INFORMARE
privind situa ia economico-financiara a agentilor economici din judetul
Botosani la 31.12.2013
În judetul Botosani, func ioneaz 4543 de agen i economici din cei 8175
înregistra i, diferen a fiind reprezentat de agen ii economici cu activitate
temporar întrerupt sau societ ile comerciale aflate în stare de faliment, de
reorganizare judiciar , în lichidare sau în dizolvare.
Men ion m c , în prezenta lucrare nu a fost analizat activitatea
desfa urat de c tre marii contribuabilii ai jude ului întrucât ace tia sunt
administra i de c tre Direc ia de Administrare a Marilor Contribuabilii Bucure ti.
Marii contribuabilii ai judetului sunt: Carreman România SRL, Doly-Com SRL,
Electroalfa Interna ional SRL, Elsaco Electronic SRL, Formen’s SRL, Grupul de
Distributie ETA SRL, Rolana Tex SRL, Victor Construct SRL, Comcereal SA, SC
Greif Flexibles România SRL,SC Prodalcom SA, SC Sagrod SRL, SC Tehnic
Assist SRL.
Din analiza datelor de bilan raportate de c tre agen ii economici pentru
exerci iul financiar al anului 2013 i centralizate pe activit i CAEN, s-au desprins
urm toarele concluzii:
- Activitatea de ansamblu a economiei jude ului a generat o cifr de
afaceri în suma de 3.460.739 mii lei, cu un rezultat net în sum de 152.510 mii lei
– profit i 165.122 mii lei – pierdere, ceea ce per sold reprezint un rezultat
negativ în sum de 12.612 mii lei. În anexa nr.1 este prezentat top-ul firmelor
care au înregistrat cea mai mare cifr de afaceri în anul 2013, iar în anexele nr. 2
si 3 sunt prezentate top-urile firmelor care au înregistrat cel mai mare profit net,
respectiv cea mai mare pierdere net în exerci iul financiar al anului 2013.
- Pe ramuri de activitate economia jude ului analizat sub aspectul
volumului de activitate, al eficien ei economice i al arieratelor se prezint astfel:
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La finele anului 2013, sectorul comer de ine o pondere semnificativ în
activitatea economic a jude ului, respectiv 42.6% din volumul total al veniturilor
realizate la nivel de judet (1.590.019 mii lei ). Mediul economic al jude ului
1

Boto ani este dominat de firmele din comer unde activeaz 45% dintre firmele
boto nene. Ponderea ridicat a acestui sector de activitate este determinat de
faptul c dezvoltarea unei afaceri de comer presupune investi ii mai mici i un
num r de personal mai redus, astfel c , printr-un efort financiar minim, se pot
ob ine, într-un timp relativ scurt rezultate pozitive în compara ie cu alte sectoare
de activitate. În anul 2013, activitatea agentilor economici din sectorul comer s-a
soldat cu un profit net în sum de 16.194 mii lei i cu un volum de arierate în
sum de 52.116 mii lei.
Industria de ine 29,1 % din volumul total al veniturilor realizate la nivel de
jude , valoarea acestui indicator fiind de 1.086.090 mii lei. În anul 2013,
activitatea întreprinderilor din acest sector (594 agen i economici) s-a soldat cu
un profit net în sum de 6.938 mii lei. Volumul total al arieratelor din industrie în
suma de 61.451 mii lei reprezint 32,4% din volumul arieratelor din economia
jude ului.
Agricultura, cu referire exclusiv la activitatea desf urat în sistem de
societ i comerciale i societ i agicole, de i dispune de un mare poten ial agricol
(teren agricol) se caracterizeaz printr-o activitate cu pondere redus în
economia jude ului. Astfel, veniturile totale realizate în acest sector de activitate
în sum de 338.248 mii lei, reprezinta doar 9.1% din totalul veniturilor realizate la
nivel de jude . Sub aspectul eficien ei economice, agricultura jude ului a realizat
un profit net în sum de 3.115 mii lei.
Sectorul construc ii de ine o pondere de 7,5% în volumul total al
veniturilor realizate la nivel de jude , valoarea acestui indicator fiind de 278.688
mii lei. În acest domeniu de activitate activeaz un num r de 413 agen i
economici care au realizat, în anul 2013, un profit net în sum de 6.551 mii lei.
Sectorul transporturi de ine o pondere redus în activitatea economic a
jude ului, respectiv un procent de 4.9% din volumul total al veniturilor realizate la
nivel de jude . În anul 2013, activitatea celor 249 operatori economici s-a soldat
cu o pierdere net în sum de 1.325 mii lei i cu un volum de arierate în sum de
11.492 mii lei.
Arieratele constitue una din principalele cauze ale ineficien ei agen ilor
economici conducând la diminuarea resurselor proprii de dezvoltare ale
acestora. Mai mult acestea blocheaz resursele financiare importante care ar
trebui s alimenteze bugetul statului i s fie, astfel, valorificate în proiecte de
dezvoltare. Structura arieratelor pe total economie judet, relev men inerea
arieratelor c tre furnizori înc la un nivel ridicat (84.839 mii lei). Agen ii economici
î i finan eaz deficitele opera ionale prin neplat datoriilor la bugetul consolidat al
statului (32.511 mii lei) sau c tre furnizori, ceea ce conduce la acumularea de noi
arierate. În anexa nr.4 este prezentat top-ul firmelor care au înregistrat cel mai
mare volum al arieratelor la bugetul consolidat al statului.
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INDUSTRIA
Volumul produc iei industriale exprimat prin indicatorul “produc ia
exerci iului” este de 675.681 mii lei, cunoscând o cre tere, fa
de anul
precedent, cu 36.184 mii lei, în exprimare procentuala evolu ia fiind de 105,66%.
În structur , pe sectoare ale industriei situa ia se prezint astfel:
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a produselor optice
Fabricarea echipamentelor
electrice
Fabricarea de masini si
utilaje
Fabricarea de mobil
Productia si furnizarea de
energie electric si termic
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În anul 2013, cel mai mare volum al cifrei de afaceri s-a înregistrat în
industria alimentar , respectiv 311.215 mii lei, fiind urmat de industria
confec iilor cu o cifr de afaceri de 168.530 mii lei. Pe locul trei se afl industria
textil cu un volum al cifrei de afaceri de 88.231 mii lei, pe locul patru situându-se
ramura produc ia i furnizarea de energie electric i termic cu un volum al cifrei
de afaceri de 48.354 mii lei.
Cre teri însemnate ale produc iei industriale comparativ cu anul precedent
se localizeaz la:
- fabricarea calculatoarelor i a produselor optice
174,05%
- industria alimentar
138,10%
- produc ia i furnizarea de energie electric i termic
116,61%
- fabricarea de ma ini i utilaje
115,25%
Au existat, în acela i timp i reduceri la nivelul unor ramuri industriale,
cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice (29,46 %), colectarea, tratarea i
eliminarea de eurilor (6,51%), fabricarea articolelor de îmbr c minte (4,69%),
fabricarea altor produse din minerale nemetalice (4,19%) i industria textil
(2,92%).
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La finele anului 2013, industria jude ului a înregistrat un profit net per sold
în sum de 6.938 mii lei, fata de 1.207 mii lei pierdere net realizat în anul
2012, rezultând o cre tere cu 8.145 mii lei.
În ceea ce prive te eficien economic la nivelul industriei determinat ca
rat de profitabilitate ( rezultat brut/ cifra de afaceri), se poate men iona c
aceasta a avut un trend cresc tor, de la o rata de 0.57%, la nivelul anului 2012,
s-a ajuns la o rata de 1,56% la nivelul anului 2013. Cea mai mare cre tere a ratei
de profitabilitate s-a înregistrat în domeniul fabric rii calculatoarelor i a
produselor optice, respectiv 15,02% fa de 3,50%.
Sub aspectul profitului net realizat, la finele anului 2013, cele mai
reprezentative domenii de activitate sunt:
- fabricarea articolelor de imbracaminte
11.838 mii lei
- industria alimentar
9.668 mii lei
- fabricarea calculatoarelor i a produselor optice
2.479 mii lei
Pierderile nete cele mai importante sunt localizate la urm toarele ramuri
industriale:
- fabricarea altor produse nemetalice
8.191 mii lei
- industria alimentar
8.103 mii lei
- fabricarea produselor textile
3.097 mii lei
Volumul arieratelor din sectorul industrial în suma total de 61.451 mii lei
mii lei reprezinta 32.4% din volumul arieratelor din economia judetului, ramurile
cu cel mai ridicat nivel al acestui indicator sunt:
- industria confec iilor de îmbr c minte
19.184 mii lei
- industria alimentar
8.287 mii lei
- tratarea i distribu ia apei
8.171 mii lei
Cât prive te arieratele la bugetul consolidat al statului – volumul
acestora este de 12.877 mii lei, reprezentând 20,95% din volumul arieratelor din
industrie. Ramurile industriale care înregistreaz cel mai mare volum al
arieratelor la bugetul consolidat al statului sunt:
- tratarea i distribu ia apei
- industria alimentar
- fabricarea articolelor de îmbr c minte

4.586 mii lei
2.795 mii lei
1.867 mii lei

Efectivul salaria ilor din industrie era la sfâr itul anului 2013 de 10.368
persoane fa de 10.309 persoane la sfâr itul anului 2012, crescând pe parcursul
anului cu 59 persoane. Cele mai mari cre teri de personal s-au înregistrat în
ramurile: fabricarea produselor textile (117 persoane)
i fabricarea
calculatoarelor i a produselor optice (62 persoane).
În ceea ce prive te salariul mediu brut lunar realizat în industria
jude ului, acesta cunoa te o u oara cre tere fa de anul precedent, de la
1.281,60 lei la 1.328.60 lei, m rime în continuare inferioar salariului mediu brut
lunar la nivel na ional (2.298 lei).
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Potrivit datelor de bilan , cel mai mare salariu l-au avut angaja ii din
domeniul produc iei i furniz rii energiei electrice i termice 2.589,06 lei, urma i
de cei din domeniul trat rii i distribu iei apei 2.142,51 lei i din fabricarea
echipamentelor electrice 1.899,28 lei.
Analiza la nivelul ramurilor industriei scoate în eviden
urm toarele
aspecte:
Sectorul industriei confec iilor de îmbr c minte
Industria confec iilor de îmbr c minte este bine reprezentat , dar
principalele unit i de produc ie au dezvoltat produc ie în sistem lohn, ceea ce le
face dependente de firma partener . Sectorul industriei confec iilor de
îmbr c minte, a înregistrat în anul 2013 o reducere a produc iei cu 4,69%, fa
de anul 2012. De asemenea, produc torii de confec ii de îmbr c minte din jude
i-au diminuat cifra de afaceri, în anul 2013, cu 9.206,6 mii lei, respectiv cu
5,08 %.
La nivelul jude ului, cele mai importante companii sunt: Serconf SA, Big
conf SRL, GT Company SRL i Italpant SRL, generând 59% din cifra de afaceri
i angajând 42,5% din salaria ii din acest domeniu de activitate.
La finele anului 2013, industria confec iilor de îmbr c minte a înregistrat
un profit net per sold în sum de 9.351 mii lei, fata de 5.660,2 mii lei realizat în
anul 2012, rezultând o cre tere cu 2.516 mii lei, cre terea procentual fiind cu
36.80%.
Volumul arieratelor din industria confec iilor de îmbr c minte în sum de
19.184 mii lei reprezint 31,20% din volumul arieratelor din industrie. Ponderea
cea mai semnificativ în volumul total al arieratelor o de in arieratele la furnizori
în procent de 52,2% (10.021,4 mii lei) urmat de ponderea arieratelor la bugetul
consolidat al statului de 9,7% (1.866,9 mii lei).
Efectivul salaria ilor din industria confec iilor de îmbr c minte la sfar itul
anului 2013 a fost de 3.470 salaria i, neînregistrând nicio modificare fa de
începutul anului, iar productivitatea muncii în cadrul ramurii a înregistrat o
reducere cu 5%, fa de anul anterior.
Salariul mediu brut lunar în acest sector de activitate, pe parcursul
anului 2013 s-a majorat fa de anul precedent cu 2,33% i a constituit 1376,64
lei.
În concluzie, se poate aprecia ca industria confec iilor de imbr c minte a
înregistrat, în anul 2013, o evolu ie descendent la principalii indicatori
economici. Produc ia a înregistrat, per ansamblu, un trend descendent,
insuficien a cererii continu s fie principala cauz a activit ii de produc ie
pentru unele firme din acest sector de activitate.
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Sectorul fabric rii produselor textile
La finele anului 2013, industria textil de ine 12,4% din volumul produc iei
industriale realizate la nivel de jude . În anul 2013, produc ia industriei textile a
înregistrat o descre tere cu 2,92%, fa de anul 2012. Cifra de afaceri a
fabrican ilor din domeniu a înregistrat o cre tere u oar , respectiv cu 1%, fa de
anul 2012. Unit ile cele mai reprezentative din punct de vedere al cifrei de
afaceri sunt Dorotex SA i Artsana România SRL cu un volum al cifrei de
afaceri în sum de 80.567,9 mii lei, reprezentând 91,3% din volumul cifrei de
afaceri realizat la nivel de ramur .
Rezultatele acestei activit i sunt nefavorabile, industria textil
înregistrând, în anul 2013, o pierdere net per sold în sum de 360 mii lei, în
sc dere cu 1636 mii lei fa de pierderea înregistrat , în anul 2012, în sum de
1996 mii lei.
Efectivul salariatilor din industria textil , la sfâr itul anului 2013, a fost de
1134 salaria i, în cre tere cu 117 persoane fa de anul 2012.
Salariul mediu brut lunar în industria textil , pe parcursul anului 2013,
a crescut fa de anul precedent cu 6,85% i a constituit 1410,68 lei, situându-se
peste media pe industrie de 1328,68, respectiv pe economie jude de 1113,05
lei.
În concluzie, se poate aprecia c acest domeniu de activitate a avut o
evolu ie descendent a productiei (reducere cu 2,92%), în anul 2013. Cu toate
acestea un aspect pozitiv îl constitue crearea de noi locuri de munc , respectiv
angajarea a 117 persoane în anul 2013.
Sectorul industriei alimentare
Industria alimentar a continuat i în anul 2013 evolu ia pozitiv din ultimii
ani, înregistrând cre teri atât în cazul volumului produc iei (38,10%) cât i al cifrei
de afaceri (15,01%). Rezultatele acestei activit i sunt favorabile, industria
alimentara înregistrând, per ansamblu, la finele anului 2013 un profit net în sum
de 1.565,6 mii lei, fa de o pierdere net în sum de 4.956,7 mii lei înregistrat
în anul 2012.
În industria alimentar sunt localizate 13,5% din arieratele la nivelul
industriei jude ului, iar în ceea ce prive te volumul arieratelor la bugetul
consolidat al statului, în sum de 2794,6 mii lei, acestea reprezint 21,7% din
volumul arieratelor bugetare din sectorul industrial.
Referitor la forta de munca ocupat men ion m c industria alimentar
este a doua ramura industrial spre care se orienteza for a de munc ,
înregistrându-se la finele anului 2013 un num r mediu de 1858 salaria i.
Productivitatea muncii în cadrul ramurii a înregistrat o cre tere cu 15,4%, fa de
anul anterior.
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Salariul mediu brut lunar, pe parcursul anului 2013, a crescut fa de
anul precedent cu 5,20% i a constituit 879,16 lei, situându-se sub media pe
jude de 1113,05 lei.
Se poate aprecia c , în anul 2013, industria alimentar
i-a adus
contribu ia la evolu ia industrial , printr-o cre tere a volumului produc iei cu un
ritm de 138,10%, în special datorit cre terii competitivit tii pe pia
i alinierii la
standardele de calitate ale Uniunii Europene.
SECTORUL CONSTRUC II
Sectorul construc ii a înregistrat, în anul 2013, o reducere cu 9,85% a
volumului de activitate fa de anul anterior.
În anul 2013, num rul întreprinderilor din domeniul construc iilor a fost de
413, care au realizat un volum al cifrei de afaceri în sum de 259.639,6 mii lei,
reprezentând 7,5% din volumul total al cifrei de afaceri realizat la nivel de jude .
Acest indicator a înregistrat o sc dere, în anul 2013, fa de anul 2012, în sum
de 75.389,7 mii lei, în exprimare procentual descre terea fiind cu 22,5%.
La finele anului 2013, sectorul construc ii a înregistrat un profit net în
sum de 6.016,7 mii lei, fa de 5536,5 mii lei realizat în anul 2012, rezultând o
cre tere cu 18,31%.
Efectivul salaria ilor din sectorul construc ii la sfâr itul anului 2013, a fost
de 2941 salaria i, în sc dere cu 62 persoane, fa de decembrie 2012, iar
productivitatea muncii a sc zut cu 15,8% fa de anul anterior.
Salariul mediu brut lunar în acest sector de activitate, pe parcursul anului
2013, s-a diminuat fa de anul precedent cu 6,8% i a constituit 955,73 lei.
Prin urmare, rezultatele de anul trecut ale firmelor de construc ii, care
depind în totalitate de investi iile private i cele publice (inclusiv din fonduri
europene) nu au fost încurajatoare.
În concluzie, se poate aprecia ca sectorul de construc ii, în anul 2013, a
înregistrat un declin economic, îns atragerea de fonduri europene i demararea
unor proiecte în parteneriat public-privat i, desigur, relansarea credit rii ar fi
câteva solu ii pentru o posibil redresare a sectorului de construc ii. Relansarea
sectorului construc iilor va fi evident atunci când cifra de afaceri a celor mai
multe firme va cre te, ceea ce ar însemna mai multe contracte în derulare.
TRANSPORTURI
În anul 2013, un num r de 249 operatori economici au desf urat
activitate de transport, realizând un volum al cifrei de afaceri în sum de
172.798,4 mii lei, care reprezint 5,65% din volumul total al cifrei de afaceri
realizat la nivel de jude .
Cifra de afaceri înregistreaz o cre tere u oar în anul 2013, fa de anul
2012, în sum de 291,6 mii lei, respectiv un ritm de cre tere de 100,2%.
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Pe total, activitatea înregistreaz o pierdere net în sum de 1.325,6 mii
lei, fa de un volum al profitului net în sum de 2.140,6 mii lei realizat, în anul
2012. Unit ile cele mai semnificative din punct de vedere al cifrei de afaceri i al
profitului net sunt: Transporturi Auto SRL, Expedi ii Transghe SRL i Ramiro
SRL.
Volumul arieratelor în sectorul transporturi în sum de 11.492 mii lei,
reprezint 6% din volumul total al arieratelor din economia judetului. Ponderea
cea mai semnificativ în totalul pl ilor restante o de in “furnizori restanti” în
procent de 43,50%, urmat de arieratele bugetare în procent de 9,7%.
Efectivul salaria ilor din sectorul transporturi la sfâr itul anului 2013, a
fost de 1.426 salaria i, în cre tere cu 36 persoane, fa de decembrie 2012, iar
productivitatea muncii în cadrul ramurii a sc zut cu 2,2% fa de anul anterior.
În ceea ce prive te salariul mediu brut lunar realizat în sectorul
transporturi, acesta cunoa te o cre tere fa de anul precedent, de la 1032,93 lei
la 1039,24 lei, m rime inferioar salariului mediu brut lunar realizat în economia
jude ului de 1113,05 lei.
COMER UL
În anul 2013, firmele din sectorul comer au realizat o cifr de afaceri în
sum de 1.539.768,9 mii lei, care reprezint 44,5% din cifra de afaceri realizat
la nivel de jude . Acest indicator înregistreaz o cre tere, fa de perioada
precedent , în sum de 150.229 mii lei, în exprimare procentual evolu ia fiind
de 110,8%. Marja comercial , sursa form rii rezultatului din exploatare, a
înregistrat o men inere a ratei de 15%, fa de anul precedent. În anul 2013, s-a
înregistrat o u oar cre tere a ratei de profitabilitate, respectiv 1,68% fa de 1%.
La finele anului 2013, sectorul comer a înregistrat un profit net per sold în
sum de 16.194 mii lei, fa de 8.408,2 mii lei realizat în anul 2012, rezultând o
crestere cu 896,3 mii lei, în exprimare procentual evolu ia profitului net fiind de
192,60%.
Volumul arieratelor din sectorul comer , în sum de 52.116 mii lei
reprezinta 27,76% din volumul total al pl ilor restante din economia jude ului.
Ponderea cea mai semnificativ în totalul pl ilor restante o de in furnizorii
restan i, în procent de 45,11%, urmat de arieratele bugetare de 14%.
În ceea ce prive te for a de munc ocupat în acest sector de activitate,
men ion m c , la finele anului 2013, num rul mediu de personal se cifra la 7.109
salaria i, în cre tere fa de perioada precedent , cu 187 salaria i, iar salariul
mediu brut lunar de 959,21 lei se situeaz sub media pe economia jude ului de
1113,05 lei.
În concluzie, se poate aprecia c , per ansamblu, sectorul comer a
cunoscut o evolutie pozitiv , în cursul anului 2013, în sensul înregistrarii unei
cre teri a cifrei de afaceri cu 10,8%, fa de anul 2012, datorit cre terii
vânz rilor de m rfuri alimentare i a celor nealimentare.

8

9

