimb de la data bilanţului, publicat de Banca Naţională a României, 
iar rezultatele sunt incluse în cheltuielile sau veniturile perioadei la care se referă. 
 

c) Informaţii referitoare la impozitul pe profit 
În exerciţiul financiar 2014, institutul a înregistrat profit net în valoare de 7.592.939 lei. 

 
Venituri din exploatare 72.813.387 
Cheltuieli de exploatare 65.391.867 
Rezultat din exploatare 7.421.520 
Venituri financiare 234.079 
Cheltuieli financiare 61.334 
Rezultat financiar 172.745 
Venituri extraordinare 0 
Cheltuieli extraordinare 1.326 
Rezultat extraordinar -1.326 
Rezultat 7.592.939 
Elemente similare veniturilor 0 
Elemente similare cheltuielilor 0 



Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor 7.592.939 
Amortizare fiscală 2.609.961 
Rezervă legală deductibilă 247.922 
Alte sume deductibile 0 
Total deduceri 2.857.883 
Venituri din dividende 0 
Alte venituri neimpozabile 71.511 
Total venituri neimpozabile 71.511 
Profit/pierdere 4.663.545 
Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat 1.826.223 
Accesorii, dobânzi de întârziere, amenzi şi penalităţi de întârziere datorate către 
autorităţile române sau străine 1.400.192 
Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege 0 
Cheltuieli de sponsorizare 9.206 
Cheltuieli cu amortizarea contabilă 2.621.217 
Cheltuieli cu provizioanele şi cu rezervele care depăşesc limita prevăzută de lege 816.113 
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile 0 
Alte cheltuieli nedeductibile 134.935 
Total cheltuieli nedeductibile 6.807.886 
Total profit impozabil 11.471.431 
Impozit aferent profitului 1.835.429 
Sume reprezentând sponsorizări, în limita prevăzută de lege 9.206 
Impozit pe profit anual 1.826.223 

 
 
 

d) Cifra de afaceri 
 

Cifra de afaceri în suma de 67.899.306 lei este structurată, după cum urmează: 
 

1  Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică 42.011.617 

2  Producţie silvică 24.318.801  
3  Servicii de administrare şi pază păduri private 797.697  
4  Alte activităţi conexe  771.191  

 

 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

  

 
 
 
 
 
 

RAPORT  DE  GESTIUNE  ÎNTOCMIT  PE  BAZA  BILANŢULUI  CONTABIL   
LA  DATA DE  31.12.2014 

 
 
 

Analiza realizării prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli: 
 

 Nr.crt. Indicatori  2013 2014 % 
1  Venituri totale, din care: 61.446 73.047 118,88
2  Venituri din exploatare, din care: 61.228 72.813 118,92
3  Cifra de afaceri 60.201 67.899 112,79
4  Ale venituri de exploatare 1.027 4.914 478,48
5  Venituri financiare 218 234 107,34
6  Venituri extraordinare 0 0  
7  Cheltuieli totale, din care: 61.409 65.455 106,59
8  Cheltuieli de exploatare, din care: 61.296 65.392 106,68
9  Cheltuieli materiale 5.892 5.654 95,96
10  Cheltuieli cu energia şi apa 839 738 87,96
11  Cheltuieli cu personalul, din care: 33.948 36.822 108,47
12  Cheltuieli cu salariile 24.975 27.537 110,26
13  Cheltuieli cu protecţia socială 7.630 7.935 104
14  Alte cheltuieli cu personalul, din care: 1.342 1.350 100,6
15  Tichete de masă 1.342 1.350 100,6

16 
 Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi 
necorporale 3.107 2.632 84,71

17  Alte cheltuieli de exploatare, din care: 17.511 18.773 107,21
18  Cheltuieli de protocol 63 56 88,89
19  Cheltuieli de reclamă şi publicitate 0 0  
20  Cheltuieli de sponsorizare 0 9  
21  Cheltuieli financiare 108 61 56,48
22  Cheltuieli extraordinare 4 1 25
23  Profit brut 544 9.418 1731,25
24  Impozit pe profit 506 1.826 360,87
25  Profit net 38 7.592 19978,95
26  Număr mediu de personal 882 885 100,34
27  Productivitatea muncii / salariat  68.255 76.722 112,4
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Din analiza indicatorilor de mai sus rezultă că veniturile au crescut cu 18,88% faţă 

de anul 2013, iar cheltuielile au crescut cu 6,59% faţă de anul precedent. 
 
La finele anului 2014 s-au înregistrat pierderi la cinci subunităţi, după cum urmează: 
 

nr.crt. subunitatea rezultatul net 
1 Bărăgan -77.433,45 
2 Bistriţa 692.771,38 
3 Braşov 1.049.306,87 
4 Caransebeş 1.588.563,59 
5 Craiova 442.137,81 
6 Câmpulung -333.810,34 
7 Focşani 84.290,69 
8 Lechinţa -575.369,62 
9 Mihăeşti 1.631.809,34 
10 Oradea 498.121,78 
11 Piteşti  655.308,73 
12 Roman 1.090.103,17 
13 Săcele 1.190.300,87 
14 Timişoara -1.049.552,68 
15 Tomnatic 3.221.906,94 
16 Vidra 551.069,41 
17 Voluntari -3.066.590,48 
 I.C.A.S. 7.592.938,84

 
Cifra de afaceri realizată de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 

Silvicultură „Marin Drăcea” în anul 2014 a fost de 67.899.306,00 lei, repartizată pe 
următoarele activităţi: producţie – 25.726.329,96 lei, cercetare – 11.454.785,38 lei, 
amenajare şi proiectare de investiţii – 24.623.884,63 lei, inventar forestier naţional – 
6.094.306,03 lei. 

 
Rata rentabilităţii = profit brut / cifra de afaceri * 100 
 
Rata rentabilităţii veniturilor pe anul 2013 = 544.313 / 60.201.112 * 100 = 0,90% 
Rata rentabilităţii veniturilor pe anul 2014 = 9.419.162 / 67.899.306 *100 = 13,87% 
Rata rentabilităţii veniturilor a crescut de la 0,90% în 2013 la 13,87% în 2014 

datorită creşterii impozitului pe profit. Rata rentabilităţii veniturilor caracterizează eficienţa 
exerciţiului financiar. Veniturile se împart în trei categorii: de exploatare, financiar şi 
extraordinare, preponderente fiind veniturile de exploatare. 

 
Rata rentabilităţii costurilor = profitul brut / total cheltuieli * 100 
 
Rata rentabilităţii costurilor pe anul 2013 = 544.313 / 61.408.515 * 100 = 0,89% 
Rata rentabilităţii costurilor pe anul 2014 = 9.419.162 / 65.454.528 * 100 = 14,39% 
Rata rentabilităţii costurilor înregistrează o creştere de la 0,89 în anul 2013 la 14,39 

în anul 2014. 
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Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale = profit net / cifra de 
afaceri * 100 
 

Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale pe 2013 = 37.738 / 60.201.112 
* 100 = 0,06% 
Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale pe 2014 = 7.592.939 / 67.899.306 * 
100 = 11,18% 

Indicatorul de profitabilitate a rentabilităţii comerciale înregistrează o creştere de 
11,18%, institutul obţinând un profit net de 7.592.939 lei, cu 7.555.201 lei mai mare decât 
în anul precedent. 

La finele anului 2014 s-a înregistrat creşterea valorii soldului clienţilor neîncasaţi de 
la 9.853.910,34 lei la începutul anului, la 12.290.273,23 lei, din care 11.110.401,55 lei 
(90,4%) fiind în termen. 

Repartizarea profitului net s-a făcut conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 
privind repartizarea profitului la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare. 

Repartizarea profitului pentru exerciţiul financiar 2014, este următoarea: 
 

Destinaţia Exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014 
(lei) 

Profit net de repartizat: 7.592.938,84  

   - rezerva legală 247.921,90  

   - vărsăminte la buget din profit 4.080.564,97  

   - surse proprii de finanţare 3.264.451,97  

 
Pentru suma reprezentând participarea salariaţilor la profit a fost constituit provizion 

pentru riscuri şi cheltuieli în sumă de 816.112,99 lei pe seama contului 1518 „Alte 
provizioane pentru riscuri şi cheltuieli”, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
128/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Profitul net înregistrat de către institut 
anterior constituirii provizionului susmenţionat a fost de 8.409.051,83 lei. 

Pentru îmbunătăţirea indicatorilor economico-financiari ai institutului se va avea în 
vedere următoarele: 

- reducerea cheltuielilor şi încasarea în termen a clienţilor pentru asigurarea 
lichidităţilor necesare plăţii eşalonării datoriilor la bugetul consolidat de stat, datorii 
acumulate în timpul fostei echipe manageriale; 

- îmbunătăţirea controlului tehnic gestionar şi al controlului financiar preventiv 
pentru a se asigura o gestionare eficientă a patrimoniului; 

- respectarea normelor autorităţii centrale de silvicultură privind vânzarea de masă 
lemnoasă; 

- reducerea stocurilor la toate categoriile la strictul necesar; 
- identificarea de noi resurse pentru susţinerea productivităţii muncii în condiţiile în 

care suprafeţe din fondul forestier sunt retrocedate; 
- reducerea investiţiilor inoportune în condiţiile în care datoriile la bugetul consolidat 

de stat urmează a fi plătite eşalonat până în anul 2018. 
 

 



MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 
Index încărcare: 72650388 din 29.05.2015 
Aţi depus un formular tip S1002  cu numărul de înregistrare INTERNT-72650388-2015 din data de
29.05.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014,  pentru CIF: 2607964
 

Nu există erori de validare.
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