
CEPROHART SA BRAILA 
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA nr.3  
J09/649/1991 
CUI : RO 2269251 

 

 

Nota de fundamentare 
privind necesitatea mentinerii ipotecii asupra activelor: 

Cladire instalatie de mercerizare, etajul II si etajul III din Cladirea CEPROHART      
(ICPCH) Braila in vederea asigurarii garantiilor pentru prelungirea liniei de credit 

capital de lucru  in  suma de 1.950.000 lei, de la Banca Transilvania Sucursala Braila, 
pentru sustinerea activitatilor societatii 

 

 

A. Date despre societate: 

 CEPROHART S.A.  cu sediul in Braila, B-dul. Al. I. Cuza nr. 3, avand numarul de 

inregistrare la ORC J09/649/1991, cod fiscal RO 2269251, are ca obiect de activitate 

cercetare stiintifica, dezvoltare, consultanta, proiectare si realizarea de produse industriale 

pe instalatiile pilot experimentale in domeniul industriei de celuloza si hartie. 

 Societatea are un capital social de 697.347,5 lei  divizat intr-un numar de        

278.939 actiuni a 2,5 lei/actiune si detinut de :   

 

Nr. 

crt 

Actionari Numar 

actiuni 

Valoare 

Capital social 

% in capitalul 

social 

1 DAC AIR Bucuresti  163.920 409.800,00 58,7656 

2 CASA SA Bacau 84.385 210.962,50 30,2521 

3 Persoane juridice 1.199 2.997,50 0,4298 

4 Persoane fizice 29.435 73.587,50 10,5525 

 Total 278.939 697.347,50 100 

 

B.1 Argumentele de natură economico - financiară, care sustin necesitatea si 

oportunitatea prelungirii pe termen de un an de zile a liniei de credit capital de lucru, in suma 

de 1.950.000 lei,  in vederea asigurarii finantarii activitatilor societatii, sunt urmatoarele: 

- Proiectiile principalilor indicatori economico - financiari pentru anul 2021, rezultati din 

dimensionarea programului de activitate propus de societate a se realiza in anul 2021, 

respectiv: 

- un volum al veniturilor totale in suma de 7.100 mii lei; 

- un volum al cheltuielilor totale de 6.900 mii lei; 

- un profit brut in anul 2021 de 200 mii lei.  
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Proiectiile indicatorilor economico - financiari prevazute pentru  anul 2021, sunt  

corelate cu programul de activitate pe anul 2021, rezultat din: 

            - contracte incheiate in anul 2020 cu perioada de valabilitate in anul 2021;               

            - contracte potentiale a fi incheiate sau prelungite prin acte aditionale pentru   

              anul 2021; 

            - contracte potentiale  aflate in diverse faze de negociere. 

Estimarea veniturilor pentru anul 2021 a fost fundamentată tinandu-se seama de 

volumul productiei planificate pe departamente, situatie prezentata in tabelul urmator: 

 

Nr. 

Crt. 

Departamentul/Sectia UM Venituri aferente 

Productiei planificate/ 

Departamente 

1 Departament Cercetare-Dezvoltare  Lei 450.000 

2 Departament Inginerie-Consultanta Lei 900.000 

3 Sectia Productie  - Instalatii Experimentale 

si Pilot 

Lei 5.100.000 

4. Activitati valorificare patrimoniu,  

din care: chirii  

Lei 250.000 , 

din care: chirii 250.000 

5. Departamentul Comercial /  Activitati 

comerciale 

Lei 400.000 

6. Total Lei 7.100.000 

 

Realizarea programului de activitate la nivelul societatii presupune/implică, asigurarea 

fluentă a capitalului de lucru necesar pentru pregatirea si realizarea proiectelor, sustinerea 

sistematica cu resurse financiare a tuturor activitatilor productive ale Ceprohart SA. 

Programul de activitate pe anul 2021, structurat pe activitati, se prezinta astfel: 

 

 Activitatile de cercetare-dezvoltare, cu un volum programat  in 2021 de cca.450 mii lei, 

beneficiaza la 18.01.2021 de comenzi certe de cca. 60 mii lei, respectiv 13,33 % din 

totalul planificat. Daca sunt luate in calcul proiectele in curs de contractare cat si cele in 

curs de ofertare si negociere, rezulta ca  sunt create premisele pentru realizarea in 

intregime a planului de cercetare-dezvoltare, implicit a gradului de acoperire a 

capacitatilor de productie existente.  

O componenta esentiala a activitatii de cercetare o reprezinta activitatea/programul 

de cercetare si transfer tehnologic in productie al produselor si tehnicilor noi de securizare 

precum şi temele de cercetare cu grad ridicat de inovativitate în domeniul noilor tipuri de 

produse care pot fi fabricate pe maşina de hârtie din dotarea CEPROHART şi pot aduce plus 

valoare pentru întreaga societate.  
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In perioada următoare o atenţie deosebită va fi acordată: 

- cercetării în domeniul produselor noi aflate în dezvoltare care vin in concretizarea viziunii 

de dezvoltare CEPROHART in domeniul ,,security”; 

- produselor noi din domeniul securității alimentare (ambalaje speciale, ambalaje proprii 

utilizării în contact direct cu alimentele, etc.); 

- produselor noi  cu proprietăți anitmicrobiene destinate luptei împotriva Covid 19 și nu 

numai; 

- proiectelor cu rată de succes mare care  pot asigura fondurile pentru dezvoltarea 

produselor din domeniul de cercetare prioritar : PRODUSE SECURIZATE.                                       

Echipa Departamentului Cercetare-Dezvoltare  are un portofoliu de 7 cereri de finanțare 

bazate pe idei noi inovative care se vor depune la licitațiile organizate în anul 2021.                  

Bugetul estimativ al acestora pentru anul 2021 este de 500.000 lei ; 

- activității de brevetare care poate constitui o sursă de venit prin cesionarea 

brevetelor și constituirea unui fond de dezvoltare pentru produse noi purtătoare de plus 

valoare. 

 Activitatile de inginerie-  consultanta, au programat un  volum al  productiei în anul 

2021  de cca 900 mii lei, din care contractat pana la data prezentei cca.  600 mii lei, 

respectiv  66,67 %din totalul planificat.  

Programul de activitate aferent serviciilor de inginerie- consultanta a fost stabilit in 

functie de potentialul de resurse umane existent, personalul specializat atestat, portofoliul de 

proiecte contractate  aflate in faza de ofertare si de pregatire pentru ofertare.   

 Activitatile de productie ale  Sectiei Instalatii Experimentale si Pilot Braila, prevazute 

a se realiza in 2021,  vor conduce la realizarea unui volum de venituri de cca.  5.100 mii 

lei, aferente programului de fabricatie derulat de SIEP.  

Programul de fabricatie derulat de SIEP are in structura doua tipuri de produse,  cu piete 

diferite fara nici o tangenta intre ele, dupa cum urmeaza: 

Nr. 

crt 

Tipul produsului Pondere       

% 

Piata produsului Observatii 

1 Hartii tehnice          

(cartoane si hartii filtrante) 

    9,0  Producatori de bauturi 

alcoolice, sucuri, ape 

minerale, uleiuri vegetale, 

alte lichide alimentare, 

laboratoare chimice 

Vanzarea se 

face  catre 

clienti ce detin 

cote de piata 

intre 1 si 10%  

 

2 Hartii securizate    91,0 Tipografii cu tipar de 

securitate 
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Aproximativ 91,0% din volumul fabricatiei este axat pe sortimente de hartii securizate 

care au plus valoare ridicata dar, in acelasi timp, implica un volum mai mare al cheltuielilor 

de exploatare si implicit a celor financiare ce se vor efectua in vederea sustinerii acestora. 

Ceprohart SA continua sa se mentina activa in piata combaterii contrafacerilor 

documentelor de valoare, brandurilor si produselor si a protectiei informatiilor pe suport 

hartie. Directia prioritara de dezvoltare constă în crearea si/sau ocuparea unor nise specifice 

din aceasta piata. 

 Departamentul Comercial-Marketing desfasoara, pe langa activitatile specifice de 

comercializare a hartiilor securizate din portofoliul propriu, activitati de producere si livrare 

cerneluri securizate,  de alte elemente de securizare pentru tipar de securitate si instrumente 

specifice pentru validarea originalitatii hartiilor securizate, in cadrul contractului cu principalul 

client pentru hartiile securizate fabricate de Ceprohart SA. Pentru  anul 2021, are estimata o 

productie in  400.000 lei. 

Activitatea de marketing are ca principala orientare  promovarea produselor 

Ceprohart din domeniul ,,security”, in special a celor pe baza de caracteristici magnetice 

(sistemul de protectie a documentelor calsificate/confidentiale), prin contactarea directa a 

potentialilor clienti, organizarea de workshopuri, DEMO-uri, intretinerea si cresterea 

accesarilor pentru site-ul  special destinat acestor tipuri de produse                                                   

,, www.securitypapers.eu”. 

Deasemenea, Departamentul Comercial-Marketing este implicat permanent in 

dezvoltarea de noi produse securizate cerute de piata (hartie anti-copiere) precum si de hartii 

cu aplicatii de nisa si/sau unicat (hartie siliconata pentru industria alimentara, hartie pentru 

aplicatii militare, etc). 

 

 Activitatea de valorificare a activelor neutilizate are ca obiective, sustinerea 

masurilor privind minimizarea cheltuielilor din exploatare si a măsurilor de crestere a 

veniturilor din exploatare.  

In acest sens, aceasta activitate a fost orientata atat in 2020 cat si in anul 2021 spre 

realizarea de venituri din: 

- Inchirierea spatiilor disponibile aferente activitatilor de birou din activul situat 

în Municipiul Braila  , Blvd. Al. I . Cuza nr. 3.  

La capitolul Venituri din exploatare pentru 2021 sunt proiectate venituri din 

valorificarea activelor neutilizate, astfel: 

- Venituri aferente contractelor de inchiriere in suma de 250.000 lei prin 

cresterea numarului de chiriasi, urmare a inchirierii spatiilor libere disponibile.  
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B.2 Argumentele de natura tehnico-economică, care sustin necesitatea si 

oportunitatea prelungirii pe termen de un an de zile a liniei de credit capital de lucru in suma 

de    1.950.000 lei, in vederea asigurarii finantarii activitatilor societatii, sunt prezentate,  

succint , in continuare. 

Pentru realizarea  productiei programate anual precum si a indicatorilor economico - 

financiari asumati prin BVC-urile aprobate in fiecare an de activitate de catre actionarii 

societatii, in ultimii saptesprezece ani de activitateCeprohart SA si-a asigurat finantarea 

deficitului de trezorerie prin surse atrase, respectiv prin  credit capital de lucru. 

Acest deficit s-a datorat  in principal urmatoarelor cauze: 

- specificitatea activitatilor de inginerie -consultanta, derivata din ciclul de desfasurare 

a acestora, respectiv un ciclu lung de productie, ce conduce la inregistrarea unui volum mare 

de productie neterminata si implicit finantarea din surse proprii a lucrarilor pana la finalizarea  

si incasarea acestora; 

- prefinantarea insuficienta a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ciclu lung de 

fabricatie: 6 -11 luni; 

- modificarea termenelor de plata (impusa de conditiile pietei actuale) de la 30 - 45 

zile la 60 - 90 zile acordate clientilor societatii pe produsele speciale (placi filtrante, hartii de 

valoare, hartii tehnice ); 

- pregatirea unui ciclu de fabricatie la SIEP, presupune comenzi si achitarea unor 

avansuri în cuantum de 30-50-100% pentru procurarea din import a materiilor prime 

(celuloze, materiale auxiliare, aditivi, elemente de securizare). Incasarea contravalorii 

produselor realizate se realizeaza in termen de 30 – 90 de zile de la livrare; 

- cresterile de pret ale materiilor prime, materialelor, utilitatilor, serviciilor prestate de 

terti intr-un ritm și cuantum mai mare decat cel al preturile de livrare aferent produselor si 

serviciilor societatii; 

-cresterile cheltuielilor cu manopera , datorate majorarilor anuale ale  salariului minim 

pe economie ceea ce a impus o majorare a tuturor salariilor la nivel de societate ; 

- unele produse fabricate fac obiectul unor contracte câştigate în urma participării la 

licitaţii , iar  preţul de cost pentru acestea nu mai poate fi renegociat ulterior  ca urmare a 

creşterii preţurilor resurselor utilizate; 

- intarzieri la plata peste termenele din contract din partea unor clienti ai  societatii 

pentru prestarea serviciilor aferente activitatilor de inginerie- consultanta. 
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C. Analiza Creantelor inregistrate la 31.12.2020, comparativ cu cele inregistrate 

la   31.12.2019: 

Componenta soldului Ct.” Creante” Valori 

Inregistrate la 

31.12.2020 

(lei) 

Valori 

Inregistrate la 

31.12.2019 

(lei) 

Diferente: 

2020/ 

2019 

(lei) 

Structura 

Creante 

31.12.2020 

( %) 

Ct.445“Imprumuturi nerambursabile 
cu caracter de subventie” 

- - -  

Ct.411 -  Clienti, din care : 179.622 371.760 -192.138 53,25 

- ct.4111:  Clienti ; 179.622 371.760 -192.138  

Ct.4382 Alte creante sociale 56.834 56.212 622 16,85 

Ct.441 - Impozit profit 755  755 0,22 

Ct.461– Debitori diversi 4.887 8.167 -3.280 1,45 

Ct. 4428 – TVA neexigibila 95.244 51.593 43.651 28,23 

TOTAL CREANTE 337.342 487.732 -150.390 100,00 

 

Din valoarea de  337.342 lei inregistrata la 31.12.2020 aflata in soldul “Creante”, 

suma de 179.622 lei reprezinta ct. 411 “ Clienti” si detin o pondere de 53,25 %  din totalul 

acestora. 

Datorita mecanismelor specifice de decontare/ incasare, sumele existente in  soldul 

contului “Creante” la 31.12.2020, nu reprezinta pentru CEPROHART SA Braila, 

disponibilitati imediate, care sa asigure necesarul de finantare pentru sustinerii activitatilor 

societatii în anul 2021, cauzele fiind prezentate anterior.   

Din aceasta analiza a soldului “Creante” la 31.12.2020, realizata din punctul de 

vedere al componentei, a specificitatii ritmului de incasare indus de particularitatile din 

contractele incheiate cu partenerii/ clientii societatii, rezulta, in mod evident, necesitatea 

prelungirii pe termen de un an de zile a liniei credit capital de lucru, pentru a asigura ritmic 

lichiditatile necesare sustinerii  activitatii de exploatare, care are ca obiectiv realizarea in 

2021 a unui volum de venituri totale de 7.100 mii lei.  

Conducerea administrativa si executiva a Ceprohart SA Brăila a fost si este 

permanent preocupată de obtinerea si asigurarea ritmica a necesarului de disponibilitati 

banesti pentru desfasurarea activitatilor in conditii de costuri avantajoase și in urma 

analizelor specifice  aducem la cunoştinţă acţionarilor  societatii faptul că  intreruperea sau 

sistarea activitatilor de productie, datorita lipsei mijloacelor circulante, sau a insuficientei 

acestora, a neasigurarii  la timp  a necesarului de lichiditati, ar avea ca urmări următoarele 

efecte  nedorite :  
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 inregistrarea de rezultate economice negative, respectiv pierderi mari atat din 

activitatea de exploatare cat si din cea financiara; 

 probleme cu resursa umana prin neplata drepturilor salariale sau chiar adoptarea de 

măsuri de disponibilizare cu efect major in adancirea crizei de resurse umane 

specializate in domeniul de activitate al societatii, respectiv : cercetare- proiectare – 

dezvoltare, fabricarea hartiei si cartonului.  

 plata daune interese/penalitati catre partenerii contractuali, datorita neonorarii la timp 

a comenzilor /obligatiilor contractuale asumate. 

 

 Consiliului de Administratie al CEPROHART SA Brăila şi Conducerea administrativa 

si executiva a societatii considera necesara si oportuna, asigurarea finantarii 

activitatilor societatii in anul 2021 si prin atragerea de surse, respectiv, prin 

prelungirea pe un an a liniei de credit - capital de lucru in valoare de 1.950.000 lei, de 

la Banca Transilvania Sucursala Braila.  

Aceasta reprezinta conditia viabila de continuare si dezvoltare a tuturor activitatilor societatii.    

 

Linia de credit capital de lucru necesara in anul 2021, este de 1.950.000  lei si va fi 

folosita pentru: 

- acoperirea nevoilor curente de finantare a activitatilor societatii in anul 

2021, respectiv: sustinerea lucrarilor de cercetare - dezvoltare ce vor fi contractate, 

productiei de hartii speciale, tehnice, producției de cerneluri securizate, realizării de 

produse noi inovative cu potențial de valorificare imediată și plus valoare mare, 

activitatii de consultanta, aprovizionarii cu materii prime/materiale auxiliare, prestarilor 

de servicii de catre terti, plata resursei umane angajata, a altor servicii specializate.  

- sursele de rambursare: din veniturile rezultate din desfasurarea activitatilor  

propuse a fi realizate in anul 2021. Rambursarea se va realiza pe masura incasarii 

contravalorii productiei si serviciilor prestate; 

 

D. Denumirea si valoarea contabila ramasa a activelor propuse a fi mentinute in 

garantie si in anul 2021 

 

Acordul bancii finantatoare Banca Transilvania Sucursala Braila, privind prelungirea 

pe o perioada de 1 an de zile a liniei de credit capital de lucru in suma de 1.950.000 lei, este 

conditionat de asigurarea de catre societate, a garantiilor/ ipotecilor asupra unor active din 

patrimoniul societatii.  
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In fapt, in deplin acord cu banca finantatoare Banca Transilvania, in vederea  

aprobarii de catre bancă a prelungirii creditului capital de lucru in valoare de 1.950.000 lei 

acordat Ceprohart SA Braila ,Consiliulul de Administratie al societatii va propune spre 

aprobare în sedința din 16 februarie 2021, mentinerea si in anul 2021 a garantiilor asupra 

urmatoarelor active: 

- Cladire instalatie mercerizare ( sarcina/garantie care greveaza activul 

inca din anul 2003); 

-  Etajul II din imobilul–Cladire proiectare CEPROHART (ICPCH) 

(sarcina/garantie care greveaza activul din anul 2012).  

- Etajul III din imobilul–Cladire proiectare CEPROHART (ICPCH) 

(sarcina/garantie care greveaza activul din anul 2013).  

Descrierea activelor propuse a fi mentinute in garantie: 

1. Cladire instalatie de mercerizare: 

Amplasament: Braila, sos. Vizirului Km.10; PIF:1992 

Descriere: constructie: avand un regim de inaltime P+2, din beton armat si zidarie, cu 

instalatii electrice, apa, canalizare si de incalzire. 

Suprafata construita: 720 mp; 

Suprafata desfasurata: 2.160 mp, avand nr. inv. 23; 

Terenul aferent: in suprafata de 814 mp, este proprietatea CEPROHART S.A Braila, 

conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria 

M03 nr. 2473 emis de Ministerul Industriilor la data de 29.11.1995; HGR                            

nr. 227/25.08.1991. 

Stare actuala : Cladirea/ hala a fost dezafectata de utilajele si instalatiile tehnologice 

de mercerizare care au fost casate in anul 1994, fiind in prezent utilizata pentru 

depozitarea materiilor prime necesare productiei de hartii si cartoane. 

 

2. Activul ”ETAJUL II” al Cladirii Ceprohart SA (ICPCH) Braila: 

 

- Amplasament: in municipiul Braila, B-dul A. I. Cuza nr. 3; data PIF: 1976, este 

proprietatea exclusiva a CEPROHART S.A. (ICPCH) Braila avand numarul de inventar 15.  

Imobilul este inscris in Cartea Funciara a localitatii Braila cu numarul cadastral 70724-

C4-U8.   

- Cladirea din care face parte activul este alcatuita:  

Un tronson S+P+6 nivele, cu : 

- suprafata construita Sc=500,85 mp  

- suprafata totala desfasurata Sd=4.033,72 mp,    
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Un tronson S+P+4 nivele, cu: 

- suprafata construita Sc=146,18 mp. 

- suprafata totala desfasurata de  Sd=779,93 mp. 

- Terenul pe care este amplasata cladirea ( implicit Etajul II care are o suprafata de 

284,18 mp.) este proprietatea CEPROHART S.A (ICPCH) Braila, conform 

Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M03        

nr. 2450 din 22.11.1995 emis de Ministerul Industriilor. 

 

3. activul “ETAJUL III” al Cladirii Ceprohart SA (ICPCH) Braila : 

        

       Amplasament: in municipiul Braila, B-dul A.I.Cuza nr.3, data PIF: 1976, este 

proprietate exclusiva a CEPROHART SA (ICPCH) Braila avand numarul de inventar 15.    

Imobilul este inscris in Cartea Funciara a localitatii Braila cu numarul cadastral 70724 – 

C4 – U4. 

              Cladirea din care face parte activul este alcatuita: 

              Un tronson S+P+6 nivele, cu: 

     -suprafata construita Sc = 500,85 mp 

                -suprafata totala desfasurata Sd = 4.033,72 mp. 

             Un tronson S+P+4 nivele, cu: 

                      -suprafata construita Sc=146,18 mp 

                      -suprafata totala desfasurata Sd=779,93 mp. 

            Terenul pe care este amplasat cladirea (implicit etajul III) este proprietatea                 

Ceprohart SA (ICPCH) Braila, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor Seria MO3 nr. 2450 din 22.11.1995 emis de Ministerul Industriilor. 

 

4. Ponderea activelor propuse a fi mentinute in garantie in totalul activelor imobilizate 

mai putin creantele la data de 31.12.2020: 

Active constituite anterior 

in garantie / 

Total operatiuni 

Active 

imobilizate 

(Valoare totala 

ramasa la 

31.12.2020) 

(lei) 

Active 

constituite 

anterior in 

garantie 

(Valoare 

ramasa la 

30.12.2020) 

( lei) 

Ponderea 

Activelor constituite 

anterior in garantie 

in 

Valoarea totala a 

activelor imobilizate La 

31.12.2020 

(%) 

Scopul constituirii 

In garantie/ 

Beneficiarul 

Garantiei 

Cladire instalatie 

mercerizare, inclusiv 

teren aferent in suprafata 

de 720 mp, din Braila, 

Soseaua Viziru, km.10 

4.239.354 

 

Cladire: 

79.190,07 

Teren: 

22.018,43 

101.208,50 

2,39 Linie credit capital de 

lucru in valoare de 

1.950.000 lei/ 

Banca Transilvania 

Sucursala Braila 
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Etajul II al Cladirii ICPCH - 

sediului Atelier Proiectare 

din B-dul A.I.Cuza nr.3 

(inclusiv terenul cota indiviza 

in suprafata de 105,19 mp), 

 

4.239.354 

 

Cladire: 

91.426,53 

Teren: 

86.825,93 

178.252,46 

 

4,20 Linie credit capital de 

lucru in valoare de 

1.950.000 lei/ 

Banca Transilvania 

Sucursala Braila 

Etajul III al Cladirii ICPCH - 

sediului Atelier Proiectare 

din B-dul A.I.Cuza nr.3 

(inclusiv terenul cota indiviza 

in suprafata de 104,10 mp), 

4.239.354 

 

Cladire: 

90.403,58 

Teren: 

86.825,93 

177.229,51 

 

4,18 Linie credit capital de 

lucru in valoare de 

1.950.000 lei/ 

Banca Transilvania 

Sucursala Braila 

Total  ( garantii aferente 

creditului capital de lucru/ 

propuse a fi mentinute in 

garantie) 

4.239.354 

 

456.690,47 10,77 Linie credit capital de 

lucru in valoare de 

1.950.000 lei/ 

Banca Transilvania 

Sucursala Braila 

 

E. Ponderea cumulata a activelor propuse a fi mentinute in garantie, in valoarea 

totala ramasa a activelor imobilizate la 31.12.2020, de 4.239.354 lei, este de  10,77 %.  

Valoarea contabila ramasa la data de 31.12.2020 a activelor propuse a fi 

mentinute in garantie si ponderea acestora in valoarea totala ramasa a activelor 

imobilizate mai putin creantele inregistrata la 31.12.2020: 

 

-  valoare totala ramasa a activelor imobilizate la 31.12.2020                =     4.239.354,00 lei; 

-  valoare contabila ramasa a activelor ce se propun a fi mentinute in garantie la 31.12.2020                                                                             

                                                                                                                =        456.690,47 lei; 

- ponderea in valoarea  totala ramasa a activelor imobilizate mai putin creantele la 

31.12.2020, a activelor ce se propun a fi mentinute in garantie             =                  10,77 %. 

 

Ponderea de 10,77 % existentă la 31.12.2020 este sustenabilă și favorabilă susținerii 

aprobării menținerii garanțiilor asupra activelor prezentate anterior. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CEPROHART SA BRĂILA 

LIXĂNDROIU MIHAIL 

 

   DIRECTOR GENERAL                    DIRECTOR ECONOMIC 

Drd. ing. IANA-ROMAN MIRELA                 Ec. PÎRLOG GINA 
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