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Înfiinþatã în anul 1972, transfor-
matã în 1990 în societate pe acþiuni ºi
privatizatã la sfârºitul anului 2000
(prin preluarea pachetului majoritar
de acþiuni deþinut de Ministerul Fi-
nanþelor - reprezentînd 55,49% din ca-
pitalul social - de cãtre firma ieºeanã
"Omega Is Comunications"), societa-
tea "Tehnoton" a pozat ºi pozeazã într-
o companie de succes, imagine susþi-
nutã în primii ani de dupã privatizare
de o intensã campanie de promovare,
dar ºi de evoluþia unor indicatori
financiari. 

Astfel, dupã ce în 2000 a înregis-
trat o pierdere de 722,1 milioane
ROL, la o cifrã de afaceri de 68,57
miliarde ROL, în 2001 a trecut pe pro-
fit (118 milioane ROL), iar cifra de
afaceri a urcat la 139,98 miliarde
ROL, pentru ca în 2002 sã înregistre-
ze 397,5 miliarde ROL - cifrã de aface-
ri ºi 2,3 miliarde ROL - profit net. A
urmat cel mai bun an din cei postpri-
vatizare (2003), cu o cifrã de afaceri
de 495,55 miliarde ROL ºi un profit
net de 20 miliarde ROL, iar numãrul
angajaþilor a crescut cu 22%. 

ªi totuºi, aceste rezultate poziti-
ve s-au clãdit (ºi) pe seama unui "pro-
cedeu" care nu îºi are loc într-un me-
diu de afaceri corect ºi onest - "þepui-
rea" partenerilor.

2002 ºi 2003 - "debut
promiþãtor" la cec-uri

ºi Bilete la Ordin 
fãrã acoperire

Deºi în 2002-2003 societatea
era promovatã ca fiind una reprezen-
tativã pentru mediul de afaceri local,
regional sau chiar naþional, iar
Maricel Popa se prezenta ca fiind
"salvatorul" (de la faliment) al socie-
tãþii, "Tehnoton" a avut probleme cu
partenerii de afaceri (furnizorii, în
special), dovadã în acest sens fiind
faptul cã unitatea a emis instrumen-
te de platã pe care nu le-a mai achi-
tat la termenul scadent. 

Debutul a fost unul "timid", în
februarie ºi martie 2002 "Tehnoton"
intrând în evidenþele CIP cu numai 3
incidente majore, dar demn de
remarcat este faptul cã în douã cazu-
ri (pe 5 februarie ºi 14 martie),
Biletele la Ordin emise au fost refu-
zate la platã "din lipsã totalã de
disponibil"!  Ca orice firmã care se
respectã ºi îºi propune sã realizeze

din ce în ce mai mult, "Tehnoton" a
mai marcat 6 incidente majore (ºi
douã minore - Biletele la Ordin au
fost depuse dupã expirarea terme-
nului) în aprilie 2002 ºi încã 7 majo-
re în luna mai. 

Cu un incident major de Moº
Crãciun (24 decembrie), "Tehnoton"
încheie anul 2002 cu 57 de inciden-
te (din care 5 minore) la plata cu
Bilete la Ordin. 

Anul 2003 a debutat "furtunos",
cu 12 incidente majore ºi douã mino-
re, pentru ca februarie sã fie o lunã
mai "slabã", cu 3 incidente majore ºi
unul minor. Pânã la finele anului a
urmat o perioadã "proastã", cu doar
13 incidente majore în 10 luni. 

"Prietenul meu": 
"Bunicuþa"

Un episod ilar s-a înregistrat în
vara anului 2003, când "Tehnoton" a
deschis un show-room la Moscova,
eveniment la a cãrui inaugurare a
participat preºedintele de atunci al
þãrii, Ion Iliescu. 

Datoritã organizãrii defectuoa-
se, acest eveniment a pus într-o pos-
turã delicatã partea românã, în spe-
cial Preºedinþia, care a asistat ne-
putincioasã la un spectacol de prost
gust, "show-room"-ul care trebuia "sã
rupã gura Moscovei" fiind gol. Mai
exact, produsele care ar fi trebuit sã
ocupe standurile acestui spaþiu co-
mercial nu au ajuns la timp ºi, astfel,
panglica a fost tãiatã în lipsa acesto-
ra. Reprezentanþii societãþii ieºene
au susþinut cã vameºii ruºi ar fi blo-
cat autovehiculul care transporta
produsele destinate "show-room"-
ului ºi cã asemenea incidente s-au
mai înregistrat ºi cu alte ocazii. 

Pentru Ion Ilescu a fost a doua
întîlnire din an cu firma ieºeanã, pri-
ma fiind consemnatã în ianuarie,
când "Bunicuþa" a vizitat fabrica lui
Popa ºi l-a lãudat pe acesta, neºtiind
probabil cã plãþile cãtre parteneri
sau chiar cãtre stat nu intrau în prio-
ritãþile "salvatorului" ieºean. ªi
"Bombonel" (alias Adrian Nãstase) s-
a numãrat printre cei care l-au lãudat
pe marele investitor nãscut la 10
iunie 1961 in localitatea Comarna
(judeþul Iaºi).

"Dezastru" 
în 2004 ºi 2005

În anul electoral 2004, fosta
fabricã de televizoare nu s-a remarcat
la capitolul Bilete la Ordin fãrã acope-
rire, 9 incidente majore ºi douã mino-
re fiind consemnate la CIP, cu
menþiunea cã 4 incidente majore au
fost consemnate dupã alegeri, în
decembrie 2004.

Anul 2005 a adus un record - nu

mai puþin de 135 de incidente cu
Bilete la Ordin, aproximativ douã trei-
mi fiind incidente majore. 

La 30 iunie 2005, datã la care s-
a fãcut trecerea (în documentele
financiar-contabile) de la ROL la
RON, SC "Tehnoton" SA Iaºi figura
în evidenþele Centralei Incidentelor
de Plãþi cu 131 incidente (Bilete la
Ordin refuzate la platã), din care 113
incidente majore. Suma totalã refu-
zatã la platã pânã la acea datã se ridi-
ca la 22,279 miliarde ROL, din care

19,579 miliarde lei este suma aferen-
tã incidentelor majore. În 2004, cifra
de afaceri a societãþii a scãzut cu
peste 80 miliarde ROL, ajungând la
415,19 miliarde ROL, iar profitul net
s-a diminuat de peste trei ori, pânã la
6,6 miliarde ROL. Anul 2005 a fost ºi
mai prost, cifra de afaceri
"prãbuºindu-se" la 281 miliarde ROL,
în timp ce profitul net a ajuns la
valoarea "simbolicã" de 1,066 miliar-
de ROL. În 2005, numãrul mediu de
angajaþi a coborât la 559. 

"Tehnoton" - "þepe" cu cec-uri ºi BO
în valoare de peste 45 miliarde ROL

T



2006 - era ºi timpul
"þepelor" cu cecuri!

SC "Tehnoton" SA începe în forþã
anul 2006 ºi dupã 4 incidente (3
minore ºi unul major) în ianuarie,
"marcheazã" o serie de 24 majore ºi
18 minore în februarie. 

Luna februarie aduce ºi "consa-
crarea" societãþii în rândul "þeparilor",
pe 7 februarie fiind înregistrate pri-
mele 5 cec-uri refuzate la platã (lipsã
totalã de disponibil). Pânã la sfîrºitul
lunii, "Tehnoton" înregistreazã 36 de
cecuri refuzate la platã (numai unul
dintre acestea a fost incident minor). 

Pe 13 martie, societatea "sãrbã-
toreºte" al 300-lea incident de platã
cu Bilet la Ordin, pentru ca la cecu-
ri refuzate la platã sã ajungã la nive-
lul 55 (pe 30 martie 2006), în con-
diþiile în care a fost declaratã în
interdicþie bancarã încã de la prima
abatere (7 februarie). 

În aprilie, fabrica lui Maricel
Popa ºi-a mai trecut în cont 6 cecuri
refuzate la platã, dupã care s-a oprit.
Probabil terminase carnetele de cec-
uri! Recent, pe 12 aprilie 2007, a expi-
rat perioada de interdicþie bancarã. 

La capitolul Bilete la Ordin, pe 22
decembrie a fost înregistrat ultimul
din anul 2006, la acea datã numãrul
total al acestor instrumente refuzate
la platã ajungând la 383 (incidente
majore, dar ºi minore).

Anul acesta, "Tehnoton" figureazã
cu numai 5 Bilete la Ordin refuzate la
platã (2 incidente majore ºi 3 minore). 

De la 1 iulie 2005 ºi pânã la data
de 9 mai 2007, "Tehnoton" a "adu-
nat" 61 de cec-uri ºi 257 Bilete la
Ordin refuzate la platã, numai 97 de
refuzuri (unul la cec-uri ºi 96 la BO)
fiind considerate incidente minore.
Suma refuzatã la platã a totalizat
2.304.211,43 RON (543.361,85 la
cec-uri ºi 1.760.849,58 RON la
Bilete la Ordin). Dacã adãugãm ºi
cele 22,279 miliarde ROL înregistra-
te pânã la 30 iunie 2005, rezultã
peste 45 miliarde ROL (4,5 milioane
RON). Chiar dacã unele dintre
instrumentele de platã au fost achi-
tate ulterior, despre seriozitatea,
onestitatea ºi capacitatea finaciarã a
firmei vorbesc refuzurile iniþiale
(incidente majore sau minore), care
vor rãmâne în "CV" (sau "cazier"),
aºa cum gestul unui hoþ sau al unui
escroc nu este ºters cu buretele
dacã pãgubitul îºi recupereazã
dauna suferitã.

Un an mai slab 
ca 2005

Conform raportului administra-
torului unic, în 2006 "Tehnoton" a
realizat 30,4 mii maºini de gãtit (cu ºi
fãrã cuptoare), 22,8 mii maºini de
spãlat rufe ºi diverse produse ºi echi-
pamente industriale ºi profesionale,
în valoare totalã de 4,6 milioane
RON, toate acestea însemnând un
volum total de producþie destinatã

comercializarii de 21 milioane  RON.
"Activitatea  de producþie, implicit
comercialã a firmei, s-au aflat ºi în
exerciþiul financiar 2006 pe un trend
descrescãtor, proces care a «debu-
tat» în anul 2004, care s-a accentuat
în anul 2005 ºi a continuat în anul
2006", se precizeazã în raportul
administratorului unic.

Cifra de afaceri a scãzut ºi în
2006, ajungând la 22,762 milioane
RON, cu aproximativ 19% mai micã

decât în 2005, ºi doar 3% din cifra de
afaceri a fost susþinutã de exporturi,
deºi planificarea a fost de 10%.

Anul trecut, investiþiile realizate
de "Tehnoton" s-au cifrat la numai
256.653 lei, sumã repartizatã astfel:
207.883 lei - utilaje, 13.319 - mijloace
de transport, 34.951 lei - lucrãri de
construcþii, 500 lei - alte cheltuieli.
Prin BVC pentru anul 2007, unitatea
ºi-a propus un program de investiþii în
valoare de 1.398.460 lei.

Garda de Mediu 
poate opri activitatea

"Tehnoton"
În raportul administratorului se

mai precizeazã: "în anul 2006,
«Tehnoton» a cheltuit suma de 70.794
RON reprezentând cheltuieli pentru
întreþinerea staþiei de pompare aferen-
tã colectorului general de ape uzate
(tehnologice, pluviale, menajere), res-
pectiv cheltuieli cu reactivi pentru ana-
liza apelor uzate, cheltuieli pentru neu-
tralizarea apelor din galvanizare. Nu a
fost realizat un obiectiv important din
programul de mãsuri de conformare,
respectiv cel de eliminare a deºeurilor
periculoase (ºlam galvanic ºi metale
grele), existente în depozitul special de
la Copãcioaia ºi la «Tehnoton». Reali-
zarea acestui obiectiv necesitã o chel-
tuialã de circa 300 mii RON, pe care
«Tehnoton» nu ºi-a putut permite a o
susþine în anul 2006. În cel mai scurt
timp, se impune îndeplinirea acestei
mãsuri, pentru a se evita situaþia de
oprire a activitãþii pe care, potrivit re-
glementãrilor în vigoare, Garda de
Mediu o poate dispune". Aceastã preci-
zare din raportul semnat de administra-
torul Margareta Ghiga, reprezintã "ci-
reaºa" de pe o colivã care a tot fost pre-
zentatã ca fiind tort.  "Tehnoton" nu îºi
onoreazã obligaþiile cãtre parteneri, a-
re datorii la bugetele de stat, înregis-
treazã o scãdere continuã a cifrei de
afaceri, nu se încadreazã în normele de
mediu în vigoare ºi nici nu dispune de
fondurile necesare intrãrii în legalita-
te/normalitate. Deºi "Tehnoton" nu
este singura societate din Grupul
"Omega-Tehnoton" care se confruntã cu
astfel de probleme, Maricel Popa a fost
"cocoþat" în "Top 300"...

Dan SCARLAT
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În urmã cu 30 de ani, dupã o disputã care a antrenat
oraºele Cluj, Timiºoara ºi Iaºi, apãrea decretul care consfi-
nþea apariþia la Iaºi a celei de-a doua companii de industrie
electronicã din România, "Tehnoton". Doi ani mai tîrziu, în
1974, în atelierele "Tehnoton" era ansamblat primul radio-
receptor, ca dupã un an aparatul respectiv sã fie produs
integral la Iaºi. În 1976, cîteva mii de radioreceptoare
"Cosmos" produse la "Tehnoton" au putut fi cumpãrate de
pe piaþa japonezã, iar dupã un an francezii puteau sã ascul-
te muzicã ºi ºtiri la aparatele de radio "Gloria" produse la
Iaºi. În 1979, Statele Unite ale Americii importau de la
"Tehnoton" radioreceptoare cu ceas electronic ºi cu afiºaj
cu leduri (Soundesign). Între timp, începînd din 1977, între-
prinderea ieºeanã se lansa în electronica profesionalã, înce-
pînd sã producã echipamente de televiziune în circuit
închis sub licenþã germanã "Siemens", acestea fiind utiliza-
te la Centrala Nuclearã de la Cernavodã, în lanþul de termo-
centrale ºi hidrocentrale, pe aeroporturile din þarã, la
metroul bucureºtean, în unitãþi ale Ministerului Apãrãrii
Naþionale etc. În acelaºi an au fost asimilate în producþie
primele casetofoane monofonice ºi primele radioreceptoa-
re cu pick-up.  În 1978, sub licenþa norvegianã "Nera",
"Tehnoton" începea sã producã echipamente de radiocomu-
nicaþii maritime, certificate de Registrul Naval Român,
aproape toate navele româneºti ºi zeci de vase din flota þãri-
lor din Europa Centralã ºi de Est utilizând aceastã aparatu-
rã. În 1981 apãreau pe piaþã primele radiocasetofoane pro-

duse la "Tehnoton". Combinele muzicale purtând aceastã
marcã au apãrut în 1985, iar, la ºase ani distanþã, de pe
poarta fabricii au început sã iasã televizoarele alb-negru. 

Primele aragazuri ale "Tehnoton", astãzi unul dintre
produsele de bazã ale acestei societãþi, au fost realizate în
1992, pentru ca, în anul 1996, domeniul producþiei sã fie
completat cu maºini de spãlat. În anul 2000, în premierã
pentru România, aragazurile de la "Tehnoton" au fost reali-
zate din inox, modelele conþinând aprindere electricã, lumi-
nã la cuptor ºi rotisor.  În luna decembrie a anului 2000,
"Tehnoton" era cumpãratã de "Omega is Comunications"
Iaºi, companie privatã din domeniul radiocomunicaþiilor ºi
telecomunicaþiilor controlatã de Maricel Popa, om de aface-
ri care ºi-a adjudecat ºi licitaþia pentru achiziþionarea pache-
tului majoritar la SC "Sinta" SA (fostul "Centru Teritorial de
Calcul Electronic"), dar nu a mai achitat suma licitatã.
Astfel a apãrut aºa-zisul Grup "Omega-Tehnoton", cãruia i s-
au mai alãturat ºi alte firme.

"Tehnoton" - scurt istoric




