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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019 
  
 
 
 In cursul exercitiului financiar 2019, R.A. Imprimeria Bancii Nationale a 
Romaniei a desfasurat o activitate profitabila, inregistrand un profit net de 
7.259.217 lei. 
 
 Volumul total al veniturilor realizate este de 83.566.586 lei, iar cheltuielile 
asociate sunt de 74.981.074 lei, rezultand un profit brut de 8.585.512 lei, respectiv 
un impozit pe profit anual de 1.326.295 lei. 
    
 In conformitate cu prevederile O.G.64/2001 aprobata prin Legea nr.769/2001 
privind repartizarea profitului net la regiile autonome, companiile nationale si 
societatile cu capital majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare 
precum si cu memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei pentru modalitatea de 
repartizare a profitului net inregistrat la data de 31.12.2019 la regiile autonome , 
companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat, Consiliul de 
Administratie decide repartizarea pe urmatoarele destinatii a profitului net realizat 
de Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei in anul 2019: 
 

- varsamant din profitul net                                                 3.879.845  lei; 
- sursa proprie de finantare                                                  3.379.372  lei. 

 
 In cursul anul 2019 regia a fost supusa auditului de supraveghere privind 
sistemul de management al calitatii implementat de organizatie in conformitate cu 
prevederile standardului ISO 9001:2007, a carui certificare a fost obtinuta initial in 
anul 2004, ultima recertificare avand loc in anul 2017. De asemenea, odata cu 
acesta s-a efectuat si auditul de supraveghere privind sistemul de management al 
mediului implementat de regie in conformitate cu prevederile standardului ISO 
14001:2009, a carui certificare a fost obtinuta initial in anul 2011 cu ultima 
recertificare in anul 2017. In cursul anului 2017 regia a obtinut si certificarea in 
conformitate cu Standardul ISO 18001:2007 privind sistemul de management al 
sanatatii si securitatii ocupationale pentru care s-a desfasurat in anul 2019 auditul de 
supreveghere.  



 2 

         In anul 2019 regia si-a desfasurat activitatea in conditiile detinerii celor trei 
certificate privind managementul calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii 
ocupationale. 
 
 In anul 2019 s-a finalizat intr-o proportie importanta, peste 95%, procesul 
investitional inceput in anul 2012 prin punerea in functiune a 3 echipamente 
contractate in anul 2017, care alaturi de utilajele deja achizitionate  constituie o linie 
de fabricatie moderna si completa pentru tiparirea biletelor de banca. Mentionam ca 
in anul 2016 a fost achizitionat un sistem de fabricare a placilor intaglio pentru 
biletele de banca, care completeaza linia tehnologica pentru fabricarea bancnotelor. 
Urmand achizitia masinii de tiparit intaglio din anul 2012, pentru completarea 
dotarii tehnice necesare asigurarii fabricarii placilor ce permit tiparirea in relief, in 
anul 2014 s-a demarat achizitia unui sistem de realizare a placilor de tipar pentru 
aceasta masina de imprimare. Punerea in functiune a acestui sistem s-a realizat in 
iunie 2016. Aceste dotari vor asigura si in viitor indeplinirea in totalitate a 
obiectului de activitate al regiei. 
 
 Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei nu a inregistrat in anul 2019 
cheltuieli de cercetare-dezvoltare si nici nu a prevazut in bugetul de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2019 sume cu aceasta destinatie, intrucat activitatea sa nu a 
reclamat astfel de cheltuieli. 
 
 Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei nu este cotata pe piata de capital si 
nu detine participatii la nicio alta entitate. 
       
 Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei nu are sucursale in teritoriu si nu a 
utilizat in exercitiul financiar 2019 instrumente financiare.  
 
 Apreciem ca Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei nu este expusa riscului 
financiar, de preţ, de credit, de lichiditate şi riscului fluxului de numerar, intrucat 
are ca si client principal Banca Nationala a Romaniei. Totusi este de mentionat ca 
retehnologizarea s-a efectuat prin contractarea unui credit bancar in euro care va fi 
rambursat in urmatorii patru ani, perioada in care regia este expusa riscului valutar, 
respectiv deprecierea monedei nationale in raport cu euro. 
 
 Componenta Consiliului de Administratie al Regiei in anul 2019 a fost 
urmatoarea: 
 

1. Napoleon Pop – presedinte; 
2. Ion Dragulin – membru; 
3. Carmen Gheorghiu – membru; 
4. Laurentiu Dragomir – membru; 
5. Georgeta Radulescu -membru. 

 



 3 

 
      Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile capitolului 7 din 
OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile 
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. 
 

 
 

In numele Consiliului de Administratie, 
Presedinte  

Napoleon Pop    


