
PROGRAMUL DE INVESTITII 

 PENTRU ANUL 2023 

La finalul trim. III   programul de investiții  aferent anului 2022 a fost realizat valoric in 
proporție de 12%. Pana la finele anului apreciem o realizare a programului in proporție de 
14%.  

Valoric dintr-un program aprobat de 2.164.000 lei s-au realizat 258.609 lei, din care 
pe achiziții 98.581 lei, iar pe amenajări si alte proiecte in regie proprie 160.127 lei.  

Referitor la sursa de finantare,  amortizarea  a reprezentat principala sursa. 

Principala cauza a nerealizarii programului de investitii este gradul foarte mare de 
incertitudine instaurat la nivel european dupa declasansarea razboiului din Ucraina. Criza  de 
materii prime, cresterea incontrolabila a preturilor de achizitie la materii prime si energie au 
reprezentat deasemenea un factor determinant in reducerea la minimul necesar a 
programului de achizitii. Principala preocupare a fost valorificarea cat mai eficienta a 
mijloacelor existente, fara a antrena cheltuieli pentru investitii  incerte. 

Pentru anul 2023 conducerea societății propune Adunării Generale spre aprobare un 
program de investiții  in suma de 2.880.000 lei, echivalentul a 576.000 Euro. Realizarea 
programului  va fi corelata direct cu evolutia crizei mondiale si cu  disponibilitatea surselor de 
finantare. 

Acest program va fi  structurat pe 2 direcții : 

1. Achiziții de mașini si utilaje, instalatii,  in suma de 2.430.00 lei, echivalentul a 486.000 
Euro, din care pentru cheltuieli neprevăzute generate de diverse proiecte care se 
materializează in cursul anului, pentru care sunt  necesare achizitii de  diverse mașini, 
dispozitive de natura fondurilor fixe,  am prevăzut suma de 125.000 lei echivalentul a 
25.000 Euro. 
  

2. Amenajări ale spatiilor de producție si îmbunătățirea condițiilor de lucru in suma de   
450.000 lei, echivalentul a 90.000 Euro.  

Pentru anul 2023 suma totala de finantat aferenta programului va fi de cca 1.800.000 lei 
si va fi finantat din surse proprii si  din surse atrase. Programul va fi finanțat  din surse atrase 
in special pe componenta de achiziții masini si instalatii.  
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