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1/ Evenimente de raportat : 
 

Referitor la întrebările  analistului de investiţii Elena Marinova de la 

Danske Capital Finland Oy, Birou Bulgaria, aplicand principiul transparenţei, 

aducem la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate raspunsurile cerute.  

Rezultatele economico-financiare din 2008 ale societatii  sunt prezentate 

în “Situaţiile financiare “ şi “Raportul Consiliului de Administraţie”care au 

fost  publicate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Privind ponderea exportului în totalul vânzărilor, confirmăm inca odata 

cu acest prilej ca aceasta a fost de 16,3% in anul 2008. 

         Referitor la defalcarea vânzărilor între service şi produse noi, facem 

precizarea că Mecanica Ceahlău asigură service-ul pentru perioada de 

garanţie, cheltuielile fiind nesemnificative în raport cu cifra de afaceri (0,1% 

pentru anul 2008). Solicitari pentru reparaţii în afara termenului de garanţie 

sunt extrem de rare, utilajele produse de Mecanica Ceahlău având o fiabilitate 

buna. În anul 2008 s-au oferit servicii de întreţinere şi reparaţii la produsele 

vechi insa nu sau inregistrat cereri.  
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În ce priveşte caracterul sezonier al vânzărilor acesta este un fapt real 

determinat de caracterul sezonier al lucrărilor agricole. Pentru atenuarea 

diferenţelor, în special în perioadele de vară şi iarnă, s-a completat oferta cu 

distributia si vanzarea unor produse industriale inrudite cu cele din programul 

propriu de fabricatie (tractoare, instalaţii de irigat etc). Oferim de asemenea   

servicii de prelucrare si montaj a unor piese si componente mecanice de mare 

complexitate in masura disponibilitatilor existente.  

Pentru atenuarea efectelor crizei, Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor din data de 12.12.2008 a adoptat Programul de activitate şi BVC 

pentru anul 2009 care au în vedere : adaptarea vânzărilor şi producţiei de 

maşini şi utilaje agricole la cerinţele reale ale pieţii.; valorificarea cu prioritate 

a produselor din stoc şi încasarea tuturor creanţelor ; reducerea la strictul 

necesar a activităţilor din planul tehnic si a celor de întreţinere şi reparare a 

utilajelor ; realizarea investiţiilor în limita  resurselor financiare existente şi în 

exclusivitate pentru modernizarea fluxurilor tehnologice ; optimizarea 

cheltuielilor  cu materii prime materiale, resurse energetice prin continuarea  

achiziţionărilor pe baza de licitaţie la Bursa Română de Mărfuri ; atragerea de 

fonduri nerambursabile prin participarea societăţii cu proiecte de dezvoltare, 

modernizare maşini şi echipamente agricole ; reducerea la strictul necesar a 

cheltuielilor neproductive ; identificarea şi implementarea  unui al II-lea profil 

de activitate  al firmei. 

Conform prevederilor Hotărârii AGOA din 12.12.2008 Consiliul de 

Administraţie asigură completarea continuă a Programului de activitate cu 

măsurile necesare pentru menţinerea echilibrului economico-financiar 

(reducerea stocurilor şi a creanţelor, scăderea gradului de îndatorare, 

restructurarea organizatorică, modernizarea producţiei, etc) şi dimensionarea 

permanentă a cheltuielilor in funcţie de gradul de realizare a veniturilor; 

În baza Hotararii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 

12.12.2008 activitatea societăţii a fost reorganizata în conformitate cu 

programul de fabricaţie propus pentru anul 2009 asigurându-se menţinerea în 

activitate a circa 60% din personalul direct productiv şi 70% din personalul 

indirect productiv şi TESA. 

Recent Consiliul de Administraţie a hotărât constituirea la nivelul 

societăţii a  unui colectiv de lucru care să colaboreze cu instituţii de 

învăţământ superior şi instituţii de cercetare pentru implicarea SC Mecanica 

Ceahlău în Programul Naţional de asimilare a echipamentelor de prelucrare în 

domeniul energiei regenerabile valorificând astfel oportunităţile oferite de 

Fondurile Europene pentru Dezvoltare şi care ar putea constitui un al doilea 

profil de activitate al firmei. 
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Investiţiile se realizează numai din surse proprii şi numai pentru 

necesităţi legate strict de producţie, de mediu natural şi de condiţiile de muncă 

ale salariaţilor.   

Asemenea majorităţii covârşitoare a societăţilor comerciale, în această 

perioadă şi Mecanica Ceahlău întâmpină greutăţi în privinţa încasării 

creanţelor dar împreună cu clienţii, cei mai mulţi fideli societăţii, se găsesc 

soluţii pentru asigurarea lichidităţilor necesare activităţii curente. 

Atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă Mecanica Ceahlău se 

confruntă cu concurenţa producătorilor importanţi de maşini agricole. 

Amintim pe cei mai importanti competitori externi - Maschio Gaspardo, 

Lemken, Amazone, New Holand, Jon Deer. O prezenţă tot mai activă o 

constituie comercianţii chinezi de masini agricole care practică preţuri foarte 

mici. Concomitent se manifestă concurenta unor producători interni cum sunt 

MAT Craiova, Mecanica Marius Cluj, Sembraz Sibiu şi alţii. O competiţie 

insemnată o fac şi firmele care comercializează produse second hand. 

În aceste condiţii Mecanica Ceahlău reuşeşte totuşi să asigure un raport 

calitate-preţ competitiv care îi permite să fie o prezenţă activă şi permanentă 

pe piaţă.   

 
PREŞEDINTE CA, 

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontas 
 

 

 

 


