
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

Privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj 

la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a 

Acționarilor situațiile financiare ale anului 2019 și descărcarea de gestiune a 

administratorilor și administratorului executiv – director general pentru anul 

2019 
 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare  nr. 382/03.04.2020 al SC Parc - Turism 

SA, raportul de specialitate al Direcției Economice nr.15067/11.05.2020, raportul 

Serviciului juridic nr. 15648/15.05.2020, precum si avizul comisiilor de specialitate,  

 în baza art. 111 alin. 1 şi alin. 2, lit. a şi d, art. 125 alin. 1 din Legea nr. 

31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a art. 55 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. 

a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism 

S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor următoarele documente: 

 - Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2019, conform 

anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

 - Descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului executiv – 

director general pentru anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 

Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul de 

Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 2, 3 și 4. 

 Art. 2 – Direcțiile Consiliului Județean Dolj, împuterniciții Județului Dolj și 

S.C. Parc – Turism S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

 Nr. _______      Adoptată la data de ______ 2020 

 

 PREȘEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

    AL JUDEȚULUI, 

 

        ION PRIOTEASA          ANDA NICOLAE 



SC PARC – TURISM SA 

NR.  382/03.04.2020 

           APROBAT 

       PREȘEDINTE, 

            ION PRIOTEASA 

 

 

 

 

REFERAT 

de aprobare a Proiectului de hotărâre 

privind  mandatarea împuterniciților Județului Dolj 

la SC Parc – Turism SA pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor 

situațiile financiare ale anului 2019 și descărcarea de gestiune a 

administratorilor 

și administratorului executiv – director general pentru anul 2019   

 

 

 

 SC Parc-Turism SA solicită Consiliului Județean Dolj împuternicirea 

reprezentanților mandatați ai Consiliului Județean Dolj în vederea aprobării în 

Adunarea Generală a Acționarilor a următoarelor documente: 

 - Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2019, conform 

anexei nr. 1, 

 - Descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului executiv – 

director general pentru anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 

Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul de 

Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 2, 3 și 4. 

 

PARC - TURISM S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 

numărul J16/445/1999, având cod unic de înregistrare nr. RO 11940770. 

Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, având ca  obiect  de  activitate alimentaţie 

publică şi prestaţii  hoteliere  şi  se  realizează  prin  unităţile  Restaurant  Flora, 

Restaurant  Parc  şi  Hotel  Parc și este autofinanțată sută la sută. 

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, societatea a fost administrată de un 

Consiliu de Administraţie  numit  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Dolj  nr. 

121/25.05.2017. Conducerea  societăţii, prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr. 12/01.08.2017, a  fost  delegată  unuia  dintre  administratori, acesta  devenind  

astfel  administrator  executiv  şi  director  general, respectiv domnul Răducănoiu 

Constantin.  

Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe, potrivit prevederilor 

Legii 31/1990 republicată, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de 

Adunarea Generală a Acţionarilor privind dezvoltarea şi modernizarea activităţii 



societăţii, pe baza  programului propus pentru anul 2019, execuţia bugetului de 

venituri şi a programului de investiţii şi reparaţii aprobate. 

Măsurile şi deciziile luate au vizat toate activităţile desfăşurate în societate, 

respectiv activitatea de cazare, alimentaţie publică, investiţională şi de reparaţii, 

resurse umane, activitatea economico-financiară.  

 Capitalul social subscris şi vărsat la data de 31.12.2019 este de 10.315.755 lei, 

reprezentând 76413 acţiuni, la o valoare nominală de 135,00 lei/acţiune, fiind deținut 

de acționari astfel: 

- Consiliul Județean Dolj, persoană juridică de drept public, care exercită 

drepturile ce decurg în calitate de acționar , în numele Județului Dolj – deține 

un număr de 76405 acțiuni, cu valoarea nominală de 135 lei/acțiune și o 

valoare totală de 10.314.675 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social 

subscris și vărsat. 

- Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA – deține un număr de 8 

acțiuni, cu o valoare nominală de 135 lei/acțiune și o valoare totală de 1080 lei, 

reprezentând 0,01 % din capitalul social subscris și vărsat. 

 

Activitatea  economico-financiară 

 În  ceea  ce  priveşte  anul  2019,  societatea  şi-a  desfăşurat  activitatea  în  

baza  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 

2/30.04.2019 și a Planului de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 

5/05.07.2017. 

 Situaţiile financiare aferente anului 2019 au fost întocmite în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare consolidate și OMFP 3781/07.01.2020 privind principalele aspecte legate 

de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile 

anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 

Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile.  

 Exprimată  în  cifre, situaţia  economico-financiară  la  finele  anului  2019, se  

prezintă  după  cum  urmează: 

Nr. 

crt. 
Explicaţii 

Prevederi  

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare 

% 

1 Venituri  din  exploatare 3403000 3410989 100,23 

2 Cheltuieli  din  

exploatare 

3275000 3440043 105,04 

 Profit / pierdere 128000 -29054 - 

3 Venituri  financiare 10000 29653 296,53 

4 Cheltuieli  financiare - - - 

 Profit / pierdere 10000 29653 296,53 

5 Venituri  totale 3413000 3440642 100,81 



6 Cheltuieli  totale 3275000 3440043 105,04 

 Profit  brut / pierdere 138000 599 0,43 

7  Impozit  specific/profit 111000 110808 99,83 

 Profit  net / pierdere 27000 -110209 - 

 

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din  

alimentaţie  publică în sumă de 2499101 lei cu un procent de 72,63 %, urmate de cele  

din  prestări  servicii  (cazare, comisioane, chirii, taxă  parcare, etc.)  în valoare 

911888 lei  cu  un  procent  26,50 %. 

 Totodată, au  fost  înregistrate venituri financiare în sumă de 29653 lei care 

provin din  dobânzile încasate la disponibilităţile băneşti din conturile de la  bănci  în 

sumă de 21043 lei, precum  şi  de  reducerile  financiare  (discount-uri)  acordate  de  

furnizorii de materii  prime,  materiale  şi  mărfuri  în  valoare  de 8610 lei. 

 În  ceea  ce  priveşte  cheltuielile, în  structură, ponderea  este  dată de  

cheltuielile cu  stocurile în  sumă  de  1728895 lei (materiale, obiecte de inventar = 

157217 lei; utilităţi (energie, apă, gaze naturale, salubritate) = 240332 lei; costul  

mărfurilor = 1331346 lei), cu  un  procent  de  50,26 %, urmate  de  cheltuielile  cu   

personalul  în  sumă  de 1235136 lei  cu  un  procent  de 35,90 %. 

 Comparând indicatorii programaţi cu cei realizaţi, pe anul 2019 se  constată că,  

la capitolul  venituri, acestea  au  fost  realizate  în  procent  de 100,81 %, cu  o  

creştere  de  27642 lei, iar  la  cel  de  cheltuieli  în  procent  de 105,04 %, cu o 

creștere de 165043 lei, rezultând un profit brut de 599 lei,  faţă de  profitul  programat, 

în  sumă  de 138000 lei cu procentul de 0,43%. 

În conformitate cu prevederile Legii 170/2016 privind impozitul specific 

unor activități și OMFP nr. 264 / 2017 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a acestei legi, pentru anul 2019, Parc – Turism SA a datorat 

bugetului de stat un impozit în valoare de 110808 lei, din care: 

- semestrul I – 2019   55404 lei 

- semestrul II – 2019    55404 lei 

In structură, pe feluri de activități, calculul acestuia se prezintă după cum 

urmează: 

I. Complex Hotelier: Hotel-Restaurant Parc  

Cod CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare   24840 

lei 

II. Terasă Restaurant Parc  

Cod CAEN 5610 – Restaurante       16254 

lei 

III. Bar de zi Restaurant Parc 

Cod CAEN 5630 – Baruri si alte activități de servire a băuturilor   6399 

lei 

IV. Restaurant Flora 



Cod CAEN 5610 – Restaurante      63315 

lei  

Determinarea acestui tip de impozit a avut la bază o serie de coeficienti și 

variabile în funcție de rangul localității – pol de creștere, suprafață utilă, 

sezonalitate, număr de stele pentru activitatea de cazare. 

 Urmare acestei cheltuieli cu impozitul specific, la sfârșitul anului 2019 se 

înregistrează o pierdere contabilă netă în sumă de 110209 lei care se va recupera 

în anii următori din rezultatele financiare favorabile, conform prevederilor art. 

1 lit. c din OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile 

naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

precum și la regiile autonome. 

 Pe lângă existența impozitului specific trebuie să arătăm faptul că în anul 

2019 față de 2018, fondul de salarii a crescut cu 93783 lei ca urmare a creșterii 

salariului minim. 

O altă cauză a nerealizării profitului brut o constituie și realizarea 

investițiilor la Hotel – Restaurant Parc. Astfel, restaurantul a fost închis 3 luni 

cât a durat modernizarea acestuia și a grupurilor sanitare. Nici hotelul nu a 

funcționat la întreaga capacitate pe o perioadă de 3 luni ca urmare a  

modernizării holului, casei scărilor și camerelor de la etajul I, care reprezintă, 

practic, o treime din locurile de cazare. 

În  ceea  ce  priveşte  încadrarea  în  limitele  maximale  de  deductibilitate  a  

unor  cheltuieli  stabilite  prin  Legea  nr. 227/2015 privind  Codul  Fiscal,  Legea  

bugetului  de  stat  pe  anul  2019  şi  a  contractului  colectiv  de  muncă,  situaţia  se  

prezintă  astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire  cheltuială 

Limita  maximă  

conform  legislaţiei 

Sumă  angajată 

lei 

1   Cheltuieli  sponsorizare - - 

2   Cheltuieli  de  protocol - - 

3   Cheltuieli  sociale 20200 19388 

 Notă: Cheltuielile  cu  acţiunile  sociale  au  avut  următoarele  destinaţii: 

- sume în bani acordate copiilor minori cu ocazia sărbătorilor de iarnă  2400 lei 

- ajutor de înmormântare         9688 lei 

- sume acordate salariatelor/salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie / Paști 7300 lei 

 

Obligaţii, debite  şi  creanţe 

 Obligaţiile fiscale aferente lunii decembrie 2019, cu termen de decontare, 

conform legislaţiei  în vigoare, în luna ianuarie 2020, în valoarea totală de 98582 lei  

au fost achitate integral  la  termenele  scadente. 

Datoriile  faţă  de  furnizori, din  activitatea  curentă  de  exploatare, la  

31.12.2019   în  sumă  de  36567 lei,  se  prezintă  astfel : 

  - utilităţi        36270 lei 

  - alte  plăţi            297 lei 



 Precizăm  că  aceste  obligaţii  curente  au  fost  achitate  în  conformitate  cu  

termenele  stabilite  prin  contracte  sau  menţionate  pe  facturi. 

 Pentru  creanţele comerciale, în  sumă  de 35250 lei, cu excepţia celor 

prezentate la capitolul litigii, precizăm  că  acestea  reprezintă  clienţi  curenţi, 

rezultaţi  din  facturarea  contravalorii  serviciilor  prestate, aferente  lunii decembrie 

2019 şi au fost încasate la termenele scadente. 

  

Indicatorii de performanță financiari  și nefinanciari pentru anul 2019 

În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2020 și a 

bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2019 au fost programați și s-au realizat 

indicatori de performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Programat 

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare 

% 

I. Indicatori financiari 

1 Venituri totale (lei) 3413000 3440642 100,81 

2 Cheltuieli totale (lei) 3275000 3440043 105,04 

3 Profit brut (lei) 138000 599 0,43 

4 Număr mediu personal 60 33  

5 Productivitatea muncii pe total pers. mediu 56717 103363 182,24 

6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 960 1000 104,17 

II. Indicatori nefinanciari 

1 Media de apreciere pe booking.com-

minim 

8,3 8,6 103,61 

2 Număr turiști cazați - peste 10400 12715 122,26 

3             Din care străini - peste 1200 1971 164,25 

4 Grad de ocupare/cameră - peste 60 81 135 

  

 Din analiza datelor prezentate rezultă că nu toți indicatorii de performanță 

financiari au fost realizați în totalitate, fapt pentru care nu se poate acorda 

remunerația variabilă administratorilor neexecutivi. 

 Față de această situație menționăm ca remunerația lunară brută a directorului 

general – administrator executiv a fost diminuată în perioada 01.05.2019 – 

31.12.2019 cu un procent de 12%pe lună (1440 lei) conform Deciziei nr. 

19/23.04.2019, ratificată de către Consiliul de Administrație al Parc – Turism SA. 

 

 Investiţii, dotări  cu  obiecte  de  inventar   

 A. Investiţii            878490 

lei 

•  Amenajare si modernizare hol intrare Hotel Parc + Amenajare 

apartamente (106 și 108); camerele 105 și 113 și camerele 

683487 



101÷104:109÷115 + Amenajare și modernizare sală mese 

Restaurant Parc + Amenajare și modernizare hol intrare Restaurant 

Parc și grupuri sanitare și dotările aferente la 30 iunie 2019 

•  Amenajare și modernizare grupuri sanitare Restaurant Flora 11591 

•  Autoutilitară Dacia Dokker 52475 

•  Sistem calcul informatic 3389 

•  Dotări 127548 

 B. Dotări cu obiecte de inventar         11310 

lei  

 

 Resurse umane 

La sfârșitul anului 2019,  Parc – Turism  S.A. a avut  un  număr  de 37 salariaţi, 

din care 34 salariați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 3 

salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată cu timp parțial de muncă.  

 Sub  aspectul  pregătirii, din  totalul  de  salariaţi  cu  contract  de  muncă , 

situaţia  se  prezintă  astfel: 

- 12 persoane  cu  studii  superioare,  

- 23 persoane  cu  studii  medii,  

-  2  persoane  necalificate 

Precizăm că în anul 2019 personalului nu i s-au acordat creşteri salariale, cu 

excepţia persoanelor care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la salariul de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 

 Sistemul  integrat  de  management  al  calităţii  şi  siguranţei alimentului  

şi  a  sistemului  de  control  intern  managerial 

În luna mai 2019 s-a efectuat, conform contractului încheiat cu SRAC – CERT 

SRL Bucureşti, auditul de supraveghere și recertificarea la sistemul integrat  ISO  

9001 - 2015  şi  ISO  22000 - 2005. 

S-a  constatat  buna  funcţionare  a  sistemului  şi  respectarea  tuturor  

cerinţelor  standardelor implementate. Nu  au  existat  reclamaţii  de  la  clienţi, iar  

evaluarea  satisfacţiei  clienţilor  s-a  ridicat  la  un  nivel  înalt. Aceste  rezultate  au  

determinat  o  creştere  a  competitivităţii  Parc - Turism  S.A.  Craiova  şi  a  şanselor  

sale  de  succes  în  mediul  concurenţial  actual. 

În  cadrul  societăţii  există  implementat  un  sistem  de  control  intern  

managerial, care  este  prezent  pe  toate  palierele  de  activitate  ale  societăţii  şi  se  

manifestă  sub  forma  autocontrolului, controlului  în  lanţ  şi  a  controlului  ierarhic. 

Atribuţiile  controlului  intern  managerial  ce  se  exercită  în  societate, fără  

să  se  limiteze  la  acestea, sunt: 

- examinarea  legalităţii, regularităţii  şi  conformităţii; 

- supravegherea  funcţionării  sistemelor  de   fundamentare  a  deciziei, 

planificării, prognozării  şi  organizării  şi  coordonării; 



- evaluarea  eficienţei  şi  eficacităţii  cu  care  sistemele  de  conducere  şi  de  

execuţie, la  nivelul  societăţii, utilizează  resursele  financiare, umane  şi  

materiale  pentru  îndeplinirea  obiectivelor  şi  obţinerea  rezultatelor  

stabilite. 

 

Litigiile  societăţii 

 La data de 31.12.2019, Parc – Turism SA se înregistrează cu următoarele 

creanţe litigioase: 

1. Fotbal Club Universitatea Craiova, dosar 12049/63/2007, Tribunalul Braşov, 

Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, pentru suma de 

14049 lei, reprezentând prestaţii de alimentaţie publică şi cazare conform 

contractului  de  prestări  turistice  nr. 831/06.08.2013, respectiv  factura  

seria  PTCVF  nr. 0015384/12.08.2013, pentru care s-a procedat ulterior la 

înscrierea în Tabelul suplimentar al creditorilor Fotbal Clubului 

Universitatea Craiova. 

2. CFR IRLU Bucureşti, dosar 28428/3/2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VII-a Civilă, pentru suma de 440 lei, reprezentând servicii de cazare 

conform facturii seria PTCVF nr. 0009220/30.06.2014, pentru care s-a 

solicitat înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere de 

creanţe. 

3. Perfect Tour SRL București, dosar 15349/3/2016, Tribunalul București, 

Secția a VII-a Civilă, pentru suma de 1358 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor seria PTCVF nr. 011698/07.12.2015, seria PTCVF nr. 

011549/18.12.2015 și seria PTCVF nr. 011580/28.12.2015 constând în 

servicii de cazare și alimentație publică, a fost depusă la începutul anului 

2017, cererea de înregistrare a creanțelor în tabelul preliminar. 

 Menţionăm că aceștia se află în procedura de insolvenţă, iar debitele 

respective sunt publicate in buletinele procedurilor de insolventa. 

4. Dosar nr. 19727/215/2017, Judecătoria Craiova, obiect: Hotărâre pentru 

recuperarea cheltuielilor în cuantum de 242,76 lei ce reprezintă obligarea 

pârâtului Constantinescu Victor Cristian la plata dobânzii debitului (de 

2950 lei) în sumă de 31,26 lei și 211,50 lei taxă de timbru. Societatea Parc-

Turism SA a solicitat completarea acestei hotărâri și cu suma de 450 lei + 

TVA, onorariu de avocat, fiind admisă cererea noastră. La această dată 

suntem în procedura de executare a debitorului. 

5. Dosar nr. 10696/63/2014* în care Parc – Turism SA Craiova, UAT Dolj, 

Președintele Consiliului Județean Dolj și Consiliul Județean Dolj au 

calitatea de intimat în proces cu Gruia Ionel în calitate de apelant la Curtea 

de Apel Craiova. Apelantul solicită o suprafață de 505 mp teren în incinta 

Parc – Turism SA Craiova conform Legii nr. 10/2001. Prin strămutarea 

dosarului la Curtea de Apel Timişoara – Dosar nr. 1204/54/2018,  prin 



Sentinţa civilă nr. 104/2019 – definitivă - s-a respins contestaţia în anulare  

declarată de contestatorul Gruia Ionel impotriva Deciziei civile nr 1484 din 

17.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. 

10696/63/2014*. 

În prezent, dosarul 10696/63/2014*/a2.1 se află  pe rolul Înaltei Curți de 

Casație și Justiție,  în urma recursului declarat de reclamant împotriva 

încheierii nr. 43/2018 pronunțată la 12.06.2018 de Curtea de Apel Craiova, 

prin care a fost respinsă cererea formulată de acesta, de recuzare a 

completului de judecată, iar termenul acordat inițial pentru data de 26 

martie 2020 a fost preschimbat din oficiu de instanță pentru data de 

28.05.2020. 

6. Dosar nr. 852/54/2017, în recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție în care 

Parc – Turism SA Craiova are calitatea de reclamant iar Ministerul 

Finanțelor Publice și Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova are 

calitatea de pârât, privind anulare act administrativ și obținerea cheltuielilor 

de judecată. 

Curtea de Apel Craiova a dat câștig de cauză Parc – Turism SA Craiova, s-

a judecat recursul formulat de pârâte la ICCJ, societatea a solicitat 

comunicarea un certificat din care să rezulte că prin Decizia nr. 937/2020 

pronunțată la data de 18.02.2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție a fost 

respins recursul declarat de pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Craiova, în numele și pentru Ministerul Finanțelor Publice, ca 

nefundat, hotărârea este definitivă. 

7. Dosar nr. 312/54/2018*, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția 

Contencios și Administrativ, recurs anulare act administrativ ANAF, 

intimat Parc – Turism SA. 

Urmează a fi soluționat recursul formulat de reclamant împotriva Sentinței 

nr. 536/05.12.2018, pronunțată de către Curtea de Apel Craiova, termen de 

judecată 15.06.2021. 

 Din Raportul de audit statutar întocmit de auditorul independent S.C. CIEL 

AUDIT CONSULTING S.R.L. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 

2019 la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova rezultă că situațiile financiare oferă o 

imagine fidelă cu privire la poziția financiară a S.C. Parc – Turism S.A. la data de 

31.12.2019, precum și la performanța sa finciară și fluxurile sale de trezorerie 

aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare împuternicirea 

reprezentanților mandatați ai Județului Dolj la SC Parc-Turism SA pentru a aproba în 

Adunarea Generală a Acționarilor următoarele documente:  

 - Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2019, 



 - Descărcarea descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului 

executiv – director general pentru anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de 

Consiliul de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul 

de Nominalizare și Remunerare. 

Anexam Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/23.03.2020 și Proiectul 

de hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 
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CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ  

Nr. 15067 / 11.05.2020    

     

                    

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 

Judeţului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală 

a Acţionarilor situațiile financiare ale anului 2019 și descărcarea de gestiune a 

administratorilor și administratorului executiv – director general pentru anul 

2019  

 

S.C. Parc-Turism S.A., societate pe acţiuni înfiinţată conform Legii nr. 

31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect de  

activitate alimentaţia publică şi prestaţiile hoteliere, a solicitat în temeiul art. 111 din 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare consolidate și OMFP 3781/07.01.2020 privind 

principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a 

raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile şi în 

baza a art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, mandatarea împuterniciţilor 

Judeţului Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Parc-Turism S.A. pentru a 

dezbate şi aproba următoarele documente prevăzute de lege: 

 - Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2019, conform 

anexei nr. 1,  

 - Descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului executiv – 

director general pentru anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 

Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul de 

Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 2, 3 și 4. 

   S.C. PARC - TURISM S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

sub numărul J16/445/1999, având cod unic de înregistrare nr. RO 11940770. 

Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, având ca  obiect  de  activitate alimentaţie 

publică şi prestaţii hoteliere şi se realizează prin unităţile Restaurant Flora, Restaurant  

Parc şi Hotel Parc și este autofinanțată sută la sută. 

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, societatea a fost administrată de un 

Consiliu de Administraţie numit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 

121/25.05.2017. Conducerea societăţii, prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr. 12/01.08.2017, a fost delegată unuia dintre  administratori, acesta  devenind  astfel  

administrator executiv şi director general, respectiv domnul Răducănoiu Constantin.  

Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe, potrivit prevederilor 

Legii nr. 31/1990 republicată, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de 



Adunarea Generală a Acţionarilor privind dezvoltarea şi modernizarea activităţii 

societăţii, pe baza programului propus pentru anul 2019, execuţia bugetului de 

venituri şi a programului de investiţii şi reparaţii aprobate. 

Măsurile şi deciziile luate au vizat toate activităţile desfăşurate în societate, 

respectiv activitatea de cazare, alimentaţie publică, investiţională şi de reparaţii, 

resurse umane, activitatea economico-financiară.  

 Capitalul social subscris şi vărsat la data de 31.12.2019 este de 10.315.755 lei, 

reprezentând 76.413 acţiuni, la o valoare nominală de 135,00 lei/acţiune, fiind deținut 

de acționari astfel: 

- Consiliul Județean Dolj, persoană juridică de drept public, care exercită 

drepturile ce decurg în calitate de acționar, în numele Județului Dolj – deține un 

număr de 76.405 acțiuni, cu valoarea nominală de 135 lei/acțiune și o valoare 

totală de 10.314.675 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris și 

vărsat. 

- Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA – deține un număr de 8 

acțiuni, cu o valoare nominală de 135 lei/acțiune și o valoare totală de 1.080 lei, 

reprezentând 0,01% din capitalul social subscris și vărsat. 

Activitatea  economico-financiară 

 În ceea ce priveşte anul 2019, societatea şi-a desfăşurat activitatea în baza  

bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 2/30.04.2019 și a 

Planului de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017. 

 Situaţiile financiare aferente anului 2019 au fost întocmite în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare consolidate și OMFP nr. 3781/07.01.2020 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.  

 Exprimată în cifre, situaţia economico-financiară la finele anului 2019, se  

prezintă după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Explicaţii 

Prevederi  

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare 

% 

1 Venituri  din  exploatare 3.403.000 3.410.989 100,23 

2 Cheltuieli  din  exploatare 3.275.000 3.440.043 105,04 

 Profit / pierdere 128.000 -29.054 - 

3 Venituri  financiare 10.000 29.653 296,53 

4 Cheltuieli  financiare - - - 

 Profit / pierdere 10.000 29.653 296,53 

5 Venituri  totale 3.413.000 3.440.642 100,81 

6 Cheltuieli  totale 3.275.000 3.440.043 105,04 

 Profit  brut / pierdere 138.000 599 0,43 

7  Impozit  specific/profit 111.000 110.808 99,83 

 Profit  net / pierdere 27.000 -110.209 - 



Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din  

alimentaţie publică în sumă de 2.499.101 lei, cu un procent de 72,63 %, urmate de 

cele din prestări servicii (cazare, comisioane, chirii, taxă parcare, etc.) în valoare 

911.888 lei, cu un procent 26,50 %. 

 Totodată, au fost înregistrate venituri financiare în sumă de 29.653 lei care 

provin din dobânzile încasate la disponibilităţile băneşti din conturile de la bănci în 

sumă de 21.043 lei, precum şi de reducerile  financiare (discount-uri) acordate de  

furnizorii de materii prime, materiale şi mărfuri în valoare de 8.610 lei. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile, în structură, ponderea este dată de cheltuielile 

cu stocurile în sumă de 1.728.895 lei (materiale, obiecte de inventar = 157.217 lei; 

utilităţi (energie, apă, gaze naturale, salubritate) = 240.332 lei; costul mărfurilor = 

1.331.346 lei), cu un procent de 50,26%, urmate de cheltuielile cu personalul în  

sumă de 1.235.136 lei cu un procent de 35,90%. 

 Comparând indicatorii programaţi cu cei realizaţi, pe anul 2019 se constată că,  

la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 100,81%, cu o creştere de  

27.642 lei, iar la cel de cheltuieli în procent de 105,04%, cu o creștere de 165.043 lei, 

rezultând un profit brut de 599 lei, faţă de profitul programat, în  sumă de 138.000 lei 

cu procentul de 0,43%. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific 

unor activități și OMFP nr. 264/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a acestei legi, pentru anul 2019, S.C. Parc – Turism S.A. a datorat bugetului 

de stat un impozit în valoare de 110.808 lei, din care: 

- semestrul I – 2019   55.404 lei 

- semestrul II – 2019    55.404 lei 

În structură, pe feluri de activități, calculul acestuia se prezintă după cum 

urmează: 

I. Complex Hotelier: Hotel-Restaurant Parc  

Cod CAEN 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare  24.840 lei 

II. Terasă Restaurant Parc  

Cod CAEN 5610 – Restaurante      16.254 lei 

III. Bar de zi Restaurant Parc 

Cod CAEN 5630 – Baruri şi alte activități de servire a băuturilor  6.399 lei 

IV. Restaurant Flora 

Cod CAEN 5610 – Restaurante      63.315 lei  

Determinarea acestui tip de impozit a avut la bază o serie de coeficienţi şi 

variabile în funcție de rangul localității – pol de creștere, suprafață utilă, sezonalitate, 

număr de stele pentru activitatea de cazare. 

 Urmare acestei cheltuieli cu impozitul specific, la sfârșitul anului 2019 se 

înregistrează o pierdere contabilă netă în sumă de 110.209 lei care se va recupera în 

anii următori din rezultatele financiare favorabile, conform prevederilor art. 1 lit. c 

din OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și 

societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile 

autonome. 

 Pe lângă existența impozitului specific în anul 2019 față de 2018, fondul de 

salarii a crescut cu 93.783 lei ca urmare a creșterii salariului minim. 



O altă cauză a nerealizării profitului brut o constituie și realizarea investițiilor 

la Hotel – Restaurant Parc. Astfel, restaurantul a fost închis 3 luni cât a durat 

modernizarea acestuia și a grupurilor sanitare. Nici hotelul nu a funcționat la întreaga 

capacitate pe o perioadă de 3 luni ca urmare a  modernizării holului, casei scărilor și 

camerelor de la etajul I, care reprezintă, practic, o treime din locurile de cazare. 

În  ceea  ce  priveşte  încadrarea  în  limitele  maximale  de  deductibilitate  a  

unor  cheltuieli  stabilite  prin  Legea  nr. 227/2015 privind  Codul  Fiscal,  Legea  

bugetului  de  stat  pe  anul  2019  şi  a  contractului  colectiv  de  muncă,  situaţia  se  

prezintă  astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire cheltuială 

Limita maximă  

conform legislaţiei 

Sumă angajată 

lei 

1   Cheltuieli sponsorizare - - 

2   Cheltuieli de protocol - - 

3   Cheltuieli sociale 20.200 19.388 

 Notă: Cheltuielile  cu  acţiunile  sociale  au  avut  următoarele  destinaţii: 

- sume în bani acordate copiilor minori cu ocazia sărbătorilor de iarnă  2.400 lei 

- ajutor de înmormântare         9.688 lei 

- sume acordate salariatelor/salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie / Paști 7.300 lei 

Obligaţii, debite  şi  creanţe 

 Obligaţiile fiscale aferente lunii decembrie 2019, cu termen de decontare, 

conform legislaţiei  în vigoare, în luna ianuarie 2020, în valoarea totală de 98.582 lei  

au fost achitate integral la termenele  scadente. 

Datoriile faţă de furnizori, din activitatea curentă de exploatare, la 31.12.2019   

în sumă de 36.567 lei, se prezintă astfel: 

  - utilităţi        36.270 lei 

  - alte plăţi             297 lei 

 Precizăm că aceste obligaţii curente au fost achitate în conformitate cu  

termenele stabilite prin contracte sau menţionate pe facturi. 

 Creanţele comerciale, în sumă de 35.250 lei, cu excepţia celor prezentate la 

capitolul litigii, reprezintă clienţi curenţi, rezultaţi din facturarea contravalorii 

serviciilor prestate, aferente lunii decembrie 2019 şi care au fost încasate la termenele 

scadente. 

 Indicatorii de performanță financiari  și nefinanciari pentru anul 2019 

În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2020 și a 

bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2019 au fost programați și s-au realizat 

indicatori de performanță financiari și nefinanciari, din analiza cărora rezultă că nu 

toți indicatorii au fost realizați în totalitate, fapt pentru care nu se poate acorda 

remunerația variabilă administratorilor neexecutivi. 

 Având în vedere această situație remunerația lunară brută a directorului general 

– administrator executiv a fost diminuată în perioada 01.05.2019 – 31.12.2019 cu un 

procent de 12% pe lună (1.440 lei) conform Deciziei nr. 19/23.04.2019, ratificată de 

către Consiliul de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A. 

 

 

 



 Investiţii, dotări cu obiecte de inventar   

 A. Investiţii           878.490 lei 

•  Amenajare şi modernizare hol intrare Hotel Parc + Amenajare 

apartamente (106 și 108); camerele 105 și 113 și camerele 

101÷104:109÷115 + Amenajare și modernizare sală mese 

Restaurant Parc + Amenajare și modernizare hol intrare 

Restaurant Parc și grupuri sanitare și dotările aferente la 30 

iunie 2019 

683.487 

•  Amenajare și modernizare grupuri sanitare Restaurant Flora 11.591 

•  Autoutilitară Dacia Dokker 52.475 

•  Sistem calcul informatic 3.389 

•  Dotări 127.548 

 B. Dotări cu obiecte de inventar        11.310 lei  

 Resurse umane 

La sfârșitul anului 2019, S.C. Parc – Turism S.A. a avut un număr de 37 

salariaţi, din care 34 salariați cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată și 3 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată cu timp 

parțial de muncă.  

 Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariaţi cu contract de muncă, situaţia se  

prezintă astfel: 

- 12 persoane cu studii superioare,  

- 23 persoane cu studii medii,  

-  2  persoane necalificate 

Precizăm că în anul 2019 personalului nu i s-au acordat creşteri salariale, cu 

excepţia persoanelor care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la salariul de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 Sistemul integrat de management al calităţii şi siguranţei alimentului şi a  

sistemului de control intern managerial 

În luna mai 2019 s-a efectuat, conform contractului încheiat cu SRAC – CERT 

SRL Bucureşti, auditul de supraveghere și recertificarea la sistemul integrat ISO  

9001 - 2015  şi  ISO  22000 - 2005. 

S-a constatat buna funcţionare a sistemului şi respectarea tuturor cerinţelor 

standardelor implementate. Nu au existat reclamaţii de la clienţi, iar evaluarea  

satisfacţiei clienţilor s-a ridicat la un nivel înalt. Aceste rezultate au determinat o  

creştere a competitivităţii Parc - Turism S.A. Craiova şi a şanselor sale de succes în  

mediul concurenţial actual. 

În cadrul societăţii există implementat un sistem de control intern managerial, 

care este prezent pe toate palierele de activitate ale societăţii şi se manifestă sub  

forma autocontrolului, controlului în lanţ şi a controlului ierarhic. 

Atribuţiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, fără să se  

limiteze la acestea, sunt: 

- examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii; 

- supravegherea funcţionării sistemelor de fundamentare a deciziei, 

planificării, prognozării şi organizării şi coordonării; 



- evaluarea eficienţei şi eficacităţii cu care sistemele de conducere şi de  

execuţie, la nivelul societăţii, utilizează resursele financiare, umane şi  

materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite. 

Litigiile  societăţii 

 La data de 31.12.2019, S.C. Parc – Turism S.A. se înregistrează cu următoarele 

creanţe litigioase: 

8. Fotbal Club Universitatea Craiova, dosar 12049/63/2007, Tribunalul Braşov, 

Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, pentru suma de 

14.049 lei, reprezentând prestaţii de alimentaţie publică şi cazare conform 

contractului  de  prestări  turistice  nr. 831/06.08.2013, respectiv  factura  

seria  PTCVF  nr. 0015384/12.08.2013, pentru care s-a procedat ulterior la 

înscrierea în Tabelul suplimentar al creditorilor Fotbal Clubului 

Universitatea Craiova. 

9. CFR IRLU Bucureşti, dosar 28428/3/2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VII-a Civilă, pentru suma de 440 lei, reprezentând servicii de cazare 

conform facturii seria PTCVF nr. 0009220/30.06.2014, pentru care s-a 

solicitat înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere de 

creanţe. 

10. Perfect Tour SRL București, dosar 15349/3/2016, Tribunalul București, 

Secția a VII-a Civilă, pentru suma de 1.358 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor seria PTCVF nr. 011698/07.12.2015, seria PTCVF nr. 

011549/18.12.2015 și seria PTCVF nr. 011580/28.12.2015 constând în 

servicii de cazare și alimentație publică, a fost depusă la începutul anului 

2017, cererea de înregistrare a creanțelor în tabelul preliminar. 

 Menţionăm că aceștia se află în procedura de insolvenţă, iar debitele 

respective sunt publicate in buletinele procedurilor de insolventa. 

11. Dosar nr. 19727/215/2017, Judecătoria Craiova, obiect: Hotărâre pentru 

recuperarea cheltuielilor în cuantum de 242,76 lei ce reprezintă obligarea 

pârâtului Constantinescu Victor Cristian la plata dobânzii debitului (de 

2.950 lei) în sumă de 31,26 lei și 211,50 lei taxă de timbru. S.C. Parc-

Turism S.A. a solicitat completarea acestei hotărâri și cu suma de 450 lei + 

TVA, onorariu de avocat, fiind admisă cererea noastră. La această dată 

debitorul se află în procedura de executare. 

12. Dosar nr. 10696/63/2014* în care S.C. Parc – Turism S.A. Craiova, UAT 

Dolj, Președintele Consiliului Județean Dolj și Consiliul Județean Dolj au 

calitatea de intimat în proces cu Gruia Ionel în calitate de apelant la Curtea 

de Apel Craiova. Apelantul solicită o suprafață de 505 mp teren în incinta 

S.C. Parc – Turism SA Craiova conform Legii nr. 10/2001. Prin strămutarea 

dosarului la Curtea de Apel Timişoara – Dosar nr. 1204/54/2018,  prin 

Sentinţa civilă nr. 104/2019 – definitivă - s-a respins contestaţia în anulare  

declarată de contestatorul Gruia Ionel impotriva Deciziei civile nr 1484 din 

17.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. 

10696/63/2014*. 

În prezent, dosarul 10696/63/2014*/a2.1 se află pe rolul Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, în urma recursului declarat de reclamant împotriva 



încheierii nr. 43/2018 pronunțată la 12.06.2018 de Curtea de Apel Craiova, 

prin care a fost respinsă cererea formulată de acesta, de recuzare a 

completului de judecată, iar termenul acordat inițial pentru data de 26 

martie 2020 a fost preschimbat din oficiu de instanță pentru data de 

28.05.2020. 

13. Dosar nr. 852/54/2017, în recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție în care 

S.C. Parc – Turism S.A. Craiova are calitatea de reclamant iar Ministerul 

Finanțelor Publice și Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova are 

calitatea de pârât, privind anulare act administrativ și obținerea cheltuielilor 

de judecată. 

Curtea de Apel Craiova a dat câștig de cauză S.C. Parc – Turism S.A. 

Craiova, s-a judecat recursul formulat de pârâte la ICCJ, societatea a 

solicitat comunicarea un certificat din care să rezulte că prin Decizia nr. 

937/2020 pronunțată la data de 18.02.2020 de Înalta Curte de Casație și 

Justiție a fost respins recursul declarat de pârâta Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Craiova, în numele și pentru Ministerul 

Finanțelor Publice, ca nefundat, hotărârea este definitivă. 

14. Dosar nr. 312/54/2018*, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția 

Contencios și Administrativ, recurs anulare act administrativ ANAF, 

intimat S.C. Parc – Turism S.A. 

Urmează a fi soluționat recursul formulat de reclamant împotriva Sentinței 

nr. 536/05.12.2018, pronunțată de către Curtea de Apel Craiova, termen de 

judecată 15.06.2021. 

 Din Raportul de audit statutar întocmit de auditorul independent S.C. CIEL 

AUDIT CONSULTING S.R.L. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 

2019 la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova rezultă că situațiile financiare oferă o 

imagine fidelă cu privire la poziția financiară a S.C. Parc – Turism S.A. la data de 

31.12.2019, precum și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie 

aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Faţă de cele prezentate se propune mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj 

la S.C. Parc-Turism S.A. pentru a propune, susţine şi aproba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor situațiile financiare ale anului 2019 și descărcarea de gestiune a 

administratorilor și administratorului executiv – director general pentru anul 2019. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

GABRIEL AFTINESCU 

 

 

                                                                     ÎNTOCMIT, 

CONSTANTIN ŞERBAN  



 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.15.648/15.05.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la SC Parc-Turism S.A. 

să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor  

situațiile financiare ale anului 2019 

și descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului executiv-director general  

pentru anul 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat 

Proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la SC Parc-Turism S.A. să 

voteze în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare ale anului 2019 și descărcarea de 

gestiune a administratorilor și administratorului executiv-director general pentru anul 2019, propus 

de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: Organizarea și funcționarea SC Parc-Turism SA.  

 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de 

hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile art. 113 lit.m), art. 125 alin.(1) și art. 204 din Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(1) 

lit.a), alin (2) lit.d și art. 182 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm 

favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în 

cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de 

Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de 

zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

      Avizat,                                                                                                             Întocmit, 

Director execitiv,        Consilier Juridic, 

  Daiana Stoica              Alin Maria 
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Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 10.315.755

Anexa 1 la Hotărârea 



BILANT
F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

1)



F10 - pag. 3



F10 - pag. 4



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3

(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)



F30 - pag. 4

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5

 



F30 - pag.6

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7



F30 - pag.8



F30 - pag.9

 



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

F40 - pag. 2



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3



  



Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81



SC PARC TURISM SA CRAIOVA

COD FISCAL RO 11940770

Precedent Curent

A 2018 2019

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:

Încasări din vanzari de bunuri si prestari servicii 3563971 3600626

Alte incasari in numerar 55027 56276

Dobanda incasata 22684 13463

Plăţi către furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii 1304558 1670297

Plati catre angajati si in numele anagajatilor 1152728 1329952

Comisione bancare 10473 9563

Impozit  specific  si impozit pe profit 110808 110808

Plati taxe ,impozite locale ,tva, s.a 145410 63536

Alte plati 558407 602528

Numerar net din activităţi de exploatare 359.298 -116.319

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale, 

necorporale si alte active imobilizatePlăţi pentru achiziţionarea de acţiuni

Plăţi pentru dobandirea de imobilizări corporale, 

necorporale si alte active imobilizate 781071 866364

Dividende încasate

Numerar net din activităţi de investiţie -781.071 -866.364

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:

Încasări din emisiunea de acţiuni 764130

Încasări din vanzarea de actiuni 1000

Plati catre proprietari pt.a dobandi su rascumpara 

actiunile societatii

Platile in numerar pt. contracte de leasing financiar

Dividende plătite

Numerar net din activităţi de finanţare 1.000 764.130

Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de 

numerar

-420.773 -218.553

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 

exerciţiului financiar 2.102.007 1.681.234

Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul 

exerciţiului financiar

1.681.234 1.462.681

DIRECTOR GENERAL,

Ec. RADUCANOIU CONSTANTIN Ec. CORMAN DUMITRU 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2019

– lei –

Denumirea elementului

Exerciţiul financiar

CONTABIL SEF,



SC PARC-TURISM SA

CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12

RO 11940770,  J16/445/1999

DENUMIREA ELEMENTULUI SOLD LA INCEPUTUL            CRESTERI         REDUCERI SOLD LA SFARSITUL

EX. FINANCIAR TOTAL DIN CARE PRIN TRANSFER TOTAL DIN CARE PRIN TRANSFER  EX. FINANCIAR

A 1 2 3 4 5 6

Capitalul subscris (+) 9.551.625 764.130 10.315.755

Prime de capital (+)

Rezerve din reevaluare (+) 1.448.376 100.945 100.945 1.347.431

Rrezerve legale (+) 80.665 80.665

Rezerve statuare sau contractuale (+) 0

Alte rezerve (+) 818.944 818.944

Rezultat reportat reprezentand 

surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare

(+)

610.080 100.945 100.945 711.025

Actiuni proprii (+) 0

Castiguri legate de instrumentele de 

capitaluri proprii
(+)

0

Pierderi legate de instrumentele de 

capitaluri proprii
(+)

0

Rezultatul reportat reprezentand Sold   C (+)

profitul nerepartizat Sold   D (-) 138.831 80.834 80.834 57.997

Rezultatul reportat provenit din Sold   C (+) 0

corectarea erorilor contabile Sold   D (-) 0 0 0

Profitul sau pierderea exercitiului Sold   C (+) 90.967 90.967 0

financiar Sold   D (-) 110.209 110.209

Repartizarea profitului Sold   C (+) 0

Sold   D (-) 10.134 10.134 0

TOTAL CAPITALURI 12.451.692 754.866 100.945 100.944 20.111 13.105.614

PROPRII

DIRECTOR GENERAL, CONTABIL SEF

Ec. RADUCANOIU CONSTANTIN Ec. CORMAN DUMITRU

SITUATIA  MODIFICARILOR  CAPITALULUI  PROPRIU

               LA DATA DE 31 DECEMBRIE  2019
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Entitate: PARC – TURISM SA 

Adresa: judeţul DOLJ, localitatea CRAIOVA, str. BIBESCU nr. 12, tel. 0251-418772 

Numar din registrul comerţului: J16/115/1999 Cod unic de înregistrare: RO 11940770 

Forma de proprietate: 12—Societati comerciale cu capital integral de stat 

Activitatea preponderenta: 5610 – RESTAURANTE 

 

 

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE PENTRU ANUL 2019 

 

 

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE 

- lei - 

Denumirea 

elementului de 

imobilizare 

Valoarea bruta Ajustări de valoare (amortizări si ajustari pentru 

depreciere sau pierdere de valoare) 

Sold la 

01.01.2019 

Cresteri Cedari, 

transferuri 

si alte 

reduceri 

Sold la 

31.12.2019 

Sold la 

01.01.2019 

Ajustari 

inregistrate 

Reduceri 

sau 

reluari 

Sold la 

31.12.2019 

         

Alte imob. necorp. 3129 4729  7858 994 1170  2164 

Imobilizari 

necorporale 

3129 4729  7858 994 1170  2164 

Terenuri 

 

7798545   7798545     

Constructii 

 

2983765 695078  3678843 154543 183036  337579 

 

Instalatii tehnice si 

masini 

723917 

 

55864 21595 758186 670845 20981 21595 670231 

Alte instalatii, 

utilaje, mobilier 

308570 127548 8245 427873 115763 42189 8245 149707 

Imobilizari 

corporale in curs 

5500 680739 686239      

Avansuri acordate 

pt.imobiliz.corpoale 

 44415  44415     

Imobilizari 

corporale 

11820297 1603644 716079 12707862 941151 246206 29840 1157517 

TOTAL 

 

11823426 1608373 716079 12715720 942145 247376 29840 1159681 

 

Imobilizările necorporale reprezinta un pachet de aplicații informatice CVR, cu următoarele componente: contabilitate 

generală și financiară, gestiune cantitativă, salarii și mijloace fixe, complet amortizat la sfârșitul anului 2016 cu valoarea de 

inventar de 800 lei și un alt pachet pentru programul software Trendix privind aplicația hotelieră de la recepția Hotelului Parc 

având drept scop emiterea facturilor, situația zilnică de cazare și raportul zilnic de activitate, care a fost achiziționat în cursul 

anului 2018, cu o valoare de inventar de 2329 lei, iar in anul 2019 a fost achizitionată aplicatia hotelieră FrontiX cu o valoare de 

inventar de 4729 lei. 

Imobilizările corporale au fost inregistrate initial la costul istoric si ulterior s-au aplicat prevederile legislatiei nationale 

in domeniu privind reevaluarea periodica a imobilizarilor corporale. 

Reevaluarea imobilizărilor corporale 

               În conformitate cu art. 105 alin. 3 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, în vederea stabilirii valorii juste, la data de 31.12.2017, 

a fost efectuată ultima  reevaluare  a clădirilor din patrimoniul Parc – Turism SA în baza unui raport de evaluare intocmit de un 

evaluator autorizat ANEVAR. 

Terenurile aflate în proprietatea societății, în suprafață de 7905 mp, au fost evaluate în anul 2015 prin majorarea 

capitalului social al societății cu valoarea rezultată în urma reevaluării. 

 Reevaluarea clădirilor a fost efectuată de către profesioniști calificați, membrii corporativi ai Asociației Naționale a 

Evaluatorilor din România (ANEVAR), având în vedere standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR cu 

valabilitate din 01.05.2017. 

 Estimarea valorii juste s-a efectuat în ipoteza conform căreia activele vor continua sa fie utilizate de proprietar pentru 

activitatea proprie și că entitatea se supune principiului continuității activității. 

 Estimarea valorilor individuale s-a făcut prin: 

- abordarea prin venit, pentru activele pentru care s-au identificat fluxuri de numerar generate de exploatare, urmată 

de alocarea valorii pe componentele activului (Hotel-Restaurant Parc și Restaurant Flora); 

- abordarea prin comparația de piață, pentru terenul ocupat de clădire; 

- abordarea prin costuri pentru acele construcții pentru care nu s-au identificat date de intrare privind 

tranzacția/oferte privind proprietăți similare și nici fluxuri de numerar generate de exploatare (depozit Restaurant 

Flora, coteț Restaurant Flora și  centrală termică și garaj (utilizate ca birouri la data reevaluării)). 

Surplusul din reevaluarile precedente, inclus în rezerva din reevaluare în sumă de 100944 lei, a fost capitalizat prin 

transferul în rezultatul reportat, ca urmare a recuperarii prin amortizare inregistrata in cursul anului 2019. 
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 Intrări de imobilizări în anul 2019: 

Nr. crt. Explicații Valoare fără 

TVA 

1 Amenajare si modernizare hol intrare Hotel Parc + Amenajare apartamente (106 și 108); 

camerele 105 și 113 și camerele 101÷104:109÷115 + Amenajare și modernizare sală mese 

Restaurant Parc + Amenajare și modernizare hol intrare Restaurant Parc și grupuri sanitare și 

dotările aferente la 30 iunie 2019 

683487 

2 Amenajare și modernizare grupuri sanitare Restaurant Flora 11591 

 Total 1 695078 

   

1 Autoutilitară Dacia Dokker 52475 

2 Sistem calcul informatic 3389 

 Total 2 55864 

   

 DOTĂRI  

1 Set mobilier comodă cu sertare – 3 buc. , masă cocktail festivă – 10 buc 2847 

2 Set scaune 100 buc. 13445 

3 Set veselă porțelan + tacâmuri inox + pahare de sticlă 8403 

4 Mochetă Hotel Parc 39867 

5 Set lenjerie și inventar moale 6240 

6 Set mobilier birou parter 4630 

7 Set mobilier bar Restaurant Parc 6840 

8 Set mobila recepție Hotel Parc 7924 

9 Sistem video TV camere Hotel Parc 2560 

10 Mocheta recepție Hotel parc 10185 

11 Ansamblu mobilier restaurant Flora 11098 

12 Sistem curațenie camere Hotel Parc 3141 

13 Ansamblu mobilier Restaurant Parc 6416 

14 Mocheta sala conferințe Hotel Parc 3952 

 Total 3 127548 

 TOTAL 878490 

 

 Ieșiri de imobilizări în anul 2019: 

1 Autoturism Dacia Papuc 21595 

 Total 1 21595 

   

1 Mașină cuburi gheață Restaurant Parc 2406 

2 Mochetă camere etaj I Hotel Parc 3284 

3 Mochetă apartamente etaj I Hotel Parc 2555 

 Total 2 8245 

 TOTAL 29840 

 

 Menționăm că autoturismul Dacia Papuc a fost valorificat prin programul Rabla 2019 – prima casare, societatea a 

beneficiat de un voucher ca subvenție pentru investiții în valoare de 6000 lei. 

 

 

Imobilizarile financiare 

 

NOTA 2. PROVIZIOANE 

            -lei- 

Denumirea Sold la Transferuri Sold la 

provizionului 01.01.2019 In cont din cont 31.12.2019 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizion pentru litigii - - - - 

TOTAL - - - - 

 Societatea in cursul anului 2019 nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli. 

 

 

NOTA  3.  REPARTIZAREA  PROFITULUI   

  

 Pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului net contabil la 

societățile cu capital integral sau majoritar de stat a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 1 din 30.04.2019 repartizarea profitului 

net în sumă de 90967 lei, pe următoarele destinații: 

 - rezerve legale 5%     10134 lei 

 - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 80833 lei. 

 

 În anul 2019 s-a realizat un profit brut de 599 lei, s-a datorat un impozit specific de 110808 lei, rezultând o pierdere 

netă în valoare de 110209 lei, care va fi recuperată din rezultatele nete favorabile aferente anilor următori. 
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NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 

                                                                                                                                                                  - lei - 

Denumirea indicatorului Exerciţiul financiar 

2018 2019 

1. Cifra de afaceri neta 3211719 3404589 

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) 2516222 2820491 

3. Cheltuielile activitatii de baza 2117308 2373286 

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare - - 

5. Cheltuieli indirecte de productie 398914 447205 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 695497 584098 

7. Cheltuieli de desfacere - - 

8. Cheltuieli generale de administratie 552341 619552 

9. Alte venituri din exploatare 29559 6400 

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 172715 -29054 

 

Rezultatul activitatii din exploatare inregistrat in cursul anului 2019, consta in pierdere in suma de 29054 lei. 

 

 

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

- lei - 

Creante Sold 

la 31.12.2019 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

Total, din care : 328094 328094  

(+) Creante comerciale - clienti 51097 51097  

(-) Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti 15847 15847  

(+) TVA de recuperat 221348 221348  

(+) TVA neexigibila 310 310  

(+) Debitori diversi 71186 71186  

 

La data de 31.12.2019, societatea are creante de incasat in suma de 328094 lei, din care: 

-  Creante comerciale in suma de 51097 lei, din care clienti incerti sau in litigiu in suma de 15847 lei, pentru care s-

au inregistrat ajustari pentru depreciere in suma de 15847 lei.  

- Alte creante inregistrate  

o contul 461 Debitori diversi - contributii concedii si indemnizatii de recuperat de la Casa de asigurari de 

sanatate in suma de 71186 lei  

o contul 4424 TVA de recuperat – sold debitor in suma de 221.348 lei. 

o contul 4428 TVA neexigibil – sold debitor aferent contului 408 in suma de 310 lei. 

 

- lei - 

Datorii Sold la 

31.12.2019 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0 1=2+3+4 2 3 4 

Total din care : 281618 281618   

Sume datorate institutiilor de credit     

Avansuri încasate in contul comenzilor     

Datorii comerciale - furnizori 36567 36567   

Efecte de comert de platit     

Sume datorate entitatilor afiliate     

Datorii fata de personal 103041 103041   

Datorii privind asigurarile sociale 35907 35907   

Datorii fiscale 63375 63375   

Alte datorii 42728 42728   

 

Datoriile societatii la 31.12.2019 in suma de 281618 lei, se refera la : 

- datorii comerciale in suma de 36567 lei, in termenul de scadenta, 

- datorii fata de personal in suma de 103041 lei, achitate in luna ianuarie 2020, 

- datorii catre bugetul de stat si bugetul de asigurari sociale in suma de 99982 lei, care au fost platite in luna ianuarie 

2020  

- alte datorii in suma de 42728 lei , din care: 41728 lei, garantii de buna executie si creditori diversi in suma de 

1000 lei. 

La data de 31.12.2019 societatea nu are angajate credite la bănci sau alte institutii financiare. 

 

 

 

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

 

 Cadrul legal 

Situatiile financiare anexate sunt proprii societatii si au fost intocmite in conformitate cu: 

• Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si 

consolidate; 
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• Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare; 

• OMFP 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a 

raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, și 

pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

 

Moneda de raportare 

Evidenţa contabilă se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor în valută se ţine atât în 

moneda naţională cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. 

 

                Principiile contabile de baza aplicate 

                Potrivit OMFP nr. 1802/2014, elementele prezentate in situațiile financiare sunt recunoscute si evaluate in conformitate 

cu urmatoarele principiile generale: 

1. Principiul continuitatii activitatii: Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului 

continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in 

stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. 

2. Principiul permanentei metodelor: Politicile contabile si metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de 

la un exercitiu financiar la altul. 

3. Principiul prudentei: La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea trebuie realizate pe o baza 

prudenta si, in special: in CPP poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului; sunt recunoscute datoriile 

aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai 

intre data bilantului si data intocmirii acestuia; sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului 

financiar este pierdere sau profit. inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe 

seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. 

4. Principiul contabilitatii de angajamente: Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand 

tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt 

inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. 

5. Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul 

de inchidere al exercitiului financiar precedent. 

6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii: Componentele elementelor de active si de datorii 

trebuie evaluate separat. 

7. Principiul necompensarii: Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si 

cheltuieli este interzisa. 

8. Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din CPP tinand seama de fondul economic al tranzactiei 

sau al angajamentului in cauza: Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si 

prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta 

drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni. 

9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie: Elementele prezentate in situatiile financiare se 

evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se 

foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele reglementari. 

10. Principiul pragului de semnificatie: Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari 

referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative. 

Corectarea erorilor contabile 

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor. 

Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere. 

Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere daca 

sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative. 

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exerciţiilor precedente conform Codului fiscal. 

 

Imobilizari corporale 

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate: 

• la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 

• la cost de productie - pentru bunurile produse în entitate; 

• la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social; 

• la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. 

In bilant, terenurile si cladirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluarilor periodice, efectuate de evaluatori 

independenti, minus deprecierea ulterioara a cladirilor. Orice depreciere cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea 

contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in functie de valoarea activului in urma reevaluarii. 

Toate celelalte imobilizari corporale sunt inregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli 

ce pot fi direct atribuite achizitiei de elemente. 

Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, doar atunci cand au ca efect imbunatatirea 

parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate 

initial. Valoarea contabila a piesei inlocuite este recunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de intretinere si reparatii sunt recunoscute 

in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar. 

Cresterea valorii contabile ca urmare a reevaluarii terenurilor si cladirilor este creditata in rezerve din reevaluare in 

cadrul capitalurilor proprii. Diminuarile de valoare care compenseaza cresterile anterioare ale valorii aceluiasi activ sunt 

înregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluri proprii; toate celelalte diminuari sunt recunoscute in contul de profit si 

pierdere. 

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat 

atunci cand acesta reprezinta castig realizat, respectiv pe masura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidenta. 

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculeaza utilizand metoda liniara pentru a reduce costul sau 
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evaluarea fiecarui activ la valoarea reziduala pe parcursul duratei utile de viata estimata. 

Pentru mijloacele fixe trecute in conservare sunt inregistrate lunar cheltuieli reprezentand ajustari pentru deprecierea 

acestora. Nu este cazul. 

Valorile reziduale si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate in mod corespunzator la fiecare data a bilantului 

contabil, urmare a modificarii semnificative a conditiilor de utilizare sau a trecerii in conservare a imobilizarilor corporale. 

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu ajustarile cumulate de 

valoare corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultata din asemenea operatiuni sunt incluse in contul de profit si pierdere 

curent. 

 

Investiţii imobiliare 

Investitiile imobiliare sunt recunoscute atunci cand o proprietate imobiliara sau o parte a acesteia este detinuta mai 

degraba in scopul inchirierii si/sau pentru cresterea valorii capitalului, decat pentru a fi utilizata in productia de bunuri, prestarea 

de servicii, in scopuri administrative sau pentru a fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. 

Investitiile imobiliare sunt recunoscute la valoarea justa, care reflecta conditiile de piata la data bilantului si nu include 

costurile estimate de vanzare. Toate modificarile valorii juste a investitiilor imobiliare sunt recunoscute in contul de profit si 

pierdere. 

La 31.12.2019 societatea nu are inregistrate investitii imobiliare. 

 

Imobilizări necorporale 

Licentele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata, 

fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara in vederea alocarii 

costului privind licentele pe parcursul duratei de viata utila estimate (3-5 ani). 

Costurile pentru dezvoltarea sau intretinerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul 

in care sunt efectuate. 

 

Imobilizari financiare 

Împrumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o 

piata activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu exceptia celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilantului 

contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. împrumuturile si creantele sunt clasificate in creante comerciale si alte 

creante in bilantul contabil. 

La 31.12.2019 societatea nu are inregistrate imobilizari financiare. 

 

Stocuri 

Stocurile sunt evaluate astfel: materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele si marfurile sunt 

evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta; 

La iesirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplica metoda prețul mediu ponderat (gestiuni de 

materiale) . 

 

Casa si conturi la banci 

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat 

de BNR, de la data efectuarii acestora. Operatiunile de vanzare-cumparare valuta se inregistreaza la cursul utilizat de banca la 

care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar. 

La finele fiecarei luni, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie in valuta se evalueaza la cursul de schimb 

valutar comunicat de BNR, din ultima zi bancara a lunii in cauza, diferentele de curs fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli 

din diferente de curs valutar, dupa caz. 

 

Creante si datorii 

Creantele sunt prezentate la valoarea probabila de incasat, dupa inregistrarea ajustarilor pentru clientii rau platnici. 

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustari ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza 

incertitudinii existente, prin actionarea in judecata a clientilor rau platnici, urmand procedura legala de recuperare a debitelor. 

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala. 

La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta, cu exceptia avansurilor, sunt evaluate la cursul de schimb valutar 

comunicat de BNR, din ultima zi bancara a lunii in cauza, diferentele de curs fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli din 

diferente de curs valutar, dupa caz. Evaluarea se efectueaza si pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare are 

loc in functie de cursul unei valute, cu exceptia avansurilor, diferentele rezultate fiind inregistrate la alte venituri sau alte 

cheltuieli financiare, dupa caz. 

 

Provizioane 

Un provizion este recunoscut in momentul in care: 

• societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; 

• este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si 

• poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei. 

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. 

Nu este cazul. 

 

Cifra de afaceri 

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzari de mărfuri in regim de alimentatie publica si prestari de 

servicii hoteliere, comisioane, taxă parcare, etc., care intra in categoria activitatilor curente ale societatii, dupa deducerea 

reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente (ex : taxa hotelieră, taxa de mediu aferenta 

vanzarilor de deseuri,). 

 

 

 



 
6 

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANŢARE 

 

Conform  H.G.  nr.  316  din  04.04.2002, drepturile  de  proprietate  deţinute  de  stat, respectiv  totalul  acţiunilor,  se  

afla  în  proprietatea  Judeţului  Dolj, Consiliul  Judeţean  Dolj  fiind  persoana  juridică  de  drept  public  care  administreaza  

aceste  drepturi  în  numele  şi  pentru  acţionarul  Judeţul  Dolj. 

  

 În anul 2018, în baza HCJ 52/2018 s-a procedat la vânzarea de către Consiliul Județean Dolj a unui număr de 8 acțiuni 

nominative, cu valoarea de 125 lei fiecare, către cumpărătorul Societatea pentru Drumuri și Poduri Dolj SA, capitalul social 

subscris și vărsat fiind deținut astfel: 

- Consiliul Județean Dolj deține un număr de 76405 acțiuni cu valoarea nominală de 125 lei/acțiune și o valoare 

totală de 9550625 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris și vărsat; 

- Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA deține un număr de 8 acțiuni cu o valoare nominală de 

125 lei/acțiune și o valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0,01% din capitalul social vărsat și subscris. 

 

În anul 2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 132/31.07.2019 și Hotărârea AGA nr. 4/10.09.2019 s-a 

aprobat majorarea valorii acțiunilor existenta cu suma de 10 lei/acțiune, de la valoare de 125 lei/acțiune la valoarea de 135 

lei/acțiune, ca aport în numerar a celor doi acționari, respectiv: 

- Consiliul Județean Dolj: 76405 acțiuni x 10 lei/acțiune = 764.050 lei 

- Societatea pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj SA: 8 acțiuni x 10 lei/acțiune = 80 lei. 

Urmare a acestei majorari, capital  social  subscris si varsat este  de 10315755 lei, constituit din 76413 acțiuni cu valoarea 

nominală de 135 lei/acțiune fiind detinut astfel:  

- Consiliul Județean Dolj deține un număr de 76405 acțiuni cu valoarea nominală de 135 lei/acțiune și o valoare 

totală de 10314675 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris și vărsat; 

- Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA deține un număr de 8 acțiuni cu o valoare nominală de 

135 lei/acțiune și o valoare totală de 1080 lei, reprezentând 0,01% din capitalul social vărsat și subscris. 

 

 

NOTA  8: INFORMAŢII  PRIVIND  SALARIAŢII , ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII 

 

a) Salarizarea  administratorilor 

Societatea  este  condusă  de  către  un  Consiliu  de  Administraţie, compus  din  5  membri, dintre  care  unul  este  

Preşedintele Consiliului de Administraţie, altul  este Administrator Executiv cumulând  şi  funcţia  de  Director  General  al  

societăţii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată si OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111 /2016, administratorii sunt retribuiţi cu o indemnizaţie  lunară/ şedinţă  a  

Consiliului  de  Administraţie. 

Administratorul Executiv - Director General primeşte o remuneraţie brută conform contractului de mandat, aprobată  

de  către  Consiliul de Administratie. 

Nu  au  fost  acordate  avansuri  şi  credite  directorilor  şi  administratorilor  în  timpul  exerciţiului  2019. 

Nu  există  obligaţii  de  genul  garanţiilor  asumate  de  întreprindere  în  numele  directorilor şi administratorilor. 

b) Salariaţii 

 - salariaţi  la  sfârşitul  anului  2019   37      

- personal  cu  studii  superioare   12    

- personal  cu  studii  medii    23  

- personal  necalificat      2  

- salarii si remuneratii  plătite aferente  exerciţiului  2019, din care  1235136 lei                     

  - salariaţi  contract  de  muncă    1013238 lei 

  - contract  mandat – administrator  executiv - director  general   123653 lei 

  - administratori            5205 lei 

 - alte  cheltuieli  cu  asigurări  sociale         19388 lei 

 - contribuție asiguratorie pentru muncă angajator – 2,25%       26252 lei     

 

 

 

NOTA  9: INDICATORI  ECONOMICO – FINANCIARI 

 

1. Indicatori de lichiditate:  

 

a) Indicatorul lichiditatii curente 

 Active curente 
= 

1837323 
= 6,52   

 Datorii curente 281618 

 

b) Indicatorul lichiditatii imediate  

 Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) 
= 

1790775 
= 6,36 

 Datorii curente 281618 
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2. Indicatori de risc:  

 

a) Indicatorul gradului de indatorare  

 Capital imprumutat 
x 100  = 0   (societatea nu are angajate imprumuturi) 

 Capital propriu 

 

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita  

    cheltuielile cu dobanda. 

 Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 
=   nu a fost cazul 

 Cheltuieli cu dobanda 

 

3. Indicatori de activitate: 

  

a) Viteza  de  rotaţie  a  debitelor – clienţi   

 Sold  mediu  clienţi 
x 365 = 

96288 
x 365 = 10,32 zile  

Cifra  de  afaceri 3404589 

     

b) Viteza  de  rotaţie  a  creditelor – furnizori   

 Sold  mediu  furnizori 
x 365 = 

48640 
x 365 = 5,21 zile 

Cifra de afaceri 3404589 

     

c) Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale 

 Cifra de afaceri 
= 

3404589 
= 0,29 lei 

 Imobilizări corporale 11550345 

     

d) Cheltuieli la 1000 lei venituri   

 Cheltuieli totale 
x 1000 = 

3440043 
x 1000 =  1000 lei 

Venituri totale 3440622 

     

e) Viteza de rotatie a activelor totale 

 Cifra de afaceri 
= 

3404589 
=  0,25 

 Total active 13408071 

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta in realizarea de profit din resursele disponibile: 

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti  in afacere: 

      

 Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit                                
= 

599 
= 0,004 

 Capital angajat 13105614 

      

b) Marja bruta din vanzari 

 Profitul brut din vanzari 
x 100  = 

 x 100 = nu a fost  cazul, 

rezultatul din exploatare 

este pierdere 

 
 Cifra de afaceri  

 

 

 

NOTA  10:  ALTE  INFORMAŢII 

 

a) Informaţii  cu  privire  la  prezentarea  societăţii 

Parc – Turism  S.A.  Craiova  este  o  societate  pe  acţiuni,  înfiinţată  conform  H.G.  nr. 348  şi  766/1999. 

Obiectul  de  activitate  îl  constituie  alimentaţia  publică  şi  prestaţiile  hoteliere, realizat  prin  cele  două  active: 

Restaurant  Flora, respectiv  Hotel  şi  Restaurant  Parc. 

Codul  unic  de  înregistrare  este  RO 11940770  şi  nr. Registrului  Comerţului  J/16/445/1999. 

b) Informaţii  privind  relaţiile  întreprinderii  cu  filiale, întreprinderi  asociate  sau  cu  alte  întreprinderi  în  care  se  

deţin  titluri  de  participare  strategice 

Nu  este  cazul. 

c) Modalitatea  folosită  pentru  exprimarea  în  moneda  naţională  a  elementelor  patrimoniale, a  veniturilor  şi  

cheltuielilor  evidenţiate  iniţial  într-o  monedă  străină. 

d) Informaţii  referitoare  la  impozitul  specific și impozitul pe profit 

În conformitate cu prevederile Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități și OMFP nr. 264/2017 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi, pentru anul 2019 Parc – Turism SA a datorat bugetului de stat un 

impozit în valoare de 110808 lei, din care: 

- semestrul I – 2019 55404 lei 

- semestrul II – 2019  55404 lei 
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In structură, pe feluri de activități, calculul acestuia se prezintă după cum urmează: 

I. Complex Hotelier: Hotel-Restaurant Parc  

Cod CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare  24840 lei 

II. Terasă Restaurant Parc  

Cod CAEN 5610 – Restaurante     16254 lei 

III. Bar de zi Restaurant Parc 

Cod CAEN 5630 – Baruri si alte activități de servire a băuturilor   6399 lei 

IV. Restaurant Flora 

Cod CAEN 5610 – Restaurante    63315 lei  

e) Cifra  de  afaceri  realizata  este  de  3404589 lei, din  care  vânzarea mărfurilor  2499101 lei, respectiv servicii 

prestate (cazare, comisioane, chirii, taxă parcare, etc.) 905488 lei. 

f) Cheltuieli  cu  chiriile  şi  ratele  achitate  în  cadrul  unui  contract  de  leasing  operaţional: 

Nu  este  cazul. 

g) Onorariile  plătite  auditorilor: 

Onorariul auditorului SC CIEL CONSULTING SRL Craiova pentru auditarea Situatiilor financiare ale anului 2019 

este in suma de 6000 lei plus TVA, conform actului aditional nr. 1 la Contractul de audit nr. 1066/07.10.2013, Hotararea AGA 

nr. 3/04.05.2017. 

h) Angajamente  acordate: 

Nu  este  cazul. 

i) Angajamente  primite: 

Nu  este  cazul. 

 

Litigii si alte dispute 

La data bilantului, situatia principalelor litigii ale societatii, in calitate de reclamanta, se prezinta astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Instanta 

sesizata 

Partea 

adversa 

Obiectul litigiului Observatii privind stadiul 

procedurii Natura Descriere Valoare 

(lei) 

1 Tribunalul 

Brasov  

Sectia a II-a 

Civila 

SC Fotbal Club U 

Craiova SA 

Insolventa Recuperare creanta 

Atragere 

raspundere 

administratori 

14049 Creanta inscrisa in 

tabloul creditorilor 

Dosar nr. 

12049/63/2007, 

 
2 Tribunalul 

Bucuresti 

Sectia a VII-a  

Civila 

CFR IRLU SA 

Bucuresti 

Insolventa Recuperare creanta 

Atragere 

raspundere 

administratori 

440 Creanta inscrisa in 

tabloul creditorilor 

Dosar nr. 28428/3/2014 

 

3 Tribunalul 

Bucuresti, 

Sectia a VII-a 

Civilă 

PERFECT TOUR 

SRL Bucuresti- nu 

figureaza in lista 

creditorilor 

Insolventa Recuperare creanta 

Atragere 

raspundere 

administratori 

1358 Creanta inscrisa in 

tabloul creditorilor 

Dosar nr. 15349/3/2016  

 

 

Notă: Precizam ca debitele respective sunt publicate in buletinele procedurilor de insolventa. 

 

Operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare. 

La 31.12.2019, societatea nu are operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare. 

 

 

NOTA 11. STOCURI - NET 

 

 31.12.2018 31.12.2019 

1. Produse finite, reziduale si mărfuri 

• La valoarea realizabila 

46747 34177 

• La cost standard efectiv   

■ valoare neta 46747 34177 

2. Producţie in curs de execuţie si semifabricate 

• la cost 

  

■ valoare neta   

3. Materii prime, materiale consumabile si ambalaje 

• la cost de achizitie 

6872 12371 

■ valoare neta 6872 12371 

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri   
 

Toate stocurile au fost inventariate in conformitate cu legislaţia naţionala (OMFP 2861/2009), iar rezultatele acestei 

acţiuni au fost inregistrate in contabilitate conform Legii Contabilitatii nr. 82/91 si OMFP 1802/2014 si sunt cuprinse in Situatiile 

financiare ale anului 2019. 
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NOTA 12. CREANTE COMERCIALE – NET 
            - lei- 

 31.12.2018 31.12.2019 

Creante comerciale externe   

Creante comerciale interne 34244 51097 

Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (15847) (15847) 

Total creante 18396 35250 

 

Denumirea Sold la Transferuri Sold la 

ajustarii 01.01.2019 in cont din cont 31.12.2019 
   

  

Ajustari pt. deprecierea creantelor 15847   15847 

TOTAL 15847   15847 
 

 

NOTA 13. ALTE CREANTE 

            - lei- 

 31.12.2018 31.12.2019 

Alte creante in legatura cu personalul   

TVA de recuperat 46635 221348 
TVA neexigibila 181 310 
Alte creante privind bugetul statului  0 
Debitori diversi 48352 71186 
Total alte creante 95168 292844 

 

 

NOTA 14. CASA SI CONTURI LA BANCI 

            - lei- 

 31.12.2018 31.12.2019 

Conturi la banci in lei 1595743 1421811 
Conturi la banci in valuta 3632 1308 
Casa in lei 81859 39562 
Total casa si conturi la banci 1681234 1462681 

 

 

NOTA 15. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 

            -lei- 

 31.12.2018 31.12.2019 

Cheltuieli înregistrate in avans 13297 14709 

Total cheltuieli înregistrate in avans 13297 14709 

 

 

NOTA 16. SUME DATORATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT 

- lei - 

 31.12.2018 31.12.2019 

Împrumuturi pe termen scurt garantate - - 

Dobanda curenta de achitat - - 

Total sume datorate instituţiilor de credit - - 

 

 

NOTA 17. DATORII COMERCIALE 

- lei - 

 31.12.2018 31.12.2019 

Furnizori externi   
Furnizori interni 32189 36567 
Furnizori - facturi nesosite - - 
Avansuri in contul comenzilor - - 
Efecte de comert de platit (bilete la ordin) - - 
Total datorii comerciale 32189 36567 

 

 

NOTA 18. ALTE DATORII 

- lei - 

 31.12.2018 31.12.2019 

Sume datorate entitatilor afiliate -  
Datorii cu personalul 108252 103041 

Datorii cu asigurari sociale 44937 35907 

Datorii fiscale si alte datorii 64322 77612 

Creditori diversi 708 0 

Total alte datorii 218219 216560 
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NOTA 19. REZULTATUL REPORTAT 

- lei - 

 31.12.2018 31.12.2019 

A. Rezultat reportat reprezentand profit (+)/pierdere (-) -138831 -57997 
B. Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve 

din reevaluare 

610081 711025 

C. Total rezultat reportat (A + B) 471250 653028 

 

 

NOTA 20. CONTRACTE ONEROASE 

 

Contracte oneroase 

Un contract oneros este un contract in cadrul caruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi obtinute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflecta cel putin costul 

net aferent iesirii din contract, care reprezinta minimul dintre costul indeplinirii contractului si orice compensatie sau penalitati 

rezultate din neindeplinirea acestuia. 

Societatea nu are incheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2019. 

 

Alte elemente privind datoriile contingente 

Societatea detine Autorizatia de mediu nr.596/28.12.2012, conform cu Reglementarile nationale privind mediul 

inconjurator. 

Conducerea societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventualele probleme de mediu ca fiind semnificative. 

 

Pretentii referitoare la calitatea serviciilor 

La 31 decembrie 2019, societatea nu a inregistrat nici un fel de obligatii pentru eventuale pretentii referitoare la 

calitatea serviciilor. Conducerea societatii nu considera semnificativa existenta unor altfel de pretentii. 

In timpul anului 2019, societatea nu a avut nici un fel de polite de asigurare privind garantia serviciilor prestate. 

 

 

NOTA 21. ALTE INFORMATII 

 

Sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor 

Pe parcursul anului 2019 au avut loc 5 Adunari Generale ale Actionarilor, in care s-au luat hotarari pentru problemele 

puse in discutie, la ordinea de zi anuntata. Hotararile nu au fost contestate. Toate hotararile actionarilor au fost duse la 

indeplinire. 

 

  

 

 DIRECTOR GENERAL,       CONTABIL SEF, 

Ec. RĂDUCĂNOIU CONSTANTIN     Ec. CORMAN DUMITRU 
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Anexa 2 

PARC-TURISM  S.A.                       AVIZAT  

Craiova, str. Bibescu, nr. 12                       CA ____/____/_________ 

             

 

 

Raportul 

Consiliului  de  Administraţie 

privind  activitatea  societăţii  pe  anul  2019 

 

 

 

Societatea a fost înființată în anul 1999 prin H.G. nr. 348/1999, modificată și completată cu H.G. nr. 

766/1999 prin preluarea unei părți din activul și pasivul Regiei Autonome RASIROM – Unitatea de Producție 

și Prestăți Servicii Pelendava Craiova, acționar unic fiind Fondul Proprietății de Stat, devenit ulterior 

Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului. Prin Legea nr. 276/2001 pachetul de 

acțiuni a fost transferat la Ministerul Turismului. Prin H.G. nr. 316/2002, acțiunile deținute de stat (Ministerul 

Turismului) la societatea Parc – Turism SA Craiova au fost transferate, cu titlu gratuit, în proprietatea privată a 

Județului Dolj, Consiliul Județean Dolj fiind persoana juridică de drept public care exercită toate drepturile ce 

decurg în calitatea de acționar unic în numele Județului Dolj. 

PARC - TURISM S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J16/445/1999, 

având cod unic de înregistrare nr. RO 11940770. 

Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, având ca  obiect  de  activitate alimentaţie publică şi prestaţii  hoteliere  şi  se  

realizează  prin  unităţile  Restaurant  Flora, Restaurant  Parc  şi  Hotel  Parc și este autofinanțată sută la sută. 

În cursul anului 2019, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie  numit  prin  

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Dolj  nr. 121/25.05.2017. Conducerea  societăţii, prin Hotărârea Consiliului 

de Administrație nr. 12/01.08.2017, a  fost  delegată  unuia  dintre  administratori, acesta  devenind  astfel  

administrator  executiv  şi  director  general, respectiv domnul Răducănoiu Constantin.  

Consiliul de Administrație al Parc – Turism SA Craiova are următoarea componență: 

- Avrămoiu Daniela  - Președinte al Consiliului de Administrație 

- Răducănoiu Constantin - Administrator Executiv – Director General 

- Corâțu Cosmin-Ion  - Administrator 

- Tănăsescu Marcel  - Administrator 

- Iancu Diana Valy  - Administrator 

Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe, potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicată, 

urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor privind dezvoltarea 

şi modernizarea activităţii societăţii, pe baza  programului propus pentru anul 2019, execuţia bugetului de 

venituri şi a programului de investiţii şi reparaţii aprobate. 

Măsurile şi deciziile luate au vizat toate activităţile desfăşurate în societate, respectiv activitatea de 

cazare, alimentaţie publică, investiţională şi de reparaţii, resurse umane, activitatea economico-financiară.  

 Capitalul social subscris şi vărsat la data de 31.12.2019 este de 10.315.755 lei, reprezentând 76413 

acţiuni, la o valoare nominală de 135,00 lei/acţiune, fiind deținut de acționari astfel: 

- Consiliul Județean Dolj, persoană juridică de drept public, care exercită drepturile ce decurg în calitate 

de acționar , în numele Județului Dolj – deține un număr de 76405 acțiuni, cu valoarea nominală de 

135 lei/acțiune și o valoare totală de 10.314.675 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris 

și vărsat. 

- Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA – deține un număr de 8 acțiuni, cu o valoare 

nominală de 135 lei/acțiune și o valoare totală de 1080 lei, reprezentând 0,01 % din capitalul social 

subscris și vărsat. 

 

 În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2019, situația comparativă privind principalele 

posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează: 
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            - lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire element 2018 2019 Diferențe 

     

1 Active imobilizate 10881281 11556039 674758 

2 Active circulante 1848418 1837323 -11095 

3 Cheltuieli în avans 13297 14709 1412 

 Total active 12742996 13408071 665075 

4 Datorii curente 275376 281618 6242 

5 Subvenții 1689 7602 5913 

6 Venituri in avans 14239 13237 -1002 

7 Capitaluri proprii 12451692 13105614 653922 

 Total pasive 12742996 13408071 665075 

 

La sfârșitul anului 2019, societatea a inregistrat o crestere a patrimoniului cu suma de 665075 lei. 

 

1) Activitatea  economico-financiară 

 

 În  ceea  ce  priveşte  anul  2019,  societatea  şi-a  desfăşurat  activitatea  în  baza  bugetului  de  

venituri  şi  cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 2/30.04.2019 și a Planului de administrare aprobat prin 

Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017. 

 Situaţiile financiare aferente anului 2019 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate și OMFP 3781/07.01.2020 privind principalele aspecte 

legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor 

economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte 

contabile.  

 Exprimată  în  cifre, situaţia  economico-financiară  la  finele  anului  2019, se  prezintă  după  cum  

urmează: 

Nr. 

crt. 
Explicaţii 

Prevederi  

lei 

Realizat 

lei 

Indice de realizare 

% 

1 Venituri  din  exploatare 3403000 3410989 100,23 

2 Cheltuieli  din  exploatare 3275000 3440043 105,04 

 Profit / pierdere 128000 -29054 - 

3 Venituri  financiare 10000 29653 296,53 

4 Cheltuieli  financiare - - - 

 Profit / pierdere 10000 29653 296,53 

5 Venituri  totale 3413000 3440642 100,81 

6 Cheltuieli  totale 3275000 3440043 105,04 

 Profit  brut / pierdere 138000 599 0,43 

7  Impozit  specific/profit 111000 110808 99,83 

 Profit  net / pierdere 27000 -110209 - 

 

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din  alimentaţie  publică în 

sumă de 2499101 lei cu un procent de 72,63 %, urmate de cele  din  prestări  servicii  (cazare, comisioane, 

chirii, taxă  parcare, etc.)  în valoare 911888 lei  cu  un  procent  26,50 %. 

 Totodată, au  fost  înregistrate venituri financiare în sumă de 29653 lei care provin din  dobânzile 

încasate la disponibilităţile băneşti din conturile de la  bănci  în sumă de 21043 lei, precum  şi  de  reducerile  

financiare  (discount-uri)  acordate  de  furnizorii de materii  prime,  materiale  şi  mărfuri  în  valoare  de 8610 

lei. 
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 În  ceea  ce  priveşte  cheltuielile, în  structură, ponderea  este  dată de  cheltuielile cu  stocurile în  

sumă  de  1728895 lei (materiale, obiecte de inventar = 157217 lei; utilităţi (energie, apă, gaze naturale, 

salubritate) = 240332 lei; costul  mărfurilor = 1331346 lei), cu  un  procent  de  50,26 %, urmate  de  

cheltuielile  cu   personalul  în  sumă  de 1235136 lei  cu  un  procent  de 35,90 %. 

 Comparând indicatorii programaţi cu cei realizaţi, pe anul 2019 se  constată că,  la capitolul  venituri, 

acestea  au  fost  realizate  în  procent  de 100,81 %, cu  o  creştere  de  27642 lei, iar  la  cel  de  cheltuieli  în  

procent  de 105,04 %, cu o creștere de 165043 lei, rezultând un profit brut de 599 lei,  faţă de  profitul  

programat, în  sumă  de 138000 lei cu procentul de 0,43%. 

În conformitate cu prevederile Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități și OMFP 

nr. 264 / 2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi, pentru anul 2019, 

Parc – Turism SA a datorat bugetului de stat un impozit în valoare de 110808 lei, din care: 

- semestrul I – 2019   55404 lei 

- semestrul II – 2019    55404 lei 

In structură, pe feluri de activități, calculul acestuia se prezintă după cum urmează: 

I. Complex Hotelier: Hotel-Restaurant Parc  

Cod CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare   24840 lei 

II. Terasă Restaurant Parc  

Cod CAEN 5610 – Restaurante      16254 lei 

III. Bar de zi Restaurant Parc 

Cod CAEN 5630 – Baruri si alte activități de servire a băuturilor   6399 lei 

IV. Restaurant Flora 

Cod CAEN 5610 – Restaurante     63315 lei  

Determinarea acestui tip de impozit a avut la bază o serie de coeficienti și variabile în funcție de 

rangul localității – pol de creștere, suprafață utilă, sezonalitate, număr de stele pentru activitatea de 

cazare. 

 Urmare acestei cheltuieli cu impozitul specific, la sfârșitul anului 2019 se înregistrează o 

pierdere contabilă netă în sumă de 110209 lei care se va recupera în anii următori din rezultatele 

financiare favorabile, conform prevederilor art. 1 lit. c din OUG nr. 64/2001 privind repartizarea 

profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

precum și la regiile autonome. 

 Pe lângă existența impozitului specific trebuie să arătăm faptul că în anul 2019 față de 2018, 

fondul de salarii a crescut cu 93783 lei ca urmare a creșterii salariului minim. 

O altă cauză a nerealizării profitului brut o constituie și realizarea investițiilor la Hotel – 

Restaurant Parc. Astfel, restaurantul a fost închis 3 luni cât a durat modernizarea acestuia și a 

grupurilor sanitare. Nici hotelul nu a funcționat la întreaga capacitate pe o perioadă de 3 luni ca urmare 

a  modernizării holului, casei scărilor și camerelor de la etajul I, care reprezintă, practic, o treime din 

locurile de cazare. 

În  ceea  ce  priveşte  încadrarea  în  limitele  maximale  de  deductibilitate  a  unor  cheltuieli  stabilite  

prin  Legea  nr. 227/2015 privind  Codul  Fiscal,  Legea  bugetului  de  stat  pe  anul  2019  şi  a  contractului  

colectiv  de  muncă,  situaţia  se  prezintă  astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire  cheltuială 

Limita  maximă  conform  

legislaţiei 

Sumă  angajată 

lei 

1   Cheltuieli  sponsorizare - - 

2   Cheltuieli  de  protocol - - 

3   Cheltuieli  sociale 20200 19388 

 

 Notă: Cheltuielile  cu  acţiunile  sociale  au  avut  următoarele  destinaţii: 

- sume în bani acordate copiilor minori cu ocazia sărbătorilor de iarnă  2400 lei 

 - ajutor de înmormântare       9688 lei 

 - sume acordate salariatelor/salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie / Paști  7300 lei 
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2) Cu  privire  la  obligaţii, debite  şi  creanţe 

 

 Conform evidenţei contabile analitice şi sintetice şi a soldurilor din balanţa de verificare  încheiată la 

31.12.2019, situaţia obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale şi  bugetul local, se  

prezintă  astfel: 

            - lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire obligaţie 

Sume  

cumulate 

datorate  la  

31.12.2019 

Viramente 

efectuate 
Sold 

Termen 

scadent 

1.  Contrib. la asigurări sociale – asiguraţi 336670 310095 25475 25.01.2020 

2.  Contrib. la asigurări sociale – asigurati 127411 118079 9332 25.01.2020 

3.  Contrib. asiguratorie pentru muncă 28915 26803 2112 25.01.2020 

 Total buget asigurări sociale şi  fonduri 

speciale 
492996 454977 36919  

4.  Impozit pe venituri din salarii 66703 61620 5083 25.01.2020 

5.  Impozit specific 166212 110808 55804 25.01.2020 

6.  Taxă pe valoarea adăugată 1328 1328 0  

 Total bugetul de stat 234243 173756 60887  

7.  Impozit pe clădiri 80298 80298 0  

8.  Impozit pe teren 6199 6199 0  

9.  Taxă afişaj – reclamă 137 137 0  

10.  Impozit mijloace de transport 675 675 0  

11.  Taxă parcare 137 137 0  

12.  Taxa autoriz. alim. publică 6199 6199 0  

13.  Taxă hotelieră 14736 13960 776 10.01.2020 

 Total bugetul local 108381 107605 776  

 TOTAL GENERAL 835620 736338 98582  

 

 Obligaţiile fiscale aferente lunii decembrie 2019, cu termen de decontare, conform legislaţiei  în 

vigoare, în luna ianuarie 2020, în valoarea totală de 98582 lei  au fost achitate integral  la  termenele  scadente. 

Datoriile  faţă  de  furnizori, din  activitatea  curentă  de  exploatare, la  31.12.2019   în  sumă  de  

36567 lei,  se  prezintă  astfel : 

  - utilităţi        36270 lei 

  - alte  plăţi            297 lei 

 Precizăm  că  aceste  obligaţii  curente  au  fost  achitate  în  conformitate  cu  termenele  stabilite  prin  

contracte  sau  menţionate  pe  facturi. 

 Pentru  creanţele comerciale, în  sumă  de 35250 lei, cu excepţia celor prezentate la capitolul litigii, 

precizăm  că  acestea  reprezintă  clienţi  curenţi, rezultaţi  din  facturarea  contravalorii  serviciilor  prestate, 

aferente  lunii decembrie 2019 şi au fost încasate la termenele scadente. 

  

3) Indicatori  economico – financiari 

 

 Situaţia principalilor indicatori economico – financiari realizaţi în anul 2019 se  prezintă  după  cum  

urmează : 

 

1. Indicatori de lichiditate:  

 

a) Indicatorul lichiditatii curente 



5 

 

 Active curente 
= 

1837323 
= 6,52 

 Datorii curente 281618 

     

b) Indicatorul lichiditatii imediate  

 

 Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) 
= 

1790775 
= 6,36 

 Datorii curente 281618 

Rata rapida exprima capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin transformarea 

celor mai lichide active curente in cash (doar din numerar si echivalenti sau din creante).  

Un nivel minim general acceptabil e de 0,8  

 

2. Indicatori de risc:  

 

a) Indicatorul gradului de indatorare  

 Capital imprumutat 
x 100  = 

  nu a fost cazul (societatea nu are angajate 

imprumuturi)  Capital propriu  

 

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile 

cu dobanda. 

 Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 
= 

 
 nu a fost cazul 

 Cheltuieli cu dobanda  
 

3. Indicatori de activitate: 

  

a) Viteza  de  rotaţie  a  debitelor – clienţi , calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor 

sale, exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate. 
 

 Sold  mediu  clienţi 
x 365 = 

96288 
x 365 =  10,32 zile  

Cifra  de  afaceri 3404589 

  

b) Viteza  de  rotaţie  a  creditelor – furnizori, aproximeaza numarul de zile de creditare pe care 

societatea il poate obtinede la furnizorii sai comerciali. 

   

 Sold  mediu  furnizori 
x 365 = 

48640 
x 365 = 5,21 zile  

Cifra de afaceri 3404589 
     

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor 

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active 

imobilizate. 
 

 Cifra de afaceri 
= 

3404589 
= 0,29 

 Imobilizări corporale 11550345 
     

d) 

 

Cheltuieli la 1000 lei venituri  (programat  959 lei) 

 Cheltuieli totale 
x 1000 = 

3440043 
x 1000 =  1000 lei;  

Venituri totale 3440622 

     

f) Viteza de rotatie a activelor totale- evalueaza eficacitatea managementului activelor 

totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active . 
 

 Cifra de afaceri 
= 

3404589 = 0,25 

  Total active 13408071 
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g) Productivitatea muncii (programat  56714 lei) 

  

 Venituri din exploatare 
= 

3410989 
 = 103363 lei 

 Nr. mediu personal 33 

     

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta in realizarea de profit din resursele disponibile: 
 

 Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii 

investiti  in afacere: 
      

 Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/specific 
= 

599 
= 0,004  

 Capital angajat 13105614 

    

5. Marja brută din vânzări 

    

 Profitul brut din vânzări 
x 100 = nu este cazul  

 Cifra de afaceri 

    

 

4) Cu  privire  la indicatorii de performanță financiari  și nefinanciari pentru anul 2019 

 

În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2020 și a bugetului de venituri și 

cheltuieli, în anul 2019 au fost programați și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanciari, 

după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Programat 

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare 

% 

I. Indicatori financiari 

1 Venituri totale (lei) 3413000 3440642 100,81 

2 Cheltuieli totale (lei) 3275000 3440043 105,04 

3 Profit brut (lei) 138000 599 0,43 

4 Număr mediu personal 60 33  

5 Productivitatea muncii pe total pers. mediu 56717 103363 182,24 

6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 960 1000 104,17 

II. Indicatori nefinanciari 

1 Media de apreciere pe booking.com-minim 8,3 8,6 103,61 

2 Număr turiști cazați - peste 10400 12715 122,26 

3             Din care străini - peste 1200 1971 164,25 

4 Grad de ocupare/cameră - peste 60 81 135 

  
 Din analiza datelor prezentate rezultă că nu toți indicatorii de performanță financiari au fost realizați în 

totalitate, fapt pentru care nu se poate acorda remunerația variabilă administratorilor neexecutivi. 

 Față de această situație menționăm ca remunerația lunară brută a directorului general – administrator 

executiv a fost diminuată în perioada 01.05.2019 – 31.12.2019 cu un procent de 12%pe lună (1440 lei) 

conform Deciziei nr. 19/23.04.2019, ratificată de către Consiliul de Administrație al Parc – Turism SA. 

 

 5) Cu  privire  la  investiţii, dotări  cu  obiecte  de  inventar   

 

 A. Investiţii             878490 lei 

În cursul anului 2019 s-au realizat următoarele investiţii de natura imobilizărilor corporale și 

necorporale: 
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Nr. 

crt. 

Explicații Valoare 

fără TVA 

1 Amenajare si modernizare hol intrare Hotel Parc + Amenajare apartamente 

(106 și 108); camerele 105 și 113 și camerele 101÷104:109÷115 + Amenajare 

și modernizare sală mese Restaurant Parc + Amenajare și modernizare hol 

intrare Restaurant Parc și grupuri sanitare și dotările aferente la 30 iunie 2019 

683487 

2 Amenajare și modernizare grupuri sanitare Restaurant Flora 11591 

 Total 1 695078 

   

1 Autoutilitară Dacia Dokker 52475 

2 Sistem calcul informatic 3389 

 Total 2 55864 

   

 DOTĂRI  

1 Set mobilier comodă cu sertare – 3 buc. , masă cocktail – 10 buc 2847 

2 Set scaune 100 buc. 13445 

3 Set veselă porțelan + tacâmuri inox + pahare de sticlă 8403 

4 Mochetă Hotel Parc 39867 

5 Set lenjerie și inventar moale 6240 

6 Set mobilier birou parter 4630 

7 Set mobilier bar Restaurant Parc 6840 

8 Set mobila recepție Hotel Parc 7924 

9 Sistem video TV camere Hotel Parc 2560 

10 Mocheta recepție Hotel parc 10185 

11 Ansamblu mobilier restaurant Flora 11098 

12 Sistem curațenie camere Hotel Parc 3141 

13 Ansamblu mobilier Restaurant Parc 6416 

14 Mocheta sala conferințe Hotel Parc 3952 

 Total 3 127548 

 TOTAL 878490 

  

 B. Dotări cu obiecte de inventar în valoare de 11310 lei, constând în mobilier bucătărie, frigidere, 

veselă, ustensile de bucătărie și alte valori, 

 

 6) Cu  privire  la  resurse umane 

 

La sfârșitul anului 2019,  Parc – Turism  S.A. a avut  un  număr  de 37 salariaţi, din care 34 salariați cu 

contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 3 salariați cu contract de muncă pe perioadă 

determinată cu timp parțial de muncă.  

 Sub  aspectul  pregătirii, din  totalul  de  salariaţi  cu  contract  de  muncă , situaţia  se  prezintă  astfel: 

- 12 persoane  cu  studii  superioare,  

- 23 persoane  cu  studii  medii,  

-  2  persoane  necalificate 

Precizăm că în anul 2019 personalului nu i s-au acordat creşteri salariale, cu excepţia persoanelor care 

intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 

 7) Cu  privire  la  sistemul  integrat  de  management  al  calităţii  şi  siguranţei   

       alimentului  şi  a  sistemului  de  control  intern  managerial 

  

În luna mai 2019 s-a efectuat, conform contractului încheiat cu SRAC – CERT SRL Bucureşti, auditul 

de supraveghere și recertificarea la sistemul integrat  ISO  9001 - 2015  şi  ISO  22000 - 2005. 

S-a  constatat  buna  funcţionare  a  sistemului  şi  respectarea  tuturor  cerinţelor  standardelor 

implementate. Nu  au  existat  reclamaţii  de  la  clienţi, iar  evaluarea  satisfacţiei  clienţilor  s-a  ridicat  la  un  



8 

 

nivel  înalt. Aceste  rezultate  au  determinat  o  creştere  a  competitivităţii  Parc - Turism  S.A.  Craiova  şi  a  

şanselor  sale  de  succes  în  mediul  concurenţial  actual. 

În  cadrul  societăţii  există  implementat  un  sistem  de  control  intern  managerial, care  este  prezent  

pe  toate  palierele  de  activitate  ale  societăţii  şi  se  manifestă  sub  forma  autocontrolului, controlului  în  

lanţ  şi  a  controlului  ierarhic. 

Atribuţiile  controlului  intern  managerial  ce  se  exercită  în  societate, fără  să  se  limiteze  la  

acestea, sunt: 

- examinarea  legalităţii, regularităţii  şi  conformităţii; 

- supravegherea  funcţionării  sistemelor  de   fundamentare  a  deciziei, planificării, prognozării  şi  

organizării  şi  coordonării; 

- evaluarea  eficienţei  şi  eficacităţii  cu  care  sistemele  de  conducere  şi  de  execuţie, la  nivelul  

societăţii, utilizează  resursele  financiare, umane  şi  materiale  pentru  îndeplinirea  obiectivelor  

şi  obţinerea  rezultatelor  stabilite. 

 

 

8)  Cu  privire  la  litigiile  societăţii 

 

 La data de 31.12.2019, Parc – Turism SA se înregistrează cu următoarele creanţe litigioase: 

 

1. Fotbal Club Universitatea Craiova, dosar 12049/63/2007, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă 

de Contencios Administrativ şi Fiscal, pentru suma de 14049 lei, reprezentând prestaţii de 

alimentaţie publică şi cazare conform contractului  de  prestări  turistice  nr. 831/06.08.2013, 

respectiv  factura  seria  PTCVF  nr. 0015384/12.08.2013, pentru care s-a procedat ulterior la 

înscrierea în Tabelul suplimentar al creditorilor Fotbal Clubului Universitatea Craiova. 

 

2. CFR IRLU Bucureşti, dosar 28428/3/2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, pentru 

suma de 440 lei, reprezentând servicii de cazare conform facturii seria PTCVF nr. 

0009220/30.06.2014, pentru care s-a solicitat înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de 

admitere de creanţe. 

 

3. Perfect Tour SRL București, dosar 15349/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, 

pentru suma de 1358 lei, reprezentând contravaloarea facturilor seria PTCVF nr. 

011698/07.12.2015, seria PTCVF nr. 011549/18.12.2015 și seria PTCVF nr. 011580/28.12.2015 

constând în servicii de cazare și alimentație publică, a fost depusă la începutul anului 2017, 

cererea de înregistrare a creanțelor în tabelul preliminar. 

 Menţionăm că aceștia se află în procedura de insolvenţă, iar debitele respective sunt 

publicate in buletinele procedurilor de insolventa. 

 

4. Dosar nr. 19727/215/2017, Judecătoria Craiova, obiect: Hotărâre pentru recuperarea cheltuielilor 

în cuantum de 242,76 lei ce reprezintă obligarea pârâtului Constantinescu Victor Cristian la plata 

dobânzii debitului (de 2950 lei) în sumă de 31,26 lei și 211,50 lei taxă de timbru. Societatea Parc-

Turism SA a solicitat completarea acestei hotărâri și cu suma de 450 lei + TVA, onorariu de 

avocat, fiind admisă cererea noastră. La această dată suntem în procedura de executare a 

debitorului. 

 

5. Dosar nr. 10696/63/2014* în care Parc – Turism SA Craiova, UAT Dolj, Președintele Consiliului 

Județean Dolj și Consiliul Județean Dolj au calitatea de intimat în proces cu Gruia Ionel în calitate 

de apelant la Curtea de Apel Craiova. Apelantul solicită o suprafață de 505 mp teren în incinta 

Parc – Turism SA Craiova conform Legii nr. 10/2001. Prin strămutarea dosarului la Curtea de 

Apel Timişoara – Dosar nr. 1204/54/2018,  prin Sentinţa civilă nr. 104/2019 – definitivă - s-a 

respins contestaţia în anulare  declarată de contestatorul Gruia Ionel impotriva Deciziei civile nr 

1484 din 17.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. 10696/63/2014*. 
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În prezent, dosarul 10696/63/2014*/a2.1 se află  pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție,  în 

urma recursului declarat de reclamant împotriva încheierii nr. 43/2018 pronunțată la 12.06.2018 

de Curtea de Apel Craiova, prin care a fost respinsă cererea formulată de acesta, de recuzare a 

completului de judecată, iar termenul acordat inițial pentru data de 26 martie 2020 a fost 

preschimbat din oficiu de instanță pentru data de 28.05.2020. 

 

6. Dosar nr. 852/54/2017, în recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție în care Parc – Turism SA 

Craiova are calitatea de reclamant iar Ministerul Finanțelor Publice și Direcția Regională a 

Finanțelor Publice Craiova are calitatea de pârât, privind anulare act administrativ și obținerea 

cheltuielilor de judecată. 

Curtea de Apel Craiova a dat câștig de cauză Parc – Turism SA Craiova, s-a judecat recursul 

formulat de pârâte la ICCJ, societatea a solicitat comunicarea un certificat din care să rezulte că 

prin Decizia nr. 937/2020 pronunțată la data de 18.02.2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție a 

fost respins recursul declarat de pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, 

în numele și pentru Ministerul Finanțelor Publice, ca nefundat, hotărârea este definitivă. 

 

7. Dosar nr. 312/54/2018*, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios și Administrativ, 

recurs anulare act administrativ ANAF, intimat Parc – Turism SA. 

Urmează a fi soluționat recursul formulat de reclamant împotriva Sentinței nr. 536/05.12.2018, 

pronunțată de către Curtea de Apel Craiova, termen de judecată 15.06.2021. 

 

 

 9) Cu privire la principalele obiective privind managementul riscului: 

 

Riscul de credit 

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand 

astfel pierderi financiare societatii. În acest sens, societatea a adoptat o politica de a efectua tranzactii doar cu 

parti de incredere si de a obtine  suficiente garantii.  

Creantele comerciale privind prestările de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienti 

autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se într-un procent foarte mare cu numerar.  

 

Risc de lichiditate 

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii executive, care 

are construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor 

societatii pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.  

Societatea gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin 

monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor 

de scadenta a activelor si datoriilor financiare.  

 

Gestionarea riscurilor valutare 

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variatiilor 

cursului de schimb valutar. 

Societatea efectueaza un număr foarte mic de tranzactii denominate in diferite valute, ceea ce conduce 

la un nivel nesemnificativ al acestui risc.  

 

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii 

 Societatea dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate 

împrumuturi acordate de diferite instituții bancare. 

Riscul de piata 

Conducerea societatii monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea 

acestei abordari nu protejeaza Societatea de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in 

cazul unor fluctuatii semnificative pe piata. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent in expunerea 

Societatii la riscurile de piata sau in modul in care Societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile. 
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Alte riscuri privind preturile 

Societatea nu este expusa riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de 

capital propriu. Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degraba decat 

comerciale si nu sunt semnificative. Societatea nu comercializeaza in mod activ aceste investitii. 

 
* 

* * 

 

 Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus  Consiliul  de  Administraţie  supune  analizei  Adunării  

Generale  a  Acţionarilor, în  vederea  aprobării, prezentul  raport  de  activitate şi  descărcarea  de  

gestiune  a  administratorilor,  pe  perioada  anului  2019. 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

 

AVRĂMOIU DANIELA   

 

 

RĂDUCĂNOIU CONSTANTIN  

 

 

CORÂȚU COSMIN-ION   

 

 

TĂNĂSESCU MARCEL   

 

 

IANCU DIANA VALY        



Anexa 3













 1 

Anexa nr. 4 
PARC – TURISM  S.A.         
Craiova, str. Bibescu, nr.12 
J16/445/1999 
CUI  RO11940770 
Capital social subscris și vărsat 10315755 lei 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 
 
 
 
 

 
Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

întocmit în baza art. 55, alin. 2, OUG 109/2011 
 
 
 
 

 În cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 34 din OUG 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost constituit prin 
Hotărârea nr. 8/31.05.2017 a Consiliului de Administrație, Comitetul de nominalizare și 
remunerare format din următorii membri: Avrămoiu Daniela, Tănăsescu Marcel și Iancu 
Diana-Valy. 
 
 Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de 
Administrație și a Conducerii delegate în anul 2019, precizăm următoarele: 
 Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice: 
 (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a 
membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor 
în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). 
 (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai 
consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o 
componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 
12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform 
clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de 
Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de 
performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a 
acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu 
respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv 
sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună 
guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși 
maximum 12 indemnizații fixe lunare. 
 (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație 
sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare 
a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a 
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a 
acționarilor, anexă la contractul de mandat. 
 (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe 
lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui 
membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta 
este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete 
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consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în 
contractul de mandat. 
 În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: ”Remunerația membrilor executivi 
ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată 
dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de șase ori media pe 
ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 
desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la 
nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, 
comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”. 
 Prin Hotărârea nr. 4/30.05.2017, Adunarea Generală a Acționarilor a numit 
Consiliul de Administrație al societății în următoarea componență: 
 Avrămoiu Daniela – Președinte al Consiliului de Administrație 
 Răducănoiu Constantin – Administrator Executiv – Director General 
 Corâțu Cosmin-Ion – Administrator  
 Tănăsescu Marcel – Administrator  

Iancu Diana-Valy – Administrator  
Remunerația administratorilor Parc – Turism SA Craiova este formată dintr-o 

componentă fixă în sumă de 1000 lei și o componentă variabilă, stabilită prin Act 
Adițional nr. 1, 2 și 3 la Contractul de Mandat nr. 568/30.05.2017, prevăzută la art. 18 al 
Contractului de Mandat, în sumă brută de 813 de lei/an, care se va acorda 
administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a 
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. 

Președintele consiliului de administrație, numit prin Hotărârea nr. 8/31.05.2017 
beneficiază, conform Contractului de Mandat nr. 568/30.05.2017, de o indemnizație 
suplimentară de 1% din remunerația lunară brută a Directorului General al societății. 

Durata contractelor de mandat ale administratorilor este de 4 ani, pe perioada 
30.05.2017 – 30.05.2021. 

În ceea ce privește conducerea  delegată a societății, conform prevederilor OUG 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în decursul 
exercițiului financiar 2019, a activat pe baza contractelor de mandat; contractul 
Directorului General Răducănoiu Constantin cu nr. 848/01.08.2017 pe o perioadă de 4 
ani, de la data 01.08.2017 – 01.08.2021 si Contractul de Mandat nr. 568/30.05.2017. 

Remunerația Directorului General – Administrator Executiv, Răducănoiu 
Constantin, pentru perioada 01.01.2019 – 31.03.2019  este formată dintr-o indemnizație 
fixă lunară brută în sumă de 9075 lei și o componentă variabilă, la nivelul unei 
remunerații brute lunare, conform Contractului de Mandat nr. 848/01.08.2017 și Actului 
Adițional nr.1, iar începând cu 01.04.2019, remunerația lunară brută s-a stabilit, conform 
Actului Adițional nr. 2, la suma de 12000 lei.  

Administratorii Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de vreo schemă de 
bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2019. 

Conducerea delegată, respectiv administratorii Parc – Turism SA Craiova nu au 
beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate. 

 
În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2020 și Bugetul 

de venituri și cheltuieli pe anul 2019, au fost programați și s-au realizat indicatori de 

performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 
Programat 

lei 
Realizat 

lei 

Indice de 
realizare 

% 

I. Indicatori financiari 

1 Venituri totale (lei) 3413000 3440642 100,23 
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2 Cheltuieli totale (lei) 3275000 3440043 105,04 

3 Profit brut (lei) 138000 599 0,43 

5 Număr mediu personal 60 33  

6 Productivitatea muncii pe total pers. mediu 56717 103363 182,24 

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 960 1000 104,17 

II. Indicatori nefinanciari 

1 Media de apreciere pe booking.com-minim 8,3 8,6 103,61 

2 Număr turiști cazați - peste 10400 12715 122,26 

3             Din care străini - peste 1200 1971 164,25 

4 Grad de ocupare/cameră - peste 60 81 135 

 
Având în vedere nerealizarea tuturor indicatorilor de performanță, atât 

administratorii neexecutivi, cât și directorul general nu pot beneficia de componenta 
variabilă a indemnizației. 

 
 
 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 
 

Președinte, 
Daniela Avrămoiu 

 

 
 








