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             I. Introducere 
 

  Planul de administrare al Consiliului de Administrație al  Societății Comerciale 

Domeniu Public și Privat Onești S.A., pentru perioada mandatului (21 aprilie 2019 – 

21 aprilie 2023) are la bază viziunea manageriala a membrilor acestuia asupra 

perspectivelor de evoluție ale Societății Comerciale Domeniu Public și Privat Onești 

S.A., fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și 

retehnologizare inițiate de societate și de autoritatea tutelară – Consiliul Local al 

Municipiului Onești în ultimii ani, având la bază premisa ca numai printr-un bun 

management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru locuitorii Municipiului 

Onești. 

  Planul de Administrare are în vedere dezvoltarea durabilă a societății tinând 

cont de oportunitățile și amenințările din mediul extern și de interesele acționarului 

unic, preocupat de buna funcționare și dezvoltare a societății. 

  Planul de Administrare a rezultat în urma corelării componentei de 

management cu componenta de administrare, în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de urgentă nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.  

Planul de Administrare rezultat în urma corelarii celor două componente, va fi 

supus analizei și aprobării Consiliului de Administrație al societății, urmând ca ulterior 

să se convoace Adunarea Generala a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de 

administrare. 

Planul de administrare este conceput ca un instrument care să susţină 

dezvoltarea societății în concordanţă atât cu obiectivele strategice pe care şi le-a 

stabilit cât şi cu dorinţele acţionarilor. Planul va ține cont de dezideratele exprimate de 

către autoritatea publică tutelară, deziderate cuprinse în scrisoarea de așteptări precum 

și în  contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație. 

  

II. Cadrul Instituțional 
 Prezentul plan de administrare a fost elaborat respectând prevederile Ordonanței 

de urgentă nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 554/12.10.2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public. 

      S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. se încadreaza în baza Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind o societate 

comercială având ca unic acționar Municipiul Onești, reprezentat prin Consiliul Local 

al Municipiului Onești, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990- 

legea societăților comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare și a 

Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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 III. Cadrul Legal  

 Activitatea societății se desfasoară în conformitate cu prevederile: 

 Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Actului constitutiv al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.; 

 Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de 

Administrație al  S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.; 

 Hotărârii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor 

prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice; 

 Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

 

IV. Guvernanța Corporativă 

Societatea funcționeaza în baza unui sistem de guvernanță corporativă structurat 

în principal în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, 

O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. este o societate administrată unitar, 

având un Consiliu de Administrație, ai caror membri sunt numiți de către Adunarea 

Generală a Acționarilor și un Director general, care este numit de către Consiliului de 

Administrație. 

Structurile esențiale de guvernanță corporativă sunt: 

 Adunarea Generală a Acționarilor; 

 Consiliul de Administrație; 

 Directorul General. 

Adunarea  Generală  a  Acționarilor  este  principalul  organism  de  guvernare  

corporativă  al Societății, care decide asupra activității, politicii economice și de 

afaceri a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., care  a stabilit și implementat 

proceduri interne solide privind organizarea și desfașurarea A.G.A., precum și reguli 

care guvernează activitatea legală și statutară a acesteia, în conformitate cu Actul 

Constitutiv și cu legislația aplicabilă. 

Organul executiv al societății este Consiliul de Administratie, format din 3 

membri. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, pot fi realeși sau, în cazul 

neîndeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocați de către adunarea generală 

ordinară. 

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de 

Administrație, dintre membrii săi. Această  funcție nu  poate fi  îndeplinită de 
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Directorul  General  chiar  dacă  este/sau nu este membru al Consiliului de 

Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care 

nu poate depași durata mandatului sau de administrator și poate fi revocat oricând de 

către Consiliul de Administrație.    

 

V.Consiliu de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, numește 

Consiliu de Administraţie al societății. 

      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 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/15.04.2019 – în baza 

procedurii de selecție făcută conform dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, s-a stabilit și aprobat componența Consiliului de Administrație 

al Societății Comerciale Domeniu Public și Privat Onești S.A., format din 3 membri, 

astfel: Dl. Blidaru Valentin Iulian, Dl. Chiriac Robert Ionuț și Dl. Paris Ioan.   

 La data de 21.04.2019 s-au încheiat contractele de mandat, între societate și 

membrii Consiliului de Administrație ai Societății Comerciale Domeniu Public și 

Privat Onești S.A. Consiliul de Administrație numește pe unul dintre administratori 

director general provizoriu pe o perioadă de maxim 4 luni pâna la definitivarea 

procedurii de selecție a directorului general.   

Directorul general al societății a fost numit în urma procedurii de selecție 

desfașurată conform prevederilor legale în vigoare, prin Decizia C.A. 

nr.18/01.07.2019, pentru un mandat de maximum 4 (patru) ani, cu posibilitatea 

reînnoirii acestuia. 

Conform art.35 alin. (4) din OUG 109/2011, selecția directorului general a fost 

realizată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în condițiile legii.             

 Consiliu de Administraţie al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., s-a 

constituit în structura actuala, cu respectarea principiilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

  În cadrul Consiliului de Administrație funcționează următoarele comitete 

consultative: 

 Comitetul de Nominalizare și Remunerare; 

Cons.Jur.Chiriac Robert Ionuț (Președinte comitet), 

      Ing.Paris Ioan (Membru comitet). 

 Comitetul de Audit 

Cons.Jur.Chiriac Robert Ionuț (Președinte comitet), 

                   Ing.Paris Ioan (Membru comitet). 
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Activitatea Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative este 

reglementată prin Actul Constitutiv al societății, regulamentele de organizare și 

funcționare și legislația specifică în vigoare. 

Comitetul de Nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile 

de administrator, elaborează și propune consiliului de administrașie procedura de 

selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, 

recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, 

formulează propuneri privind remunererea directorilor și a altor funcții de conducere. 

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.90/2008, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 Administrarea societății 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 și tactica societății pe anul în curs și de perspectivă pentru a 

realiza în bune condiții obiectul de activitate al societății, pe care o supun aprobării 

Adunării generale a acţionarilor; 

2) aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, precum și 

normativul de constituire a compartimentelor funcţionale și de producţie; 

3) aprobă regulamentul de organizare și funcţionare al societăţii, precum și 

contractul colectiv de muncă; 

4) aprobă operaţiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor 

acordate; 

5) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); 

6) stabileşte tactica și strategia de marketing; 

7) supune anual Adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 zile de la 

încheierea exerciţiului economico financiar, raportul cu privire la activitatea 

societăţii comerciale, bilanţul contabil, și contul de profit și pierderi pe anul 

precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al 

societăţii pe anul următor; 

8) Consiliul de administraţie poate delega o serie din atribuţiile sale conducerii 

executive a societății; 

9) alte atribuţii prevăzute de lege sau de Adunarea generală a acţionarilor; 

10) Atribuţiile Consiliului de Administraţie se completează cu prevederile 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie 

actualizat și cu prevederile din Contractele de mandat ale administratorilor. 

 

    Consiliul de Administraţie va pregăti de asemenea şi prezenta Adunării Generale 

a Acționarilor și următoarele rapoarte: 

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 
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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 și alte avantaje acordate 

administratorilor și directorilor în cursul financiar cuprins în situaâiile financiare 

anuale. 

VI.Conducerea Executivă a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.                       
Consiliul de Administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor 

directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiți dintre 

administratori, care devin astfel administratori executivi. Majoritatea membrilor 

Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi. 

Conducerea executiva a S.C.Domeniu Public și Privat Onesti S.A. este asigurata 

de catre directorul general Ec. Valentin Iulian Blidaru, conform organigramei propusă  

de Consiliul de Administrație și aprobată de către A.G.A. și în conformitate cu 

sarcinile și responsabilitățile prevăzute în contractul de mandat de director general.  

Directorul General, asigură desfăşurarea întregului proces de management la 

nivelul societatii. El va îndeplini funcţia de director general, care trebuie să dispună 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 Administrație a decis ca atribuțiile de conducere să fie delegate 

directorului, astfel competența de reprezentare a societății revine directorului general.  

Consiliul de Administrație, încheie contractul de mandat cu directorul general. 

 Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între societate, 

reprezentată de președintele Consiliului de Administrație și directorul general, care are 

ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanța, aprobate de Consiliul 

de Administrație. În contractul de mandat se prevăd obligatoriu obiective cuantificate 

privind: reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a 

cifrei de afaceri, a productivității muncii. 

 Evaluarea activității directorului se face anual de către Consiliu de Administrație 

și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management. 

În 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, în 

conformitate cu contractul de mandat nr.5/01.07.2019: 

 obligația de a îndeplini toate actele necesare şi utile pentru asigurarea 

unui management performant în vederea realizării obiectului de activitate 

al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv, cu 

excepţia celor rezervate de lege pentru CA și/sau AGA.; 
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 obligația de a gestiona şi conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a 

societăţii; 

 obligația de a exercita în cadrul Directoratului, sub controlul CA, în 

condiţiile prevederilor statutare și regulamentare ale Societății și ale legii 

aplicabile, competențele legale, statutare și cele prevăzute în 

Regulamentele interne și de a reprezenta Societatea în conformitate cu 

limitele care îi sunt acordate prin lege sau prin înscrisuri emise de CA și 

sau AGA; 

 concepe şi aplică strategii şi politici de dezvoltare a societăţii, aprobate de 

CA;  

 stabileşte departamentele operaţionale și propune CA structura 

organizatorică a societăţii comerciale și numărul de posturi, normativul 

de constituire a compartimentelor funcţionale si de producţie, grila de 

salarizare, precum și Regulamentul de Organizare și Funcţionare al 

societăţii comerciale; 

 analizează şi aprobă bilanţul contabil anual şi asigură publicarea sa, 

potrivit prevederilor legale; 

 propune CA aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificarea și casarea 

mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare, precum și 

casarea obiectelor de inventar; 

 avizează, aprobă şi semnează toate documentele interne ale societăţii în 

limita mandatului acordat; 

 încheie acte juridice cu terţii în numele și pe seama Societății, în limitele 

împuternicirilor acordate de către CA; 

 selectează, angajează, stabilește sarcinile și responsabilitățile, 

promovează, sancţionează și concediază personalul salariat, cu 

respectarea prevederilor legislaţiei muncii și a Contractului Colectiv de 

muncă; 

 negociază, în condiţiile legii şi ale regulamentelor interne aprobate 

contractele individuale de muncă ale angajaților, cu încadrarea în bugetul 

aprobat; 

 negociază și semnează Contractul Colectiv de muncă la nivelul societății, 

precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții 

salariaților, cu informarea CA; 

 ia toate masurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente 

administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către AGA sau 

CA, cu excepţia celor rezervate AGA sau CA prin lege sau prin Actul 

constitutiv; 

 îndeplineşte funcţia de ordonator de credite; 

 aprobă operaţiunile de încasări și plăţi, potrivit competențelor legale și 

Statut; 

 aprobă operaţiunile de vânzare și cumpărare de bunuri; 

 informează CA cu privire la oportunitatea încheierii oricăror tranzacţii, 
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indiferent de valoarea contractelor și semnează după aprobarea acestora 

contractele respective; 

 aprobă programele de activitate (producţie, cercetare-dezvoltare, inginerie 

tehnologice investiţii etc.); 

 stabileşte si aprobă politici pentru protecţia mediului înconjurător și 

securitatea muncii potrivit reglementărilor legale; 

 aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care 

reglementează activitatea societăţii comerciale; 

 stabileşte tactica și strategia de marketing; 

 elaborează componenta de management; 

 elaborează lista obiectivelor de investiții ce urmează a fi realizate de 

societate cu respectarea normelor legale în vigoare, după aprobarea 

potrivit competențelor stabilite de lege; 

 aprobă contractele și diferitele operaţiuni la nivelul Societății, conform 

limitelor de competență prevăzute de Actul constitutiv; 

 execută angajamentele şi deciziile luate de CA; 

 rezolvă orice altă problemă pe care CA a stabilit-o în sarcina sa; 

 răspunde solicitării oricărui administrator cu privire la conducerea 

operativă a societăţii. 

 prezintă CA  cel puţin o dată la 3 luni, un raport scris cu privire la 

conducerea Societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa 

evoluţie, conform art.54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. De asemenea, comunică în timp util CA orice 

informaţie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență 

semnificativă asupra situaţiei Societății care ar putea afecta performanţa 

întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. 

 supune anual AGA raportul cu privire la activitatea Societății, situaţiile 

financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate 

și proiectul de buget al Societății pe anul în curs; 

 obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial, analize, 

situaţii raportări şi alte informaţii referitoare 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Pentru înlăturarea oricărui dubiu, Directorul General are toate obligaţiile 

şi responsabilităţile decurgând din calitatea administrator executiv astfel 

cum sunt prevăzute de legea aplicabilă, de Actul Constitutiv al Societății 

şi de Regulamentele interne şi răspunde de stricta îndeplinire a acestora, 

dar fără a se limita la: 

 are libertatea de decizie şi responsabilitatea modalităţii în care 

înfăptuieşte actele de administrare a societăţii; 

 este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii 

având întreaga putere de decizie în limitele obiectului de activitate şi cu 
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respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de statut CA 

sau AGA; 

 are obligația ca, în termen de 60 de zile de la numire, să elaboreze şi să 

prezinte CA o propunere pentru componenta de management a planului 

de administrare pe durata mandatului, cuprinzând strategia de conducere 

pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în 

contractele de mandat; 

 răspunde de administrarea activităţii, de stabilirea sarcinilor, obiectivelor, 

atribuţiilor competenţelor şi responsabilităţilor pentru personalul 

societăţii; 

 promovează proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor, serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administrării şi, în 

general, pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate societăţii; 

 urmărește modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite 

celorlalte persoane angajate în funcţii de conducere din cadrul societăţii; 

 semnează contracte și angajamente financiare cu privire la operaţiunile de 

cumpărare şi vânzare de bunuri şi mijloace circulante; 

 prezintă spre aprobarea CA programul anual al achiziţiilor şi programul 

de investiţii al societăţii; 

 reprezintă, negociază şi angajează societatea cu prima semnătură în 

raporturile cu terţii: societăţi comerciale, furnizori, organele de stat, 

organizaţii, instituţii, bănci etc, în acest sens putând da împuterniciri de 

reprezentare; 

 propune CA aprobarea procedurilor de interes general ale societății 

(financiare, de administrare, de aprovizionare, vânzare-cumpărare, 

resurse umane, etc.); 

 deleagă competenţa pentru deciziile de rutină personalului de conducere 

aflat pe nivelele departamentale; 

 propune CA desemnarea unui înlocuitor pe perioada în care acesta 

lipsește din societate sau este în imposibilitate de a exercita mandatul 

încredințat de către CA, cu atribuții pentru care a primit un mandat scris, 

cu delegarea explicită a unor competențe; 

 informează, prin punerea la dispoziţia reprezentanţilor asociatului unic a 

documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative 

în legătură cu acele tranzacţii; precizând elementele referitoare la părţile 

care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea 

obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, 

garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte 

elemente esenţiale şi semnificative în legătură cu aceste acte juridice. în 

rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru 

determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei 

financiare a Societăţii; 

 informează CA cu privire la oportunitatea efectuării auditului 
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întreprinderii; 

 îndeplinește obiectivele/criteriile de performanţă prevăzute în contract şi 

oricare dispoziţii şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare. 

Având în vedere obligațiile prevăzute în contractul de mandat de director 

general și a prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, directorul 

îndeplinește funcția de ordonator de credite. În calitatea sa, de ordonator de credite, 

directorul are obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita 

prevederilor și potrivit destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de 

activitatea societății și cu respectarea dispozițiilor legale. Directorul general se va 

asigura înainte de aprobarea unor angajamente legale, de asigurarea că acestea au fost 

rezervate și că există fonduri publice necesare plății acestora în cadrul exercițiului 

bugetar, cu excepția acțiunilor 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, este elaborat în baza BVC-ului aprobat pentru 

2018, a criteriilor de performanță din contractul de mandat și a indicatorilor tehnico - 

economici propuși, în conformitate cu dezideratele autorității publice tutelare. 

 Direcțiile de dezvoltare ale Societății Comerciale Domeniu Public și Privat 

Onești S.A., definite și operationalizate prin prezentul plan de administrare au la bază 

principiile guvernanței corporative conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice republicată cu modificările și completările 

ulterioare, care statueaza o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în 

raport cu principalii săi consumatori (cetățenii Mun.Onești), autoritatea tutelară, 

autoritățile de reglementare, organisme de control și proprii angajați. 

 Membrii Consiliului de Administrație împreuna cu directorul general al  

Societății Comerciale Domeniu Public și Privat Onești S.A., intenționează ca pe 

perioada mandatului pentru care au încheiat contracte de mandat, societatea să fie 

tratată de catre toți partenerii ei din mediul economic și social ca o societate 

profesionistă, competitivă și aliniată, din punct de vedere al practicilor manageriale, la 

cerințele și standardele de calitate europene. Pornind de la acest deziderat, ariile 

strategiei de activitate ale Societății Comerciale Domeniu Public și Privat Onești S.A. 

vor fi reprezentate de prestări de servicii de calitate pentru administrarea domeniului 

public și privat al Municipiului Onești, astfel încât să fie satisfăcute necesitățile 

locuitorilor orașului. 

           Unul dintre obiectivele strategice ale Societății Comerciale Domeniu Public și 

Privat Onești S.A. este acela al atragerii de noi resurse financiare și fonduri 

direcționate către modernizarea societății, creând astfel premisele unor noi standarde 

de calitate pentru serviciile prestate, crearea condițiilor optime pentru confortul 

cetățeanului, crearea de noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare 

profesională, respectarea normelor europene de calitate, mediu și securitate a muncii. 

 La elaborarea planului de administrare s-a ținut cont și de evoluția forței de 

muncă din piața muncii aferenta zonei urbane a Muncipiului Onești, dar și a celei din 

zona de interes de dezvoltare – fiind necesară implementarea unor politici de stimulare 
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a mobilității forței de muncă, în sensul creșterii adaptării calificarilor profesionale la 

cerințele aflate într-o rapida schimbare ale pieței muncii. 
 

 VII. Relația cu acționarii și părțile interesate 
    Parțile implicate în activitatea societății sunt U.A.T.-Municipiul Onești, 

Consiliul Local, Primaria Onești, instituțiile publice aparținând administrației locale și 

cetățenii orașului. 

           Activitatea de gestionare a domeniului public și privat desfașurată de S.C. 

Domeniu Public și Privat Onești S.A. se desfașoară în conformitate cu normele impuse 

de  Autoritatea Națională de Reglementare pentru Seviciile Comunitare de Utilități 

Publice (ANRSC), instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce 

funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației 

Publice și care are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a 

activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice – conform Legii 

nr.51/2006. 

          ANRSC autorizează autoritatea publica locală să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor publice, elaborează 

norme cadru privind modalitatea de atribuire a acestor servicii și acordă licențe ce au 

ca obiect acordarea permisiunii de a presta activități în aria administrativ-teritorială a 

municipiului Onești.   

       Relația cu acționarii se desfasoară având în vedere următoarele: 

 Informarea acestora cu privire la toate aspectele ce țin de activitatea societății, 

de rezultatele economico-financiare și cu privire la obiectivele de dezvoltare și 

strategice ale societății; 

 Asigurarea transparenței informatiilor și diseminarea lor promptă, cu privire la 

raportarea activităților curente, financiare, administrative; 

 Asigurarea corectitudinii în desfășurarea activității economico-financiară prin 

exercitarea unui audit statutar anual. 

 

VIII. Descrierea Societății 

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., în forma juridică actuală s-a înființat 

în anul 2010 – fiind înregistrată în Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/626/2010. 

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. funcționează conform prevederilor 

Ordonanței de Urgență nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ca și structură este o 

societate comercială, având ca unic acționar Municipiul Onești, reprezentată prin 

Consiliul Local al Municipiului Onești, prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, 

care constituie Adunarea Generala a Acționarilor, constituită în conformitate cu 

prevederile Legii nr.31/1990 – Legea societăților comerciale și a Legii nr.51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare. 

Drept urmare, în conformitate cu Legea nr.51/2006, Municipiul Onești, 

reprezentat de Consiliul Local Onești, a încheiat cu S.C. Domeniu Public și Privat 
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Onești S.A. contractul nr.16886/18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, Contractul 

nr.16850/18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare publică și 

Contractul nr.23353/25.11.2013 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public 

al Municipiului Onești. Totodată, s-a hotărât, transmiterea în administrarea și folosința 

societății a bunurilor aferente acestor servicii (mijloace de transport, stație de mixturi 

astfaltice, utilaje de mica mecanizare, unelte etc).             

Activitatea societatii este împărțită în următoarele domenii de activitate: 

Salubrizare – maturat stradal, întreținere cai de acces, deszăpezire; Întreținere spații 

verzi; Întreținere și reparații drumuri; Transporturi și utilaje pentru construcții; 

Lucrări Tehnico-Edilitare – reparații și întreținere mobilier urban și locuri de joaca și 

reparații în construcții – lucrări de zidarie, zugrăvit, vopsitorie, igienizare, instalații, 

etc.; Administrare adăpost câini fără stăpân; Administrare și întreținere cimitire; 

Reparații electrice și întreținere iluminat public și semnalizare rutieră. 

   

IX. Obiectul de activitate al S.C. Domeniu Public și Privat Onești 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   

reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental, 

  înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații 
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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 și gestionează bunurile date în administrare ca un bun proprietar; 

   asigură paza și integritatea bunurilor; 

   prestează servicii de calitate; 

  stabilește și urmarește realizarea tuturor indicatorilor de performanță; 

  pune în aplicare metode performante de management care să conducă la 

reducerea costurilor și la creșterea calității serviciilor. 

 

X. Descrierea Activităților  S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A.                                  

Societatea are în componență 8 secții de producție, cu următoarele activități, 

detaliate mai jos. 

1.ACTIVITATEA  DE SALUBRIZARE 

     Pentru asigurarea unor condiții civilizate de trai, autoritatea locala are obligația 

de a asigura întreținerea și curățenia căilor publice, a incintelor și a spațiilor verzi, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 și a Legii 101/2006 – privind asigurarea  

serviciilor de salubritate. 

           Urmare a atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare  a Municipiului Onești, societății noastre i s-a aprobat, urmare a Ordinului 

Presedintelui ANRSC nr.308/04.07.2011, prelungirea licențelor clasa 3 pentru 

următoarele activități: măturatul, stropitul și întreținerea căilor publice; curățirea și 

transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 

polei sau îngheț. 

 Licențele ANRSC au ca obiect acordarea permisiunii de a presta aceste 

activități în aria administrativ teritorială  a municipiului Onești și au o valabilitate de 5 

ani. 

            În conformitate cu nomenclatorul rețelelor stradale, lungimea totală a străzilor 

este de aproximativ 100 km, cu o suprafață totală de 710.514 mp. Funcție de tipul de 

îmbrăcăminte al șoselelor, din totalul suprafeței sus menționate se efectuează activități 

de măturat pe o suprafață de 226.412 mp. La aceasta se adaugă 138.583 mp parcări, 

146.086 mp trotuare și 34.814 mp incinte și alei, ceea ce face ca suprafața totală pe 

care se desfașoară activități de măturat și întreținere a curățeniei să fie de 535.895 mp. 

 Activitatea s-a desfășurat urmare a împărțirii orașului în 11 sectoare de activitate 

coordonate de câte un șef de formație cu sarcini de a întreține curațenia și de a 

monitoriza și participa la remedierea tuturor neconformităților aparute în sector.  

Secția Salubritate cuprinde un numar de 80 de angajați. 
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Făcând o corelație între suprafața de măturat și întreținut și numărul de personal 

deservent existent, în conformitate cu normativele folosite pe plan național, se constată 

un deficit de personal care, pe parcursul anului, a trebuit sa fie cotracarat printr-o mai 

buna organizare a muncii și întărirea disciplinei. 

      Țintele serviciului de salubrizare pentru perioada următoare sunt: 

 educarea cetățenilor în scopul menținerii curățeniei stradale, printr-un program 

de conștientizare a opiniei publice ; 

 pregătirea personalului angajat prin creșterea conștiinței  lucrului bine întreprins 

(prin instructaje repetate sau sancțiuni); 

 dotarea cu echipamente și utilaje necesare efectuării salubrizarii căilor publice; 

 corelarea activității de colectare a deșeurilor stradale la sistemul integrat de 

management al deșeurilor, după punerea în funcțiune a noului depozit ecologic. 

 

2.ACTIVITATEA  DE ÎNTREȚINERE  SPAȚII VERZI    

       Prin spații verzi se înteleg parcurile, grădinile publice, zonele de agrement 

aferente localităților, scuarurile dintre ansamblurile de locuințe și căile rutiere, precum 

și spațiile aferente altor imobile  aparținînd instituțiilor și agenților economici. 

          În municipiul Onești este îngrijită, prin lucrări specifice horticole, o suprafață de 

112, 5197   ha constituită din care: 

 spații verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, scuaruri   -   20,8398 ha  

 spații verzi publice de folosință specializată:   

- spații verzi aferente dotărilor publice – 14,476 ha 

- sere, pepieniere - 1,2853 ha 

- baze sportive - 1,8368 ha   

- spații verzi aferente locuințelor de tip condominiu – 46,2134 ha 

- plantații realizate de-a lungul căilor de circulație – 27,8684 ha 

       Vegetația este constituită din : 

 plante ierboase (gazon)     

 plante lemnoase (foioase și conifere) – aproximativ 18.357 arbori  

 arbuști grupați în majoritate sub formă de garduri vii -  18.500 m 

      Secția întreținere spații verzi cuprinde un numar de 50 angajați. 

      Dotarea tehnico – materială cuprinde scule și utilaje de mica mecanizare specifice 

ca: motoferastrăie, motocositoare, motopompă udat flori, motoferăstrău tăiat gard viu, 

foarfeci toaletat copaci și gard viu, hârlețe, sape, greble, mături. 

Activitatea secției s-a împărțit în trei domenii principale:   

 întreținere și curățenie parc municipal, 

 toaletări, tăieri și extrageri arbori, în paralel cu plantarea a circa 1323 puieți, 

 întreținere spații verzi pe teritoriul municipiului (cosit, întreținere suprafețe 

plantate cu flori, tăiat gard viu, greblat, văruit arbori, tratamente fito-sanitare, 

etc.). 

Societatea prestează corespunzator serviciul de întretinere spații verzi astfel 

încât acestea să îndeplinească funcțiile pentru care au fost create: 
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 funcția ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării 

fonice și a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului și aerului; 

 funcția de utilitate publică, prin care se vor asigura activitățile sportive, odihnă, 

agrementul și jocurile de copii; 

 funcția complementară, prin care se va asigura funcționarea normală a 

comertului, alimentației publice, educației și învățământului.   

   

3.  ACTIVITATEA  DE  ÎNTREȚINERE   ȘI   REPARAȚII  DRUMURI 

         Creșterea  numărului de autovehicule a condus la necesitatea sporirii numărului 

locurilor de parcare de pe teritoriul municipiului, concomitent cu luarea unor măsuri 

pentru îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule și sporirea siguranței 

circulației. 

 În anul 2018 activitatea secției s-a concretizat în: 

 reparații străzi, parcări, trotuare și alei, mixturi asfaltice 27.043 mp și beton 

1388 mp;  

 montare 36 indicatoare rutiere noi și aprox. 60 reparații accidentale la cele 

existente; 

 montat borduri 2162 ml; 

 executare marcaje rutiere 9242 mp; 

 întreținere și reparații drumuri 30840 mp; 

 amenjat alei pietonale cu dale și pavele 105 mp; 

 ridicat la cota camin și receptori pluviali – 15 buc.; 

 preparare 3777 t mixtură asfaltică și așternut 4277 t; 

 reparații și întreținere stație de mixturi asfaltice; 

 lucrări specifice anotimpului rece: deszăpezire și combatere polei. 

        Secția este compusă conform organigramei, dintr-un numar de 32 de angajati. 

Trebuie acordată o atenție deosebită activității de reparare a stației de mixturi 

asfaltice și de îmbunătățire a fluxului tehnologic pentru creșterea calității și cantității 

produsului finit și scăderea costului de producție și a gradului de poluare. 

Se impune alocarea de fonduri pentru asigurarea unui front mai mare de lucrări 

de reparații drumuri având în vedere că deținem utilaje performanțe de ultimă 

generație pentru așternerea asfaltului, respectiv răspânditor de asfalt și 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 încât parcul de utilaje și 

mijloace de transport a fost  transferat în administarea și folosința societății. 

 Acest parc cuprinde:  

 5 tractoare U650 și 2 tractoare marca Hattat cu remorci basculabile pentru 

Secțiile Salubritate, Drumuri, Tehnico- Edilitare (toaletări);  

 încărcător frontal U650 – 1 buc. – pentru Secția Drumuri/Stația de mixturi 

asfaltice; 
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 automăturătoare stradala multifuncțională vară/iarnă echipată cu lamă de 

deszăpezire, instalație pentru stropit/spalat și împrăștiat CACL2 pentru 

desfășurarea serviciului de administrare a domeniului public și privat de către 

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.- Secțiile Salubritate, Zone Verzi și 

Drumuri; 

 camioneta Renault Master Dble Cab Trac 7 locuri pentru Secțiile Drumuri și 

Tehnico-Edilitare;   

 remorcă pentru capturat câini ce deservește Secția Gestionarea câinilor fără 

stăpân și ecarisaj; 

 buldoexcavator multifuncțional – 1buc. – pentru toate secțiile de producție; 

 miniîncărcător frontal-2 buc. – pentru Secția Într. drumuri și Secția Salubritate; 

 autospeciala Dacia – 1 buc. – pentru Secția Transporturi; 

 autospeciala Dacia Dokker – 5 buc. – ce deservesc activitățile secțiilor de 

producție. 

 autoturism Dacia Dokker 1 buc. pentru activități de monitorizare și control; 

 autospeciala PRB 1 buc.pentru activitatea secției Iluminat Public și Semnalizare 

Rutieră; 

 autobasculantă Mercedes cu echipament de împrăștiere material antiderapant 

(sărăriță); 

 răspânditor asfalt Vogele FS 1400; 

 cilindru compactor Hamm; 

 cilindru compactor Waker RD 27; 

 autoturism  Fiat 1 buc. – pentru Secția Transporturi; 

 autoturism  Renault 1 buc. – pentru Secția Transporturi;   

 Dacia  Duster  1 buc.– pentru activități de administrare; 

Personalul salariat al Secției Transporturi și Reparații Mecano-energetice, 

cuprinde 25 de persoane. 

La data de 15.11.2018, prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr.174, 

societatea a primit în administrare potrivit contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de administrare a domeniului public și privat, un mijloc fix - 

Automăturatoare stradală multifuncțională vară/iarnă cu tracțiune 4x4, echipată cu 

lamă de deszăpezire, instalație pentru stropit/spalat și împrăștiat CACL2, pentru 

efectuarea serviciilor de salubrizare stradală.  

Consideram că, este necesară inițiativa de înnoire a parcului auto și de utilaje, 

ce trebuie continuată și în anul 2019, conform planului de investiții propus. 

 

5. ACTIVITATEA TEHNICO-EDILITARE 

La nivelul Secției Tehnico Edilitare se desfăsoară activități referitoare la: 

Întreținere și reparații clădiri,  întreținere mobilier urban, Toaletări arburi și arbuști, 

având ca principal scop menținerea în bună stare a mobilierului stradal și din parcuri și 

zonele de agrement, format din: bănci noi, jardiniere noi, bănci vechi, coșuri fontă, 

leagane, balansoare, schelă, masă tenis, masă sah, locuri joacă, foișoare. 

 O atenție deosebită s-a acordat spațiilor de joacă pentru copii, astfel încât să se 
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respecte cerințele de siguranță și securitate impuse de legislația în vigoare, prin H.G. 

nr.1102/2002 și O.G. nr.21/1992. S-au făcut demersurile în vederea obținerii 

autorizațiilor de funcționare pentru toate locurile de joacă de pe teritoriul municipiului 

și se are în vedere înlocuirea echipamentelor depașite fizic și moral, cu risc sporit de 

accidente, cu echipamente moderne, conforme cu prevederile legale în vigoare. 

        În plus, pentru scăderea costurilor pentru lucrări de reparații a unor imobile 

aparținând administrației locale, în cadrul societății s-a constituit o echipă care să 

efectueze lucrări de zidărie, zugravit, vopsitorie, igienizare,  instalații  etc. 

        Numărul de personal din cadrul Secție este de 23.                                                                                                            

 

     6. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A ADĂPOSTULUI  DE  CÂINI 

FĂRĂ STĂPÂN 

Această activitate presupune monitorizarea activității de gestionare și ecarisare a 

câinilor fără stăpân de pe domeniul Public al municipiului Onești, a stării de curățenie 

și dezinfectie a adăpostului de câini fără stăpân (cu o capacitate de 500 de câini) și a 

modului de colectare a deșeurilor de la adăpostul de câini fără stăpân. 

Serviciul din cadrul societății cuprinde un număr de 12 salariați. 

Pentru perioada următoare se impune găsirea unor soluții, care să rezolve 

simultan problemele principale ale acestei activități: 

 Numărul tot mai mare de câini fără stăpân; 

 Asigurarea necesarului zilnic de hrană și medicamente pentru animalele 

capturate în conformitate cu normativele în vigoare; 

 Totodată, se impune întărirea colaborării cu Poliția și Jandarmeria, pentru 

depistarea persoanelor din localitățile învecinate, care aduc și abandonează câini 

pe teritoriul municipiului. 

Managementul societății este interesat să îmbunătățească în mod continuu 

condițiile de cazare și de tratare a câinilor fără stăpân, în conformitate cu toate 

cerințele legale chiar și mai mult. 

Salariații Secției sunt instruiți corespunzător și își desfășoară activitatea de 

tratare, hrănire, îngrijire a câinilor în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul 

gestionării cainilor fără stăpan. 

       Totodata, menționam faptul ca S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. respectă 

dreptul iubitorilor de animale care doresc să adopte/revendice câinii fără stăpân 

capturați și invită toți doritorii la Adapostul pentru animale Onești în vederea 

întocmirii formalităților legale de adopție/revendicare. 

 

7. ACTIVITATEA   DE  ADMINISTRARE  A  CIMITIRELOR 

 Acesta cuprinde activități de curățenie și întreținere a capelei și aleilor și 

gestionarea spațiilor concesionate drept locuri de veci la cimitirul RED și Borzești, 

efectuate cu un număr de 7 salariați, din care unul este administrator. Lipsa spațiilor 

rămase libere pentru înmormântare a determinat autoritățile locale să ia inițiativa și 

pentru amenajarea unui cimitir în zona Cartier 6 Martie. 

Se impune întocmirea și punerea în aplicare a unui Regulament de organizare și 
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funcționare a cimitirelor din municipiul Onești care să reglementeze toate aspectele 

referitoare la această activitate. 

 

8. ACTIVITATEA  DE  REPARAȚII   ELECTRICE,  ÎNTREȚINERE   

ILUMINAT  PUBLIC  ȘI  SEMNALIZARE  RUTIERĂ 

Urmare a HCL nr.96/25.10.2012, societății noastre i s-a atribuit și delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public. Societatea noastră deține atestat ANRE 

nr.10.873/06.04.2015 și licență ANRSC nr.4170/19.02.2018 pentru această activitate. 

Secția execută activități de întreținere, instalare și funcționare a sistemelor de 

semnalizare rutieră, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor, înființarea, organizarea, 

exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal, a edificiilor publice, a 

monumentelor arhitectonice și de artă, a spațiilor publice și peisagistice. 

Secția execută activități de întreținere, instalare și funcționare a sistemelor de 

semnalizare rutieră, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor, înființarea, organizarea, 

exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal, a edificiilor publice, a 

monumentelor arhitectonice și de artă, a spațiilor publice și peisagistice. 

            Personalul acestei secții este format din 8 salariați.  

 

         Având în vedere scopurile menționate anterior, Planul de Administrare devine 

principalul document strategic al Societății Comerciale Domeniu Public și Privat 

Onești S.A, care integrează atât principiile privind administrarea cât și obiectivele 

fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice definite la nivelul 

aceluiași orizont calendaristic. 

 Planul de administrare va fi publicat pe site-ul Societății Comerciale Domeniu 

Public și Privat Onești S.A., dupa aprobarea lui de către Adunarea Generală a 

Acționarilor.   

           

XI. Valori și Principii 

Consiliul de Administrație înțelege să fundamenteze dezvoltarea sistemului de 

guvernanță corporativă în societate pe următoarele valori și principii: 

 Alocarea clară a puterilor și responsabilităților între Adunarea generală a 

acționarilor, Consiliul de Administrație și conducerea executivă; 

 Colaborarea permanentă între Consiliul de Administrație și conducerea 

executivă; 

 Eficiența sistemului de gestiune a riscului şi control intern; 

 Evitarea conflictelor de interese; 

 Structurarea corespunzătoare a remunerațiilor membrilor conducerii 

executive și a membrilor Consiliului de Administrație și asigurarea 

transparenței remunerării;  

 Atitudine activă și transparență în relația cu investitorii și cu ceilalți 

deținători de interese. 
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         XII. Sistemul de management integrat 
 S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. are implementat Sistemul de 

management al calităţii, care este conform cu cerinţele standardelor SR EN ISO 

9001:2015, 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 16 noiembrie 2018 a avut loc auditul de certificare efectuat de către 

S.C.Integrated Quality Certfication SRL Târgu Mures, prin care s-a evaluat Sistemul 

de Management al Calității aplicat la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. având 

ca referențial cerințele SR EN ISO 9001:2015. Prin urmare auditorul a apreciat că 

Sistemul de Management al Calității este documentat, aplicat corespunzător și este 

eficace, drept pentru care a fost prelungită valabilitatea certificării standardului ISO 

9001 până la data de 22 noiembrie 2021, cu supraveghere anuală. Domeniul de 

certificare se referă la Activități de administrare a domeniului public și 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.  

 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 și sănătatea muncii pe 

care conducerea societății îl impune pentru aplicare personalului de conducere și 

execuție este implementat în scopul asigurării că toate echipamentele și serviciile 

furnizate clienților să fie conforme cu cerințele acestora și nu produce un impact 

semnificativ asupra mediului, cu respectarea legilor și normativelor în vigoare, fără a 

pune în pericol viața sau sănătatea persoanelor implicate în instalarea, comisionarea, 

manipularea și utilizarea acestora. 

     Sistemul de management are ca punct de plecare următoarele: 

 -  furnizarea consecventă de servicii care să satisfacă cerințele clientului. 

 - îmbunătățirea continuă a sistemului prin asigurarea conformității cu cerințele 

clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile. 

 - acordarea importanței cuvenite impactului real și potențial al activitășilor 

noastre asupra mediului în scopul îmbunătățirii controlului poluării, asigurării 

dezvoltarii durabile și creșterii satisfacției părților interesate. 
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 - preocuparea privind eliminarea sau minimizarea riscurilor privind sănătatea și 

securitatea în muncă a lucrătorilor, 

 -  realizarea și menținerea unui mediu de muncă și relații de muncă adecvate.  

 

 XIII. Sistemul de control managerial intern 

 Sistemul de control intern/managerial reprezintă o componentă integrantă a 

sistemului de management al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., care vizează 

toate activitățile societății la toate nivelurile de management, în vederea atingerii 

obiectivelor propuse într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor 

externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a 

informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor și greşelilor; calitatea documentelor de 

contabilitate și producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la 

segmentul financiar şi de management. 

 S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A, a implementat sistemul de control 

intern managerial și procedurile operaționale, conform OMFP 946/2005 și Ordinul 

400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților 

publice, actualizat și modificat prin Ordinul nr.200/2016, privind completarea și 

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 

societății. Procedurile operaționale sunt actualizate ori de cate ori prevederile 

legislative impun acest lucru. 

   Procedurile operaționale documentate sunt funcționale și se vor actualiza în 

funcție de modificările legislative apărute. Acestea stabilesc pașii de urmat și 

procesele de control necesare.  
 

XIV. Analiza SWOT 
  Elaborarea unei strategii care urmărește eficientizarea activității societății, 

impune realizarea unei panorame asupra punctelor slabe și a celor forte, care se poate 

realiza prin intermediul analizei SWOT. 

   Acronimul SWOT se referă la puncte tari (strenghts), puncte slabe 

(weaknesses), oportunități (opportunities), amenințări (threats).  

Primele două privesc societatea şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două 

privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii societății. 

 În urma analizei diagnostic la nivelul anilor 2017 – 2018, au fost identificate 

principalele probleme în activitatea de baza a Societății Comerciale Domeniu Public și 

Privat Onețti S.A.: 

- folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică 

scăzută; 

- starea de uzură fizică și morală avansată a utilajelor și parcului auto; 

- forță de muncă insuficientă, fără înaltă calificare, având în vedere că 

societatea primește spre execuție lucrări cu un grad de complexitate tot mai 
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ridicat dar scăzut remunerată; 

- dotari insuficiente pentru desfășurarea întregii game de lucrări aferente 

obiectului de activitate. 

  Puncte tari 

 societatea detine spații ce pot fi utilizate pentru creșterea veniturilor; 

 societatea are o relație de colaborare pe baze corecte și de echilibru cu Primăria 

Onesti, cu clienții și furnizorii societății; 

 pregătire și experiență de conducere a managementului societății; 

 experiență în realizarea de lucrări de prestări servicii diversificate ; 

 flexibilitate în rezolvarea problemelor; 

 desfășurarea tuturor activităților  respectând principiul păstrării curate a naturii 

și a unui mediu sănătos; 

  deschidere a managerilor pentru modernizare și eficientizare;  

  management activ, orientat pe obiective prioritare și de dezvoltare; 

 disponibilitate și 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. 

- modernizarea stației de mixturi asfaltice la începutul anului 2019. 

- achiziționarea unor utilaje performante de nouă generație, pentru desfășurarea 

activităților (automăturătoare stradală multifuncționlă, autoutilitară 7 locuri). 

 Puncte slabe 

 starea tehnică a utilajelor și a echipamentelor învechită - parcul auto prezintă un 

grad mare de uzură fizică și morală și un numar relativ ridicat de tipuri de 

masini (11), care necesita o varietate mare de piese de schimb; 

 utilizarea incompletă a capacității mijloacelor de transport, tehnologie de 

reparații învechită, care determină atât cheltuieli ridicate cât și o calitate 

necorespunzătoare a acestora; 

 zonă cu activitate economică redusă, cu influențe negative asupra bugetului 

local; 

 resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susținerea/promovarea  unor 

investiții; 

 colaborare și comunicare defectuoasă între compartimente; 

 personal cu un nivel scăzut de calificare; 

 greutati in selectarea si formarea de personal competent pentru activitatea de 

executări lucrări; 

 personal nemulțumit/nemotivat datorită salariilor mici; 

 starea de uzura avansata a cladirilor din baza de productie 

 deficiențe în rezolvarea problemelor interne. 
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Oportunități 
 accesare de fonduri europene prin intermediul acționarului unic; 

 dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru crearea de zone curate; 

 amenajare de zone de recreare și petrecere a timpului liber; 

 crearea unei zone urbane moderne, spații verzi, trotuare, spații pentru 

biciclete, spatiu pietonal, 

 asfaltari, borduri,trotuare, rigole, la nivel european; 

 protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor într-o manieră 

modernă; 

 formarea și perfecționarea profesională a personalului de execuție/ 

administratie; 

 inițiativă de modernizare a dotărilor și  a parcului auto și utilaje. 

  Vulnerabilități 

 mediu economic neprielnic cu influențe negative asupra surselor bugetare; 

 tendința de scădere a veniturilor cetățenilor municipiului Onești; 

 costul ridicat al resurselor financiare care îngreueaza activitatea de investiții; 

 dificultatea obținerii resurselor financiare necesare pentru finanțarea 

obiectivelor de investiții propuse ; 

 inexistenta sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile 

pentru susținerea investițiilor;  

 instabilitate politică și legislativă; 

 lipsă de receptivitate și flexibilitate la cerințele pieței; 

  Eliminarea sau reducerea punctelor slabe, presupune stabilirea unei strategii 

coerente și a unor direcții de acțiune care să fie adecvate și adaptate obiectivelor 

societății sau a mediului în care se desfășoara activitatea.   

 

XV.Obiectivele Generale ale Administrării Societății în perioada 21.04.2019 

- 21.04.2023 

  Obiectivele propuse au ca scop stabilirea direcțiilor de dezvoltare a serviciilor 

executate și a lucrărilor prestate de catre S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe 

termen mediu și scurt. 

    Obiectivele generale urmărite prin strategie sunt: 

  Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți 

clienți (persoane fizice și juridice); 

 Acoperirea pierderilor contabile din exercițiile financiare anterioare; 

 Atragerea de noi fonduri  pentru o mai mare independență financiară a  

societății; 

 Prin investițiile propuse în următorii ani, se va urmări creșterea 

productivității și calității serviciilor oferite de către societatea noastră; 

 Rentabilitate, îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de către 

autoritatea publică tutelară; 
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 Menținerea Sistemului de management integrat,  în conformitate cu 

standardele SR EN ISO 9001:2015; 

 Promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate de societate, 

(salubrizare, întreținere spații verzi, reparații drumuri, transport, 

administrare câini, administrare cimitire, reparații electrice și întreținere 

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 deșeuri  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; 

 Introducerea sistemului de monitorizare video pentru asigurarea pazei la 

punctele de lucru din cadrul societății iar personalul de pază rezultat sa fie 

utilizat în activitatea de producție, pentru acoperirea deficitului de 

personal existent;  

 Asigurarea condițiilor minime de lucru având în vedere starea precară a 

clădirilor din baza de producție (lotul 4 mai ales) ; 

 Respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare 

la salubrizarea localităţilor, colectarea deșeurilor, administrarea spațiilor 

verzi și asimilate.   

Pe termen lung : 

 îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de către autoritatea 

publică tutelară;  

 realizarea obiectivelor stabilite în planul de investiții; 

 dezvoltarea durabilă a societății; 

 creșterea gradului de acces al populației la servicii de calitate; 

 protecția mediului și dezvoltarea durabila a acestuia. 

 

XVI. Viziune 
 Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări/servicii și către alți 

clienți (persoane fizice și juridice); 

 Prin investițiile propuse în următorii ani, se va urmări creșterea productivității și 

calității serviciilor oferite de către societatea noastră; 
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XVII. Misiune 
 Reprezentarea intereselor Municipiul Onești și ale Consiliului Local și 

administrarea S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. în condiții de eficiență și 

performanță. 

  

XVIII.Indicatorii de performanță (ICP) pentru administratorii neexecutivi 

ai societății 

 Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanță financiari și 

nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți în Componenta de 

administrare și în Scrisoarea de Așteptări. 

Indicatorii de performanță ai activității curente reprezintă instrumente de măsură 

care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse precum 

și cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementării activităților ce au 

fost programate.  

Planul de administrare prevede o serie de criterii de performanţă, exprimate 

cantitativ, în conformitate cu Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/30.11.2011, 

privind guvernanța corporativă a Intreprinderilor publice, republicată cu modificările 

și completările ulterioare și pe baza obligaţiilor asumate prin Contractele de mandat 

ale administratorilor neexecutivi ai societății, astfel: 

 

XVIII.1. Criterii de performanță economico-financiare 

 Reducerea obligațiilor restante/datoriilor 

Societatea va monitoriza în continuare efectuarea plăților către furnizori 

și bugetul de stat consolidate în cuantumul și la termenele legale, cu 

scopul, de a evita apariția arieratelor. 

  Reducerea pierderilor 

Obținerea unui rezultat pozitiv al profitului în exercițiile financiare 

viitoare este dezideratul principal al administratorilor. 

 Creșterea profiturilor 

Se va urmări dacă veniturile societății acoperă cheltuielile pentru 

desfășurarea ei și asigură totodată un excedent de valoare reprezentat de 

profit. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/ obiectiv de performanță:  Creșterea profitului 

Indicator propus: creștere medie anuală de 5, 5%. 

Mod de calcul pentru indicatorul propus: 

Profit din exploatare/Capitalul angajat 

  Creșterea 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: 
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Criteriu/ obiectiv de performanta:  Creșterea Cifrei de Afaceri, urmare a 

creșterii volumului activităților desfășurate. 

Indicator propus: creștere medie anuală de 10%. 

Luând în considerare previziunile sectoriale privind evoluția prestărilor 

de servicii și executărilor de lucrări, poate fi luată în calcul o creștere 

medie anuala de 10%, în linie cu creșterea medie propusă pentru ceilalți 

indicatori.  

  Creșterea productivității muncii 

Productivitatea muncii asigură corelarea rezultatelor societății măsurată 

prin cifra de afaceri și fortă de muncă utilizată pentru atingerea acestor 

rezultate. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/ obiectiv de performanță:  Creșterea productivității muncii dată 

de eficiența folosirii factorului uman. 

Indicator propus: creștere medie anuală de 1%. 

Productivitatea muncii se determină ca raport între cifra de afaceri din 

raportările financiar – contabile și numarul mediu de personal angajat cu 

carte de muncă, (WM= C.A/nr.salariați X 100). 

  Lichiditatea generală 

Reprezintă masura în care pot fi acoperite pasivele curente din activele 

curente. Analiza lichidității reprezintă o modalitate de a testa capacitatea 

societății de a face față obligațiilor sale. Valoarea acestui indicator trebuie 

să fie supraunitară: > 1,3.  

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/obiectiv de performanță:  Creșterea lichidității generale 

Indicator propus: Obținerea unui rezultat de 1,75 este un aspect favorabil 

pentru societate. Practica sugerează că un nivel de 2:1 este potrivit pentru 

majoritatea afacerilor, deoarece această proporție ar asigura acoperirea 

tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel puțin o dată. O 

lichiditate excesiv de mare înseamnă stocuri supradimensionate, nivel al 

numerarului foarte ridicat ceea ce nu e tocmai bine pentru societate. Dacă 

are valori subunitare indica un dezechilibru la nivelul trezoreriei 

societății. 

Lichiditatea generală se determină astfel: active curente/datorii curente. 

 Capitalul de lucru  

Acest indicator exprimă măsura în care activele curente acoperă datoriile 

curente.Valoarea indicatorului trebuie sa fie pozitivă. In situația de 

echilibru financiar valoarea indicatorului este 0. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/obiectiv de performanță:  Menținerea unui echilibru al 

capitalului de lucru 

Indicator propus: creștere medie anuală de 1%. 
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Capitalul de lucru (CLN) se determină ca diferența dintre activele 

circulante/curente și datoriile curente.  

 Derularea programului de investiții - Prin programul de investiții propus pe 

perioada mandatului, se urmărește continuarea obiectivelor de investiții aflate 

în derulare din programul de investiții inițiat în anul 2019 și consolidarea 

permanenta și retehnologizarea societății.  

Primul exercițiu financiar (anul de baza) utilizat pentru calcule, va fi exercitiul 

financiar al anului 2018, realizatul anului 2018. 

 

XVIII.2 Criterii de performanță privind activitatea operațională 

Pentru asigurarea eficienței activității operaționale, se urmăresc indicatorii: 

1.Asigurarea stării de curățenie a căilor publice, trotuarelor, a parcărilor,a  

locurilor de joacă pentru copii, a locurilor de picnic. 

2.Asigurarea condițiilor de funcționare normală a infrastructurii rutiere 

(străzi,drumuri,trotuare,alei);asigurarea condițiilor de realizare a îndepărtării zăpezii și 

preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții. 

3.Exploatarea și întretinerea zonelor verzi, a parcurilor, lacurilor-întreținerea 

culturilor floricole, tunderea ierbii, toaletarea arborilor. 

4.Asigurarea mentenanței în vederea întreținerii sistemelor de semnalizare 

rutieră și de dirijarea circulației rutiere și pietonale. 

5.Asigurarea bunăstării câinilor fără stăpân în adăpost și realizarea     

corespunzătoare a activității de ecarisaj. 

6.Asigurarea condițiilor de funcționare normală a activității de administrare a 

cimitirelor. 

7.Asigurarea mentenanței privind întreținerea și exploatarea rețelelor de 

iluminat public stradal. 

8.Asigurarea condițiilor normale de utilizare a spațiilor de joacă pentru copii. 

9.Asigurarea mentenanței sistemului mobilier stradal urban. 

10.Asigurarea mentenanței stației de preparare mixturi asfaltice, utilajelor, 

tractoarelor, autoturismelor și echipamentelor din dotarea S.C. Domeniu Public și 

Privat  Onești S.A. 

Indicatorii de performanță privind activitatea operațională se determină pe baza 

formularelor ce cuprind procentul de realizare a volumelor de lucrări și activități 

lunare, aprobate de autoritatea publică tutelară. 

 

 XVIII.3 Criterii de performanță privind calitatea serviciilor 

Asigurarea și monitorizarea satisfacției clienților este o condiție de bază în 

implementarea managementului relațional.Asigurarea satisfacției clienților pornește de 

la identificarea și configurarea serviciilor pentru a satisface aceste cerințe. Satisfacția 

clienților este considerată baza loialității acestora și garanția îndeplinirii obiectivelor 

societății. Satisfacția clienților este elementul de bază al standardelor referitoare la 

managementul calității. 

Pentru satisfacerea exigențelor clienților se urmăresc indicatorii: 
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› Satisfacția clienților - determinata prin chestionarele de evaluare a 

principalilor clienți ai societății, ce are ca scop stabilirea modalităților de obținere a 

informațiilor referitoare la satisfacția clienților privind calitatea serviciilor prestate și a 

lucrărilor efectuate de către S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. Rezultatele sunt 

prelucrate și centralizate periodic. 

 › Rata de contestații – Obiectivul de performanță urmărit pentru acest indicator 

este monitorizarea permanentă a contestațiilor și diminuarea acestora. 

Indicatorii de performanță privind calitatea serviciilor se determină pe baza 

chestionarelor pentru evaluarea nivelului de satisfacție al clientului, aprobate de 

autoritatea publică tutelară. 

XVIII.4 Criterii de performanță specifici activității de guvernanță 

corporativă – acești indicatori se referă la îndeplinirea cerințelor legale. 

 Codul Etic - Elaborarea și actualizarea Codului Etic; 

 Obligații raportare către acționari - Monitorizarea proceselor de 

transparență și comunicare; 

 Instrumentele Guvernanței Corporative - Respectarea instrumentelor 

/mecanismelor de control specifice activității de Guvernanță Corporativă a 

societății (Contractele de mandat, Contractul colectiv de muncă, 

Regulamentul de Guvernanță Corporativă etc.) 

 

Acești indicatori au fost fundamentați în conformitate cu dezideratele 

autorității publice tutelare, prevăzute în Scrisoarea de așteptari, care a fost 

aprobată prin Hotărârea nr.30/14.02.2019 și în baza OUG nr.109/2011, privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare. Indicatorii aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor sau 

de autoritatea publica tutelara, dupa caz, se vor concretiza în acte adiționale la 

contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății.  

 Ponderile indicatorilor cheie de performanta (ICP), însumate, trebuie să se 

încadreze într-un procent de 100%. Aceștia se stabilesc în conformitate cu Hotărârea 

nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din 

O.U.G. nr.109/2011, art.26, dupa cum urmează: 

› 5-20 %   ICP financiari; 

› 5-20%    ICP operaționali; 

› 5-25 %   ICP orientați către servicii publice; 

›50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă. 

Indicatorii – cheie de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi 

modificați, în conformitate cu art.27, din Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, după 

cum urmează: 

› Forță majoră; 

› Nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii 

contractelor de mandat; 
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› Alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea 

obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat. 

 

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

societății 

Planul de administrare cuprinde Indicatorii de performanță pentru directorul 

general stabiliți în Componenta de management. 

Indicatorii de performanță ai activității curente reprezintă instrumente de măsură 

care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse precum 

și cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementarii activităților ce au 

fost programate.  

Planul de administrare prevede o serie de criterii de performanţă, exprimate 

cantitativ, în conformitate cu OUG nr.109/30.11.2011, privind guvernanța corporativă 

a Întreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, și pe 

baza obligaţiilor asumate prin Contractul de mandat al directorului societății, astfel: 

 

XIX.1.Criterii de performanță economico-financiare 

 

›Reducerea obligațiilor restante 

Societatea va monitoriza în continuare efectuarea plăților către furnizori și bugetul 

de stat consolidate în cuantumul și la termenele legale, cu scopul, de a evita apariția 

arieratelor. 

› Reducerea pierderilor 

Obținerea unui rezultat pozitiv al profitului în exercițiile financiare viitoare este 

dezideratul principal al directorului general. Se va urmări obținerea profiturilor pentru 

acoperirea pierderii contabile din exercițiul financiar anterior aferent anului 2017. 

› Creșterea profiturilor 

Se va urmări dacă veniturile societății acopera cheltuielile pentru desfășurarea 

activității și asigură totodată un excedent de valoare reprezentat de profit. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/ obiectiv de performanță Creșterea profitului 

Indicator propus: creștere medie anuală de 5,5%.  

Mod de calcul pentru indicatorul propus: 

Profit din exploatare/Capitalul angajat. 

› Creșterea 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 performanță  Creșterea Cifrei de Afaceri, urmare a creșterii 

volumului activităților desfășurate. 

Indicator propus: creștere medie anuală de 10%. 

Luând în considerare previziunile sectoriale privind evoluția prestărilor de 
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servicii și executărilor de lucrări, poate fi luată în calcul o creștere medie anuală de 

10%.  

 

› Creșterea productivității muncii 

Productivitatea muncii asigură corelarea rezultatelor societății masurată prin 

cifra de afaceri și forța de muncă utilizată pentru atingerea acestor rezultate. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/ obiectiv de performanță  Creșterea productivității muncii data de 

eficiența folosirii factorului uman. 

Indicator propus: creștere medie anuală de 1%. 

Productivitatea muncii se determină ca raport între cifra de afaceri din 

raportarile financiar – contabile și numarul mediu de personal angajat cu carte de 

munca, (WM= CA/nr.salariați X 100). 

› Lichiditatea generală 

Reprezintă masură în care pot fi acoperte pasivele curente din activele curente. 

Analiza lichidității reprezintă o modalitate de a testa capacitatea societății de a 

face față obligațiilor sale. Valoarea acestui indicator trebuie să fie supraunitară: 

> 1,3.  

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/obiectiv de performanță  Creșterea lichidității generale 

Indicator propus: Obținerea unui rezultat de 1,75 este un aspect favorabil pentru 

societate. Practica sugerează că un nivel de 2:1 este potrivită pentru majoritatea 

afacerilor, deoarece aceasta proporție ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente 

prin activele circulante de cel puțin o data. O lichiditate excesiv de mare înseamna 

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 societății. 

Lichiditatea generală se determina astfel: active curente/datorii curente. 

› Capitalul de lucru  

Acest indicator exprimă măsura în care activele curente acoperă datoriile 

curente.Valoarea indicatorului trebuie să fie pozitivă. În situația de echilibru financiar 

valoarea indicatorului este 0. 

Acest indicator va fi monitorizat, astfel: 

Criteriu/obiectiv de performanță  Menținerea unui echilibru al capitalului de 

lucru. 

Indicator propus: creștere medie anuală de 1%. 

Capitalul de lucru (CLN) se determină ca raportul dintre activele circulante și 

datoriile curente.  

› Derularea programului de investiții - Prin programul de investiții propus pe 

perioada mandatului, se urmărește continuarea obiectivelor de investiții aflate în 

derulare din programul de investiții initiat în anul 2019 și consolidarea permanentă și 

retehnologizarea societății.  
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Primul exercițiu financiar (anul de bază) utilizat pentru calcule, va fi exercițiul 

financiar al anului 2018, realizatul anului 2018. 

 

XIX.2. Criterii de performanță privind activitatea operațională 

Pentru asigurarea eficienței activității operaționale, se urmăresc indicatorii: 

1.Asigurarea stării de curățenie a căilor publice, trotuarelor, a parcărilor, a  

locurilor de joacă pentru copii, a locurilor de picnic. 

2.Asigurarea condițiilor de funcționare normală a infrastructurii rutiere 

(străzi,drumuri,trotuare,alei);asigurarea condițiilor de realizare a îndepărtării zăpezii și 

preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții. 

3.Exploatarea și întretinerea zonelor verzi, a parcurilor, lacurilor-întreținerea 

culturilor floricole, tunderea ierbii, toaletarea arborilor. 

4.Asigurarea mentenanței în vederea întreținerii sistemelor de semnalizare 

rutieră și de dirijarea circulației rutiere și pietonale. 

5.Asigurarea bunăstării câinilor fără stăpân în adăpost și realizarea     

corespunzătoare a activității de ecarisaj. 

6.Asigurarea condițiilor de funcționare normală a activității de administrare a 

cimitirelor. 

7.Asigurarea mentenanței privind întreținerea și exploatarea rețelelor de 

iluminat public stradal. 

8.Asigurarea condițiilor normale de utilizare a spațiilor de joacă pentru copii. 

9.Asigurarea mentenanței sistemului mobilier stradal urban. 

10.Asigurarea mentenanței stației de preparare mixturi asfaltice, utilajelor, 

tractoarelor, autoturismelor și echipamentelor din dotarea S.C. Domeniu Public și 

Privat  Onești S.A. 

Indicatorii de performanță privind activitatea operațională se determină pe baza 

formularelor ce cuprind procentul de realizare a volumelor de lucrări și activități 

lunare, aprobate de autoritatea publică tutelară. 

 

XIX.3. Criterii de performanță privind calitatea serviciilor – relația cu 

clienții  

Pentru satisfacerea exigențelor clienților se urmăresc indicatorii: 

 ›Satisfacția clienților - determinată prin chestionarele de evaluare a 

principalilor clienți ai societății, ce are ca scop stabilirea modalităților de obținere a 

informațiilor referitoare la satisfacția clienților privind calitatea serviciilor prestate și a 

lucrărilor efectuate de către S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. Rezultatele sunt 

prelucrate și centralizate periodic. 

 › Rata de contestații – Obiectivul de performanță urmărit pentru acest indicator 

este monitorizarea permanentă a contestațiilor și diminuarea acestora. 

Indicatorii de performanță privind calitatea serviciilor se determină pe baza 

chestionarelor pentru evaluarea nivelului de satisfacție al clientului, aprobate de 

autoritatea publică tutelară. 
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XIX.4. Criterii de performanță specifici  activității de guvernanță corporativă 

 Gestiunea riscului -  Obiectivul urmărit la acest indicator se referă la urmărire, 

raportare și execuție pentru diminuarea riscurilor; 

 Control intern - Implementare și execuție - se va urmări dacă au existat 

încălcări le legilor și reglementărilor semnificative. În cazul în care impactul 

unei încălcări identificate de lege sau reglementare este considerat semnificativ 

pentru situațiile financiare ale societății, problema poate fi prezentată sub formă 

de notă sau poate fi prevazută în mod excepțional în situațiile financiare.  

Cadrul legal dupa care funcționează S.C. Domeniu Public și Privat Onești 

S.A., este dat în principal de: 

- Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice. 

 - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

-  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa și canalizare, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

Acești indicatori au fost fundamentați în conformitate cu dezideratele autorității 

publice tutelare, prevăzute în Scrisoarea de așteptări, care a fost aprobată prin 

Hotărârea nr.30/14.02.2019 și în baza OUG nr. 109/2011, privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările 

ulterioare. Indicatorii aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor sau de autoritatea 

publică tutelară, dupa caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de 

mandat al directorului general al societății.  

Acești indicatori vor fi periodic revizuiți pentru adaptarea acestora la 

circumstanțele în schimbare. Relevanța acestor indicatori pentru strategie va fi 

evaluată anual, pentru a se asigura eficacitatea acestora în măsurarea performanței în 

raport cu obiectivele strategice. 

 

XX. Transparență, obligații de raportare 
 Consiliul de Administrație al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. va 

asigura publicarea pe pagina proprie de internet, pentru accesul autorității publice 

tutelare și cetățenilor municipiului, următoarele documente și informații: 

 a). Situațiile financiare anuale 
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b). Raportările contabile semestriale 

c).Componența nominală a organelor de conducere, cv-urile membrilor 

consiliului de administrație și ale directorilor. 

d). Rapoartele Consiliului de Administrație. 

 Consiliul de administratie prezintă semestrial un raport asupra activității de 

administrare, care include si informații referitoare la execuția contractelor de mandat 

ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele 

financiare ale societății și la raportările contabile semestriale. 

 Consiliul de Administrație al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. 

elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor 

celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a 

S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. 

 

XXI. Investiții 

  Programul de investiții are la bază următoarele direcții: 

 - atragerea de fonduri nerambursabile; 

 - alocarea în continuare de fonduri din bugetul local  

 - identificarea de noi surse de venit. 

Investițiile din activitatea curentă cuprind o serie amplă de acțiuni finanțate din 

surse proprii pentru creșterea calității și menținerea activităților în coordonatele unei 

mentenanțe optime.  

Din lista acestor acțiuni și obiective investiționale propuse pentru anul 2019, 

menționăm următoarele obiective:        
 

- DISPOZITIVE PENTRU CURĂȚAT ZĂPADA DE PE 

TROTUARE 

4 buc. 

- MOTOFERĂSTRĂU 1 buc. 

- MOTOCOASE 5 buc. 

- MAŞINA DE TUNS IARBA [MOTOR BENZINĂ)           4 buc. 

- MAŞINA DE MARCAJ RUTIER LONGITUDINAL 1 buc. 

- SEMIREMORCĂ CU 2 AXE 3-5 TO PENTRU 

TRANSPORT UTILAJE 

1 buc. 

- AUTOTURISM LOGAN 5 LOCURI 1 buc. 

- MAŞINA DE SPĂLAT SUB PRESIUNE    1 buc. 

- INVERTOR SUDARE CU 3 FUNCTH:MIG/MMA/LIFT 

TIC PRO WELD MIG 250S  

1 buc. 

- REPARAT ATELIER CONFECŢII METALICE -1 buc. 

- REPARAT» CAPITALE (RK) LA STAȚIA DE 

MIXTURI ASFALTICE 

-1 buc. 

- AMENAJARE COPERTINĂ PENTRU REPARAT» 

AUTO 

-1 buc. 

                                           

           Consiliul de administrație împreuna cu directorul general al societății se vor 

preocupa de continuarea demersurilor de modernizare și retehnologizare a societății, la 

nivelul întregii arii de operare, asigurarea serviciilor de înaltă calitate pentru clienți- 
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cetățenii orașului Onești și condiții de muncă adecvate pentru angajați. 

 

XXII. Activitatea economico-financiară a societății 

Organizarea și conducerea contabilității societății se desfăsoară în baza Legii nr. 

82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului 

nr.1082/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, iar situațiile financiare 

sunt întocmite pe baza principiului continuității activității. 

La data de 31.12.2018, societatea înregistrează un capital social subscris și 

vărsat în sumă 3.726.700 lei, reprezentând un număr de 37.267 de acțiuni cu valoare 

nominală de 100 lei/acțiune.  

Capitalul social al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A. este deţinut în 

întregime, subscris şi vărsat de catre: Acţionarul unic al S.C. Domeniu Public şi Privat 

Oneşti S.A., care este Municipiul Oneşti, reprezentat de către Consiliul Local Oneşti 

prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, care constituie Adunarea Generală a 

Acționarilor  și care va aproba mandatul acestora.                    

 Pentru perioada mandatului actualului consiliu, respectiv 21.04.2019-

21.04.2023, la calculul componentei variabile se vor lua în calcul următorii indicatori 

financiari, pornind de la realizatul exercițiului financiar al anului 2018: 

               -lei 

Nr.

crt 

DENUMIRE 

INDICATORI 

REALIZAT 

2018 

PROPUNE

RI 

2019 

PROPUNE

RI  2020-

10% 

PROPUNE

RI  2021 

PROPUNE

RI  2022 

PROPUNE

RI  2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cifra de afaceri 15.538.381 17.867.200 19.653.920 21.619.312 23.781.243 26.159.367 

2 Profit din 

exploatare 

514.944  557.200 514.853 566.338 578.489 610.431 

3 Datorii  -curente 1.122.390 1.107.800 1.100.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 

4 Lichiditatea 

generală 

4,47 5,12 5,89 5,45 5,68 6,41 

5 Capitalul de lucru 3.412.953  3.415.000 3.420.000 3.500.600 3.550.000 3.700.000 

6 Productivitatea 

muncii - 

lei/salariat 

49.803 55.000 64.263 70.690 75.000 77.759 

7 Investitii puse în 

funcțiune (cf.listei 

anuale de 

investiții) 

1.187.302 621.000 683.100 680.000 700.400 715.450 

 

Pe perioada mandatului actualului consiliu, se prognozează o creștere a 

indicatorilor financiari, mai puțin datoriile curente (datorii care se sting în luna imediat 
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următoare), care este un indicator ce trebuie să rămână constant sau poate să 

înregistreze o ușoară creștere datorată creșterii în special a salariilor minime pe 

economie. 

Investițiile prognozate pe perioada mandatului consiliului sunt în descreștere, 

deoarece necesitatea de investiții a fost acoperită în anul 2018, urmând ca în perioada 

următoare să se pună în funcțiune și celelate investiții care nu au putut fi realizate în 

exercițiile anterioare. 

Indicatorii economici menționați în tabel se pot actualiza anual, în termen de 30 

de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli. 

Cifra de afaceri a societății a evaluat progresiv în perioada anilor 2015-2018 de 

la valoarea de 9.582.658 lei în anul 2015, la valoarea de 15.538.381 lei în anul 2018 și 

este realizată în exclusivitate pe baza executării de lucrări și prestării de servicii de 

specializare. Aceste servicii privesc asigurarea întreținerii și curățeniei căilor publice, 

întreținere și reparații drumuri, a incintelor și a spațiilor verzi, în conformitate cu 

prevederile coroborate ale Legii nr.51/2006 a serviciilor de utilități publice și ale Legii 

nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților.  

Rezultatul înregistrat din activitatea de exploatare, în anul 2018, s-a concretizat 

într-un profit brut in valoare de 514.944 lei. Rezultatul înregistrat se datorează 

veniturilor obținute din vânzarea/ prestarea producției. Acest profit va acoperi din 

pierderea aferentă exercițiului financiar al anului 2017, cu respectarea prevederilor 

legale ale Legii Contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările 

ulterioare și ale OMFP nr.3055/2009, privind determinarea rezultatului definitiv al 

exercițiului financiar al anului 2018. 

Față de anul 2017, profitul a înregistrat o creștere, ceea ce semnifică o ușoară 

redresare a societății, dupa predarea activității de furnizare a serviciului de apa și 

canalizare în municipiul Onești către un alt operator. 

 

XXIII.Obiectivele generale ale administrării societății în perioada 21.04.2019-

21.04.2023 

 

Obiectivele generale cuprinse în Planul de Administrare sunt cele asumate prin 

semnarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de administrare a 

domeniului public și privat Onești și acestea se referă 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, cu costuri minime; 
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 - realizarea și respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat; 

  - realizarea unui profit, în urma prestării serviciilor /executărilor de lucrari; 

 - elaborarea și implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor 

financiare; 

 - controlul duratei de recuperare a creanțelor și a gradului de încasare; 

 - reducerea plăților restante; 

 - controlul stocurilor periodic în vederea eliminarii blocarii resurselor banești în 

stocuri asigurându-se un management optim al numerarului; 

 - creșterea cifrei de afaceri; 

 - derularea investițiilor propuse în cadrul Programului de investitii; 

 - dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și 

promovarea lucrului în echipă; 

 - administrarea patrimoniului societății în mod prudent și transparent. 

 

XXIV. Concluzii 
Planul de administrare este conceput ca un instrument care să susţină 

dezvoltarea societății în concordanţă atât cu obiectivele strategice pe care şi le-a 

stabilit cât şi cu dorinţele acţionarilor, fiind un document de referință pentru toți 

administratorii, din momentul aducerii acestuia la cunostința acționarului și aprobării 

lui.  

În contextul expirării mandatelor vechilor administratorilor, Consiliul de 

Administrație nou numit în urma procedurii de selecție, a inițiat elaborarea planului de 

administrare, care include componenta de management și indicatorii financiari și 

nefinanciari, ce se vor supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor.  

 Activitatea S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A.  se încadreaza în sfera mai 

largă a serviciilor publice de interes economic general a cărei reglementare (Comisia 

Comunitatii Europene) a elaborat  noi concepte. Continuarea aplicării strategiei de 

modernizare și dezvoltare a serviciilor publice precum și realizarea indicatorilor 

economici și de performanță stabiliți prin contractele de mandat, contribuie la 

asigurarea calității vieții cetățenilor Municipiul Onești.           

 

INTOCMIT: 

 

Cons.Jur. ROBERT IONUȚ CHIRIAC– Președintele Consiliului de Administrație al 

S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. 

 

 

Ec. VALENTIN IULIAN BLIDARU– Administrator executiv în cadrul Consiliului 

de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. 
 

 

Ing. IOAN PARIS – Administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație 

al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. 


