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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind  aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări 

Servicii Săcele R.A. pe perioada 2015-2018 
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de  23.04.2015, 
 

Având în vedere adresa Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A., 
înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 13835/09.04.2015, prin care se solicită aprobarea Planului 
de Administrare propus de Consiliul de Administraţie al acesteia, conform anexei; 
 Ţinând cont de Hotărârea de Consiliul Local nr. 145/17.12.2014 privind aprobarea Contractului de 
mandat, a obiectivelor şi a criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. ; 
 Văzând Raportul de specialitate nr. 14347/15.04.2015 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 În conformitate cu  prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată;  

În temeiul art. 36, alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14; al art. 45 alin. (1); al art. 61 alin. (2); al  art. 
115 alin. (1) lit. b) şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă Planul de Administrare al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări 

Servicii Săcele R.A. pe perioada 2015-2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.  Primarul Municipiului Săcele şi Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii 
Săcele R.A.  răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  15 voturi pentru, 1 abţinere, 1împotrivă 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 (la momentul votului) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Serviciul de specialitate 
- 1 ex. R.A.G.C.P.S. 
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PLAN DE ADMINISTRARE  R.A.G.C.P.S. SACELE 

 

 

 

 Municipiul Sacele str. George Moroianu nr.111  judeţul Braşov 

 Beneficiar: R.A.G.C.P.S.-Sacele 

 Autoritate tutelară: Consiliul Local al Municipiului Sacele  

Elaborat: 

-   Ing.Mormoloc Viorel- Preşedintele Consiliului de Administraţie 

–  Sing. Gubernat Ioan - Director  si membru în Consiliul de Administraţie 

–  Jur. Gaitan Ovidiu - Membru în Consiliul de Administraţie 

–  Ec. Baiu Stefan- – Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice 

-   Ing. Balint Karoly – Membru în Consiliul de Administraţie. 
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I. INTRODUCERE  

Planul de administrare al Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, pentru perioada 
mandatului 2015 – 2018  are la bază viziunea managerială a membrilor acestuia asupra pespectivelor de 
evoluţie ale regiei de tranport public, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare 

și retehnologizare iniţiate de regie și de autoritatea tutelară – Consiliul Local al Municipiului Sacele, în 
ultimii ani, având la bază premisa că numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de 

calitate pentru cetăţenii Municipiului Sacele și nu în ultimul rând, condiţii de muncă decente pentru 
angajaţii regiei. 

 Prin HCL nr.145/17.12.2014,  Consiliul Local al Municipiului Sacele, conform cu dispoziţiile 
OUG nr.109/2011,   a aprobat Contractul de Mandat, obiectivele si criteriile de performanta pentru 
membrii Consiliului de Administartie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, durata de 4 ani a Contractului de Mandat 
pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele cat si remuneratia acestora. 

Membrii Consiliului de Administratie al R.A.G.C.P.S.-Sacele sunt: 

Dl. Mormoloc Viorel, Dl. Baiu Stefan, Dl. Gaitan Ovidiu , Dl. Gubernat Ioan si Dl Balint 
Karoly. 

 La data de12.01.2015 s-au încheiat contractele de mandat între autoritatea tutelară, prin Consiliul 
Local al  Municipiului Sacele şi membrii Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele.  

Conform O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice 
(publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.883 din 14.12.2011), Consiliul de Administratie are obligatia 
ca in termen de 90 de zile de numire, sa prezinte spre aprobare Autoritatii Tutelare (Consiliului Local 
Sacele), Planul de Administrare al RAGCPS Sacele pe durata mandatului. Direcţiile de dezvoltare a 

R.A.G.C.P.S.-Sacele, definite și operaţionalizate prin prezentul plan de administrare au la bază principiile 

guvernanţei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a regiei în raport cu 
principalii consumatori, autoritatea tutelară, autorităţile de reglementare, organisme de control, proprii 

angajaţi și toate celelalte categorii de stakeholderi interni și externi în general. 

 Membrii Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele intenţionează ca pe durata 
mandatului pentru care au încheiat contracte de mandat cu autoritatea tutelară, Regia să fie tratată de către 

toţi partenerii ei din mediul economic și social ca o organizaţie profesionistă, competitivă și aliniată, din 

punct de vedere al practicilor manageriale, la cerinţele și standardelor de calitate ale Uniunii Europene.  

Pornind de la acest deziderat, atat activitatea principala a Regiei si anume prestarea de servicii de 
transport public de călători pentru populaţie, cat si activitatea secundara de prestari servicii intretinere si 
gospodarire comunala vor  trebui dezvoltate, modernizate si eficientizate prin atragere de fonduri si 
resurse dar si printr-o mai buna organizare si coordonare. Astfel obiectivele strategice ale R.A.G.C.P.S.-

Sacele vor fi dezvoltarea activitatilor, atragerea de noi resurse financiare și fonduri direcţionate către 
modernizarea regiei si atingerea unor standarde ridicate de calitate pentru serviciile prestate, avand in 
vedere respectarea normelor europene de calitate, mediu şi securitatea muncii.  
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Planul de administrare a ţinut cont și de faptul că Regia are în exploatare autobuze cu durata 

normală de funcţionare epuizată sau aproape de final, precum si de faptul că ultima înnoire a parcului auto 
a avut loc în anul 2012 când s-au achiziţionat 2 autobuze, din fonduri proprii.  

De aceea prin prezentul plan de administrare se aduce soluţii concrete de gestionare a fondurilor 

în vederea creerii de posibilităţi de a menţine parcul auto la standardele de siguranţă și calitate impuse de 

legislaţia românească și a Uniunii Europene, printr-un program bine definit de achiziţii, esalonat pe durata 
mandatului Consiliului de Administraţie, fără a pune în pericol programul de plăţi al Regiei si ţinând cont 
de posibilitatea dezvoltarii transportului public de călători si legăturilor de transport. 

Din pacate R.A.G.C.P.S. Sacele nu deţine niciun fel de certificare privind standardele de calitate 
ISO. Având în vedere scopurile menţionate anterior, Planul de Administrare devine principalul document 

strategic al R.A.G.C.P.S.-Sacele, care integrează atât principiile directoare privind administrarea, cât și 
obiectivele fundamentale, ţintele de performanţă și priorităţile strategice definite la nivelul aceluiasi 
orizont de timp. Planul de administrare va fi publicat pe site-ul R.A.G.C.P.S. Sacele după aprobarea lui de 
către Consiliul Local al Municipiului Sacele. 

 II. CADRUL INSTITUŢIONAL 

  Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza în temeiul art.30 alin.(1) din O.U.G. 
nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.883 din 14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr.544/12.10.2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  

R.A.G.C.P.S.-Sacele se încadrează în prevederile O.U.G. nr.109/2011, fiind o regie in subordinea 
autoritatii publice tutelare Consiliul Local al Municipiului Sacele, cu respectarea prevederilor Legii 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 III. CADRUL LEGAL 

 - Ordonanţa a de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

 - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, ale carei norme de aplicare au fost aprobate 

prin Ordinul nr.353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative s-a stabilit cadrul juridic 

privind înfiinţarea, autorizarea și organizarea, gestionarea și finanţarea serviciilor de transport public 
local.  

- Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere. 

 - Ordinul nr.972/2007 al Ministrului Transporturilor de aprobare a Regulamentului cadru pentru 

efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice aprobat prin Ordinul 6 nr.272/2007 pribind Normele cadru privind tarifele pentru serviciile de 
transport public de persoane. 
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 - Ordinul nr.222/2009 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, privind aprobarea indicatorilor specifici 
de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 - Ordonanţa de Urgenţă nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici.  

- Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

- Hotărârea de Guvern nr.123/2002 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public. 

 - Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 IV. AUTORITATI CU ROL DE COORDONARE A  ACTIVITATII REGIEI 

1. Consiliul Local al Municipiului Sacele ca Autoritate Tutelara a RAGCPS Sacele care are ca 
atributii principale , printer altele, numirea Consiliul de Administratie , stabilirea obiectivelor si criteriilor 
e performanta, durata Contractului de Mandat, cat sii analizarea activitatii Consiliului de Administratie la 
intervalele prevazute de OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice ( 
A.N.R.S.C )- atributii principale: 

 - reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei publice 
locale şi judeţene; 

 - elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de transport, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor, stabileşte indicatorii de performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public 
local; 

 - elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport 
din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi de autorizare, cât şi ca operatori de transport 
rutier, dacă este cazul, aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C; 

 - autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de dezvoltare care solicită să devină transportatori 
autorizaţi; o monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu privire la: 

3. Autoritatea Rutieră Română ( A.R.R ) - principale atributii: 

- elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local;  

- eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu şi 
copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, precum 
şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;  
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- elaborează programul de transport interjudeţean şi avizează programele de transport rutier judeţene în 
sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudeţean; 

- acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport rutier în 
cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul 
transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei necesare implementării, funcţionării şi 
9 certificării sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional de organizare SR 
EN ISO: 9001/2008; 

 3. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R ):  

- asigură inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de către 
operatorii de transport rutier, intreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care 
desfăşoară activităţi conexe transportului rutier , precum şi de către instructorii auto autorizaţi.  

 

V. SCURT ISTORIC AL ACTIVITATII  R.A.G.C.P.S. Sacele . 

R.A.G.C.P.S.-Sacele în forma juridică actuală, s-a înfiinţat în anul 1991 în baza Legii nr.15/1990, 
prin Decizia nr.9/1991 a Prefectului Judeţului Braşov, organizată ca regie de interes public, initial având 
ca principal obiect de activitate prestarea de servicii de gospodarire comunala (distributia apei potabile, 
furnizarea de agent termic in cartierele de blocuri, salubrizare, intretinere spatii verzi, lucrari stradale s.a). 
Din 1994 Regia a preluat si transportul public de calatori pe raza or. Sacele, acesta devenind, dupa 
cedarea activitatii de apa canalizare Companiei Apa SA Brasov in 2009, principalul obiect de activitate.  

            RAGCPS Sacele, în momentul de faţă, este structurata in doua servicii corespunzatoare 
activitatilor principale si anume: 

1. Serviciul transport public de calatori, organizat cu 14 Autobuze având un grad de uzură per total 
parc auto de 81,37%, cu 1 traseu principal Sacele – Brasov respectiv Garaj – Poienelor si retur 
(20 km dus-intors) si 3 trasee secundare regulate cu caracter social, respectiv Sacele – Bradet si 
retur, Sacele – Livada Postei si retur si Sacele – Brasov cursa speciala o data pe zi. De asemenea 
Regia presteaza si curse ocazionale la solicitarea diveselor persoane fizice sau juridice.  

2. Serviciu de intretinere si gospodarire comunala care are in dotare un buldoexcavator, un greder, 
un incarcator frontal tip Vola, un buldozer, doua tractoare cu remorca, vidanja si alte masini - 
unelte si scule pentru desfasurarea activitatii specifice. Activitatile serviciului sunt relativ limitate 
la decolmatari canale pluviale, lucrari cu utilaje la cerere, diverse lucrari de amenajare stradala la 
comanda Primariei, coserit, turnare rigole, piese stradale si alte lucrari de intretinere. 

Organigrama RAGCPS Sacele anexata la prezentul document insumeaza 88 posturi si 5 membrii ai 
Consiliului de Administratie din care unul este Directorul Regiei.   

Structura de personal executiv al RAGCPS Sacele este organizata astfel: 

-     55 posturi la Serviciul Transport 

-     24 posturi la Serviciul Prestari 
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- 4 posturi TESA 

- 5 posturi Conducere    

 

VI. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA  ACTIVITĂŢII  DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI 

 Funcţionarea normală a vastului şi complexului mecanism al economiei unităţilor administrativ-
teritoriale depinde într-o bună masură de funcţionarea transportului public de călători. Tocmai de aceea, 
trebuie acordată o atenţie mărită dezvoltării şi modernizării transportului public, creşterii eficienţei 
economice a activităţii din acest domeniu.  

Transportul public reprezintă deci una din principalele componente din mecanismul economico-
social al unităţii administrativ teritoriale pe care o deserveşte. Desfaşurarea acestei activităţi implică 
consumuri energetice şi de resurse importante.  

De aceea, creşterea continuă a eficienţei transportului public impune:  

- optimizarea volumului călătorilor transportaţi; 

 - optimizarea distanţelor;  

- utilizarea distanţelor; 

 - utilizarea capacităţilor existente; 

 - optimizarea consumurilor energetice.  

- îmbunătăţirea profilelor profesionale ale angajaţilor regiei – conditie esenţială pentru realizarea 
celor de mai sus.  

Pentru a răspunde scopului urmărit, anume, deplasarea în spaţiu a persoanelor, transportul public 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii minime de ordin tehnico-economic, astfel încât necesităţile de 
transport ale populaţiei să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât şi calitativ. Elementele 
principale de care trebuie ţinut cont sunt:    

 - Siguranta circulatiei, care constituie condiţia fundamentală a transportului public, presupune 
evitarea în totalitate a posibilităţii de accidentare a călătorilor şi personalului, avarierea sau distrugerea 
mijloacelor de transport. 

 - Durata cât mai redusă a transportului, rapiditatea cu care se desfăşoară acesta are în vedere 
reducerea timpului în care călătorii sunt scoşi din activitatea pe care o prestează în unităţile economice şi 
social-culturale, precum şi creşterea ponderii timpului acordat odihnei şi agrementului în bugetul de timp 
al populaţiei. 

 - Ritmicitatea transportului public de călători constă în repetarea regulată, pe o perioadă dată de 
timp, a aceleiaşi activităţi de transport public, mai precis intervalul de  timp între un mijoc de transport şi 
altul pe acelaşi traseu. Ritmicitatea se stabileşte prin graficele de circulaţie şi se realizează prin asigurarea 
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regularităţii circulaţiei, regularitate care implică tocmai respectarea cu stricteţe a acestor grafice de 
circulaţie.  

- Confortul călătoriei în transportul public are rolul diminuării oboselii la care este supus 
organismul uman în timpul transportului, de aceea este necesar a se asigura în timpul călătoriei un anumit 
grad de confort, materializat prin evitarea aglomeraţiei, evitarea călătoriei în picioare, limitarea 
acceleraţiilor la valori care nu sunt supărătoare pentru organismul uman, evitarea vibraţiilor şi diminuarea 
la minim posibil a zgomotului, asigurarea microclimatului necesar etc. 

 - Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transportul public 
de călători se referă la existenţa bazei materiale care să asigure accesul de îmbarcare şi debarcare din 
mijlocul de transport, precum şi pe toată durata de deplasare, a persoanelor din această categorie, la fel şi 
egal ca pentru orice alt călător. 

 - Desenarea şi stabilirea traseelor de transport public de călători în aşa fel încât să fie 
îndeplinite cerinţele unui transport cât mai rapid şi eficient, menţinând un raport cât mai bun între distanţă 
şi timp de deplasare, dar trebuie ţinut cont şi de limitele extreme ale comunităţii, asigurând populaţiei 
posibilitatea deplasării şi accesul în toate punctele cardinale ale municipiului, respectiv legatura dintre 
Municipiul Sacele si Municipiul Brasov  

- Eficientizarea economica a transportului public având în vedere că trebuiesc satisfacute si 
nevoile interne ale Regiei si angajatiilor ei.   

 - Reducerea poluării mediului înconjurator. Transportul public influenţează negativ calitatea 
mediului ambiant prin: zgomot, poluarea atmosferei şi a apelor. Trebuie să amintim şi faptul că sistemul 
rutier jocă un rol important în transportul public de călători, necesitatea modernizării sistemului rutier 
local, fiind un aspect esenţial al cresterii eficientei transportului public. Cu atat mai mult situaţia parcului 
auto încă insuficient de dotat şi modern, infrastructura rutiera nemodernizata poate agrava poluarea 
mediului.  

Nu trebuie uitat faptul că în societatea nostră are loc, zi de zi, o perfecţionare şi o crestere 
continuă a numarului de autovehicule, sporind astfel capacitatea de transport şi viteza de circulaţie, 
concomitent cu intensificarea deplasării călătorilor, care trebuie să se realizeze cu cheltuieli de timp, de 
mijloace materiale şi financiare din ce în ce mai scăzute, cu un grad mereu mai sporit de siguranţă şi 
confort. 

VII. PRIVITOR LA SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT 

 Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele a identificat o serie de deficienţe în sistemul 
de management actual al regiei, în dmod deosebit legate de sistemul de management integrat de calitate, 
mediu şi securitatea muncii. Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în 
Muncă - Responsabilitate Socială, ce trebuie implementat la R.A.G.C.P.S.-Sacele, în conformitate cu 
standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 şi SA 8000:2008, 
are ca punct de plecare în continuare urmatoarele:  

1. Obţinerea certficatelor de calitate în domeniul serviciilor de transport public de călători 
enumerate mai sus; 
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 2. Dorinţa de a demonstra abilitatea R.A.G.C.P.S.-Sacele de a furniza consecvent produse şi 
servicii care să satisfacă cerinţele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile;  

3. Dorinţa exprimată de managementul organizaţiei de a mări satisfacţia clientului, prin aplicarea 
eficace a Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în Muncă - 
Responsabilitate Socială, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă a sistemului şi prin asigurarea 
conformităţii cu cerinţele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile;  

4. Preocuparea managementului regiei de a acorda importanţă impactului real şi potenţial al 
activităţilor şi serviciilor noastre asupra mediului, în scopul îmbunătăţirii controlului poluării, asigurării 
dezvoltării durabile şi creşterii satisfacţiei părţilor interesate;  

5. Preocuparea managementului regiei de a elimina sau minimiza riscurile privind sănătatea şi 
securitatea în muncă a lucrătorilor şi a altor părţi interesate care pot fi expuse la riscuri de sănătate şi 
securitate asociate activităţilor noastre; 

 6. Preocuparea managementului organizaţiei de a realiza şi menţine un mediu şi relaţii de muncă 
adecvate, bazate pe respectarea legislatiei muncii din Romania si Uniunea Europeana.  De asemenea ma 
managementul se va conforma cerinţelor de responsabilitate socială  

Managementul de vârf respective Consiliul de Administratie al Regiei a identificat şi a stabilit 
următoarele obiective ale managementului pe durata mandatului: 

 - respectarea indicatorilor de performanţă, conform contractelor de mandate incheiate de 
membrii CA cu Consiliul Local Sacele;  

- fluidizarea traficului;  

- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor; 

 - îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii;  

- menţinerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă.  

- retehnologizarea întregii activităţi desfăşurate de regie prin modernizări, achiziţii de utilaje 
performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate;  

- prevenirea poluării mediului; - asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii; 

 - reciclarea deşeurilor 

             - întărirea imaginii R.A.G.C.P.S.-Sacele prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu 
reglementările în domeniu;  

- respectarea dispoziţiilor legale în privinţa păstrării şi securităţii gestiunilor şi gestionarilor, 
decontare, circuitul documentelor;  

- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor;  

- analiza periodică a politicii, obiectivelor şi PMI şi stabilirea gradului de adecvare;  
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- realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului şi a celor ce 
lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială 
şi securitatea în muncă. 

VIII. ANALIZA SWOT 

 S-a efectuat o analiză diagnostic raportată la anul 2014 prin care s-au identificat şi inventariat 
principalele probleme care derivă din activitatea de bază a R.A.G.C.P.S.-Sacele. 

 Principalele probleme care generează dificultăţi în activitatea R.A.G.C.P.S.-Sacele sunt 
următoarele:  

- starea de uzură fizică şi morală destul de avansată a parcului auto;  

- revizuirea şi armonizarea structurii organizaţionale cu structurile practicate în ţările Uniunii 
Europene pentru companiile de transport public de persoane. 

 În acest sens se propune reconfigurarea structurii organizaţionale în funcţie de stadiul de 
dezvoltare al R.A.G.C.P.S.-Sacele şi strategia sa de dezvoltare. 

 Problemele referitoare la calitatea transportul public de persoane şi nemulţumirile populaţiei, 
rezultate din sondajele proprii ale R.A.G.C.P.S.-Sacele se referă la: 

 - confortul asigurat pe durata deplasărilor; 

 - frecvenţa cu care sosesc mijloacele de transport;  

- starea unora dintre vehicule şi întreţinerea acestora; 

 - amabilitatea personalului cu care călătorii intră în contact, începând cu obţinerea informaţiilor 
privind transportul public de persoane şi până la efectuarea deplasării;  

- informaţiile disponibile în staţii de transport public;  

- punctualitatea sosirii în staţii a mijloacelor de transport; 

 - preţul biletelor şi al abonamentelor;  

- emisiile poluante generate de mijloacele de transport.  

Puncte tari 

- resurse umane majoritar competente;  

- deschiderea conducerii pentru modernizare şi eficientizare si diversificarea serviciilor ;  

- management activ, orientat pe obiective prioritare şi dezvoltare; 

 - încrederea managementului din cadrul R.A.G.C.P.S.-Sacele că este posibil să fie demarate şi 
încheiate cu succes programe de eficientizare şi modernizare a activităţii; 
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- relaţii bune de colaborare, active şi profesioniste, cu Primăria Municipiului Sacele şi alte 
organizaţii implicate în modernizarea şi organizarea corespunzătoare a transportului public de persoane;  

- sistemul de informare a călătorilor în staţiilor şi în mijloacele de transport în curs de 
implementare; 

 - sistemul de autotaxare  cu dispositive electronice si supraveghere video, în curs de 
implementare, prin care să se poată urmări numărul de călători transportaţi. 

Puncte slabe 

 Situaţia resurselor financiare: 

 - R.A.G.C.P.S.-Sacele. are datorii importante;  

- grad redus de încasare a creantelor; 

 - acces dificil la credite deoarece R.A.G.C.P.S.-Sacele nu are cu ce garanta (mijloacele fixe de tip 
clădiri şi terenuri sunt proprietate publică);  

- - utilizarea incompletă a capacităţilor şi tehnologia învechită determină cheltuieli ridicate şi în 
final pierderi la secţiile piese de schimb, întreţinere şi reparaţii; 

 Starea mijloacelor de transport: 

 - parcul auto prezintă un grad mare de uzură fizică şi morală şi un număr de mare de tipuri,  care 
necesită o varietate mare de piese de schimb. 

 Probleme de organizare generală:  

- lipsa unui sistem de Management Integrat de Calitate;  

- organigrama are multe nivele ierarhice, fapt ce face, ca uneori, departamentele să fie rupte unele 
de altele iar colaborarea şi comunicarea se fac cu dificultate; 

 - se întâmpină greutăţi în selectarea şi formarea de personal competent pentru activitatea de 
transport public; 

 - personal nemulţumit/nemotivat datorita salariilor mici; 

 - informatizarea este slabă.  

Contorizarea consumurilor: 

 - nu există un sistem de contorizare pe centre cost (consum) a energiei electrice, carburanţilor şi 
utilităţilor. 

 Oportunitati 

 - atitudine favorabilă a cetăţenilor pentru utilizarea transportului public de persoane, faţă de 
automobile datorită creşterii dificultăţilor de circulaţie tot mai frecvente ca urmare a creşterii continue a 
traficului; 
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 - implicarea conducerii Primăriei pentru modernizarea transportului public de persoane şi 
asigurarea resurselor financiare pentru investiţii şi pentru compensarea reducerilor sociale şi gratuităţilor;  

- concurenţa redusă datorită inexistenţei unor soluţii alternative de transport public de persoane; 

 - nivelul mare de încredere al cetăţenilor în siguranţa călătoriilor cu transportul în comun;  

Vulnerabilitati 

- fluctuaţia mare de personal pentru personalul de bord;  

- constrângerile din punctul de vedere al reglementărilor Uniunii Europene atât la achiziţii de 
mijloace de transport, cât şi la trafic şi taxare; 

 - dificultăţi de conformitate în calitatea serviciilor de transport public de persoane şi la cerinţele 
de mediu, faţă de standardele europene; 

- creşterea volumului de date şi informaţii care nu se pot prelucra cu sistemul informatic actual.  

             Sondajele de opinie vor sta la baza stabilirii direcţiilor prioritare de acţiune şi de asemenea modul 
în care şi-au atins scopul măsurile luate anterior. Atingerea obiectivelor stabilite se face prin 
implementarea şi difuzarea de proceduri documentate ale SMI. Procedurile se stabilesc de către toţi cei 
implicaţi în desfăşurarea activităţi, la toate nivelurile de activitate.  

 

 IX. PROGRAMUL  DE TRANSPORT AL R.A.G.C.P.S.-SACELE 

A. PROGRAMUL DE CIRCULATIE 
 
                  SACELE GARAJ-IABV 
                  LUNI-VINERI:  
                  Ora:05.00; 05.15; 05.30; 05.45; 06.00. 

Intre orele: 
• 06.00-08.00; plecari la interval de 10 min; 
• 08.00-11.00; plecari la interval de 15 min; 
• 11.00-13.00; plecari la interval de 12 min; 
• 13.00-14.00; plecari la interval de 15 min; 
• 15.00-17.00; plecari la interval de 12 min; 
• *15.30. CS intoarcere la IABV; 
• 17.00-19.00; plecari la interval de 15 min; 
• 19.00-21.00; plecari la interval de 20 min; 
• 21.00-22.30; plecari la interval de 30 min; 
• Ora 23.30 ultima cursa cu plecare de la GARAJ. 

 
SAMBATA,DUMINICA SI SARBATORI LEGALE 
 
SAMBATA ORA: 05.00; 06.00 
Intre orele: 

• 06.00-14.00; plecari la interval de 15 min; 
• 14.00-19.00; plecari la interval de 20 min; 
• 19.00-22.00; plecari la interval de 30 min; 
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• Ora 22.00 ultima cursa cu plecare de la GARAJ. 
 
DUMINICA ORA: 05.00; 06.00; 06.30; 07.00 
Intre orele: 

• 07.15-14.00; plecari la interval de 15 min; 
• 14.00-19.00; plecari la interval de 20 min; 
• 19.00-22.00; plecari la interval de 30 min; 
• Ora 22.00 ultima cursa cu plecare de la GARAJ. 

 
PLECARILE DE LA CAP LINIE IABV(RETUR) SUNT LA INTERVAL DE 30 
MINUTE FATA DE ORA DE PLECARE DE LA STATIA GARAJ. 

 
 

 

B. NUMAR DE CURSE SI KILOMETRII 

Km echivalenti/ luna s-au stabilit cf curselor planificate in cursul saptamani din 20 de min 95 
curse(aproximativ) iar in zilele de sarbatoare din 30min rezultand 50 de curse/ zi(aproximativ). 

Cursa Sacele-Brasov Poienelor de Luni pana Vineri din 15 in 15 min 95 curse/zi lucratoare,   
   Sambata si Duminica 50 de curse/zi 
 -23 km pe cursa dus-intors 
 - lunar 95 curse*21 zile lucr=1995 curse si 50 curse*9 zile de repaus lunar=450 curse, 
deci total 2.445curse/luna km/luna  
     Total Cursa Sacele-Brasov Poienelor 56.235 km(2445*23)  
Cursa Sacele-Brasov Livada Postei 2curse/zi de Luni pana Sambata=12curse/sapt, 48 curse lunar 

-30 km pe cursa dus-intors 
      Total Cursa Sacele-Brasov Livada Postei 1.440 km 

 Cursa Sacele-Bradet de Luni pana Joi 3 curse/zi= 3*4=12 curse saptL- 
Vineri 4 curse si Sambata si Duminica 2 curse/zi, rezulta 20 curse/saptamana 
   -14 km pe cursa dus-intors  

   Total Cursa Sacele-Bradet 1.120 km(14km*20*4sapt)  
Cursa Sacele-Brasov Poienelor –cursa speciala(URBAN) o cursa in zilele lucratoare= 20 
curse/luna 
 -23 km pe cursa dus-intors  
        Total Cursa Sacele-Brasov cursa speciala 460 km(20*23) 
TOTAL KM LUNA 59.225LEI(56.235+1.440+1.120+460)  
 

	
X. FUNCŢIIlLE MANAGEMENTULUI ÎN ACTIVITATEA RAGCPS SACELE 

Din definirea managementului rezultă că esenţa sa o reprezintă funcţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească. Aceste funcţii sunt părţi inseparabile ale unui sistem, iar îmbinarea lor depinde de 
numeroşi factori: nivelul dezvoltării forţelor de producţie şi modul de organizare a relaţiilor de producţie 
şi în general a relaţiilor sociale, caracteristicile tehnico-economice ale ramurilor, domeniilor sau 
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întreprinderilor, competenţa managerilor, pregatirea de specialitate şi gradul de civilizaţie a 
colectivitaţilor conduse. Dupa natura sarcinilor implicate de desfăşurarea procesului de management şi 
modul lor de realizare, deosebim următoarele funcţii:  

A. previziune; 

 B. organizare;  

C. coordonare; 

 D. antrenare; 

 E. evaluare-control. 

 

 A. Previziunea 

 Răspunde la întrebarea "ce trebuie şi ce poate fi realizat în cadrul companiei" în condiţiile şi 
concomitent cu desemnarea resurselor necesare. Previziunea îmbracă 3 aspecte: 

 - de prognozare 

 - de planificare 

 - de programare 

 - Prognozarea acoperă un orizont minim de 10 ani, are un caracter aproximativ, nefiind 
obligatorie.  

- Planificarea reprezintă baza desfăşurării activităţilor încorporate întro regie autonomă, în 
activitatea de planificare, echipa managerială trebuie mai întâi să-şi strângă toate informaţiile privind 
activitatea regiei, concentrându-şi atenţia asupra punctelor forte şi slabe ale acesteia şi pentru a şti care 
din condiţiile exterioare reprezintă o ameninţare sau este favorabilă dezvoltării ei. 

 În întocmirea planului regiei autonome trebuie realizate următoarele etape: 

 a) enumerarea activităţilor curente; 

 b) analiza punctelor slabe/forte şi a obstacolelor din cadrul regiei şi din afara ei; 

 c) formularea obiectivelor şi stabilirii priorităţilor; 

 d) elaborarea unei strategiei de dezvoltare; 

 e) stabilirea şi urmărirea planului de acţiune. 

B. Organizarea 

 Succesul activităţii regiei autonome se bazează pe un număr mare de calităţi cum ar fi: 

 - flexibilitate antreprenorială;  
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- cunoaşterea foarte bună a pieţei locale/regionale; 

 - personal adecvat selectat, evaluat şi antrenat, în concordanţă cu obiectivele companiei; 

-  facilităţi informatice, de calcul, contabilitate şi informare; 

 - planificare adecvată.  

Chiar dacă aceste cerinţe sunt îndeplinite, regia poate funcţiona bine numai dacă există o 
coordonare între activităţile ce se desfăşoară. Structura organizatorică constituie cadrul pentru 
coordonarea activităţilor.  

Ea implică: 

 - definirea sarcinilor;  

- alocarea sarcinilor, autorităţii şi responsabilităţii; 

 - ierarhizarea autorităţii şi responsabilităţii; - existenţa unor căi de comunicare. 

 În situaţiile mai putin previzibile aşa cum se întâmplă în transportul public de călători, sarcinile 
concrete derivă din operaţiile de zi cu zi. Structura organizatorică, definirea sarcinilor şi procedurile 
reprezintă partea statică a organizării, pe când comunicarea reprezintă partea dinamică. Structura 
organizatorică trebuie să facă faţă tuturor incompatibilităţilor. 

 De aceea, nu poate exista o structură organizatorică ideală, dar fiecare structură trebuie să 
respecte câteva reguli de bază: 

 - să fie logică;  

- să existe un echilibru între autoritate şi responsabilitate;  

- să facă uz la maxim de calităţile angajaţilor firmei. 

 C. Coordonarea 

 Prin coordonare se armonizează deciziile şi acţiunile personalului regiei spre un acelaşi scop 
general comun. Ea se poate realiza în 2 modalităţi: 

 - prima se referă la planificare, deoarece planul reprezintă unul din cele mai importante mijloace 
de cooperare;  

- cea de-a doua, se bazează pe considerente organizatorice. 

 Organizarea prin însasi conţinutul sau, reprezintă un instrument de coordonare cu caracter 
dinamic.  

Aceasta se realizează în principal prin: procesul de analiză şi raţionalizare a sarcinilor, prin 
folosirea unui sistem informaţional eficient, prin structura organizatorică adoptată. 

 Pentru asigurarea unei coordonari eficace este esenţială existenţa unei comunicări adecvate la 
toate nivelurile managementului ce depinde atât de cadrele de conducere (nivelul lor de pregătire, stilul de 
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conducere) cât şi de executanţi (nivelul lor de pregătire generală, interesul faţă de soluţionarea 
problemelor implicate, receptivitate la nou).  

În cadrul structurilor pot să apară dificultăţi cu privire la dezvoltarea armonioasă a diferitelor parţi 
ale regiei sau cu privire la repartizarea unor resurse, în aceste cazuri, problemele se pot rezolva prin 
intermediul unor echipe de proiect specializate, in speta consiliul de administraţie.  

              Rolul ce mai important în activitatea de coordonare îl are pe langa Consiliul de Administratie, 
directorul general al regiei. Atitudinea corectă a acestuia faţă de angajaţi, îi determină pe aceştia să-şi 
îndeplinească cu succes sarcinile, in conditiile in care sunt asigurate si premizele organizationale – 
structura organizationala eficace si flexibila, acoperirea cu toate tipurile de expertiza necesara susuţinerii 
activităţior, reguli şi proceduri care să definească cu claritate responsabilitatile şi acţiunile fiecarei poziţii. 

 El trebuie să ştie să-şi apropie colaboratorii, să-i îndrume, lasându-le suficientă libertate de 
acţiune şi iniţiativă, conditii necesare asumarii responsabilitatilor de către fiecare angajat al regiei. 
Realizarea coordonării la un nivel calitativ superior, conferă activităţilor regiei o pronunţată supleţe, 
flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate. 

 D. Antrenarea 

 Scopul antrenării este implicarea cât mai eficientă a personalului de execuţie şi de conducere la 
realizarea obiectivelor ce îi revin, deduse din obiectivele regiei. Fundamentul antrenării îl constituie 
motivarea ce rezultă din corelarea satisfacerii intereselor personalului cu realizarea obiectivelor şi 
sarcinilor atribuite. 

 Există o motivare pozitivă şi o motivare negativă. Motivarea pozitivă apare atunci când se 
amplifică satisfacţiile personalului din participare la procesul muncii, ca urmare a realizării sarcinilor 
atribuite, în condiţiile în care nivelul sarcinilor obligatorii de realizat este accesibil majorităţii 
executanţilor. Motivarea negativă se bazează pe ameninţarea personalului cu reducerea satisfacţiilor dacă 
nu realizează, întocmai obiectivele al caror nivel este foarte ridicat. 

  

 Alături de motivare, puterea, sub diferite forme de influenţare poate determina o antrenare a 
personalului la realizarea sarcinilor ce îi revin. Există diferite tipuri de putere, dar ne referim numai la 
puterea organizatorică sau autoritatea. Sursele acestei puteri sunt bazate pe norme, proceduri, tradiţii. 
Funcţionarea unei companii, presupune existenţa unui "centru de conducere", ale cărui impulsuri se 
transmit la diferite organisme. 

 Acest centru, în cazul R.A.G.C.P.S.-Sacele este Consiliul de Administratie, care isi exercită 
atribuţiile prin preşedintele consiliului de administraţie şi/sau directorul general, după caz. 

 Conducerea poate acţiona de la o formă foarte autoritară si până la cea mai largă libertate.  

În mod ideal, stilul de management ar trebui să rezulte din confruntarea a 3 elemente: 

 - sistemul de valori al celui ce comandă; 
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 - rezultatele la care se asteaptă subordonatul (adică ce speră subordonatul să vadă drept stil de 
conducere; 

 - caracteristicile situaţiei (ex.: urgenţa şi natura problemelor ce se cer a fi rezolvate).  

Alegerea stilului de management depinde atât de manager cât şi de colaboratori. 

 E. Evaluare-control  

Prin această funcţie managerială, performanţele regiei şi componentelor acesteia sunt măsurate şi 
comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea eliminării deficienţelor constatate.  

În toate procesele de control există 3 faze importante:  

- alegerea, elaborarea standardelor, a normelor, normativelor după caz şi precizarea nivelului 
acestora ,de pildă cifra de afaceri a unei regii/companii de transport public (ce reprezintă standardul), este 
de 500.000.000 lei reprezintă nivelul acestuia); 

 - compararea între rezultatul observat şi standard); de pildă un rezultat de 450.000.000 lei 
comparat cu standardul de 500.000.000 lei. 

 - acţiunea corectivă, adică stabilirea măsurilor care să permită impulsionarea activităţii pentru 
realizarea obiectivului stabilit ; 

- mărirea numărului de autovehicule în exploatare sau reducerea duratei de reparaţii.  

Se pot distinge în general trei categorii de control: 

 - controlul preventiv, care este considerat ca o condiţie a managementului de calitate (- o 
previziune cât mai corectă şi căt mai apropiată de obiectiv poate determina o impulsionare a acţiunilor de 
marketing); 

 - controlul total are drept condiţie faptul că operaţia nu se poate realiza decât după ce a fost 
efectuată o triere, o selecţie şi se poate trece la operaţia următoare numai dacă a obţinut acceptul 
controlului de calitate (- este cazul reparării autovehiculelor);  

- controlul final constă în faptul că nu se mai pune problema de a anticipa evoluţia unor elemente 
ci numai de a verifica dacă rezultatele corespund cu obiectivele stabilite. Între funcţiile managementului 
există o strânsă interdependenţă şi se condiţionează reciproc. 
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XI. ORGANIGRAMA R.A.G.C.P.S.-Sacele 
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 XII. STAT DE FUNCŢII R.A.G.C.P.S.-Sacele PE ANUL 2014    

CONDUCERE 

 DIRECTOR                 =1   
 SEF SERVICIU TRANSPORT  =1 
 SEF SERVICIU PRESTARI       =1  
 CONTABIL SEF         = 1 
 INGINER SEF          =1  

  COMPARTIMENT TESA 

 INSP.RES.UMANE + SECRETARIAT  = 1 
 CONTABILITATE      = 2 
 JURIDIC                       = 1 

 SERVICIUL TRANSPORT 

    - RESPONSABIL ATELIER     =1 

 MECANICI                = 6 
  ELECTRICIAN                    = 1 
 PRIMITOR DISTRIBUITOR = 1 
 SOFERI                     = 20 

     - RESPONSABIL TRAFIC     = 1 

 IMPEGAT COLOANA       = 1 
 IMPRGATI MISCARE       = 4 
 PERS.CURATENIE            = 3 
 CONTROLORI                   =12 
 CASIERI           =  5 
COMPARTIMENT PRESTARI SERVICII              

 VIDANJA                                    =2 
 NORMATOR          =1  
 MECANICI UTILAJE        =2 
 HORNAR                           =1 
 PERS.CURATENIE           =1 
 CANALE PLUVIALE SPATII VERZI = 4 
 COMP.DESERVIRE UNIT. PUBLICE = 10 

            (SOFERI, INGRIJITORI)    

 ALTE SERVICII                                    = 3     
                 TOTAL ANGAJATI     = 88 
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 XIII. SALARIZAREA PERSONALULUI ŞI ROLUL EI ÎN MANAGEMENT  

1. Considerente generale despre rolul salarizarii 

Astazi, într-o economie modernă, atât conducătorii cât şi ceilalti membri ai unei regii autonome, 
sunt sau ar trebui să fie din ce în ce mai interesaţi pentru a creşte rezultatele eforturilor depuse de oameni 
în procesul de producţie. Încă de la începutul cercetărilor şi pe tot parcursul dezvoltării managementului 
un loc central l-a ocupat şi îl ocupă pe de-o parte, studierea de detaliu a procesului de muncă şi 
raţionalizarea acestuia pentru ca omul să lucreze cu maxim de randament şi minim de efort şi pe de altă 
parte, stabilirea elementelor (în primul rând salariul) care să-l determine pe om să obţină rezultatele 
aşteptate. 

 În vederea studierii comportamentului omului în executarea sarcinilor trebuie cunoscute şi 
analizate diferitele teorii de motivare şi mai ales factorii de natură să influenteze acest comportament.  

Astfel, se pot desprinde următoarele:  

a) Omul are o arie largă de cerinţe pe care doreşte să le satisfacă: cerinţele fundamentale (aici 
intră cerintele fiziologice şi de protecţie), sociale, de personalitate etc.; 

 b) Ca urmare, principala treapta de motivare absolut necesară consta în asigurarea unui nivel de 
salariu care să-i poată satisface cerinţele de bază (sau fundamentale);  

c) Motivarea este şi trebuie considerată şi ca funcţie de stimulent, rolul unui astfel de stimulent 
constând în a determina omul să-şi sporească nivelul său economic prin intermediul unui câstig în 
crestere; 

 d) Câstigurile salariale să fie totdeauna în strictă corelaţie cu rezultatele ce se obţin în muncă, 
adică oamenii să obţină o compensaţie echitabilă pentru munca depusă.  

Ţinând cont de caracteristicile cele mai semnificative ale diferitelor teorii de motivare, un 
management de calitate trebuie să stabilească şi să aplice forme şi metode practice, prin care să se asigure 
orientarea activităţii oamenilor spre realizarea obiectivelor stabilite. Un astfel de rol revine în principal, 
sistemului de salarizare, care necesită o anumită îmbinare a elementelor componente. 

În mod direct sau indirect, fiecare din teoriile de motivare recunoaşte rolul pe care îl au salariile 
în comportamentul oamenilor pentru o eficienţă maximă a muncii consumate. Din punct de vedere 
practic, nu încape nici o îndoială că salariul sub diferitele lui forme constituie elementul de bază, în 
determinarea comportamentului individului pentru o muncă productivă şi de calitate. 

 Acest rol trebuie îndeplinit de sistemul de salarizare, atât în ansamblul sau cât şi de fiecare 
element în parte.  

Ca urmare, sistemul de salarizare asigură motivarea omului pentru: 

 a.o continuă ridicare a calificării profesionale (atât prin pregatirea teoretică cât şi prin experienţa 
în muncă) necesară pentru îndeplinirea unor operaţii concrete; 
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b.o organizare raţională a muncii, corespunzatoare nivelului de înzestrare tehnică posibil, de 
asigurat; 

 c.desfăşurarea activităţii într-un ritm normal de muncă, care să asigure un anumit nivel de 
productivitate; 

 d. o calitate a lucrărilor în deplină concordanţă cu cerinţele clienţilor; 

 e. un climat de muncă care să garanteze o bună cooperare între indivizi; 

 f.asumarea de răspunderi corespunzătoare postului şi sarcinilor care le revin. 

 Pentru a răspunde unor astfel de cerinţe care să conducă la succesul şi continuitatea fiecarei 
companii, sistemul de salarizare trebuie să cuprindă mai multe elemente care luate separat orientează 
comportamentul fiecarui individ spre realizarea performanţelor ce se asteaptă de la el. 

2. Fondul de salarii la nivelul RAGCPS Sacele 

Salariul mediu brut la nivelul Regiei, conform BVC pentru anul 2014 este de 1689. lei. 
Prevederile înscrise în BVC 2014 cu cheltuielile salariale se situează la nivelul de  1703 mii lei.  

XIV. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL R.A.G.C.P.S.-Sacele 

1. CONDUCEREA NEEXECUTIVA 

 Autoritatea tutelară – Consiliul Local al Municipiului Sacele a împuternicit membrii Consiliului 
de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, în limitele stabilite prin contractul de mandat ca, prin această 
calitate să reprezinte interesele autorităţii tutelare şi să administreze R.A.G.C.P.S. Sacele.  

Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice 
R.A.G.C.P.S.-Sacele, precum şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului 
de Administraţie şi directorului, dacă acestuia i-au fost delegate atribuţii de conducere.  

Consiliul de Administraţie, în luarea deciziilor şi asumarea obligaţiilor, trebuie să respecte 
prevederile legale si hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sacele. În conformitate cu prevederile 
art.14 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ce face trimitere 
expresă la prevederile art.144^1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie, prin membrii săi, îşi va exercita 
mandatul cu prudenţa şi diligenta unui bun administrator.  

În temeiul prevederilor art.19 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, nu poate fi ales preşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele 
de persoana care ocupă funcţia de director general al R.A.G.C.P.S.-Sacele. 

 Membrii Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S. Sacele sunt obligaţi să repecte prevederile 
legale cu caracter general, precum şi cele imperative impuse de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, privind selectarea, numirea directorilor regiei autonome, condiţiile 
de publicitate şi transparenţă, precum şi privitor la încheierea contractelor de mandat cu aceştia, având ca 
obiect principal îndeplinirea indicatorilor şi criterilor de performanţă, stabilite şi aprobate de consiliul de 
administraţie. 
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 În contractele de mandat se vor stipula, în mod obligatoriu, alături de criteriile de performanţă 
specifice, şi obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea 
profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii, etc.  

Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, analizează şi aprobă planul de management 
elaborat de directorii mandataţi, întocmit  cu caracter general pentru întreaga durată a mandatului şi 
cuantificat pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere în vederea atingerii 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. 

 Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului 
de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, după cum a fost aprobat de autoritatea publică tutelară, 
Consiliul Local al Municipiului Sacele .  

2. CONDUCEREA EXECUTIVĂ  

             Conform art.18 din OUG nr.109/2011, Consiliul de Administraţie poate decide că atribuţiile de 
conducere sa fie delegate unui director, competenţa de reprezentare a regiei in acest caz va aparţine 
acestuia.  R.A.G.C.P.S.-Sacele, prin Consiliul de Administraţie va încheia un contract de mandat cu 
directorul desemnat.  

             Conducerea executivă a R.A.G.C.P.S.-Sacele este asigurată de directorul general , conform 
organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie. Selecţia directorului general  se face de către 
Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, după aprobarea Planului de Administrare de către 
Consiliul Local al Municipiului Sacele, cu respectarea dispoziţiilor art.18 din OUG nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  

Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între Regie, reprezentată de Consiliul de 
Administraţie, şi directorul general al Regiei, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de 
performanţă, aprobate de  Consiliul de Administraţie. În contractul de mandat, alături de criteriile de 
performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor 
restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii. 

 Directorii pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Administraţie. În cazul în care revocarea 
survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit 
contractului de mandat.  

Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art.18 din 
OUG nr.109/2011. Remuneraţia directorului este stabilită de Consiliul de Administraţie in conditiile legii.  

În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă Consiliului de Administraţie 
un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de 
conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţã stabilite în contractele de mandat.  

Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului de 
Administraţie. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administraţie. Dacă este cazul, 
Consiliul de Administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu 
prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele 
prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.  
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Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administraţie, mandatul 
directorului încetează de drept la data numirii noului  director, desemnat cu respectarea dispoziţiilor art.18 
din OUG nr.109/2011. În acest caz de încetare a mandatului, directorul nu este îndreptăţit la daune-
interese. Evaluarea activităţii directorului se face anual de către Consiliul de Administraţie şi vizează atât 
execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management. 

 Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei, în limitele 
obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege consiliului 
de administraţie.  

Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă şi cu 
privire la evoluţia regiei, care va fi comunicat Consiliului de Administraţie. Directorul general îşi exercitã 
mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.  

Dispoziţiile art. 144^1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aplică în mod corespunzãtor.  

Directorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor 
Regiei trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi directori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la 
nicio deliberare privitoare la această operaţiune. 

 Aceeaşi obligaţie o are și directorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi pânã la 
gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumitã operaţiune. Directorul care nu a respectat prevederile 
anterioare răspunde pentru eventualele daune produse Regiei. Directorul este rãspunzãtor de îndeplinirea 
tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de actul de înfiinţare al Regiei.  

 Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţã de 
neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici consiliului 
de administraţie sau autorităţii publice tutelare. 

 Răspunderea pentru actele săvârşite de un alt director sau pentru omisiuni nu se întinde şi la 
directorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea 
lor şi i-au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar şi autoritatea 
publică tutelară. Acţiunea în răspundere împotriva directorilor, dacă este cazul, este introdusă de Consiliul 
de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele.  

 

XV. MANDATUL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 În baza dispoziţiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
ale Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, şi raportat la Hotărârea Consiliului Local Sacele 
nr..145/17.12.2014 s-au încheiat contracte de mandate pe o durata de 4 ani pentru funcţia de membru în 
consiliul de administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele. 

 În concordanţă cu prevederile art.5 alin.(1) din OUG nr.109/2011 şi prin HCL nr.145/17.12.2014 
s-a stabilit ca R.A.G.C.P.S.-Sacele să fie administrată de un consiliu de administraţie format din 5 
persoane.  
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În temeiul prevederilor art.5 alin.(4)-(6) din OUG nr.109/2011 a fost organizată o comisie de 
selecţie la nivelul autorităţii publice tutelare, s-au stabilit criteriile de selecţie şi s-a efectuat publicitatea 
anunţului de selecţie pe pagina de internet a Municipiului Sacele.  

Prin Raportul de specialitate nr.58515/24.11.2014 al Biroului Contencios Administrativ privind 
selectarea şi desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, întocmit în baza 
Avizelor de specialitate si amendamentul d-lui consilier  local Coliban Nicolae, s-a constatat că 
mandatarii îndeplinesc condiţiile impuse de OUG nr.109/2011. În temeiul art.12 alin.(1) din OUG 
nr.109/2011 şi al art.1 din HCL nr 145/17.12.2014 a Consiliului Local al Municipiului Sacele, s-au 
încheiat contractele de mandat, în condiţiile impuse de normele legale în vigoare. 

Mandatarul este împuternicit, în limitele stabilite prin contractul de mandat, ca, în calitate de 
membru al Consiliului de Administraţie să reprezinte interesele autorităţii tutelare-Consiliul Local al 
Municipiului Sacele şi să administreze R.A.G.C.P.S.-Sacele.  

Contractul de mandat cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de autoritatea 
publică tutelară, respectiv criteriile de performanţă specifice şi obiective cuantificate privind reducerea 
obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea 
productivităţii muncii. 

 Indicatorii de performanţă şi obiectivele cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, a 
pierderilor, precum şi cele privitoare la creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri şi a productivităţii muncii. 
Actele emise sau încheiate de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor.  

Autoritatea publică tutelară-Consiliul Local Sacele şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot 
interveni în activitatea de administrare şi conducere a R.A.G.C.P.S.-Sacele. Competenţa luării deciziilor 
de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice, R.A.G.C.P.S.-Sacele, precum şi 
răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorului, 
dacă au fost delegate atribuţiile de conducere.  

In concordanţă cu dispoziţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Sacele, în calitatea sa de autoritate publică 
tutelară a R.A.G.C.P.S.-Sacele, acordă toate împuternicirile persoanelor mandatate pentru a încheia acte 
juridice ce rezultă din  calitatea lor, iar mandatarii işi asumă obligaţia încheierii actelor în numele 
mandantului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege care îi conferă această calitate. 

 Mandatarul, în luarea deciziilor şi asumarea obligaţiilor, trebuie să respecte prevederile legale, 
hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sacele, precum şi ale Contractului privind serviciile de 
transport public local de călători  care este in curs de aprobare. Deasemenea, mandatarul, în exercitarea 
atribuţiilor sale, trebuie să respecte şi prevederile Regulamentului de ordine interioară, de funcţionare a 
Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele. 
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 XVI. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII TUTELARE SI ALE 
CONSILIULUI  DE ADMINISTRATIE 

A. Atributiile si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie  

Mandatarul, membru al consiliului de administraţie, îndeplineşte, alături de ceilalţi membri, 
atribuţiile Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, stabilite prin legislaţia în vigoare, prin 
Actul Constitutiv al R.A.G.C.P.S.-Sacele şi prin dispoziţiile Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
al R.A.G.C.P.S.-Sacele. 

 În temeiul dispoziţiilor art.14 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice ce face trimitere expresă la prevederile art.144^1 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mandatarul, în calitate de 
membru al Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele îşi va exercita mandatul cu prudenţa şi 
diligenta unui bun administrator.  

Membrii CA nu încalcă obligaţia prevăzută la art.144^1 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă în momentul luării unei 
decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul regiei şi pe 
baza unor informaţii adecvate. 

 Decizie de afaceri, în sensul legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu 
privire la administrarea R.A.G.C.P.S.-Sacele. 

 Mandatarul, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele îşi va 
exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei.  

Membrii consiliului de administraţie, conform prevederilor legale în vigoare, nu poate face parte 
din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome şi/sau societăţi comerciale. 

 Membrii Consiliului de Administraţie ai R.A.G.C.P.S.-Sacele sunt însărcinaţi cu administrarea 
regiei şi îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia.  

            Aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale regiei;  

            Verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile 
şi realizarea planificării financiare; 

Numeşte, revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor;  

Evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora; 

Elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea regiei 
autonome, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor.  

În conformitate cu dispoziţiile art.10 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele se va constitui 
comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de 
Administraţie, îşi va desfăşura activitatea în condiţiile stipulate de legislaţia în vigoare, dispoziţiile art.47 
din O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
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anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător. 

 După caz, dacă un membru CA are şi calitatea de membru al Comitetului de Audit, constituit în 
cadrul Consiliului de Administraţie, acesta respectă, acţionează şi răspunde pentru aplicarea 
corespunzătoare a tuturor dispoziţiilor specifice privind auditul financiar.  

Membrii Consiliului de Administraţie R.A.G.C.P.S.-Sacele, reprezintă regia în raport cu terţii şi 
în justiţie. În lipsa unei stipulaţii contrare în actul de înfiinţare, Consiliul de Administraţie al reprezintă 
Regia prin preşedintele său. 

Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
prevăzute de lege şi de actul de înfiinţare. Membrii consiliului de administraţie răspund, independent sau 
în solidar, pentru eventualele prejudicii cauzate R.A.G.C.P.S.-Sacele prin actele îndeplinite de directori, 
despre care avea cunoştinţă şi când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de 
îndatoririle funcţiei lui. 

 Membrul consiliului de administraţie este solidar răspunzător cu predecesorii lui imediaţi dacă, 
având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului 
financiar şi nici autorităţii publice tutelare-Consiliul Local al Municipiului Sacele. Răspunderea pentru 
actele săvârşite de un alt membru al Consiliului de Administraţie sau pentru omisiuni, nu se întinde şi la 
membrii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea lor 
şi i-au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar şi autoritatea publică 
tutelară.  

Acţiunea în răspundere împotriva membrilor consiliului de administraţie este introdusă de 
autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.  

Evaluarea activităţii membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, se face de 
către autoritatea publică tutelară- Consiliul Local al Municipiului Sacele, anual şi vizează execuţia 
contractului de mandat şi a planului de administrare.  

Membrii Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele sunt obligaţi să repecte prevederile 
legale cu caracter general, precum şi cele imperative impuse de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, privind selectarea, numirea directorilor regiei autonome, condiţiile 
de publicitate şi transparenţă, precum şi privitor la încheierea contractelor de mandat cu aceştia, având ca 
obiect principal îndeplinirea indicatorilor şi criterilor de performanţă, stabilite şi aprobate de consiliul de 
administraţie.  

Astfel, directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii R.A.G.C.P.S.-
Sacele, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate 
de lege, de actul de înfiinţare, de regulamentele interne, fişa postului şi ale Consiliului de Administraţie.  

Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă şi cu 
privire la evoluţia R.A.G.C.P.S.-Sacele, care va fi comunicat Consiliului de Administraţie, prevederile 
legale privind mandatul administratorilor competenţele şi răspunderile acestora aplicându-se, în mod 
corespunzător, directorilor R.A.G.C.P.S.-Sacele.  
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Dacă este cazul, Consiliul de Administraţie introduce acţiunea în răspundere împotriva 
directorului R.A.G.C.P.S.-Sacele. 

 

 B. Atributiile si responsabilitatile autorităţii tutelare 

 Autoritatea tutelară va asigura Consiliului de Administraţie sprijinul solicitat în toate situaţiile . 
Totodată, se obligă să instruiasca mandatarul său pentru asigurarea corelarii intereselor R.A.G.C.P.S.-
Sacele cu interesele generale ale autorităţii publice tutelare-Consiliul Local al Municipiului Sacele.  

Autoritatea publică tutelară-Consiliul Local Sacele, are următoarele competenţe:  

a) să numească şi să revoce membrii consiliului de administraţie;  

 b) să aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administraţie;  

c) să evalueze periodic activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, că sunt 
respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea regiei autonome; 

 d) alte atribuţii prevăzute de lege. Autoritatea publică tutelară aproba anual indicatorii, 
obiectivele şi criteriile de performanţă ce trebuiesc îndeplinite de către Consiliul de Administraţie al 
R.A.G.C.P.S.-Sacele, la propunerea acestuia. 

 Autoritatea publică tutelară, în stabilirea indicatorilor, obiectivelor şi criteriilor de performanţă 
anuale trebuie să ţină cont de contextul economic, de legislaţia specifică, precum şi de prevederile 
Contractului privind serviciile de transport public local de calatori in curs de aprobare, încheiat între 
autoritatea publică tutelară-Consiliul Local al Municipiului Sacele şi R.A.G.C.P.S.-Sacele, valabil pentru 
perioada 01.01.2015 – 31.12.2018. 

 Autoritatea publică tutelară va evalua periodic activitatea consiliului de administraţie, în baza 
raportului semestrial întocmit de ConCsiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, raport asupra 
activităţii de administrare, care trebuie să includă şi informaţii referitoare la execuţia contractului de 
mandat ale directorului şi detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale 
societăţii, precum şi la raportările contabile semestriale ale societăţii. 

 Autoritatea publică tutelară va elabora anual un raport privitor la activitatea R.A.G.C.P.S.-Sacele 
aflată sub tutela sa, raport care va fi publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare şi va 
cuprinde: 

 a) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare; 

 b) modificări strategice în funcţionarea regiei: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale 
structurii de capital;  

c) evoluţia performanţei economice a regiei: reducerea arieratelor, profit ş.a.; 

d) politicile economice şi sociale implementate de regie şi costurile/avantajele acestora;  

e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorităţii publice tutelare. 
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 XVII. OBIECTIVE ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI CONSILIULUI DE 
ADMINISTRATIE  

Obiectivele şi indicatorii de performanţă sunt stabiliţi anual de către autoritatea tutelară–Consiliul 
Local al Municipiului Sacele, pe baza indicatorilor din anii anteriori. Indicatorii de performanţă, 
obiectivele şi criteriile privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante se vor cuantifica ţinând cont de 
normativele legale în vigoare.  

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU EVALUAREA REALIZARII 
OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.G.C.P.S.-

SACELE 

1.Rentabilitatea financiarqa-“Rf” 

Acest indicator reflecta gradul de realizare a profitului. Analiza indicatorului se face anual si se 
calculeaza de catre Serviciul Financiar-Contabil. 

Mod de calcul: 

Rf=Venit anual-Cheltuiala anuala/venit annual *100≥1% 

2.Productivitatea muncii-“GPm” 

Acest indicator reflecta utilizarea eficienta  a fortei de munca, a timpului de lucru a capacitatii de 
productie pentru personalul R.A.G.C.P.S.-Sacele. Analiza indicatorului se face anual si se calculeaza de 
catre Srviciul Financiar-Contabil 

Mod de calcul: 

Pmr=Venit annual realizaat/Numar scriptic de salariati realizat 

Pmp=Venit annual planificat/Numar scriptic de salariati planificat 

GPm=Pmr/Pmp*100≥101% 

3.Incadrarea in fondul de salarii-“Is” 

Acest indicator reflecta eficienta gestionarii fondului de salarii. Analiza indicatorului se face 
anual si se calculeaza de catre Serviciul Financiar-Contabil. 

Mod de calcul: 

Sr-Fond de salarii annual 

Sp-Fond de salarii planificat annual 

Is=Sr/Sp*100≤98% 
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4.Recuperare creante de la terti(altii decat Primaria Municipiului Sacele)-“Rc” 

Indicatorul exprima gradul de recuperare a creantelor, a facturilor neincasate de la terti(altii decat 
Primaria Municipiului Sacele). . Analiza indicatorului se face anual si se calculeaza de catre Serviciul 
Financiar-Contabil. 

Mod de calcul: 

Sci-Sold creante la sfarsitul anului”i” 

Sci-1-Sold creante la sfarsitul anului “i-1” 

Rc=Sci/Sci-1*100≤90% 

5.Cresterea cifrei de afaceri-ACA 

Acest indicator reflectapreocuparea Consiliului de Administratie pentru cresterea cifrei de afaceri, 
diversificarea productiei, etc. Analiza indicatorului se face anual  si se calculeaza de catre Serviciul 
Financiar-Contabil. 

Mod de calcul: 

CAi-Cifra de afaceri corespunzatoare anului”i” 

CAi-1- Cifra de afaceri corespunzatoare anului”i-1” 

ACA=CAi/CAi-1*100≥103% 

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanta la nivelul Consiliului de 
ADministratie al R.A.G/C.P.S.-Sacele 

Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Nivel impus Pondere de 
evaluare 

1 Rentabilitate finaciara Rf ≥1% 50% 

2 Productivitatea muncii GPm ≥101% 15% 

3 Crestere cifra de afceri ACA ≥103% 15% 

4 Recuperare creante Rc ≤90% 10% 

5 Incadrare in fondul de 
salarii 

Is ≤98% 10% 

 

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectueaza anual, (conform bilantului la sfarsit 
de an), prin calculul coeficientului global de realizare, inmultind procentul de depasire(+)/diminuare(-), 
fata de nivelul impus la fiecare indicator, cu ponderea acestuia si insumand algebric cifrele rezultate. 
Rezultatul obtinut in procente, pozitiv sau negativ, inmultit cu valoarea indemnizatiei brute fixe lunare, 
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reprezinta valoarea componentei variabile a indemnizatiei lunare, cu care se majoreaza sau se diminueaza 
indemnizatia fixa lunara, pentru urmatorul an. In situatia in care rezultatul este negativ, procentul de 
diminuare a indemnizatiei pe urmatorul an se aplica in cazul in care motivele nerealizarii indicatorilor nu 
sunt independente de activitatea Consiliului de Adminstratie. 

 

XVIII. AUDITUL STATUTAR ŞI AUDITUL INTERN  

Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele vor lua măsuri pentru ca situaţiile financiare 
ale regiei să fie supuse auditului statutar, efectuat de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice 
autorizate în condiţiile legii şi ca situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, să se depună la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.  

Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele va lua măsuri ca auditul intern al regiei să fie 
organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Auditorii interni raportează direct consiliului de administraţie. 

Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie va veghea la respectarea condiţiilor 
stipulate în O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 
financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Comitetului de Audit, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele, 
respectă, acţionează şi răspunde pentru aplicarea corespunzătoare a tuturor dispoziţiilor specifice privind 
auditul financiar.  

XIX. TRANSPARENŢA IN ACTUL MANAGERIAL 

 Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele va asigura publicarea pe pagina de internet a 
Primariei Mun. Sacele, pentru accesul autorităţii publice tutelare, următoarele documente şi informaţii: 

 a) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;  

b) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; 

 c) raportul de audit anual; 

 d) componenţa organelor de conducere ale regiei, CV-urile membrilor consiliului de 
administraţie şi ale directorilor; 

 f) rapoartele consiliului de administraţie. 

 Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de 
administraţie şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet  a Primariei Mun. Sacele pe o 
perioadă de cel puţin 3 ani. 
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 Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele prezintă semestrial, un raport asupra activităţii 
de administrare, care include şi informaţii  referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor 
(prezentate trimestrial de directorul general, informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările 
semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa regiei sau 
perspectivele sale strategice), detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale 
societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii. 

 Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele elaborează un raport anual privind activitatea 
Regiei, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. 

 Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Consiliul de Administraţie al 
R.A.G.C.P.S.-Sacele are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori 
li se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii 
economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin 
al ministrului finanţelor publice sau prin circulare. 

 Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele elaborează şi un raport anual cu privire la 
remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar cuprins în 
situaţiile financiare anuale.  

Raportul cuprinde cel puţin informaţii privind:  

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; 

 b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul 
dintre performanţa realizată şi remuneraţie; 

 c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; 

 d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;  

e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-
interese pentru revocare fără justă cauză.  

Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele va pune la dispoziţia autorităţii publice tutelare 
informaţiile necesare pentru elaborarea de către aceasta în fiecare an unui raport privitor la activitatea 
regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa care este publicat pe pagina de internet a 
autorităţii publice tutelare, respectiv cel puţin informaţii privind:  

a) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare; 

 b) modificări strategice în funcţionarea regiei: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale 
structurii de capital; 

 c) evoluţia performanţei economice a regiei: reducerea arieratelor, profit ş.a.; 

 d) politicile economice şi sociale implementate de regie şi costurile/avantajele acestora; 

 e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorităţii publice tutelare.  
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XX. MĂSURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR STABILITE DE 
AUTORITATEA TUTELARĂ  

             Planul de masuri avute in vedere de Consiliul de Administratie al RAGCPS Sacele se refera la 
imbunatatirea managementului executiv, prin impunerea unor traiectorii si obiective clare si prin 
supervizarea actului managerial. 

              Consiliul de administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele stabileste in sarcina conducerii executive 
următoarele măsuri tehnico-economice ce urmează a se lua pe parcursul mandatului: 

A. Masuri cu caracter general. 

1. Incheierea  contractului de mandat cu directorul regiei în condiţiile respectării dispoziţiilor 

OUG nr.109/2011, a contractelor de mandat ale administratorilor, a cerinţelor și indicatorilor de 
performanţă impusi de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al Municipiului Sacele; 

2. Reducerea creanţelor - Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentul 
juridic, vor analiza componenţa soldurilor conturilor de creanţe şi vor solicita conducerii regiei măsuri în 
consecinţă. Compartimentul financiar-contabil, va emite extrase de cont sau alte documente similare către 
titularii de creanţe, în vederea confirmării soldurilor acestora – termen 30 zile de la aprobarea prezentului 
plan.  

 3. Reducerea plăţilor restante - Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentul 
juridic, vor analiza componenţa soldurilor conturilor de datorii şi vor solicita conducerii regiei măsuri în 
consecinţă  Compartimentul financiar-contabil, va emite extrase de cont sau alte documente similare către 
titularii de datorii în vederea confirmării soldurilor acestora, în mod deosebit către bugetul centralizat  de 
stat, bugetul local, bănci, furnizori, salariaţi, etc.  

4. Reducerea pierderilor - Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentele 
juridic si tehnic vor analiza nivelul şi structura cheltuielilor comparativ cu nivelul stabilit prin BVC 2014, 
precum şi nivelul şi structura veniturilor în vederea identificării acelor cheltuieli ce au fost realizate peste 
nivelul stabilit prin BVC, precum şi a acelor venituri ce nu s-au realizat la nivelul celui  

5. Reducerea cheltuielilor - Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentele 
juridic si tehnic vor analiza structura cheltuielilor în vederea identificării a acelor cheltuieli 
neeconomicoase sau cele care depăşesc normele de consum. Compartimentele funcţionale vor identifica 
alte activităţi care pot duce la un surplus de venituri  

 6. Creşterea productivităţii muncii exprimată în total venituri/număr de salariaţi direct productivi 
- Directorul General va lua măsurile ce se impun de creştere a veniturilor în condiţiile menţinerii unui 
număr mediu de personal productiv.  

7.   Elaborarea de reguli și proceduri pentru fiecare departament, compartiment, serviciu în parte, 

obligatorii și care să statueze clar și fără echivoc atribuţiile ce revin fiecărui salariat;  
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8. Refacerea și recorelarea fiselor de post, pentru fiecare post în parte, în concordanţă cu 

organigrama aprobată și în corelaţie cu standardele de calitate în servicii, precum și cu normele legale în 
domeniu;  

9. Demararea procedurilor necesare obţinerii certificatului de calitate ISO/ SRAC pentru 
activitatile R.A.G.C.P.S.-Sacele ; 

             10. Imbunatatirea serviciilor oferite; 

             11. Aplicarea la toate nivelurile a Regulamentului de Ordine Interioara si a instructiunilor 
specifice fiecarei activitati din cadrul Regiei; 

            12.Intocmirea Planului de Achizitii si eficientizarea procesului de achizitii prin aplicarea intocmai 
a OUG 34/2006; 

11. Elaborarea  la timp a BVC, tinand cont de toti factorii ce concura la alcatuirea acestuia; 

12. Imbunatatirea conditiilor de munca , a sanatatii si securitatii in munca a personalului Regiei. 

 

B. Masuri in domeniul transportului public de persoane 

- Obtinerea subventiei pentru transportul public de persoane de la bugetul municipiului Sacele prin 
indeplinirea conditiilor impuse de Contractul de Subventie  

- Eficientizarea procesului de vanzare a biletelor de calatorie si abonamentelor printr-o adaptare 
mai buna la nevoile calatorilor prin diversificarea ofertei  

- Cresterea gradului de confort și siguranţă al transportului public de persoane, inclusiv a    
persoanelor cu dizabilităţi si informarea optima a calatorilor privind orarul de transport, tarife 
bilete si abonamente. 

- Eficientizarea controlului legitimatiilor de calatorie prin introducerea de noi tehnici de validare si 
supraveghere. 

- Supravegherea indeaproape a procesului de transport de catre manager, prin efectuarea 
controlului intern ori de cate ori se considera necesar, eventual aplicarea sanctiunilor disciplinare 
prevazute de Legea nr. 53/2003 republicata privind Codul Muncii.  

- Intinerirea parcului auto prin achizitionarea anual a cel putin doua autobuze second hand, cu 
maxim 10 ani vechime, in masura in care plata ratelor aferente nu va duce la intrarea Regiei in 
incapacitate de plata a celorlalte obligatii asumate. 

- Cresterea eficientei transportului de persoane prin asigurarea unui raport optim între numărul de 
călători transportaţi şi parcursul mijloacelor de transport, o maximizarea numărului de călători 
transportaţi şi o minimizarea costurilor  parcursului mijloacelor de transport. 

- reducerea cantităţii de combustibili utilizaţi de către mijloacele de transport în comun si reducerea 
poluării mediului înconjurător;  
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      -     respectarea cu stricteţe a graficului de circulaţie și îmbunătăţirea acestuia în permanenţă, corelat la   
cerinţele fluxului de călători, pentru fiecare traseu în parte;  

 

 

              C. Masuri sfecifice activitatii de prestari servicii: 

- Mentinerea unei relatii stranse cu serviciile de resort ale Primariei si RPLP Sacele pentru 
preluarea lucrarilor ce pot fi realizate de catre Regie; 

- Obtinerea certificarilor de calitate ISO, SRAC, pentru a putea participa la licitatii de lucrari 
stradale, dezapeziri, intretinere spatii verzi in mun. Sacele si nu numai. 

- Specializarea angajatilor si a utilajelor Regiei in activitatea de reabilitare si  asfaltare drumuri, in 
conditiile in care se vor castiga licitatii de astfel de lucrari. 

- Continuarea activitatii de turnare rigole si piese stradale, completata cu obtinerea de lucrari de 
montaj rigole si reabilitare cursuri de ape pluviale . 

- Popularizarea activitatii de coserit si prin colaborarea cu serviciul de pompieri al Primariei. 

- Realizarea de urgenta unui site web al Regiei prin care se va face publicitatea serviciilor oferite  
catre terte persoane interesate. 

- Continuare si modernizarea activitatii de decolmatari scurgeri pluviale inclusiv prin 
achizitionarea unei autovidanje mai performante dotata cu sistem de desfundare canale cu 
presiune de apa. 

    

XXI. MENŢINEREA CARACTERULUI SOCIAL AL TRANSPORTULUI PUBLIC DE 
CĂLĂTORI 

 Componenta socială ce caracterizează transportul public de călători este o preocupare de bază a 

Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele și al administraţiei locale, motiv pentru care se are în 
vedere:  

a) practicarea unui nivel de preţ al tichetelor de călătorie accesibil prin subvenţionarea diferenţei 
de tarif din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sacele;  

b) aprobarea  prin HCL a tichetelor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători, cum 

ar fi veteranii de război, persoanele cu handicap, pensionari, elevi, etc. și subvenţionarea lor din bugetul 
local sau de stat; 

 c) aprobarea tichetelor de călătorie cu reducere de preţ pentru alte categorii de călători, cum ar fi 

pensionari, studenţi, elevi, etc. și suportarea diferenţei de preţ din bugetul local. 
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 XXII. INVESTIŢII 

 Programul de investiţii trebuie să vizeze mai multe direcţii și anume: 

A. Serviciul Transport  

 - înlocuirea, modernizarea treptată și esalonată a parcului auto; 

 - modernizarea sistemului de eliberare, taxare si control a legitimatiilor de călătorie; 

- modernizarea staţiilor prin realizarea de staţii acoperite, spaţioase, curate și dotarea lor cu 
mijloace de informare a publicului călător; 

 - înlocuirea sistemului de dispecerizare si monitorizare a parcului auto cu un sistem de 
comunicaţii modern si fiabil;  

b. Compartiment Prestari Servicii 

-  Achizitionarea unei autovidanje mai performante 

-  Achizitionarea utilajelor pentru  reabilitare  si asfaltare drumuri. 

 

 Aceste investiţii au la bază următoarele cerinte:  

- atragerea de fonduri structurale; 

 - atragerea de fonduri nerambursabile; 

 - alocarea de fonduri din bugetul local; 

 - achizitionarea de mijloace de transport în sistem leasing sau rate;  

- obţinerea de credite;  

- identificarea de noi surse de venituri. 

 

 XXIII. CONCLUZII  

Prezentul Plan de Administrare al Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele  reprezintă 
un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a R.A.G.C.P.S.-Sacele, fiind ca atare un 

document de referinţă pentru toţi administratorii și managerii regiei, din momentul aprobării și aducerii 

acestuia la cunoștiinţa managerilor de nivel superior. 

 Transportul local de călători se încadrează în sfera mai largă a serviciilor publice de interes 
economic general pentru a cărei reglementare Comisia Comunităţii Europene a elaborat un nou concept 
materializat prin Carta Albă a Politicii de Transport în Europa. 
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 Serviciul de transport public de călători si compartimentul de Prestari Servicii va trebui sa se 
ralieze  Strategiei de modernizare si dezvoltare a serviciilor publice locale ale Municipiului Sacele care va 
avea la bază următoarele obiective fundamentale: 

 - realizarea indicatorilor de performanţă; 

 - creșterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor de transport 
public; 

 - coordonarea activităţii de sistematizare teritorială cu cea de planificare a transportului public de 
călători, în Municipiul Sacele;  

- asigurarea accesului, cât mai larg, al populaţiei la serviciul de transport public;  

- menţinerea unui echilibru între veniturile populaţiei și tariful călătoriei cu mijloace de transport 
în comun. 

- promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă si promovarea tehnologiilor nepoluante din 
domeniu, la un nivel european; 

- promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane calificate. 

- cresterea interoperabilitatii intre Regie si autoritatea administrativ - teritoriala, in speta Primaria 
Sacele.  

Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.P.S.-Sacele 

Presedinte Ing.Mormoloc Viorel 
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