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RAPORT SEMESTRIAL 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, 

Codului BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

  

Data raportului 22.09.2022 

Denumirea entitatii emitente SC “FAIMAR” S.A. - FMAR 

Sediul social Baia Mare, str. Oborului, nr.1  

Numarul de telefon/fax/email 0262226935; 02624444; faimar@faimar.ro 

Codul Unic de Inregistrare  RO 2943069 

Numar de ordine in Registrul Comertului J24/35/1991 

Piata reglementata pe care se 

tranzactioneaza valorile mobiliare emise 

Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Standard 

Capital social subscris si varsat 4.186.806,50 lei impartit in 41.868.065 actiuni nominative.  

   

RAPORT SEMESTRUL I 2022:  

- Raportul Administratorului special;  

- Situațiile financiare aferente semestrului I 2022; 

- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului. 

Situațiile financiare nu au fost auditate. 

 

Raportul este publicat si pe pagina web a societatii www.faimar.ro. 
  
Administrator judiciar DVA IPURL                                                       Administrator special  
Av. Ciprian Vălean                                                                               Av. Stoicescu Daniel 
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RAPORT SEMESTRUL I 2022 

AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL 

AL S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE 

(ÎN INSOLVENȚĂ) 

 

  

Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș 

Număr de ordine J24/35/1991; C.U.I. 2943069 - atribut fiscal " RO'' 

Capital social subscris și vărsat: 4.186.806,50 RON 

Sediul social: Baia-Mare, Str. Oborului nr. 1 - județul Maramureș 

Tel. 0262-226935, Fax. 0262-224444, E-mail. faimar@faimar.ro 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise 

BVB-ATS, categ. AeRO Standard (suspendate de la tranzacționare) 

 

  

1. PREZENTARE GENERALĂ  

 

Societatea FAIMAR S.A. își desfășoară activitatea conform prevederilor 

Legilor nr. 15/1990, nr. 31/1990 cu privire la organizarea și conducerea 

societăților, precum și a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență.  

 

În anul 1978, în conformitate cu Decretul nr. 329/25.08.1978 a luat ființă 

Intreprinderea de Faianță și Sticlărie ”Faimar” Baia Mare prin preluarea secției 

de ceramică de la Intreprinderea de Producție Locală Baia Mare, unde se 

produceau cahle de teracotă și ceramică artizanală și a Fabricii de Sticlărie 

Fărcașa.  

În septembrie 1979 se termină investiția și intră în funcțiune fabrica de 

faianță menaj.  

În anul 1982 secția ceramică se modernizează și se reprofilează pe 

producerea de faianță de menaj și decorativă.  

În anul 1991 ca urmare a adoptării Legii nr. 15/1990 și a H.G. nr. 1224/1990, 

Intreprinderea de faianță și sticlarie Faimar Baia Mare se transformă în 

societatea comercială pe acțiuni FAIMAR Baia Mare. Un an mai tarziu, din 

societate se desprinde secția de ceramică decorativă și de menaj care se 

transformă în societatea comercială CERAMAR S.A. Baia Mare.  

S.C. FAIMAR S.A. – denumire sub care functionează din 1991 are în 

structura organizatorică:  

- Fabrica de ceramica situată în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1  



- Secția de sticlărie situată în localitatea Fărcașa.  

 

  În prezent, S.C. FAIMAR S.A. prin produsele sale a devenit o marcă 

recunoscută și apreciată pe piețele din Europa. Adoptând un sistem de 

management al calității în conformitate cu standardele internaționale societatea 

este pregătită să răspundă cerințelor și solicitărilor tuturor clienților săi. 

Colectivul de specialiști existent la această oră în cadrul S.C. FAIMAR S.A. este 

pregatit să răspundă tuturor cerințelor și exigențelor clienților.  

Începând de la data de 8 iunie 2018 asupra societății a fost deschisă 

procedura insolvenței ca urmare a creșterii datoriilor fața de furnizorii de materii 

prime și materiale, precum și cele către prestatorii de servicii și bugetul de stat.  

Administrarea societății este asigurată de Administratorul special al S.C. 

FAIMAR S.A. Baia Mare, dl.  Av. Daniel Stoicescu sub supravegherea 

Administratorului judiciar DVA IPURL Baia Mare.  

 

2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE  

 

Menționăm că Situatiile financiare nu au fost auditate.  

 

Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau 

factorilor de incertitudine ce afecteză sau ar putea afecta lichiditatea societății, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

 

Influența negativă asupra rezultatelor obținute in semestrul I 2022 se 

motivează prin faptul ca activitatea s-a desfașurat in condițiile creșterii majore a 

prețurilor la energie a crizei economice globalizată, a scăderii numărului de 

angajați și lipsei unei forțe de muncă calificată.  

Alte cauze obiective care au influențat evoluția financiară in primul 

semestru al anului 2022 au fost creşterile semnificative ale preţurilor materiilor 

prime, materialelor şi ale celorlalte utilităţi.  

În concluzie se observă o scădere a cifrei de afaceri si a veniturilor, care 

afectează grav lichiditatea și solvabilitatea societății.  

Precizăm că în prezent societatea funcționează și face eforturi pentru a-şi 

continua activitatea și implicit să-și realizeze obiectivele şi să execute obligațiile 

în perioada de observație.  

Capitalizarea în continuare a societății este un obiectiv fundamental pe 

termen mediu și lung, oferind singura bază reală de asigurare de profituri în 

perspectivă.  

 

3. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT  

 

În cadrul societății, sistemul executiv a fost asigurat de directorul general, 

directorul executiv și de șefii de departamente, cu rol de coordonare, control şi 



îndrumare metodologică de ansamblu în domeniile producției, marketingului, 

resurselor umane și financiare.  

Managementul unei entităţi economice gravitează în jurul unor activităţi 

pe care trebuie să le înfăptuiască şi care, de fapt, se sintetizează în funcţiile sale. 

Astfel, procesul de management include, alături de funcţiile previziune, 

organizare, coordonare, antrenare-motivaţie şi funcţia de control-evaluare, ce 

reprezintă ansamblul acţiunilor de evaluare a rezultatelor societății, a verigilor ei 

organizatorice şi a fiecărui salariat, de identificare a abaterilor care apar de la 

obiectivele, normele, standardele, termenele stabilite iniţial, a cauzelor care le-

au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure eliminarea acestor 

abateri. La nivelul societății coexistă în mod integrat forme diferite de control.  

 

4. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII  

 

În cadrul societății se acordă o deosebită atenţie calităţii produselor 

livrate. Sunt folosite instrumentele clasice de control al calităţii, dar se încearcă 

şi alte metode mai moderne. Se va pune un accent deosebit pe livrarea 

produselor în conformitate cu cerințele clienților. Se vor adopta măsuri concrete 

în scop realist ca fiecare operaţie pe fluxul de producție să se execute corect. 

Îmbunătăţirea calităţii trebuie să fie o acţiune continuă şi nu sporadică, o 

preîntâmpinare a defectelor şi nu remedierea lor, o abordare sistematică, 

profesională.  

Calitatea pe piaţă a societății înseamnă mai mult decât calitatea produselor 

sale. Ea include: calitatea muncii fiecărui salariat, calitatea colaborării între 

componentele interne ale firmei şi între firmă şi exterior, politica firmei în 

domeniul calităţii.  

Există voința clară a majorității acționarilor de a continua activitatea și de 

a lua toate măsurile pentru redresarea și dezvoltarea activităților și a scopului 

societății, fapt care va avea efecte benefice pe termen lung pentru toți acționarii.  

Trebuie continuate eforturile de a atrage in societate interesul angajatilor, 

de a gasi cei mai buni funizori de pe piață, de a gasi noi clienți, de a valorifica 

ceea ce aduce costuri reduse cu o profitabilitate mai mare și de a desfășura 

activități pentru clienți din străinătate, cu putere mare de cumpărare și investiție 

etc.  

 

  5. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI  

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE  

 

Începând cu data de 08.06.2018, în conformitate cu prevederile art. 66 din 

Legea nr. 85/2014 privind prevenirea insolvenței și de insolvență, societatea a 

intrat în procedura insolvenței în dosarul nr. 1162/100/2018 aflat pe rolul 

Tribunalului Maramureș, în prezent societatea aflându-se în perioada de 

supraveghere în vederea reorganizării.  



Administrarea societății se realizează de către administratorul special 

desemnat de acționari sub supravegherea administratorului judiciar reprezentant 

al creditorilor societății.  

Tranzacționarea acțiunilor emise de societate la Bursa de Valori București 

a fost suspendată, în condițiile legii, la deschiderea procedurilor de prevenire a 

insolvenței și de insolvență.  

În prezent se lucrează la realizarea unui Plan de reorganizare, ce va trebui 

prezentat Adunării creditorilor și Judecătorului sindic până la data de 

07.12.2022. 

Toate informațiile legate de măsurile intreprinse de către administratorul 

judiciar sunt publicate periodic în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

 

  6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE  

 

În urma aprobării judecătorului sindic a cererii Băncii Comerciale 

Române de a valorifica activul ”Secția de sticlărie Fărcașa”, aflat în garanția 

acesteia, vor fi realizate licitații la sediul Administratorului judiciar DVA 

IPURL. 

 

7. CONCLUZII  

 

Contextul economic şi social actual, de restrângere a cheltuielilor bugetare, de 

restructurare a activităţii determină în mod iminent şi pentru S.C. Faimar S.A. 

Baia Mare necesitatea producerii unor schimbări substanţiale, având drept scop 

final eficientizarea activităţii şi obţinerea performanţelor operaţionale şi 

financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa de profil, 

atât internă dar mai ales pe cea internațională.  

 

Administrator special  

Daniel STOICESCU  

 

  
































