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               I. Introducere 
 
 Planul de administrare al Consiliului de Administratie al a Societatii Comerciale 
Domeniu Public si Privat Onesti S.A., pentru perioada mandatului (aprilie 2015 – 
aprilie 2019) are la baza viziunea manageriala a membrilor acestuia asupra 
perspectivelor de evolutie ale a Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti 
S.A., fundamentata pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si 
retehnologizare initiate de societate si de autoritatea tutelara – Consiliul Local al 
Municipiului Onesti in ultimii ani, avand la baza premisa ca numai printr-un bun 
management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru locuitorii Municipiului 
Onesti  si nu in ultimul rand conditii de munca decente pentru salariatii societatii.  
 Planul de Administrare actualizat la data de 31.12.2016, in contextul modificarii 
si completarii O.U.G. nr.109/2011, acopera perioada 2015-2019 si are in vedere 
dezvoltarea durabila a societatii tinand cont de oportunitatile si amenintarile din 
mediul extern si de interesele actionarului unic, preocupat de buna functionare si 
dezvoltare a societatii. 

  Planul de Administrare a rezultat in urma corelarii componentei de 
management cu componenta de administrare, in conformitate cu Legea nr.111/2016, 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice.  

Planul de Administrare rezultat in urma corelarii celor doua componente, va fi 
supus analizei si aprobarii Consiliului de Administratie al societatii, urmand ca ulterior 
sa se convoace Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii 
indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de 
administrare. 

Planul de administrare este conceput ca un instrument care să susţină 
dezvoltarea societatii în concordanţă atât cu obiectivele strategice pe care şi le-a 
stabilit cât şi cu dorinţele acţionarilor. Planul va tine cont de dezideratele exprimate de 
catre autoritatea publica tutelara, deziderate cuprinse in scrisoarea de asteptari precum 
si in  contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie. 

  
II. Cadrul Institutional 
 Prezentul plan de administrare a fost elaborat in temeiul Art.30, a Legii 
nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 554/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 
      S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. se incadreaza in baza Legii nr.111/2016, 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice fiind o societate comerciala avand ca unic 
actionar al Municipiului Onesti, reprezentata prin Consiliul Local al Municipiului 
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Onesti, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990- legea societatilor 
comerciale republicata  si a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    
 III. Cadrul Legal  
 Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu prevederile: 

 Legii societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor 
publice; 

 Actului constitutiv al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.; 
 Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de 

Administratie al al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.; 
 Hotararii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor 

prevederi din O.U.G. nr.109/2011, prcind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice; 

 Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
 Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare. 

 
IV. Guvernanta Corporativa 
Societatea functioneaza in baza unui sistem de guvernanta corporativa structurat 

in principal in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, ale 
Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice. 

S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. este o societate administrata unitar, 
avand un Consiliu de Administratie ai caror membri sunt numiti de catre Adunarea 
Generala a Actionarilor si un Director general, care este numit de catre Consiliului de 
Administratie. 

Structurile esentiale de guvernanta corporativa sunt: 
 Adunarea Generala a Actionarilor; 
 Consiliul de Administratie; 
 Directorul General. 

Adunarea  Generala  a  Actionarilor  este  principalul  organism  de  guvernare  
corporativa  al Societatii, care decide asupra activitatii, politicii economice si de 
afaceri a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., care  a stabilit si implementat 
proceduri interne solide privind organizarea si desfasurarea A.G.A., precum si reguli 
care guverneaza activitatea legala si statutara a acesteia, in conformitate cu Actul 
Constitutiv si cu legislatia aplicabila. 

Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 3 
membri. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala 
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Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, pot fi realesi sau, in cazul 
neindeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocati de catre adunarea generala 
ordinara. 

Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de 
Administratie dintre membrii  sai.  Aceasta  functie nu  poate fi  indeplinita de 
Directorul  General  chiar  daca  este/sau nu este membru al Consiliului de 
Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care 
nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de 
catre Consiliul de Administratie.    

 
V.Consiliu de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 
In conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei 

de urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, numeste Consiliu de 
Administraţie al societatii. 

      Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie, mandatat pentru 4 
ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile 
poate fi reînnoit pentru o durata de maxim 4 ani. 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Onesti nr.49/20.04.2015 – in 
baza procedurii de selectie facuta conform dispozitiilor O.U.G. 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, s-a stabilit si aprobat componenta 
Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti 
SA.: Dl. Blidaru Valentin Iulian, Dl. Paris Ioan, Dl. Cosor George Ionut, 
Dna.Oprea Manuela Gabriela si Dna.Romedea Laura Teodora.   

Din data de 05.05.2015 Dna.Oprea Manuela Gabriela si Dna.Romedea 
Laura Teodora renunta la mandatele de administratori si membri ai Consiliului de 
Administratie, urmand ca in perioada urmatoare sa fie numiti alti administratori. Prin 
Hotararea C.A. nr.18/ 12.08.2015, in baza procedurii de selectie facuta conform 
dispozitiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice,  au fost desemnati noi administratori ai Consiliului de Administratie, dupa 
cum urmeaza: Dl. Chiriac Ionut Robert si Dl. Vasiloiu Bogdan Cosmin. 
 La data de 12.08.2015 s-au incheiat contractele de mandat provizorii, intre 
societate si membrii Consiliului de Administratie ai Societatii Comerciale Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A.                        

 In conformitate cu decizia Consiliului de Administratie nr.53/24.05.2016, 
inceteaza contractul de mandat nr.26/02.09.2015, al d-lui Chiriac Robert Ionut, 
administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, prin renuntarea 
administratorului la mandatul incredintat. Prin urmare, la data de 02.06.2016, prin 
decizia Consiliului de Administratie nr.54, se propune numirea d-lui Stan Lucian, in 
calitatea de administrator neexecutiv provizoriu, pana la intrunirea si desemnarea 
administratorului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. 

  La data de 30.06.2016, dl.Vasiloiu Bogdan Cosmin, administrator neexecutiv in 
cadrul Consiliului de Administratie al societatii, renunta la mandatul incredintat, 
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conform conditiilor din contractul de administrator, in baza deciziei Consiliului de 
Administratie nr.57/30.05.2016. In temeiul art.2, alin (2) din Hotararea Consiliului 
Local Onesti nr.51466/11.07.2016, se aproba propunerea de numire a d-nei Matei 
Adriana, in functia de administrator neexecutiv provizoriu al Consiliului de 
Administratie al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., pana la finalizarea 
procedurii de selectie.  

Astfel, in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr.7/22.09.2016 a S.C. Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A., ca urmare a concursului de selectie organizat in data de 
23.08.2016, s-au desemnat ca membri definitivi ai Consiliului de Administratie, cu 
respectarea prevederilor legale in domeniu, pana la data de 20.04.2019, data de 
finalizare a mandatului incredintat,  dl. Stan Lucian si d-na Matei Adriana in calitate 
de administratori neexecutivi ai societatii. 

Pana la data de 31.12.2016, Consiliu de Administraţie a fost format din 5 
membri, din care 2 membri executivi si 3 membri neexecutivi. In urma Hotararii 
nr.11/08.12.2016 a Adunarii Gnerale a Actionarilor de la S.C. Domeniu Public si 
Privat Onesti S.A. si a notificarilor primite de la actionarul unic, ce viza reducerea de 
personal, inclusiv reducerea personalului de administratie si in baza masurilor de 
eficientizare a activitatii economico-financiare a societatii, propuse de catre Consiliul 
de Administraţie, s-a aprobat reducerea numarului de membri din cadrul Consiliului de 
Administraţie, de la 5 la 3 membri.                          

Prin urmare, la data de 31.12.2016, s-a revocat din functia de administrator, 
dl.Paris Ioan si inceteaza contractul de administrare nr.26378/27.05.2015. Dl.Paris 
Ioan, isi va exercita functia de director general al societatii. La aceeasi data, s-a 
revocat din functia de administrator, dl. Cosor George Ionut si inceteaza contractul de 
administrare nr.26382/27.05.2015, urmand ca ulterior acesta sa ocupe o functie in 
cadrul societatii, la Sectia de Iluminat Public si Semnalizare Rutiera. 

Avand in vedere hotararile adoptate, Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A., la data de 01.01.2017, este format din 3 membri 
neexecutivi. 

Prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Onesti nr.49/20.04.2015 si 
nr.96/07.07.2016 si a Hotararii nr.7/22.09.2016 a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor a  S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. – in baza procedurii de 
selectie facuta conform dispozitiilor Legii 111/2016, s-a stabilit si aprobat componenta 
Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti 
SA.: Dl. Blidaru Valentin Iulian, Dl.Stan Lucian si D-na Matei Adriana. 
 Consiliu de Administraţie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., s-a 
constituit in structura actuala, cu respectarea principiilor Legii nr.111/2016, pentru 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice. 

  In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza urmatoarele comitete 
consultative: 

 Comitetul de Nominalizare si Remunerare; 
   Membri: Blidaru Valentin Iulian ( Presedinte), Stan Lucian, Matei Adriana. 
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 Comitetul de Audit. 
   Membri: Blidaru Valentin Iulian ( Presedinte), Stan Lucian, Matei Adriana. 

Activitatea Consiliului de Administratie si a comitetelor consultative este 
reglementata prin Actul Constitutiv al societatii, regulamentele de organizare si 
functionare si legislatia specifica in vigoare. 

Comitetul de Nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile 
de administrator, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de 
selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, 
recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, 
formuleaza propuneri privind remunererea directorilor si a altor functii de conducere. 

Comitetul de Audit indeplineste atributiile prevazute la art.47 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr.278/2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 Administrarea societatii pe perioada mandatului actualului Consiliu de 
Administraţie va viza continuarea demersurilor de modernizare şi retehnologizare a 
companiei, la nivelul întregii arii de operare, asigurarea serviciilor de înaltă calitate 
pentru consumatori şi condiţii de muncă adecvate pentru angajaţi. 

Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază: 
1) stabileşte strategia si tactica societatii pe anul in curs si de perspectiva pentru a 

realiza in bune conditii obiectul de activitate al societatii, pe care o supun aprobarii 
Adunarii generale a acţionarilor; 

2) aproba structura organizatorica a societaţii, numărul de posturi, precum si 
normativul de constituire a compartimentelor funcţionale si de producţie; 

3) aproba regulamentul de organizare si funcţionare al societăţii, precum si 
contractul colectiv de munca; 

4) aproba operaţiunile de cumpărare si vanzare de bunuri potrivit competentelor 
acordate; 

5) aproba încheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie ]; 
6) stabileşte tactica si strategia de marketing; 
7) supune anual Adunării generale a acţionarilor, in termen de 60 zile de la 

încheierea exerciţiului economico financiar, raportul cu privire la activitatea 
societăţii comerciale, bilanţul contabil, si contul de profit si pierderi pe anul 
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al 
societăţii pe anul următor; 

8) Consiliul de administraţie poate delega o serie din atribuţiile sale conducerii 
executive a societatii; 

9) alte atribuţii prevăzute de lege sau de Adunarea generala a acţionarilor; 
10)Atribuţiile Consiliului de Administraţie se completează cu prevederile 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie si cu 
prevederile din Contractele de mandat ale administratorilor. 

 
 Consiliul de Administraţie va pregăti de asemenea şi prezenta Adunării Generale a 

Acționarilor și următoarele rapoarte: 
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a) un raport semestrial asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii 
referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la 
activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările 
contabile semestriale ale Societăţii; 

b) un raport anual privind activitatea societății, prezentat în luna mai a anului 
următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet 
a societății. 

c) un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate 
administratorilor si directorilor in cursul financiar cuprins in situatiile financiare 
anuale. 

VI.Conducerea Executiva a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.              
Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor 
directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiti dintre 
administratori, care devin astfel administratori executivi. Majoritatea membrilor 
Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi. 

Conducerea executiva a S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. este asigurata 
de catre directorul general Ing.Paris Ioan, conform organigramei propusa  de Consiliul 
de Administratie si aprobata de catre A.G.A. si in conformitate cu sarcinile si 
responsabilitatile prevazute in contractul de mandat de director general.  

Directorul General, asigură desfăşurarea intregului proces de management la 
nivelul societatii. El va îndeplini funcţia de director general, care trebuie sa dispuna de 
autoritate şi răspundere, deoarece influenţează comportamentul salariaţilor; dispune de 
cunoştinţe necesare eficientizării relaţiei cu salariaţii; suportă solicitările şi stresul 
funcţiei de conducere, etc. 
 Consiliul de Administratie a decis ca atributiile de conducere sa fie delegate 
directorului, astfel competenta de reprezentare a societatii revine directorului general.  
Consiliul de Administratie, incheie contractul de mandat cu directorul general. 
 Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre societate, 
reprezentata de presedintele Consiliului de Administratie si directorul general, care are 
ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta, aprobate de Consiliul 
de Administratie. In contractul de mandat se prevad obligatoriu obiective cuantificate 
privind: reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a 
cifrei de afaceri, a productivitatii muncii. 
 Evaluarea activitatii directorului se face anual de catre Consiliu de Administratie 
si vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management. 

In conformitate cu prevederile din contractul de mandat, Directorul General este 
însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului 
de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv, cu 
excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Directorul General are în principal, următoarele atribuţii şi obligaţii, in 
conformitate cu contractul de mandat nr.15/12.08.2015: 

 gestionează şi conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societăţii; 
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 selectează, angajează, promovează, sancţionează și concediază personalul 
salariat, cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie; 

 are libertatea de decizie şi responsabilitatea modalităţii în care înfăptuieşte 
actele de administrare a societăţii; 

 concepe şi aplică strategii şi politici de dezvoltare a societăţii; 
 este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea 

obiectului de activitate al societăţii cu excepţia celor rezervate de lege şi statut 
pentru CA şi AGA; 

 este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii având 
întreaga putere de decizie în limitele obiectului de activitate şi cu respectarea 
competenţelor exclusive rezervate de lege sau de statut CA sau AGA; 

 conduce comisia paritara care negociază contractele colective de munca; 
 reprezintă societatea in relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice şi în faţa 

autorităţilor de control;  
 îndeplineşte funcţia de ordonator de credite; 
 umareste modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite celorlalte 

persoane cu funcţii de conducere din cadrul societăţii; 
 aplica strategia si politicile de dezvoltare a societăţii comerciale, stabilite de 

C.A.; 
 selecteaza, angajeaza, personalul salariat pe baza avizului Consiliului de 

Administratie; 
 încheie acte juridice, in numele si pe seamă societăţii comerciale, in limitele 

împuternicirilor acordate de către C.A.; 
 elaboreaza componenta de management; 
 prezintă spre aprobarea C.A. programul anual al achiziţiilor şi programul de 

investiţii al societăţii; 
 stabileşte indatoririle si responsabilităţilor personalului societăţii comerciale, pe 

compartimente; 
 stabileşte tactica si strategia de marketing; 
 are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial, analize, 

situaţii raportări şi alte informaţii referitorae la indicatorii economico-financiari 
din bugetul de venituri şi cheltuieli, în formatul stabilit prin Ordin al ministrului 
de resort sau prin circulare şi la termenele stabilite potrivit OUG nr. 109/2011; 

 răspunde de administrarea activităţii, de stabilirea sarcinilor, obiectivelor, 
atribuţiilor competenţelor şi responsabilităţilor pentru personalul societăţii; 

 îndeplinește obiectivele/criteriile de performanţă prevăzute în contract şi oricare 
dispoziţii şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare; 

 alte obligatii prevazute in contractul de mandat de director general. 
Avand in vedere obligatiile prevazute in contractul de mandat de director 

general si a prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele publice, directorul 
indeplineste functia de ordonator de credite. In calitatea sa, de ordonator de credite, 
directorul are obligatia  de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita 
prevederilor si potrivit destinatiilor  aprobate, pentru cheltuieli strict legate de 
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activitatea societatii si cu respectarea dispozitiilor legale. Directorul general se va 
asigura inainte de aprobarea unor angajamente legale, de asigurarea ca acestea au fost 
rezervate si ca exista fonduri publice necesare platii acestora in cadrul exercitiului 
bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale. (sume alocate unor programe, proiecte, 
subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 
un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare). 

Prezentul plan de administrare actualizat la data de 31.12.2016, este elaborat 
in baza BVC-ului aprobat pentru 2017, a criteriilor de performanta din contractul de 
mandat si a indicatorilor tehnico - economici propusi, in conformitate cu dezideratele 
autoritatii publice tutelare. 
 Directiile de dezvoltare ale Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A., definite si operationalizate prin prezentul plan de administrare au la baza 
principiile guvernantei corporative conform Legii 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 
nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care statueaza o 
atitudine responsabila, profesionista si etica a societatii in raport cu principalii sai 
consumatori (cetatenii Mun.Onesti), autoritatea tutelara, autoritatile de reglementare, 
organisme de control si proprii angajati. 
 Membrii Consiliului de Administratie impreuna cu directorul general al  
Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti S.A., intentioneaza ca pe 
perioada mandatului pentru care au incheiat contracte de mandat, societatea sa fie 
tratata de catre toti partenerii ei din mediul economic si social ca o organizatie 
profesionista, competitiva si aliniata, din punct de vedere al practicilor manageriale, la 
cerintele si standardele de calitate europene. Pornind de la acest deziderat, ariile 
strategiei de activitate ale a Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti 
S.A. vor fi reprezentate de prestari de servicii de calitate pentru administrarea 
domeniului public si privat al Municipiului Onesti, astfel incat sa fie satisfacute 
necesitatile locuitorilor orasului. 
           Unul dintre obiectivele strategice ale a Societatii Comerciale Domeniu Public si 
Privat Onesti S.A. este acela al atragerii de noi resurse financiare si fonduri 
directionate catre modernizarea societatii, creand astfel premisele unor  noi standarde 
de calitate pentru serviciile prestate, crearea conditiilor optime pentru confortul 
cetateanului, crearea de noi locuri de munca, noi perspective de dezvoltare 
profesionala, respectarea normelor europene de calitate, mediu si securitate a muncii. 
 La elaborarea planului de administrare s-a tinut cont si de evolutia fortei de 
munca din piata muncii aferenta zonei urbane a Muncipiului Onesti, dar si a celei din 
zona de interes de dezvoltare – fiind necesara implementarea unor politici de stimulare 
a mobilitatii fortei de munca, in sensul cresterii adaptarii calificarilor profesionale la 
cerintele aflate intr-o rapida schimbare ale pietei muncii. 
 
 VII. Relatia cu actionarii si partile interesate 
    Partile implicate in activitatea societatii sunt U.A.T.-Municipiul Onesti, 
Consiliul Local, Primaria Onesti, institutiile publice apartinand administratiei locale si 
cetatenii orasului. 
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           Activitatea de gestionare a domeniului public si privat desfasurata de S.C. 
Domeniu Public si Privat Onesti S.A. se desfasoara in conformitate cu normele impuse 
de  Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Seviciile Comunitare de Utilitati 
Publice (ANRSC), institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, ce 
functioneaza in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice si care are ca scop reglementarea si monitorizarea la nivel central a 
activitatilor din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice – conform Legii 
51/2006. 
          ANRSC autorizeaza autoritatea publica locala sa asigure, sa organizeze, sa 
reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciilor publice, elaboreaza 
norme cadru privind modalitatea de atribuire a acestor servicii si acorda licente ce au 
ca obiect acordarea permisiunii de a presta activitati in aria administrativ-teritoriala a 
municipiului Onesti.   
       Relatia cu actionarii se desfasoara avand in vedere urmatoarele: 
 Informarea acestora cu privire la toate aspectele ce tin de activitatea societatii, 

de rezultatele economico-financiare si cu privire la obiectivele de dezvoltare si 
strategice ale societatii; 

 Asigurarea transparentei informatiilor si diseminarea lor prompta, cu privire la 
raportarea activitatilor curente, financiare, administrative; 

 Asigurarea corectitudinii in desfasurarea activitatii economico-financiara prin 
exercitarea unui audit statutar anual. 
 

VIII. Descrierea Societatii 
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., in forma juridica actuala s-a infiintat 

in anul 2010 – fiind inregistrata in Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/626/2010. 
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. functioneaza conform prevederilor 

Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011, privind 
guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, ca si structura este o societate 
comerciala, avand ca unic actionar Municipiul Onesti, reprezentata prin Consiliul 
Local al Municipiului Onesti, prin membrii sai, cu exceptia viceprimarului, care 
constituie Adunarea Generala a Actionarilor, constituita in conformitate cu prevederile 
Legii nr.31/1990 – Legea societatilor comerciale republicata si a Legii nr.51/2006 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Drept urmare, in conformitate cu Legea nr.51/2006, Municipiul Onesti, 
reprezentat de Consiliul Local Onesti, a incheiat cu S.C. Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A. contractul nr.16886/18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat de interes local, Contractul 
nr.16850/18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare publica si 
Contractul nr.23353/25.11.2013 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public 
al Municipiului Onesti. Totodata, s-a hotarat, transmiterea in administrarea si folosinta 
societatii a bunurilor aferente acestor servicii (mijloace de transport, statie de mixturi 
astfaltice, utilaje de mica mecanizare, unelte etc).  
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La data de 20 decembrie 2016, prin Hotararea Consiliului Local 
nr.169/20.12.2016, s-a aprobat atribuirea directa catre S.C. Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A. a contractului de delegare nr.224/20.12.2016, a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu apa si de canalizare, precum si exploatarea sistemelor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare necesare pentru realizarea acestora pe teritoriul 
administrativ al Municipiul Onesti, ca modalitate temporara de gestiune a serviciului 
public pana la finalizarea demersurilor de delegare a gestiunii catre un operator 
regional prin intermediul unei asociatii de dezvoltare intercomunitara.              

Activitatea societatii este impartita in urmatoarele domenii de activitate: 
Salubrizare – maturat stradal, intretinere cai de acces, deszapezire; Intretinere spatii 
verzi; Intretinere si reparatii drumuri; Transporturi si utilaje pentru constructii; 
Lucrari Tehnico-Edilitare – reparatii si intretinere mobilier urban si locuri de joaca si 
reparatii in constructii – lucrari de zidarie, zugravit, vopsitorie, igienizare, instalatii, 
etc.; Administrare adapost caini fara stapan; Administrare si intretinere cimitire; 
Reparatii electrice si intretinere iluminat public si semnalizare rutiera si domeniul 
preluat temporar – Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare. 
   

IX. Obiectul de activitate al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.   
S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A. are ca principal obiect  de 

activitate  colectarea deşeurilor nepericuloase –Cod CAEN 3811. 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 12 iulie 2010 s-a atribuit Contractul 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat 
de interes local, constând în dreptul și obligația de a furniza/presta serviciile publice 
de administrare a domeniului public și privat, constând în urmărirea, gestionarea, 
coordonarea, controlul și asigurarea lucrărilor de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, inclusiv dreptul și obligația de a  administra și de a exploata 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestor servicii in aria administrativ-teritorială 
a municipiului Onești. 
 Potrivit contractului de delegare a gestiunii,  societatea desfăşoară  următoarele 
activități specifice : 
   construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 

podurilor, pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 
   amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi a parcurilor şi grădinilor publice, a 

terenurilor de sport, a locurilor de agrement, a locurilor de picnic şi a locurilor 
de joacă pentru copii; 

   construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor 
agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor; 

   organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; 
   instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijarea   

circulaţiei urbane în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea 
acestuia; 

   îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea  formării poleiului și a gheții, 
   amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și 
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reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental, 
  înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații 

curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unității 
administrativ-teritoriale, 

 organizarea și exploatarea activităților de ecarisaj, administrarea cimitirelor, a 
wc-urilor publice, 

  infiintarea, organizarea, exploatarea si intretinerea retelelor de iluminat public 
stradal si a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a 
monumentelor arhitectonice și de artă, a spațiilor publice și peisagistice. 
În realizarea obiectului său de activitate, S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT 

ONEȘTI S.A.  exercită urmatoarele atributii principale: 
   administreaza si gestioneaza bunurile date in administrare ca un bun proprietar; 
   asigura paza si integritatea bunurilor; 
  presteaza servicii de calitate; 
  stabileste si urmareste realizarea tuturor indicatorilor de performanta; 
  pune in aplicare metode performante de management care sa conduca la 

reducerea costurilor si la cresterea calitatii serviciilor. 
 
X. Descrierea Activitatilor  S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A.                                  

Societatea are in componenta 9 sectii de productie, cu urmatoarele activitati, 
detaliate mai jos. 

1.ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE 
     Pentru asigurarea unor conditii civilizate de trai, autoritatea locala are obligatia 
de a asigura intretinerea si curatenia cailor publice, a incintelor si a spatiilor verzi, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si a Legii 101/2006 – privind asigurarea  
serviciilor de salubritate. 
           Urmare a atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare  a Municipiului Onesti, societatii noastre i s-a aprobat, urmare a Ordinului 
Presedintelui ANRSC nr.308/04.07.2011, prelungirea licentelor clasa 3 pentru 
urmatoarele activitati: maturatul, stropitul si intretinerea cailor publice; curatirea si 
transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de 
polei sau inghet. 

 Licentele ANRSC au ca obiect acordarea permisiunii de a presta aceste 
activitati in aria administrativ teritoriala  a municipiului Onesti si au o valabilitate de 5 
ani. 
            In conformitate cu nomenclatorul retelelor stradale, lungimea totala a strazilor 
este de aproximativ 100 km, cu o suprafata totala de 710.514 mp. Functie de tipul de 
imbracaminte al soselelor, din totalul suprafetei sus mentionate se efectueaza activitati 
de maturat pe o suprafata de 226.412 mp. La aceasta se adauga 138.583 mp parcari, 
146.086 mp trotuare si 34.814 mp incinte si alei, ceea ce face ca suprafata totala pe 
care se desfasoara activitati de maturat si intretinere a curateniei sa fie de 535.895 mp. 
 Activitatea s-a desfasurat urmare a impartirii orasului in 11 sectoare de activitate 
coordonate de cate un sef de formatie cu sarcini de a intretine curatenia si de a 
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monitoriza si participa la remedierea tuturor neconformitatilor aparute in sector.  
Sectia Salubritate cuprinde un numar de 124 de  angajati. 
Facand o corelatie intre suprafata de maturat si intretinut si numarul de personal 

deservent existent, in conformitate cu normativele folosite pe plan national, se constata 
un deficit de personal care, pe parcursul anului, a trebuit sa fie cotracarat printr-o mai 
buna organizare a muncii si intarirea disciplinei. 

De aceea, ar trebui analizata si aleasa, in functie de posibilitatile financiare, una 
dintre cele doua variante care ar putea duce la cresterea gradului de curatenie al 
orasului: sporirea numarului de lucratori salubristi sau  achizitionarea unor 
automaturatori stradale compacte pentru carosabil si trotuare. 
      Tintele serviciului de salubrizare pentru perioada urmatoare sunt: 
 educarea cetatenilor in scopul mentinerii curateniei stradale, printr-un program 

de constientizare a opiniei publice ; 
 pregatirea personalului angajat prin cresterea constiintei  lucrului bine intreprins 

(prin instructaje repetate sau sanctiuni); 
 dotarea cu echipamente si utilaje necesre efectuarii salubrizarii cailor publice; 
 corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de 

management al deseurilor, dupa punerea in functiune a noului depozit ecologic. 
 
2.ACTIVITATEA DE INTRETINERE SPATII VERZI    

       Prin spatii verzi se inteleg parcurile, gradinile publice, zonele de agrement 
aferente localitatilor, scuarurile dintre ansamblurile de locuinte si caile rutiere, precum 
si spatiile aferente altor imobile  apartinand institutiilor si agenilor economici. 
          In municipiul Onesti este ingrijita, prin lucrari specifice horticole, o suprafata de 
112,5197 ha constituita din care: 
 spatii verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, scuaruri   -   20,8398 ha  
 spatii verzi publice de folosinta specializata:   

- spatii verzi aferente dotarilor publice – 14,476 ha 
- sere, pepieniere - 1,2853 ha 
- baze sportive - 1,8368 ha   
- spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu – 46,2134 ha 
- plantatii realizate de-a lungul cailor de circulatie – 27,8684 ha 

       Vegetatia este constituita din : 
 plante ierboase (gazon)     
 plante lemnoase (foioase si conifere) – aproximativ 18.357 arbori  
 arbusti grupati in majoritate sub forma de garduri vii -  18.500 m 

      Sectia intretinere spatii verzi cuprinde un numar de 65 angajati. 
      Dotarea tehnico – materiala cuprinde scule si utilaje de mica mecanizare specifice 
ca: motoferastraie, motocositoare, motopompa udat flori, motoferastrau taiat gard viu, 
foarfeci toaletat copaci si gard viu, harlete, sape, greble, maturi. 

Activitatea sectiei s-a impartit in trei domenii principale:   
 intretinere si curatenie parc municipal, 
 toaletari, taieri si extrageri arbori, in paralel cu plantarea a circa 1323 puieti, 
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 intretinere spatii verzi pe teritoriul municipiului (cosit, intretinere suprafete 
plantate cu flori, taiat gard viu, greblat, varuit arbori, tratamente fito-sanitare, 
etc.). 
Societatea  presteaza corespunzator serviciul de intretinere spatii verzi astfel 

incat acestea sa indeplineasca functiile pentru care au fost create: 
 functia ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluarii 

fonice si a aerului, ameliorarea compozitiei chimice a solului si aerului; 
 functia de utilitate publica, prin care se vor asigura activitatile sportive, odihna, 

agrementul si jocurile de copii; 
 functia complementara, prin care se va asigura functionarea normala a 

comertului, alimentatiei publice, educatiei si invatamantului.   
   

3.  ACTIVITATEA DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI 
         Cresterea numarului de autovehicule a condus la necesitatea sporirii numarului 
locurilor de parcare de pe teritoriul municipiului, concomitent cu luarea unor masuri 
pentru imbunatatirea conditiilor de deplasare pentru vehicule si sporirea sigurantei 
circulatiei. 
 In anul 2016 activitatea sectiei s-a concretizat in: 
 reparatii strazi, parcari, trotuare si alei, mixturi asfaltice 6.932 mp si beton 866 

mp;  
 montare 59 indicatoare rutiere noi si aprox. 80 reparatii accidentale la cele 

existente; 
 montat borduri 488,5 ml; 
 executare marcaje rutiere 9724 mp; 
 intretinere si reparatii drumuri 50.036 mp; 
 preparare 921 t mixtura asfaltica; 
 reparatii si intretinere statie de mixturi asfaltice 
 lucrari specifice anotimpului rece: deszapezire si combatere polei. 

        Sectia este compusa conform organigramei, dintr-un numar de 36 de angajati. 
Trebuie acordata o atentie deosebita activitatii de reparare a statiei de mixturi 

asfaltice si de imbunatatire a fluxului tehnologic pentru cresterea calitatii si cantitatii 
produsului finit si scaderea costului de productie si a gradului de poluare. 

Se impune alocarea de fonduri pentru asigurarea unui front mai mare de lucrari 
de reparatii drumuri avand in vedere ca detinem utilaje performante de ultima 
generatie pentru asternerea asfaltului, respectiv raspanditor de asfalt si cilindru 
compactor.  
      

4. ACTIVITATEA DE TRANSPORT 
 Urmare a HCL nr.42/2010, s-a semnat protocolul de predare-primire a bunurilor 
aferente serviciilor de administrare a domeniului public, astfel incat parcul de utilaje si 
mijloace de transport a fost  transferat in administarea si folosinta societatii. 
 Acest parc cuprinde:  



Pag. 18 

 5 tractoare U650 si 2 tractoare marca HATT cu remorci basculabile pentru 
Sectiile Salubritate, Drumuri, Tehnico- Edilitare (toaletari);  

 incarcator frontal U650 – 1 buc. – pentru Sectia Drumuri/Statia de mixturi 
asfaltice; 

 autocisterna – 1 buc. – pentru Sectia Spatii verzi (in anotimp cald) si 
Sectia Intr. drumuri (in anotimp rece); 

 buldoexcavator multifunctional – 1buc. – pentru toate sectiile de 
productie; 

 miniincarcator frontal-1 buc. – pentru Sectia Intr. drumuri si Sectia 
Salubritate; 

 autospeciala ARO – 1 buc. – pentru Sectia Administrare Adapost caini fara 
stapan si ecarisaj; 

 autospeciala DACIA – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi; 
 autospeciala DACIA  DOKKER – 5 buc. – ce deservesc activitatile 

sectiilor de productie. 
 autoturism  FIAT – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi; 
 autoturism  RENAULT – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi;  
 autoturism  RENAULT – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi autospeciala 
  DACIA  DUSTER– 1 buc.– pentru activitati de administrare; 

Personalul salariat al Sectiei Transporturi si Reparatii Mecano-energetice, 
cuprinde 31 persoane : 

Consideram ca, este necesara initiativa de innoire a parcului auto si de utilaje, 
ce trebuie continuata si in anul 2017.  
 

5. ACTIVITATEA TEHNICO-EDILITARE 
La nivelul Sectiei Tehnico Edilitare se desfasoara activitati referitoare la: 

Intretinere si reparatii cladiri, Intretinere mobilier urban, Toaletari arburi si arbusti, 
avand ca principal scop mentinerea in buna stare a mobilierului stradal si din parcuri si 
zonele de agrement, format din: banci noi, jardiniere noi, banci vechi, cosuri fonta, 
leagane, balansoare, schela, masa tenis, masa sah,  locuri joaca, foisoare. 
 O atentie deosebita s-a acordat spatiilor de joaca pentru copii, astfel incat sa se 
respecte cerintele de siguranta si securitate impuse de legislatia in vigoare, prin H.G. 
nr.1102/2002 si O.G.nr.21/1992. S-au facut demersurile in vederea obtinerii 
autorizatiilor de functionare pentru toate locurile de joaca de pe teritoriul municipiului 
si se are in vedere inlocuirea echipamentelor depasite fizic si moral, cu risc sporit de 
accidente, cu echipamente moderne, conforme cu prevederile legale in vigoare. 
        In plus, pentru scaderea costurilor pentru lucrari de reparatii a unor imobile 
apartinand administratiei locale, in cadrul societatii s-a constituit o echipa care sa 
efectueze lucrari de de zidarie, zugravit, vopsitorie, igienizare,  instalatii  etc. 
        Numarul de personal din cadrul Sectie este de 26. 
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     6.ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A ADAPOSTULUI  DE  CAINI 
FARA STAPAN 

Referitor la adapostul de caini fara stapan, problema principala este generata de 
legislatia in vigoare, existand contradictii intre prevederile HG nr.1059/23.12.2013 
pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 155/2001, privind programul de 
gestionare a cainilor fara stapan  si Legea nr.205/2004, modificata prin legea 9/2008, 
privind protectia animalelor, care impiedica eutanasierea cainilor, permitand 
asociatiilor nonguvernamentale de protectia animalelor, sa impiedice, inclusiv prin 
actionarea in justitie, desfasurarea normala a procesului de capturare si monitorizare a 
cainilor fara stapan. 

Serviciul din cadrul societatii cuprinde un numar de 15 salariati. 
Pentru perioada urmatoare se impune gasirea unor solutii de compromis, care sa 

rezolve simultan problemele principale ale acestei activitati: 
 Numarul tot mai mare de caini fara stapan; 
 Asigurarea necesarului zilnic de hrana si medicamente pentru animalele 

capturate in conformitate cu normativele in vigoare; 
 Fondurile tot mai mici alocate acestei activitati; 
 Totodata, se impune intarirea colaborarii cu Politia si Jandarmeria, pentru 

depistarea persoanelor din localitatile invecinate, care aduc si abandoneaza caini 
pe teritoriul municipiului. 
In anul 2016 s-au finalizat lucrarile de modernizare a adapostului de caini caini 

fara stapan, pentru ca acest adapost sa corespunda normelor impuse de legislatia in 
vigoare. 
 

7. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR 
 Acesta cuprinde activitati de curatenie si intretinere a capelei si aleilor si 
gestionarea spatiilor concesionate drept locuri de veci la cimitirul RED si Borzesti, 
efectuate cu un numar de 10 salariati, din care unul este administrator. Lipsa spatiilor 
ramase libere pentru inmormantare a determinat autoritatile locale sa ia initiativa si 
pentru amenajarea unui cimitir in zona Cartier 6 Martie. 

Se impune intocmirea si punerea in aplicare a unui Regulament de organizare si 
functionare a cimitirelor din municipiul Onesti care sa reglementeze toate aspectele 
referitoare la aceasta activitate. 
 

8. ACTIVITATEA DE REPARATII ELECTRICE, INTRETINERE   
ILUMINAT PUBLIC SI SEMNALIZARE RUTIERA 
Urmare a HCL nr.96/25.10.2012, societatii noastre i s-a  atribuit si delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public. In consecinta, odata cu semnarea contractului 
nr.23.353/25.11.2013 de delegare a acestei gestiuni, s-au demarat procedurile si s-a 
obtinut autorizarea A.N.R.E., urmand ca ulterior sa se obtina si licenta A.N.R.S.C. 
pentru aceasta activitate. Sectia executa activitati de intretinere, instalare si functionare 
a sistemelor de semnalizare rutiera, a indicatoarelor rutiere si a marcajelor, infiintarea, 
organizarea, exploatarea si intretinerea retelelor de iluminat public stradal, a edificiilor 
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publice, a monumentelor arhitectonice si de arta, a spatiilor publice si peisagistice. 
            Personalul acestei sectii este format din 12 salariati.  
 

9.ACTIVITATEA DE GESTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 

Prin HCL nr.169/20.12.2016, S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. a 
primit cu caracter temporar delegarea activitatii de furnizare a serviciului de apa si 
canalizare in Municip.Onesti. Asa cum prevede HCL, S.C. Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A. a primit tot personalul care desfasoara aceasta activitate la S.C. Apa Canal 
S.A. Onesti, operatorul privat pe perioada 1998-2016. Imediat ce a fost primita 
activitatea si personalul, conducerea S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. a 
intreprins toate masurile necesare furnizarii acestui serviciu, pana la predarea acestuia 
catre un operator abilitat in sensul Legii 241/2006, privind serviciul de alimentare cu 
apa si canalizare, deoarece prin activitatea pe care o desfasoara S.C. Domeniu Public 
si Privat Onesti S.A. furnizeaza pe baza Contractului de delegare a gestiunii 
nr.16.886/18.08.2010 mai multe servicii ceea ce face sa devina incompatibila cu 
cerintele Legii nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare.  

Pentru respectarea dispozitiilor legale, ANRSC Bucuresti, autoritatea ce 
reglementeaza aceasta activitate, ne-a pus in vedere ca societatea noastra poate furniza 
acest serviciu doar pe o perioada de 90 de zile, ca activitate temporara. 

De la preluarea acestui sistem se stia ca acest serviciu de furnizare a apei si de 
canalizare functiona producand pierderi majore (pierderi lunare de apa de peste 75%), 
influentand negativ activitatea societatii, deoarece sistemul de apa si canalizare din 
Municipiul Onesti este invechit si nu au fost realizate investitii privind reabilitarea 
acestor sisteme. Aceasta situatie cu care se confrunta societatea nu are la baza cauze ce 
pot fi imputabile Consiliului de Administratie si nici Directorului general al societatii, 
ci sunt cauze ce tin de o situatie de forta majora, cu care s-a confruntat si se confrunta 
Municipiul Onesti. Prin urmare, atat Adunarea Generala a Actionarilor cat si 
Autoritatea Publica Tutelara trebuie sa-si asume ca toate aceste influente negative cu 
care se confrunta societatea pana la predarea acestui sistem catre un operator abilitat, 
nu pot fi imputabile Directorului General al societatii si nici Consiliului de 
Administratie. 
 
         Avand in vedere scopurile mentionate anterior, Planul de Administrare devine 
principalul document strategic al  Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat 
OnestiIi S.A, care integreaza atat principiile privind administrarea cat si obiectivele 
fundamentale, tintele de performanta si prioritatile strategice definite la nivelul 
aceluiasi orizont calendaristic. 
 Planul de administrare va fi publicat pe site-ul  Societatii Comerciale Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A. dupa aprobarea lui de catre Adunarea Generala a 
Actionarilor   
          Ar fi de de dorit ca activitatile de reparatii si intretinere mobilier urban si locuri 
de joaca si de reparatii in constructii (rpc) sa fie gestionate printr-o sectie distincta 
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coordonata de un inginer constructor (sectia E8 – lucrari tehnico-edilitare). 
 
XI. Valori si Principii 

Consiliul de Administratie intelege sa fundamenteze dezvoltarea sistemului de 
guvernanta corporativa in societate pe urmatoarele valori si principii: 

 Alocarea clara a puterilor si responsabilitatilor intre Adunarea generala a 
actionarilor, Consiliul de Administratie si conducerea executiva; 

 Colaborarea permanenta intre Consiliul de Administratie si conducerea 
executiva; 

 Eficienta sistemului de gestiune a riscului şi control intern; 
 Evitarea conflictelor de interese; 
 Structurarea corespunzatoare a remuneratiilor membrilor conducerii 

executive si a membrilor Consiliului de Administratie si asigurarea 
transparentei remunerarii;  

 Atitudine activa si transparenta in relatia cu investitorii si cu ceilalti 
detinatori de interese. 

  
         XII. Sistemul de management integrat 

 S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. are implementat Sistemul de 
management al calităţii, care este conform cu cerinţele standardelor SR EN ISO 
9001:2008, calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, preocupându-se 
permanent de calitatea lucrarilor şi serviciilor furnizate. Astfel răspunde aşteptărilor 
tuturor părţilor interesate (clienţi, furnizori, angajaţi, comunitate) și îşi menţine 
imaginea şi reputaţia în ceea ce priveşte protejarea mediului și a sănătăţii.  

In data de 20 octombrie 2016 a avut loc auditul de certificare efectuat de catre 
S.C.Integrated Quality Certfication SRL Targu Mures, prin care s-a evaluat Sistemul 
de Management al Calitatii aplicat la S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. avand 
ca referential cerintele SR EN ISO 9001:2008. Prin urmare auditorul a apreciat ca 
Sistemul de Management al Calitatii este documentat, aplicat corespunzator si este 
eficace drept pentru care a fost prelungita valabilitatea certificarii standardului ISO 
9001 pana la data de 14.09.2018 (cu supraveghere anuala- urmatoarea supraveghere 
este planificata cu data limita de 12.11.2017). Domeniul de certificare se refera la 
Activitati de administrare a domeniului public si privat. 
 Obiectivele generale ale sistemului de management integrat calitate-mediu-
sănătăte şi securitate ocupaţională, au ca principal scop: 

• Calitatea serviciilor prestate pentru asigurarea satisfacerii cerintelor clienților și 
partenerilor;  

• Minimizarea pierderilor și utilizarea rațională a resurselor;  
• Prevenirea poluării accidentale;  
• Reducerea cantității de deșeuri produse și tratarea acestora în conformitate cu 

legislația în vigoare;  
• Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea 

economisirii resurselor naturale.  
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• Căutarea, identificarea şi eliminarea constantă a neconformităţilor. 
 Îndeplinirea acestor obiective fundamentale va fi urmărită prin armonizarea 
politicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative.                   
Sistemul de management integrat calitate-mediu-securitatea si sanatatea muncii pe 
care conducerea societatii il impune pentru aplicare personalului de conducere si 
executie este implementat in scopul asigurarii ca toate echipamentele si serviciile 
furnizate clientilor sa fie conforme cu cerintele acestora si nu produca un impact 
semnificativ asupra mediului, cu respectarea legilor si normativelor in vigoare, fara a 
pune in pericol viata sau sanatatea persoanelor implicate in instalarea, comisionarea, 
manipularea si utilizarea acestora. 
     Sistemul de management are ca punct de plecare urmatoarele: 
 -  furnizarea consecventa de servicii care sa satisfaca cerintele clientului. 
 - imbunatatirea continua a sistemului prin asigurarea conformitatii cu cerintele 
clientului, cerintele legale si reglementate aplicabile. 
 - acordarea importantei cuvenite impactului real si potential al activitatilor 
noastre asupra mediului in scopul imbunatatirii controlului poluarii, asigurarii 
dezvoltarii durabile si cresterii satisfactiei partilor interesate. 
 - preocuparea privind eliminarea sau minimizarea riscurilor privind sanatatea si 
securitatea in munca a lucratorilor, 
 -  realizarea si mentinerea unui mediu de munca si relatii de munca adecvate.  
 
 XIII. Sistemul de control managerial intern 
 Sistemul de control intern/managerial reprezinta o componenta integranta a 
sistemului de management al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., care vizeaza 
toate activitatile societatii la toate nivelurile de management, in vederea atingerii 
obiectivelor propuse intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor 
externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a 
informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor si greşelilor; calitatea documentelor de 
contabilitate si producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la 
segmentul financiar şi de management. 
 S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A, a implementat sistemul de control 
intern managerial si procedurile operationale, conform OMFP 946/2005 si Ordinul 
400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entitatilor 
publice, actualizat si modificat prin Ordinul nr.200/2016, privind completarea si 
modificarea OSGG 400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern 
managerial, prin aplicarea celor 16 standarde de control intern managerial, care 
definesc un set minim de reguli de management ce trebuie respectate în cadrul 
organizatiei. Procedurile operationale sunt actualizate ori de cate ori prevederile 
legislative impun acest lucru. 

Procedurile operationale documentate sunt functionale si se vor actualiza in 
functie de modificarile legislative aparute. Acestea stabilesc pasii de urmat si 
procesele de control necesare.  
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XIV. Analiza SWOT 
  Elaborarea unei strategii care urmareste eficientizarea activitatii societatii, 
impune realizarea unei panorame asupra punctelor slabe si a celor forte, care se poate 
realiza prin intermediul analizei SWOT. 
   Acronimul SWOT se refera la puncte tari (strenghts), puncte slabe 
(weaknesses), oportunitati (opportunities), amenintari (threats).  
Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc 
mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. 
 In urma analizei diagnostic la nivelul anilor 2015 – 2016, au fost identificate 
principalele probleme in activitatea de baza a Societatii Comerciale Domeniu Public si 
Privat Onesti S.A.: 

- folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate si eficienta economica 
scazuta; 

- starea de uzura fizica si morala destul de avansata a utilajelor si parcului auto; 
- forta de munca mica, insuficient calificata si scazut remunerata; 
- dotari insuficiente pentru desfasurarea intregii game de lucrari aferente 

obiectului de activitate. 
  Puncte tari 

− societatea detine spatii ce pot fi utilizate pentru cresterea veniturilor; 
− societatea are o relatie de colaborare pe baze corecte si de echilibru cu Primaria 

Onesti, cu clientii si furnizorii societatii; 
− pregatire si experienta de conducere a managementului societatii; 
− experienta in realizarea de lucrari de prestari servicii diversificate ; 
− flexibilitate in rezolvarea problemelor; 
− desfasurarea tuturor activitatilor  respectand principiul pastrarii curate a naturii 

si a a unui mediu sanatos; 
−  deschidere a managerilor pentru modernizare si eficientizare;  
−  management activ, orientat pe obiective prioritare si de dezvoltare; 
− disponibilitate si posibilitate de dezvoltare viitoare a serviciilor oferite de 

societate; 
     -  este permanent preocupată de menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu actualii săi 
parteneri, ca şi de identificarea de noi potenţiali colaboratori, extinderea activitatii spre 
sectorul privat. 
 Puncte slabe 

− starea tehnica a utilajelor si a echipamentelor invechita - parcul auto prezinta un 
grad mare de uzura fizica si morala si un numar relativ ridicat de tipuri de 
masini (11), care necesita o varietate mare de piese de schimb; 

− utilizarea incompleta a capacitatii mijloacelor de transport, tehnologie de 
reparatii invechita, care determina atat cheltuieli ridicate cat si o calitate 
necorespunzatoare a acestora; 

− zona cu activitate economica redusa, cu influente negative asupra bugetului 
local; 

− resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru sustinerea/promovarea  unor 
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investitii; 
− existenta partiala a unui sistem informatic integrat; 
− colaborare si comunicare defectuoasa intre compartimente; 
− personal cu un nivel scazut de calificare; 
− greutati in selectarea si formarea de personal competent pentru activitatea de 

executari lucrari; 
− personal nemultumit/nemotivat datorita salariilor mici; 
− deficiente in rezolvarea problemelor interne; 
− lipsa implementarii controlului intern managerial; 

 Oportunitati 
− accesare de fonduri europene; 
− dezvoltare durabila si protectia mediului pentru crearea de zone curate; 
− amenajare de zone de recreare si petrecere a timpului liber; 
− crearea unei zone urbane moderne, spatii verzi, trotuare, spatii pentru 

biciclete, spatiu pietonal, 
− asfaltari, borduri,trotuare, rigole, la nivel european; 
− protectia mediului si colectarea selctiva a deseurilor intr-o maniera moderna; 
− corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de 

management al deseurilor, dupa punerea in functiune a noului depozit 
ecologic; 

− formarea si perfectionarea profesionala a personalului de executie; 
− perfectionarea continua a pregatirii profesionale a personalului de 

administratie; 
− initiativa de modernizare a dotarilor si  a parcului auto si utilaje. 

 Vulnerabilitati 
− mediu economic neprielnic cu influente negative asupra surselor bugetare; 
− tendinta de scadere a veniturilor cetatenilor municipiului Onesti; 
− costul ridicat al resurselor financiare care ingreueaza activitatea de investitii; 
− dificultatea obtinerii resurselor financiare necesare pentru finantarea 

obiectivelor de investitii propuse ; 
− reducerea sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile 

pentru sustinerea investitiilor;  
− prelungirea crizei economice, care va duce la scaderea portofolului de 

comenzi, pe intreg lantul furnizori-consumatori, cu efectele sale; 
− instabilitate politica si legislativa; 
− lipsa de receptivitate si flexibilitate la cerintele pietei; 

  Eliminarea sau reducerea punctelor slabe, presupune stabilirea unei strategii 
coerente si a unor directii de actiune care sa fie adecvate si adaptate obiectivelor 
societatii sau a mediului in care se desfasoara activitatea. 
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XV.Obiectivele Generale ale Administrarii Societatii in perioada 2015-2019 
 Obiectivele propuse ca scop stabilirea directiilor de dezvoltare a serviciilor 
executate si a lucrarilor prestate de catre S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. pe 
termen mediu si scurt. 
    Obiectivele generale urmărite prin strategie sunt: 

  Extinderea activitatilor societatii prin executarea de lucrari si catre alti 
clienti (persoane fizice si juridice); 

 Atragerea de noi fonduri  pentru o mai mare independenta financiara a  
societatii; 

 Prin investitiile propuse in urmatorii ani, se va urmari cresterea 
productivitatii si calitatii serviciilor oferite de catre societatea noastra; 

 Rentabilitate, indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti de catre 
autoritatea publica tutelara; 

 Mentinerea Sistemului de management integrat,  in conformitate cu 
standardele SR EN ISO 9001:2008; 

 Promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate de societate, 
(salubrizare, intretinere spatii verzi, reparatii drumuri, transport, 
administrare caini, administrare cimitire, reparatii electrice si intretinere 
iluminat public); 

 Gestionarea deşeurilor în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii 
populaţiei; 

 Dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
 Gestionarea serviciilor pe criterii de transparenţă, competitivitate şi 

eficienţă; 
 Promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de 

salubrizare, maturare, administrare spatii verzi, colectare deseuri  pe baza 
unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 

 Protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 
 Consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii 

politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; 
 Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea 

serviciilor, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestora; 
 Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a 

serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe 
speciale; 

 Respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare 
la salubrizarea localităţilor, colectarea deseurilor, administrarea spatiilor 
verzi si asimilate.   

Pe termen lung : 
 indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti de catre autoritatea 

publica tutelara;  
 realizarea obiectivelor stabilite in planul de investitii; 
 dezvoltarea durabila a societatii; 
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 cresterea gradului de acces al populatiei la servicii de calitate; 
 protectia mediului si dezvoltarea durabila a acestuia. 

 
XVI. Viziune 

 Extinderea activitatilor societatii prin executarea de lucrari si catre alti clienti  
(persoane fizice si juridice); 
 Prin investitiile propuse in urmatorii ani, se va urmari cresterea productivitatii si 
calitatii serviciilor oferite de catre societatea noastra; 

XVII. Misiune 
 Reprezentarea intereselor Municipiul Onesti si ale Consiliului Local si 
administrarea S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. in conditii de eficienta si 
performanta. 
 XVIII.Indicatorii de performanta (ICP) pentru administratorii neexecutivi 
ai societatii 

 Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanta financiari si 
nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societatii, stabiliti in Componenta de 
administrare si in Scrisoarea de Asteptari. 

Indicatorii de performanta ai activitatii curente reprezinta instrumente de masura 
care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse precum 
si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au 
fost programate.  

Planul de administrare prevede o serie de criterii de performanţă, exprimate 
cantitativ, in conformitate cu Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a 
Intreprinderilor publice si pe baza obligaţiilor asumate prin Contractele de mandat ale 
administratorilor neexecutivi ai societatii, astfel: 
 

XVIII.1. Criterii de performanta economico-financiare 
 Reducerea obligatiilor restante 

Societatea va monitoriza in continuare efectuarea platilor catre furnizori 
si bugetul de stat consolidate in cuantumul si la termenele legale, cu 
scopul, de a evita aparitia arieratelor. 

  Reducerea pierderilor 
Acest obiectiv nu este aplicabil, deoarece societatea a inregistrat profit 
atat in prezent cat si in exercitiile financiare anterioare, dar poate fi luat in 
calcul la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2017 cand se 
preconizeaza obtinerea unui rezultat negativ al profitului. 

  Cresterea profiturilor 
Se va urmari daca veniturile societatii acopera cheltuielile pentru 
desfasurarea ei si asigura totodata un excedent de valoare reprezentat de 
profit. 
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/ obiectiv de performanta  Cresterea profitului 
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Indicator propus: crestere medie anuala de 3%, mai putin in anul 2017 
cand profitul societatii va fi afectat de cheltuielile cu serviciul de 
alimentare cu apa si canalizare. 
Mod de calcul pentru indicatorul propus: 
Profit din exploatare/Capitalul angajat 

  Cresterea cifrei de afaceri 
Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, 
lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum şi a altor venituri din 
exploatare, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate 
clienţilor. 
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/ obiectiv de performanta  Cresterea Cifrei de Afaceri, urmare a 
cresterii volumului activitatilor desfasurate. 
Indicator propus: crestere medie anuala de 3%. 
Luand in considerare previziunile sectoriale privind evolutia prestarilor 
de servicii si executarilor de lucrari, poate fi luata in calcul o crestere 
medie anuala de 3%, in linie cu cresterea medie propusa pentru ceilalti 
indicatori.  

  Cresterea productivitatii muncii 
Productivitatea muncii asigura corelarea rezultatelor societatii masurata 
prin cifra de afaceri si forta de munca utilizata pentru atingerea acestor 
rezultate. 
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/ obiectiv de performanta  Cresterea productivitatii muncii data 
de eficienta folosirii factorului uman. 
Indicator propus: crestere medie anuala de 1%. 
Productivitatea muncii se determina ca raport intre cifra de afaceri din 
raportarile financiar – contabile si numar mediu de personal angajat cu 
carte de munca, (WM= C.A/nr.salariati X 100). 

  Lichiditatea generala 
Reprezinta masura in care pot fi acoperte pasivele curente din activele 
curente. Analiza lichiditatii reprezinta o modalitate de a testa capacitatea 
societatii de a face fata obligatiilor sale. Valoarea acestui indicator trebuie 
sa fie supraunitara: > 1,3.  
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/obiectiv de performanta  Cresterea lichiditatii generale 
Indicator propus: Obtinerea unui rezultat de 1,75 este un aspect favorabil 
pentru societate. Practica sugereaza ca un nivel de 2:1 este potrivita 
pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proportie ar asigura 
acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o 
data. O lichiditate excesiv de mare inseamna stocuri supradimensionate, 
nivel al numerarului foarte ridicat ceea ce nu e tocmai bine pentru 
societate. Daca are valori subunitare indica un dezechilibru la nivelul 
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trezoreriei societatii. 
Lichiditatea generala se determina astfel: active curente/datorii curente. 

 Capitalul de lucru  
Acest indicator exprima masura in care activele curente acopera datoriile 
curente.Valoarea indicatorului trebuie sa fie pozitiva. In situatia de 
echilibru financiar valoarea indicatorului este 0. 
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/obiectiv de performanta  Mentinerea unui echilibru al capitalului 
de lucru 
Indicator propus: crestere medie anuala de 1,5%. 
Capitalul de lucru (CLN) se determina ca raportul dintre activele 
circulante si datoriile curente.  

 Derularea programului de investitii - Prin programul de investitii propus pe 
perioada mandatului, se urmareste continuarea obiectivelor de investitii aflate 
in derulare din programul de investitii initiat in anul 2016 si consolidarea 
permanenta si retehnologizarea societatii.  
Primul exercitiu financiar (anul de baza) utilizat pentru calcule, va fi exercitiul 

financiar al anului 2015, Anexa nr.1. 
În vederea operaţionalizării şi cuantificării principalelor obiective strategice, au 

fost stabiliti in Anexa nr.2, indicatorii cheie de performanţă financiari (ICP) 
pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii,  
pentru perioada 2017 - 2018. 
 

 XVIII.2 Criterii de performanta privind activitatea operationala 
Pentru asigurarea eficientei activitatii operationale, se urmaresc indicatorii: 

1.Asigurarea starii de curatenie a cailor publice, trotuarelor, a parcarilor,a  
locurilor de joaca pentru copii, a locurilor de picnic. 

2.Asigurarea conditiilor de functionare normala a infrastructurii rutiere 
(strazi,drumuri,trotuare,alei);asigurarea conditiilor de realizare a indepartarii zapezii si 
preintampinarea formarii poleiului si a ghetii. 

3.Exploatarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor, lacurilor-intretinerea 
culturilor floricole, tunderea ierbii, toaletarea arborilor. 

4.Asigurarea mentenantei in vederea intretinerii sistemelor de semnalizare 
rutiera si de dirijarea circulatiei rutiere si pietonale. 

5.Asigurarea bunastarii cainilor fara stapan in adapost si realizarea     
corespunzatoare a activitatii de ecarisaj. 

6.Asigurarea conditiilor de functionare normala a activitatii de administrare a 
cimitirelor. 

7.Asigurarea mentenantei privind intretinerea si exploatarea retelelor de 
iluminat public stradal. 

8.Asigurarea conditiilor normale de utilizare a spatiilor de joaca pentru copii. 
9.Asigurarea mentenantei sistemului mobilier stradal urban. 
10.Asigurarea mentenantei statiei de preparare  mixturi asfaltice, utilajelor, 
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tractoarelor, autoturismelor si echipamentelor din dotarea S.C. Domeniu Public si 
Privat  Onesti S.A. 

Indicatorii de performanta privind activitatea operationala, ce cuprind 
procentul de realizare a volumelor de lucrari propuse % pentru perioada 2015–2018, 
sunt prevazuti in Anexa nr.3, la prezentul Plan de administrare. 

 
 XVIII.3 Criterii de performanta privind calitatea serviciilor 

Asigurarea si monitorizarea satisfactiei clientilor este o conditie de baza in 
implementarea managementului relational.Asigurarea satisfactiei clientilor porneste de 
la identificarea si configurarea serviciilor pentru a satisfice aceste cerinte. Satisfactia 
clientilor este considerata baza loialitatii acestora si garantia indeplinirii obiectivelor 
societatii. Satisfactia clientilor este elementul de baza al standardelor referitoare la 
managementul calitatii. 

Pentru satisfacerea exigentelor clientilor se urmaresc indicatorii: 
› Satisfactia clientilor - determinata prin chestionarele de evaluare a 

principalilor clienti ai societatii, ce are ca scop stabilirea modalitatilor de obtinere a 
informatiilor referitoare la satisfactia clientilor privind calitatea serviciilor prestate si a 
lucrarilor efectuate de catre S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. Rezultatele sunt 
prelucrate si centralizate periodic. 
 › Rata de contestatii – Obiectivul de performanta urmarit pentru acest indicator 
este monitorizarea permanenta a contestatiilor si diminuarea acestora. 

Acesti indicatori sunt prevazuti in Anexa nr.4, la prezentul Plan de 
administrare. 

 
XVIII.4 Criterii de performanta specifici activitatii de guvernanta 

corporativa – acesti indicatori se refera la indeplinirea cerintelor legale. 
 Codul Etic - Elaborarea si actualizarea Codului Etic; 
 Obligatii raportare catre actionari - Monitorizarea proceselor de 

transparenta si comunicare; 
 Instrumentele Guvernantei Corporative - Respectarea instrumentelor 

/mecanismelor de control specifice activitatii de Guvernanta Corporativa a 
societatii (Contractele de mandat, Contractul colectiv de munca, 
Regulamentul de Guvernanta Corporativa etc.) 

Indicatorii de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa 
sunt prevazuti in Anexa nr.5, la prezentul Plan de administrare. 

 
Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor 

neexecutivi se vor previziona pentru fiecare an din orizontul de timp 2017-2018 si 
sunt concretizati cu valori tinta, in 5 anexe, la prezentul Plan de administrare.  

Acesti indicatori au fost fundamentati in conformitate cu dezideratele 
autoritatii publice tutelare, prevazute in Scrisoarea de asteptari, care a fost 
aprobata prin Hotararea nr.8/19.01.2017 si in baza Legii nr.111/2016. Indicatorii 
aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor sau de autoritatea publica tutelara, dupa 



Pag. 30 

caz, se vor concretiza in acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor 
neexecutivi ai societatii.  
 Ponderile indicatorilor cheie de performanta (ICP), insumate, trebuie sa se 
incadreze intr-un procent de 100%. Acestia se stabilesc in conformitate cu 
Hotararea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, art.26, dupa cum urmeaza: 

› 25 – 50 % ICP financiari; 
›10 – 25%   ICP operationali; 
›  5 – 25 %  ICP orientati catre servicii publice; 
›10–25% ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta 

corporativa. 
Indicatorii – cheie de performanta, tintele si gradul de indeplinire a ICP pot fi 

modificati, in conformitate cu art.27, din Hotararea nr.722/2016 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, dupa 
cum urmeaza: 

› Forta majora; 
› Nealocarea integrala a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

angajamentelor asumate de autoritatea publica tutelara la momentul incheierii 
contractelor de mandat; 

› Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea 
obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat. 

 
XIX.Indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru directorul general al 

societatii 
Planul de administrare cuprinde Indicatorii de performanta pentru directorul 

general stabiliti in Componenta de management. 
Indicatorii de performanta ai activitatii curente reprezinta instrumente de masura 

care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse precum 
si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au 
fost programate.  

Planul de administrare prevede o serie de criterii de performanţă, exprimate 
cantitativ, in conformitate cu Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a 
Intreprinderilor publice si pe baza obligaţiilor asumate prin Contractul de mandat al 
directorului societatii, astfel: 
 
XIX.1.Criterii de performanta economico-financiare 
 

›Reducerea obligatiilor restante 
Societatea va monitoriza in continuare efectuarea platilor catre furnizori si bugetul 

de stat consolidate in cuantumul si la termenele legale, cu scopul, de a evita aparitia 
arieratelor. 

› Reducerea pierderilor 
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Acest obiectiv nu este aplicabil, deoarece societatea a inregistrat profit atat in 
prezent cat si in exercitiile financiare anterioare, dar poate fi luat in calcul la sfarsitul 
exercitiului financiar al anului 2017, cand se previzioneaza obtinerea unui rezultat 
negativ al profitului. 

› Cresterea profiturilor 
Se va urmari daca veniturile societatii acopera cheltuielile pentru desfasurarea ei 

si asigura totodata un excedent de valoare reprezentat de profit. 
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/ obiectiv de performanta  Cresterea profitului 
Indicator propus: crestere medie anuala de 3%, mai putin in anul 2017 cand 

profitul societatii va fi afectat de cheltuielile cu serviciul de alimentare cu apa si 
canalizare. 

Mod de calcul pentru indicatorul propus: 
Profit din exploatare/Capitalul angajat 
› Cresterea cifrei de afaceri 
Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor 

executate, serviciilor prestate, precum şi a altor venituri din exploatare, mai puţin 
rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/ obiectiv de performanta  Cresterea Cifrei de Afaceri, urmare a cresterii 

volumului activitatilor desfasurate. 
Indicator propus: crestere medie anuala de 3%. 
Luand in considerare previziunile sectoriale privind evolutia prestarilor de 

servicii si executarilor de lucrari, poate fi luata in calcul o crestere medie anuala de 
3%, in linie cu cresterea medie propusa pentru ceilalti indicatori.  

› Cresterea productivitatii muncii 
Productivitatea muncii asigura corelarea rezultatelor societatii masurata prin 

cifra de afaceri si forta de munca utilizata pentru atingerea acestor rezultate. 
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/ obiectiv de performanta  Cresterea productivitatii muncii data de 

eficienta folosirii factorului uman. 
Indicator propus: crestere medie anuala de 1%. 
Productivitatea muncii se determina ca raport intre cifra de afaceri din 

raportarile financiar – contabile si numar mediu de personal angajat cu carte de 
munca, (WM= C.A/nr.salariati X 100). 

› Lichiditatea generala 
Reprezinta masura in care pot fi acoperte pasivele curente din activele curente. 
Analiza lichiditatii reprezinta o modalitate de a testa capacitatea societatii de a 
face fata obligatiilor sale. Valoarea acestui indicator trebuie sa fie supraunitara: 
> 1,3.  
Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/obiectiv de performanta  Cresterea lichiditatii generale 
Indicator propus: Obtinerea unui rezultat de 1,75 este un aspect favorabil pentru 
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societate. Practica sugereaza ca un nivel de 2:1 este potrivita pentru majoritatea 
afacerilor, deoarece aceasta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente 
prin activele circulante de cel putin o data. O lichiditate excesiv de mare inseamna 
stocuri supradimensionate, nivel al numerarului foarte ridicat ceea ce nu e tocmai bine 
pentru societate. Daca are valori subunitare indica un dezechilibru la nivelul 
trezoreriei societatii. 

Lichiditatea generala se determina astfel: active curente/datorii curente. 
› Capitalul de lucru  
Acest indicator exprima masura in care activele curente acopera datoriile 

curente.Valoarea indicatorului trebuie sa fie pozitiva. In situatia de echilibru financiar 
valoarea indicatorului este 0. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 
Criteriu/obiectiv de performanta  Mentinerea unui echilibru al capitalului de 

lucru 
Indicator propus: crestere medie anuala de 1,5%. 
Capitalul de lucru (CLN) se determina ca raportul dintre activele circulante si 

datoriile curente.  
› Derularea programului de investitii - Prin programul de investitii propus pe 

perioada mandatului, se urmareste continuarea obiectivelor de investitii aflate in 
derulare din programul de investitii initiat in anul 2016 si consolidarea permanenta si 
retehnologizarea societatii.  

Primul exercitiu financiar (anul de baza) utilizat pentru calcule, va fi exercitiul 
financiar al anului 2015, Anexa nr.6. 

În vederea operaţionalizării şi cuantificării principalelor obiective strategice, au 
fost stabiliti in Anexa nr. 7, indicatorii cheie de performanţă financiari (ICP) 
pentru directorul general al societatii,  pentru perioada 2017  - 2018. 
 
XIX.2. Criterii de performanta privind activitatea operationala 

Pentru asigurarea eficientei activitatii operationale, se urmaresc indicatorii: 
1.Asigurarea starii de curatenie a cailor publice, trotuarelor, a parcarilor, a  

locurilor de joaca pentru copii, a locurilor de picnic. 
2.Asigurarea conditiilor de functionare normala a infrastructurii rutiere 

(strazi,drumuri,trotuare,alei);asigurarea conditiilor de realizare a indepartarii zapezii si 
preintampinarea formarii poleiului si a ghetii. 

3.Exploatarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor, lacurilor-intretinerea 
culturilor floricole, tunderea ierbii, toaletarea arborilor. 

4.Asigurarea mentenantei in vederea intretinerii sistemelor de semnalizare 
rutiera si de dirijarea circulatiei rutiere si pietonale. 

5.Asigurarea bunastarii cainilor fara stapan in adapost si realizarea     
corespunzatoare a activitatii de ecarisaj. 

6.Asigurarea conditiilor de functionare normala a activitatii de administrare a 
cimitirelor. 

7.Asigurarea mentenantei privind intretinerea si exploatarea retelelor de 
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iluminat public stradal. 
8.Asigurarea conditiilor normale de utilizare a spatiilor de joaca pentru copii. 
9. Asigurarea mentenantei sistemului mobilier stradal urban. 
10.Asigurarea mentenantei statiei de preparare  mixturi asfaltice, utilajelor, 

tractoarelor, autoturismelor si echipamentelor din dotarea S.C. Domeniu Public si 
Privat  Onesti S.A. 

Indicatorii de performanta privind activitatea operationala se determina pe baza 
formularelor ce cuprind procentul de realizare a volumelor de lucrari si activitati 
lunare, aprobate de autoritatea publica tutelara. 

Indicatorii de performanta privind activitatea operationala, ce cuprind procentul 
de realizare a volumelor de lucrari propuse % pentru perioada 2015 – 2018, sunt 
prevazuti in Anexa nr.8, la prezentul Plan de administrare. 

 
XIX.3. Criterii de performanta privind calitatea serviciilor – relatia cu clientii  

Pentru satisfacerea exigentelor clientilor se urmaresc indicatorii: 
 ›Satisfactia clientilor - determinata prin chestionarele de evaluare a 

principalilor clienti ai societatii, ce are ca scop stabilirea modalitatilor de obtinere a 
informatiilor referitoare la satisfactia clientilor privind calitatea serviciilor prestate si a 
lucrarilor efectuate de catre S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. Rezultatele sunt 
prelucrate si centralizate periodic. 
 › Rata de contestatii – Obiectivul de performanta urmarit pentru acest indicator 
este monitorizarea permanenta a contestatiilor si diminuarea acestora. 

Acesti indicatori sunt prevazuti in Anexa nr.9, la prezentul Plan de 
administrare. 

 
XIX.4. Criterii de performanta specifici  activitatii de guvernanta corporativa 

 Gestiunea riscului -  Obiectivul urmarit la acest indicator se refera la 
urmarire, raportare si executie pentru diminuarea riscurilor; 

 Control intern - Implementare si executie - se va urmari daca au existat 
incalcari ale legilor si reglementarilor semnificative. In cazul in care 
impactul unei incalcari identificate de lege sau reglementare este 
considerat semnificativ pentru situatiile financiare ale societatii, 
problema poate fi prezentata sub forma de nota sau poate fi prevazuta in 
mod exceptional in situatiile financiare.  

Cadrul legal dupa care functioneaza S.C. Domeniu Public si Privat Onesti 
S.A., este dat in principal de: 

- Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 
109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 

- Hotararea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanta de urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice. 



Pag. 34 

 - Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

- Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

-  Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 
- Legea 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, 

republicata. 
 

Indicatorii de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa sunt 
prevazuti in Anexa nr.10, la prezentul Plan de administrare. 

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru directorul general al 
societatii se vor previziona pentru fiecare an din orizontul de timp 2017-2018 si sunt 
concretizati cu valori tinta, in 5 anexe, la prezentul Plan de administrare. 

Acesti indicatori au fost fundamentati in conformitate cu dezideratele autoritatii 
publice tutelare, prevazute in Scrisoarea de asteptari, care a fost aprobata prin 
Hotararea nr.8/19.01.2017 si in baza Legii nr.111/2016. Indicatorii aprobati de 
Adunarea Generala a Actionarilor sau de autoritatea publica tutelara, dupa caz, se vor 
concretiza intr-un act aditional la contractul de mandat al directorului general al 
societatii.  

Acesti indicatori vor fi periodic revizuiti pentru adaptarea acestora la 
circumstantele in schimbare. Relevanta acestor indicatori pentru strategie va fi 
evaluata anual pentru a se asigura eficacitatea acestora in masurarea performantei in 
raport cu obiectivele strategice. 
 
XX. Transparenta, obligatii de raportare 
 Consiliul de Administratie al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. va 
asigura publicarea pe pagina proprie de internet, pentru accesul autoritatii publice 
tutelare si cetatenilor municipiului, urmatoarele documente si informatii: 
 a). Situatiile financiare anuale 

b). Raportarile contabile semestriale 
c).Componenta nominala a organelor de conducere, cv-urile membrilor 

consiliului de administratie si ale directorilor. 
d). Rapoartele Consiliului de Administratie. 

 Consiliul de administratie prezinta semestrial un raport asupra activitatii de 
administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat 
ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele 
financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale. 
 Consiliul de Administratie al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 
elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator 
celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a. 
S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 
 
 



Pag. 35 

XXI. Investitii 
  Programul de investitii are la baza urmatoarele directii: 
 - atragerea de fonduri nerambursabile sau structurale; 
 - alocarea in continuare de fonduri din bugetul local  
 - identificarea de noi surse de venit. 

Investitiile din activitatea curenta cuprind o serie ampla de actiuni finantate din 
resurse proprii pentru cresterea calitatii si mentinerea activitatilor in coordonatele unei 
mentenante optime. Din lista acestor actiuni si obiective investitionale propuse pentru 
anul 2017 mentionam urmatoarele obiective: 

           - lei- 
Nr. 
crt. 

DENUMIRE OBIECT DE INVESTITII VALOARE TOTALA 

 TOTAL GENERAL din care: 1.259.257 
1. Autoutilitara 6+1 locuri cu bena fixa 113.242 
2. Autoutilitara pentru maturat si stropit carosabilul 543.564 
3. Remorca pentru transportul cainilor   22.648 
4. Buldoexcavator cu anexe 339.728 
5. Sistem tocator crengi uscate 113.243 
6. Scule,unelte, dispozitive electrice 126.832 

                                 
 Lucrari de investitii  finalizate la sfarsitul anului 2016: 

Prin programul de investitii propus pentru anul 2016, S.C. Domeniul Public si 
Privat Onesti S.A. vizeaza continuarea obiectivelor de investitii in derulare din 
programul pe anul 2015 si investitii noi propuse. 

O componenta importanta a programului de investitii pe anul 2016 o constituie 
cea referitoare la lucrarea de Modernizare a Adapostului de caini fara stapan in 
valoare de 199.307 lei. 

Precizam faptul ca lucrarile de reamenajare a Sectiei Gestionarea cainilor fara 
stapan au inceput inca din luna decembrie 2015 si s-au continuat si anul 2016 pana la 
remedierea totala a acesteia. 

Alte obiective si actiuni investitionale efectuate in anul 2016 sunt:  
 achizitionarea de scule, unelte, dispozitive electrice in valoare de 67.976 lei; 
 achizitionarea de module container pentru cabinet veterinar la adapostul de 

caini fara stapan, in valoare de 99.654 lei. 
Consiliul de administrație impreuna cu directorul general al societatii se vor 

preocupa de continuarea demersurilor de modernizare si retehnologizare a societatii, la 
nivelul intregii arii de operare, asigurarea serviciilor de inalta calitate pentru clienti- 
cetatenii orasului Onesti si conditii de munca adecvate pentru angajati. 

 
XXII.Rezultatele activitatii economico-financiare ale societatii  
La data de 31.12.2016, societatea înregistrează un capital social subscris si 

vărsat în sumă 2.726.700 lei, reprezentând un număr de 27.267 de actiuni cu valoare 
nominală de 100 lei/actiune. Capitalul social al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti  
S.A. este deţinut în întregime, subscris şi vărsat de catre: Acţionarul unic al S.C. 
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Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., care este Municipiul Oneşti reprezentat de catre 
Consiliul Local Oneşti prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, care constituie 
Adunarea Generală a Acționarilor  și care va aproba mandatul acestora.  
 Pozitia si performanta financiara a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., 
comparativ cu cele ale anului precedent, sunt reflectate de valoarea urmatorilor 
indicatori semnificativi: 

- lei 
INDICATORI AN 2015 AN 2016 CRESTERE 

(DIMINUARE) 
% 

Venituri din exploatare 9.706.787 11.714.634 2.007.847   120,68 
Cheltuieli din exploatare 9.091.671 11.228.130 2.136.459 123,50 
1.REZULTATUL DIN 
EXPLOATARE 

   615.116 486.504 -128.612    79,09 

Venituri financiare       27.699 7.747 -19.952     27,97 
Cheltuieli financiare       39.276 25.078 -14.198    63,85   
2.REZULTATUL 
FINANCIAR 

     -11.577 -17.331 -5.754    149,70 

3.REZULTATUL CURENT 
(1+2) 

    603.539 469.173 -134.366     77,74 

Venituri extraordinare 0 0 0 0 
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 
4.REZULTATUL BRUT AL 
EXERCITIULUI 

     603.539 469.173 -134.366 77,74 

Impozit pe profit         94.164 76.531 -17.633 81,27 
5.REZULTATUL NET AL 
EXERCITIULUI 

     509.375 392.642 -116.733 77,08 

 
Se observa ca pe intreaga perioada societatea a evoluat semnificativ, mai putin profitul 
care a inregistrat o scadere fata de 2015 cu 134.366 lei mai putin, scadere influentata 
in principal de cheltuielile pe care societatea le-a inregistrat cu personalul preluat prin 
HCL nr.169/20.12.2016, Apa Canal. 
In structura, veniturile din exploatare au reprezentat 99,93% din total venituri, iar 
veniturile financiare 0,06%, in timp ce cheltuielile de exploatare au reprezentat 
99,78% din cheltuielile totale, iar cheltuielile financiare au reprezentat doar 0,22%, 
influenta nesemnificativa. 

Rezultatul inregistrat din activitatea de exploatare, in anul 2016, s-a concretizat 
intr-un profit brut in valoare de 469.173 lei. Rezultatul inregistrat se datoreaza 
veniturilor obtinute din vanzarea/ prestarea productiei. Fata de anul 2015, profitul a 
inregistrat o scadere, independenta de Consiliu de Administratie si de Directorul 
General al societatii, datorata cheltuielilor de natura salariala pe care societatea le-a 
suportat pentru activitatea preluata temporar (activitatea sistemului de apa si 
canalizare),  conform HCL 169/20.12.2016. 
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XXIII.Obiectivele generale ale administrarii societatii in perioada 2015-2019 
 

Obiectivele generale cuprinse in Planul de Administrare sunt cele asumate prin 
semnarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de administrare a 
domeniului public si privat Onesti si acestea se refera la : 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei 
serviciilor publice de salubrizare; 
 - creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de 
piaţă, realizarea unei infrastructuri  moderne, atragerea investiţiilor profitabile pentru 
comunitatea locală; 
 - dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecţia mediului 
înconjurător; 
 - organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încît să satisfacă nevoile 
populaţiei, ale instituţiilor publice şi agenţilor economici; 
 - realizarea serviciului de salubrizare stradală de calitate, pe un număr cât mai 
mare de străzi, până la acoperirea întregului oraş, cu costuri minime; 
 - creşterea volumului de activitate prin includerea unui număr cât mai mare de 
străzi în planul de salubrizare al oraşului, astfel încât să se obţină o valoare ridicată a 
contractului de prestări servicii; 
 - realizarea si respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat; 
 - realizarea unui profit cât mai mare în urma prestării serviciilor /executarilor de 
lucrari; 
 -elaborarea si implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare; 
 - controlul duratei de recuperare a creantelor si a gradului de incasare; 
 - reducerea platilor restante; 
 - controlul stocurilor periodic in vederea eliminarii blocarii resurselor banesti in 
stocuri asigurandu-se un management optim al numerarului; 
 - cresterea cifrei de afaceri; 
 - derularea investitiilor propuse in cadrul Programului de investitii pe anul 2016; 
 - dezvoltarea competentelor angajatilor, cresterea eficientei resurselor umane si 
promovarea lucrului în echipă; 
 - administrarea patrimoniului societatii in mod prudent si transparent. 
 
XXIV. Concluzii 

 
Planul de administrare actualizat la data de 31.12.2016, este conceput ca un 

instrument care să susţină dezvoltarea societatii în concordanţă atât cu obiectivele 
strategice pe care şi le-a stabilit cât şi cu dorinţele acţionarilor, fiind un document de 
referinta pentru toti administratorii si directorul societatii, din momentul aducerii 
acestuia la cunostinta actionarului si aprobarii lui.  

In contextul modificarii si completarii O.U.G. nr.109/2011, Consiliul de 
Administratie a initiat elaborarea planului de administrare, care include componenta 
de management si indicatorii financiari si nefinanciari, ce se vor supune aprobarii 
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Adunarii Generale a Actionarilor.  
 Activitatea S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A.  se incadreaza in sfera mai 
larga a serviciilor publice de interes economic general pentru a carei reglementare 
(Comisia Comunitatii Europene) a elaborat  noi concepte. Continuarea aplicarii 
strategiei de modernizare si dezvoltare a serviciilor publice precum si realizarea 
indicatorilor economici si de performanta stabiliti prin contractele de mandat, 
contribuie la asigurarea calitatii vieții cetatenilor Municipiul Onesti . 

           
INTOCMIT: 

 
 

Ing.PARIS IOAN - Director General al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 
 
 
 

Ec.BLIDARU VALENTIN IULIAN – Presedintele Consiliului de Administratie al 
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 

 
 
 

Ing.STAN LUCIAN – Administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie al 
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 

 
 
 

Cons.Jur.MATEI ADRIANA – Administrator neexecutiv al Consiliului de 
Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 

 
 

 
                                                            
 
     
 
 
 
 
 
 


