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1. INTRODUCERE 
 

Societatea Salubris S.A. este o societate pe acțiuni, având drept unic acționar 

Municipiul Iași. Astfel, societatea este organizată și funcționează în baza Legii nr. 31/1991 

a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și sub guvernarea 

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

întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 

07.06.2019, Adunarea Generala a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de 

selecție a membrilor Consiliului de Administrație a numit pentru un mandat de 4 ani, un 

nou Consiliu de Administrație al Societății Salubris S.A. având următoarea componență:  

Neculau Catalin, Ciobanu Ioan, Vornicu Carmen Paula, Ionescu Marius, Nedelcu Nicoleta, 

Juravle Daniel, Sauciuc Claudiu Narcis. 

În ședința din data de 07.06.2019 a Consiliului de Administrație nou format, s-a 

procedat la alegerea președintelui consiliului din rândul membrilor neexecutivi. Alegerea 

președintelui s-a desfășurat prin procedura votului tuturor membrilor. La finalizarea 

procedurii de vot a fost desemnat președinte al Consiliului de Administrație domnul 

Ciobanu Ioan. 

În ședința Consiliului de Administrație din data de 07.06.2019 a fost delegată 

conducerea societății directorului general Catalin Neculau, care devine astfel administrator 

executiv. 

În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare 

și Remunerare și Comitetul de Audit. 

Având în vedere art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 Consiliul de 

Administrație al Societății Salubris S.A. a elaborat prezentul Plan de Administrare. 

Planul de Administrare elaborat pentru perioada mandatului Consiliului de 

Administrație, respectiv 2019 - 2023, are la bază viziunea managerială a membrilor 

acestuia asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Salubris S.A., fundamentată pe 

consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare inițiate de societate 

în ultimii ani, pornind de la premisa că numai prin fluxul permanent de capital vor putea fi 

oferite servicii de calitate pentru cetățenii Municipiului Iași și condiții de muncă decente 

pentru angajați. 

În același timp Planul de Administrare reflectă politica generală a Consiliului de 

Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății Salubris S.A în raport cu 

celelalte companii de profil similar din țară și de a continua să fie un factor de stabilitate 

pentru angajații săi și totodată pentru cetățeni/clienți. 
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Planul de Administrare are la bază principiile guvernanței corporative, care 

statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu 

principalele părți interesate.  

Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata 

mandatului, contribuie la îndeplinirea misiunii societății și este elaborat pe baza viziunii, 

valorilor și direcțiilor strategice ale societății, având ca scop principal atingerea obiectivelor 

și a criteriilor de performanță stabilite prin contractul de concesiune. 

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă 

față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, Societatea Salubris 

SA își propune creșterea calității serviciilor și găsirea de noi oportunități de dezvoltare 

sustenabilă. Pornind de la acest deziderat, Planul de Administrare stabilește direcțiile de 

dezvoltare ale societății, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii financiare și 

operaționale care se va integra în cadrul Planului de Management. 

Având în vedere performanțele și situația financiară a societății, Planul de 

Administrare pe perioada 2019 - 2023 cuprinde principalele direcții strategice de acțiune 

privind administrarea bazei de active, a resurselor și a proceselor operaționale în scopul 

realizării obiectivelor de performanță stabilite prin contractul de concesiune.  

Membrii Consiliului de Administrație intenționează ca pe durata mandatului 

pentru care au fost aleși, Societatea Salubris S.A. să fie tratată de către toți partenerii din 

mediul economic și social ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct 

de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate impuse de către 

Uniunea Europeană. 

Direcțiile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea 

de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere, activitatea de măturat stradal, 

întreținere a curățeniei pe străzi și trotuare, deszăpezit și împrăștiat material antiderapant pe 

trotuare și alei pietonale, activitatea de capturare, deparazitare, vaccinare și sterilizare a 

câinilor fără stăpân și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea 

competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al societății 

fiind acela al atragerii de noi resurse financiare și fonduri direcționate către modernizarea 

companiei, creând astfel noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de 

calitate pentru serviciile prestate. 

Având în vedere scopurile menționate anterior, Planul de Administrare devine 

document strategic al Societății Salubris S.A., care integrează atât principiile directoare 

privind administrarea societății în perioada 2019 - 2023, cât și obiectivele fundamentale, 

țintele de performanță și prioritățile strategice definite la nivelul aceluiași orizont 

calendaristic. 
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2. CADRUL LEGAL 

 

Cadrul legal după care funcționează societatea este dat în principal de: 

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

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță și a riscurilor asociate 

obiectivelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și 

nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a 

deșeurilor 2014-2020; 
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- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 

listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare a 

localităților; 

- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotarârea Consiliului Local nr. 239/24.06.2002 privind înființarea S.C. 

SALUBRIS S.A; 

- Hotarârea Consiliului Local nr. 491/2007 privind delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Salubris S.A, prin 

contract de concesiune, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotarârea Consiliului Local nr. 150/2012 privind prelungirea Contractului de 

concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului  

Iași nr. 90979/05.12.2007; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2015 privind aprobarea Regulamentului 

Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iași; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2018 privind aprobarea Regulamentului 

Serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al deșeurilor în 

județul Iași, revizuit; 

- Licența A.N.R.S.C. clasa 1 nr. 4366/21.08.2018 pentru serviciul public de 

salubrizare al localităților; 

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 47/ 02.03.2016 – în curs de revizuire; 

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 6/ 2011, revizuită la data de 16.04.2015; 
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3. PREZENTAREA SOCIETĂȚII 

 

Societatea Salubris S.A., persoana juridică română, cu capital social deținut 

integral de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Sos. Națională nr. 43 și este 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J22/836/2002, cod unic de înregistrare 

fiscală RO 14816433. 

Societatea Salubris S.A. a fost înființată în baza H.C.L. nr.239/2002, începând 

cu data de 24.06.2002 ca societate comercială prin reorganizarea Direcției de Salubritate. 

În baza H.C.L. nr.491/2007, gestiunea serviciului de salubrizare al Municipiului 

lași a fost delegată în mod direct Societății Salubris S.A, prin contractul de concesiune prin 

încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului lași nr. 

90979/05.12.2007, pentru o perioadă de 10 ani, în conformitate cu Legea nr.101/2006 

privind serviciul de salubrizare al localităților, contract a cărui perioadă a fost prelungită 

pentru încă 5 ani, până în anul 2022, prin act adițional încheiat în baza H.C.L. nr. 

150/2012. 

Potrivit Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1), serviciul public de salubrizare a 

localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară 

sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. 

Societatea Salubris S.A. este operator licențiat în domeniul serviciilor publice de 

salubrizare prin ordin emis de către Autoritatea Naționala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice și a licenței nr.4366/21.08.2018. 

 

3.1. Obiect de activitate 

 

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie activitatea de colectare a 

deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, care constă în colectarea deșeurilor solide 

nepericuloase, respectiv colectarea deșeurilor din gospodării și întreprinderi, ce include 

colectarea materialelor reciclabile și colectarea deșeurilor provenite din activități de 

construcții și demolări. 

Principalele activități ale societății constau în: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al 

deșeurilor similare provenite din activitatea agenților economici, din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat; 

- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 
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- organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a 

deșeurilor; 

- sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal și a 

rigolelor, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț; 

- administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; 

- dezinsecția, dezinfecția și deratizarea. 

Alte activități desfășurate:  

- activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân ; 

- activitatea de întreținere și reparare a utilajelor din dotare; 

- confecționarea de containere metalice; 

- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

- comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 

- activități de vidanjare; 

- realizare de compost din deșeuri organice; 

- transporturi rutiere de mărfuri; 

- activitatea de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice (ITP).  

Societatea Salubris S.A. asigură permanent curățarea căilor publice pe bază de 

grafice și programe zilnice de lucru, această activitate constând în măturarea manuală și 

mecanizată. În perioada de iarnă se efectuează curățarea permanentă și transportul 

zăpezii de pe căile pietonale prin lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, a gheții și de 

combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale în condiții de siguranță. 

 

3.2 Puncte de lucru 

 

Iaşi, D.N. Iaşi – Albiţa km. 1,2 – colectare deşeuri nepericuloase; colectare 

deşeuri periculoase; depozitări deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile 

sortate; comertul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 

Iaşi, D.N. Iaşi – Albiţa km. 1,2 – canisă adăpost pentru animale; 

Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 76 – atelier mecanic, depozitări (uleiuri, combustibil); 

confecţie containere metalice, activităţi de testare şi analize tehnice-statie ITP. 

Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 4, incinta punct termic PT4 Socola – 

colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr. 56, incinta punct termic PT6 Gara – 

colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
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Iasi, bdul Dimitrie Cantemir, nr. 11, incinta punct termic PT11 D. Cantemir, 

– colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

Loc. Tutora, com. Tutora, jud. Iaşi, – Depozit nou ecologic Tutora, unde se 

vor desfasura urmatoarele activitati: colectare deşeuri nepericuloase, depozitări deşeuri 

nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comertul cu ridicata al 

deşeurilor şi resturilor, tratare şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 

Loc. Podu Iloaiei, str. Națională, nr. 59 (incinta Bibliotecii Orasenești), jud. 

Iaşi, unde se vor desfăşura activitati de  colectare a deşeurilor nepericuloase si recuperare 

a materialelor reciclabile sortate; 

Iasi, str. Gradinari, nr. 26, jud. Iasi, unde se vor desfăşura urmatoarele 

activitati: colectarea deşeurilor nepericuloase si colectarea deşeurilor periculoase, 

recuperarea materialelor reciclabile sortate. 

 

3.3. Structura de administrare  

 

Societatea Salubris SA este administrată în sistem unitar de către Consiliul de 

Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea 

Generală a Acționarilor și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

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

aprobata prin legea nr. 111/2016 , cu modificările si completările ulterioare şi cu 

respectarea prevederilor H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. 

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, membrii Consiliului de Administrație sunt 

numiți pentru un mandat de cel mult 4 ani. 

Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Majoritatea membrilor 

Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Cel 

puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și 

experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. 

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor 

categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau 

instituții publice. 

Procesul de luare a deciziilor este o responsabilitate colectivă a Consiliului de 

Administrație, care, ca regulă, va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în 

exercitarea competențelor sale. 
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Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: 

1. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 

2. stabilirea politicilor contabile şi de control financiar şi aprobarea planificării 

financiare; 

3. aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi. 

4. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 

5. supravegherea activităţii directorilor; 

6. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi 

implementarea hotărârilor acesteia; 

7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, 

potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă. 

8. atribuţii primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării 

Generale a Acţionarilor. 

9. supune anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de 60 de 

zile de la încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la 

activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, 

precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe 

anul în curs; 

 

3.4. Modul de desfășurare al activității societății 

 

3.4.1. Precolectarea, colectarea, transportul reziduurilor solide 

S.C. Salubris S.A colectează deșeuri menajere și asimilabile cu acestea de la 

populație (asociații de locatari/proprietari, populație neasociată blocuri, populație 

neasociată case), agenți economici și instituții publice, în total deservind un număr de cca. 

89.000 clienți. 

Sistemul de colectare constă în: 

- colectarea ermetică a deșeurilor cu ajutorul autogunoierelor compactoare de 

diferite capacități; 

- colectarea prin schimb de recipiente, cu ajutorul autocontainerelor. 

Societatea Salubris S.A. colectează și transportă la solicitarea persoanelor 

fizice și juridice, pe baza unei comenzi și alte tipuri de deșeuri cum ar fi: 

- deșeuri provenite din demolări; 

- deșeuri agricole provenite de la unități agricole sau zootehnice; 

- crengi rezultate din tăierea și curățarea copacilor. 

../../../../../Salubris/CONSILIUL%20LOCAL/2007/decembrie/00092148.htm
http://salubris.ro/headline/precolectarea-colectarea-transportul-reziduurilor-solide/


Acest document constituie proprietatea materiala si intelectuala exclusivă a Salubris S.A. 

 Este interzisă reproducerea prin orice mijloace, si distribuirea integrala sau partiala a documentului, 
 in conformitate cu Legea nr. 8/ 1996 actualizata 

Pag. 11 / 37 

Societatea Salubris S.A. își desfășoară activitatea de transport a deșeurilor 

urbane cu personal adecvat și mijloace de transport specializate (autogunoiere 

compactoare, autospeciale cu containere, încărcătoare frontale, autobasculante și alte 

utilaje), în condițiile de protejare a mediului și a sănătății publice, cu respectarea graficelor 

de lucru stabilite și cerințele clienților. 

În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare 

amenajate sunt dotate cu recipiente și containere de colectare inscripționate cu denumirea 

deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin 

aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi 

apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind 

stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în 

scopul aplicării colectării selective.  

Toate punctele de colectare a deşeurilor din Municipiul Iaşi sunt dotate cu 

unităţi de înmagazinare  pentru colectare separată astfel: culoare galbenă – deșeuri din 

plastic și metal, culoare albastră – deșeuri din hârtie și carton, culoare verde – deșeuri din 

sticlă, culoare maro – biodeșeuri, culoare negru - deseurile mixte (menajere). 

În zonele de case colectarea separată se face în pubele negre pentru deșeuri 

mixte si maro pentru deseuri reciclabile în amestec. 

 

3.4.2. Măturatul și spălatul căilor publice 

 

Societatea Salubris S.A. asigură permanent salubrizarea căilor publice pe bază 

de grafice și programe zilnice de lucru, această activitate constând în: 

- măturarea manuală a unei suprafețe de cca. 510.000.000 mp trotuare și 

carosabil; 

- stropitul și/sau spălatul carosabilului și căilor pietonale;  

- evacuarea conținutului coșurilor stradale. 

Toată această activitate desfășurată pe domeniul public este permanent 

monitorizată de reprezentanții autorizați ai Primăriei Municipiului Iași. 

 

3.4.3. Depozitarea deșeurilor solide 

 

În vederea încadrării în termenele prevăzute de OUG 195/ 2005, H.G. 349/ 

2005 și a Directivelor Europene privind ecologizarea depozitelor de deșeuri și de evitare a 

declanșării procedurii de infrigement, s-au făcut eforturi consistente pentru finalizarea 

proiectului „Sistemului integrat de management al deșeurilor”.  

../../marin/Users/marinel.anusca/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133292/00089637.htm
../../marin/Users/marinel.anusca/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133292/00089638.htm
http://salubris.ro/headline/servicii-prestate-de-salubris-sa-iasi/
http://salubris.ro/headline/depozitarea-deseurilor-solide/
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Astfel, în prezent, pe raza Municipiului Iași această activitate se desfășoară în 

conformitate cu legislația în domeniu, date fiind următoarele: 

- sistarea depozitării la data de 16.07.2009 în cadrul depozitului neconform de 

deșeuri solide urbane Tomești; 

- deschiderea și darea în folosință la data de 16.07.2009 a depozitului ecologic 

de la Țuțora – Celula 1 – Subcompartiment 1, în baza procesului verbal de predare-primire 

nr. 6920/15.07.2009. După această dată, depozitarea se face la depozitul ecologic 

Țuțora. În prezent, depozitarea deșeurilor se face în Celula 1 subcompartimentul 1 și 2. 

 

3.4.4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile pietonale 

 

Această activitate constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a 

zăpezii, a gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale în 

condiții de siguranță, pe o suprafață medie de cca. 4.590.000 mp anual, în funcţie de 

cantitatea de precipitaţii. 

Societatea Salubris S.A. asigură această activitate atât cu personal uman cât și 

mecanizat. 

Totodată, Societatea Salubris S.A. amplasează pe perioada iernii în Municipiul 

Iași containere cu material antiderapant (nisip-cuarț, componentă anorganică de scădere a 

timpului de înghețare, agent dispersie și sare gemă tratată cu antiaglomerant). 

Ca și celelalte activități desfășurate pe domeniul public și această activitate de 

îndepărtare a zăpezii, a gheții și de combatere a poleiului este permanent monitorizată de 

reprezentanții autorizați ai Primăriei Municipiului Iași. 

 

3.4.5. Gestionarea câinilor fără stăpân 

 

Societatea Salubris S.A. desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără 

stăpân în conformitate cu legislația în vigoare în domeniu.  

Dat fiind interesul autorităților locale de a îmbunătăți condițiile de cazare și 

tratare a câinilor fără stăpân, în luna martie 2014 a fost dat în folosință adăpostul pentru 

animale Tomești – amplasament proiectat și executat de specialiști în domeniu, în 

conformitate cu toate cerințele legale. 

Personalul medical și auxiliar care lucrează la adăpostul pentru animale 

Tomești este instruit corespunzător și își desfășoară activitatea de tratare medicală, 

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

câinilor fără stăpân. 

 

http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://salubris.ro/servicii/activitatea-de-gestionare-a-cainilor-fara-stapan-sau-abandonati/
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3.5. Informații financiare 

 

Societatea înregistrează un capital social subscris și vărsat în sumă de 3.052.490 lei, 

divizat in 305.249 acțiuni, la o valoare nominala de 10 lei fiecare, acțiunile fiind nominative. 

Capitalul social este format din 939.010 lei aport in natura, 100 lei aport in 

numerar si 2.113.380 lei prin incorporarea beneficiilor pentru anii 2002 – 2008. 

Evidența contabilă este ținută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale 

în vigoare. 

Rezultatele economico – financiare realizate de S.C. SALUBRIS S.A.  în anul 

2018, anterior numirii Consiliului de Administratie in actuala componenta: 

 

Denumire indicatori BVC Realizări 

    I Venituri  totale 70.798.000 73.202.862 

I

I Cheltuieli totale 66.645.000 66.483.046 

I

II Profit brut 4.153.000 6.719.816 

I

V Impozit pe profit 664.480 471.766 

V Rezultatul net 3.488.520 6.248.050 

V

I Productivitatea muncii (lei pers/an) 95.504 101.155 

 

In anul 2018, societatea a înregistrat o cifră de afaceri în sumă de 70.907.533 lei. 
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4. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 
 

 4.1. Factori politico-legislativi 

 

Mediul politic constituie un factor de influență important asupra activității S.C. 

Salubris S.A., având în vedere faptul că unicul acționar al societății este Municipiul Iași. 

Factorii de influență politico - legislativi se referă la toate acele acțiuni întreprinse de 

Guvernul României, de instituțiile aflate în subordinea acestuia, în principal de Consiliul 

Local ca reprezentant al Municipiului Iași, precum și de autoritățile de la nivel local și 

județean, acțiuni care pot influența mediul de afaceri și implicit evoluția generală a 

societății. Reglementările care au impact asupra mediului de afaceri includ legislația, 

politicile fiscale, normele de mediu, politicile de infrastructură și dezvoltare etc. 

Factorii politico-legislativi influențează societatea atât în mod pozitiv, cât și în 

mod negativ. 

Influența pozitivă asupra activității societății constă în aceea că unicul acționar 

este reprezentat de un organism colectiv cu putere decizională la nivel local, nivel la care 

societatea își desfășoară activitatea. Orice societate ce întreprinde activități în sectorul 

public este influențată în mod direct de deciziile legislative, serviciile publice constituind un 

punct de interes major în activitatea autorităților locale ca urmare a interesului mărit a 

cetățenilor față de acest aspect al vieții sociale. 

Factorii politici pot influența și în mod negativ activitatea societății, având în 

vedere repetatele schimbări de ordin legislativ. 

 

4.2 Factori locali 

 

Factorii locali pot influența în mod negativ activitatea societății, având în vedere 

unele aspecte de tip comportamental la nivel general sau individual a unor categorii ale 

populației.  

Aceștia sunt: 

- lipsa unei educații corespunzătoare la nivel de ansamblu a populației privind 

colectarea selectivă la sursă a deșeurilor reciclabile. 

- furtul deșeurilor reciclabile din unitățile de înmagazinare de pe domeniul public 

a deșeurilor reciclabile, fenomen încurajat de unii agenți economici care desfășoară 

activități de colectare a deșeurilor reciclabile fără să dețină autorizațiile prevăzute de lege. 

- distrugerea eurocontainerelor, prin incendiere, de către persoane fără adăpost 

și imposibilitatea acoperirii prejudiciului creat prin distrugerea acestora. 
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- depunerea necontrolată de deșeuri menajere și din construcții în zonele 

periferice. 

- igiena urbană precară, în zonele de blocuri cu confort scăzut, locuite de o 

populație în majoritate săracă. 
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5. PRINCIPII DIRECTOARE 
 

5.1. Misiune 

 

Misiunea Salubris S.A. este de a asigura servicii moderne și performante de 

salubrizare a localităților, care să contribuie la eforturile comunității de dezvoltare 

economico-socială durabilă și de protejare a mediului în condiții nediscriminatorii de acces 

pentru toți utilizatorii la serviciile publice de salubritate. 

Echipa managerială își asumă această misiune și o duce la îndeplinire 

implicându-se în planificarea, organizarea, coordonarea și controlarea activității din 

organizație – toate acestea în baza legislației în vigoare, a solicitărilor Consiliului de 

administrație și A.G.A., precum și a regulamentului intern și procedurilor sistemului de 

management integrat implementat. 

 

5.2. Viziune 

 

Este aspirația și angajamentul societății pe termen mediu și lung de a-și 

îndeplini în mod exemplar și responsabil misiunea de serviciu public, având la bază un 

sistem modern și eficient de management orientat în sensul răspunderii sociale față de 

comunitate și a protecției mediului, susținerea interesului public în formularea și 

implementarea strategiilor și politicilor aferente, având în vedere aspirația de operator 

regional. 

Viziunea ca mesaj către clienți se referă la servicii performante și de calitate în 

condiții nediscriminatorii și transparente pentru toți utilizatorii. 

Viziunea ca mesaj către acționari are în vedere o companie performantă, 

orientată spre creșterea continuă a plusvalorii, cu afaceri predictibile și profitabile. 

Viziunea ca mesaj către salariați are în vedere un mediu de muncă atractiv, 

stabil și motivant, sigur și sănătos cu respectarea reglementarilor in vigoare. 

 Angajament continuu către excelența profesională și realizarea la nivelul 

întregii companii a unei culturi a performanței bazate pe proceduri, recunoașterea 

contribuției individuale și de echipă pentru susținerea capacității companiei de a furniza 

expertiză tehnică și performantă la cel mai înalt nivel între companiile de utilitate publică în 

România.  
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5.3. Relația cu acționarii și părțile interesate  

 

În desfășurarea activităților sale, societatea generează și afectează interese ce 

se prezintă în forme diverse în funcție de părțile interesate. 

Cadrul optim pentru îndeplinirea misiunii societății și atingerea obiectivelor sale, 

se bazează pe respectarea intereselor acționarilor și a tuturor părților implicate în 

activitatea societății. 

În acest sens și în concordanță cu valorile promovate, se definește mai jos un 

set de linii directoare, care ghidează societatea în creșterea valorii adăugate și 

consolidarea încrederii în relația cu părțile interesate. 

Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A. își propune ca relația cu 

acționariatul să fie caracterizată de transparență, comunicare și colaborare. Astfel, actualul 

consiliu își ia angajamentul ca semestrial să înainteze Adunării Generale a Acționarilor un 

raport de activitate al administratorilor societății prin intermediul căruia acționarii pot 

monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin prezentul plan, parcursul 

economic al societății, calitatea serviciilor prestate precum și alte aspecte de interes 

pentru aceștia. 

De asemenea, actualul Consiliu de Administrație își propune ca relația cu 

acționarii societății să fie fundamentată pe principiul bunei credințe fapt ce va genera o 

colaborare și un sprijin reciproc benefic pentru dezvoltarea durabilă a societății. 

Mai mult, prin prezentul plan ne angajăm să furnizăm tuturor părților interesate 

informațiile specifice, de interes general, complete și corecte cu privire la situația 

financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale 

societății și la strategia acesteia. 

În relația cu beneficiarii, Societatea Salubris SA are în vedere prestarea de 

servicii de salubritate performante prin următoarele măsuri: 

- asigurarea accesului la servicii de salubritate, în condiții nediscriminatorii și 

transparente pentru toți beneficiarii, cu respectarea legislației primare, secundare și a 

normelor și performanțelor tehnice în vigoare, la tarife accesibile; 

- dezvoltarea capacităților de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile; 

- preocuparea pentru scăderea permanentă a costurilor prin promovarea 

investițiilor în tehnologii moderne, a mentenanței predictive și prin politica de dezvoltare 

profesională a angajaților. 
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În relația cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., Societatea Salubris SA își propune: 

- să îndeplinească obligațiile ce derivă din condițiile licenței clasa 1 pentru 

salubrizarea localităților. 

- să respecte reglementările în vigoare.  

- să respecte standardele de calitate și performanță pentru serviciile prestate. 

- să asigure transparența informațiilor cu privire la monitorizarea activităților 

desfășurate. 

În relația cu autoritățile locale, Societatea Salubris SA va fi preocupată de: 

- respectarea prevederilor legislative; 

- implicarea în modificarea/armonizarea legislației; 

- participarea activă la elaborarea strategiilor în domeniul managementului 

integrat al deșeurilor în Municipiului Iași;  

- îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune.  

- comunicarea promptă și eficientă pe linie ierarhică și operativă, în condiții de 

transparență cu Autoritățile Administrației Publice Locale.  

În relația cu angajații societății, Societatea Salubris SA  își propune ca aceasta 

să fie una bazată pe sprijin și respect reciproc. 

Totodată, în măsura în care situația financiară a societății ne va permite acest 

lucru, dorim să adoptăm o strategie de motivare prin forma de salarizare astfel încât 

aceștia să-și execute sarcinile și atribuțiile de serviciu specificate în fișa postului la un nivel 

de eficiență ridicat. 

Relația cu consumatorii va avea la bază următoarele linii directoare: 

      -    preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al 

populației; 

- monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu consumatorii, în 

vederea sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății; 

- urmărirea asigurării continuității serviciului, atât către agenții economici cât și 

către populație; 

- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare 

categorie de clienți în parte; 

- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și asigurarea 

condițiilor necesare colectării selective a deșeurilor; 

- elaborarea unei politici integrate de atragere de noi abonați - în special cei 

care nu au contracte încheiate până acum. 

- creșterea gradului de încasare, respectiv recuperare a creanțelor. 
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La nivelul relației cu partenerii contractuali societatea va urmări respectarea 

cadrului legal în derularea procedurilor de achiziție publică, fundamentarea parteneriatelor 

pe corectitudine, respect și exigență profesională, respectarea termenilor contractuali, 

colaborare transparentă bazată pe etică în afaceri. 

 

5.4. Plan de lucru al Consiliului de Administrație și al Comitetelor 

Consultative 

 

5.4.1. Planul propriu de lucru al Consiliului de Administrație 

 

Planul propriu de lucru al Consiliului de Administrație în ansamblul său cuprinde: 

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; 

- urmărirea execuției planului de administrare, a modului de îndeplinire a 

indicatorilor de performanță; 

- asumarea responsabilității pentru eficacitatea S.M.I.; 

- comunicarea importanței unui S.M.I. eficace și a conformării cu cerințele 

standardelor de referință; 

- promovarea abordării pe bază de proces și a gândirii pe bază pe risc; 

- determinarea, înțelegerea și îndeplinirea în mod consecvent a cerințelor 

clienților, a cerințelor legale și de reglementare aplicabile, precum și îndeplinirea 

obligațiilor de conformare în domeniul mediului, sănătății și securității în muncă; 

- determinarea și tratarea riscurilor și oportunităților care pot influența 

conformitatea serviciilor și capabilitatea de creștere a satisfacției clienților; 

- respectarea prevederilor legale din OUG nr. 109/2011; 

- analiza lunară a îndeplinirii indicatorilor de performanță de către directorii 

societății; 

- pregătirea și susținerea rapoartelor periodice prevăzute de lege în fața 

Adunării Generale a Acționarilor; 

- pregătirea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor; 

- avizarea sau aprobarea după caz, conform prevederilor Actului Constitutiv, a 

materialelor pregătite de societate și avizate de Directorul General care intră pe ordinea de 

zi a Consiliului de Administrație. 
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5.4.2 Planul propriu de lucru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

 

5.4.2.1. Componență şi Obiectiv 

 

Comitetul de nominalizare şi remunerare este format din 3 administratori 

neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii comitetului de nominalizare şi remunerare este 

independent. 

Comitetul de nominalizare şi remunerare va decide cu majoritatea voturilor 

membrilor sai. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asista Consiliul de Administrație în 

îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de 

nominalizare (recrutare și selecție) și remunerare a administratorilor și directorilor. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este însărcinat cu desfășurarea 

activităților specifice, precum și de analize, verificări și investigații și cu elaborarea de 

recomandări, înaintând Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra 

activității sale. 

 

5.4.2.2.Întrunirile 

 

Comitetul de nominalizare şi remunerare se întruneste de câte ori este necesar, dar 

cel puţin de două ori pe an, când va analiza rezultatele semestriale şi anuale şi 

prezentarea acestora către consiliul de administraţie şi în adunarea generală a 

acţionarilor. 

5.4.2.3.Atribuții și competențe 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare decide cu majoritatea voturilor membrilor 

săi. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are, următoarele atribuții: 

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori; 

2.  elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a 

candidaților pentru funcțiile de director;  

3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor; 

4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, comitetul 

de nominalizare poate fi asistat de un expert independent; 

5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației 

administratorilor; 
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6.  recomanda Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea 

posturilor vacante de administrator; 

7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje 

acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.  

Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor și cuprinde cel puțin 

informații privind: 

a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și 

componentei fixe; 

b)criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a 

remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; 

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

nebănești; 

d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

e)informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, 

cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 

 

5.4.2.4.Responsabilități de raportare 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va analiza rezultatele semestriale şi 

anuale şi va raporta către Consiliul de Administrație. 

 

5.4.3 Planul propriu de lucru al Comitetului de Audit 

 

5.4.3.1. Componență şi Obiectiv 

 

Comitetul de Audit cuprinde trei membri ai Consiliului de Administrație, care 

sunt administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului consultativ de audit 

trebuie să aibă experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar.  

Comitetul de Audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea 

responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, 

raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul 

organizațional de monitorizare a conformității cu legile. 

Comitetul de Audit este însărcinat cu desfășurarea de analize, verificări și 

investigații și cu elaborarea de recomandări, înaintând Consiliului de Administrație în mod 

regulat rapoarte asupra activității sale, pentru asigurarea unui standard ridicat de calitate a 

misiunilor încredințate. 
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Comitetul de audit este însărcinat cu analiza caracterului legal și a eficienței 

activității de auditare. 

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

Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

5.4.3.2. Autoritate 

 

Comitetul de Audit deține autoritatea de a conduce sau autoriza activități de 

control, verificare și investigații referitoare la orice aspect circumscris orizontului său de 

responsabilitate. El este împuternicit: 

- să solicite auditorilor externi sau interni, specialiștilor sau altor persoane 

sfaturi sau asistență pentru conducerea unei activități de control, verificare și investigație; 

- să solicite orice informații ce îi sunt necesare de la angajați, sau de la terțe 

părți implicate; 

- să organizeze întâlniri cu managerii din companie, auditorii interni și externi, 

în funcție de situație. 

 

5.4.3.3. Componență 

 

Comitetul de Audit cuprinde trei membri ai Consiliului de Administrație, care 

sunt administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului consultativ de audit 

trebuie să aibă experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar.  

 

5.4.3.4. Întrunire 

 

Comitetul de Audit se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două 

ori pe an, când va analiza rezultatele semestriale și anuale și prezentarea acestora către 

Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor. 

Comitetul de Audit poate invita conducătorii departamentelor de audit intern și 

control intern, auditori sau alte persoane pentru a participa la întâlniri dacă este necesar. 
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5.4.3.5. Atribuții și competențe 

 

Comitetul de Audit are următoarele atribuții: 

a. monitorizează procesul de raportare financiară; 

b. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după 

caz și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale; 

c. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate; 

d. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de 

audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate. 

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege Comitetul de Audit: 

1. avizează rapoartele financiare; 

2. avizează planul si rapoartele de audit; 

3. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor   

financiare anuale consolidate; 

4. întocmește rapoarte către Consiliul de Administrație despre activitățile  

Comitetului, aspecte și recomandări asociate. 

5. întocmește rapoarte anuale către Adunarea Generala a Acționarilor privind 

activitatea comitetului de audit. 

6. avizează orice alte rapoarte pe care le emite compania care sunt legate de 

responsabilitățile Comitetului. 

 

5.4.3.6. Responsabilități de raportare 

 

- Va raporta periodic către Consiliul de Administrație despre activitățile 

Comitetului, aspecte și recomandări asociate. 

- Va raporta anual către Adunarea Generala a Acționarilor, responsabilitățile 

acestuia și cum au fost ele îndeplinite și alte informații pretinse prin lege. 

- Analizele, verificările, investigațiile și recomandările se vor constitui în 

rapoarte scrise ce vor fi prezentate Consiliului de Administrație. 
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5.4.5. Atributiile ce au fost delegate de catre Consiliul de Administratie  

 

Directorului General sunt urmatoarele: 

1. Conducerea nemijlocită și efectivă a întregii activități a societății; 

2. Organizarea și controlul pentru asigurarea integrității gestiunii societății; 

3. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar; 

4. Supravegherea activității personalului de conducere și angajaților societății; 

5. Conceperea și aplicarea strategiilor și/sau politicilor de dezvoltare a 

societății; 

6. Stabilirea structurii organizatorice a societății; 

7. Angajarea și concedierea personalului salariat, cu respectarea prevederilor 

legislației muncii și a Contractului Colectiv de Muncă; 

8. Stabilirea drepturilor salariale ale salariaților și ale persoanelor cu funcții de 

conducere din cadrul societății; 

9. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă si stabilitea îndatoririlor și 

drepturilor personalului pe compartimente, precum și nivelul de salarizare; 

10. Reprezentarea Societății în relațiile cu terții - persoane fizice sau juridice, 

încheierea actelor juridice în numele și pe seama societății conform legii; 
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6. ANALIZA STRATEGICĂ A SOCIETĂȚII 

  

6.1. Strategia locala privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu 
si lung a serviciului de salubrizare si de gestionare a deșeurilor in Municipiul lasi 

 

 Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a 

serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor în Municipiul lași are drept scop 

conformarea Municipiului lași la cerințele legale referitoare la salubrizarea domeniului 

public și la gestionarea deșeurilor municipale și asimilabile generate în mediul urban. 

Prin strategia locală se dorește stabilirea politicii și obiectivelor strategice în 

domeniul salubrizării domeniului public, gestionării deșeurilor pe termen mediu, în scopul 

asigurării cadrului pentru crearea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul 

municipiului, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor legislative și a celor 

prevăzute în planurile de nivel superior: național, regional și județean. 

Luând în considerare aceste aspecte propunem: 

✓ prioritizarea eforturilor în domeniul salubrizării domeniului public și gestionării 

deșeurilor în concordanță cu ierarhia deșeurilor: prevenirea, reutilizarea, reciclarea, 

operațiuni de valorificare; 

✓ dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri și 

reutilizarea lor, promovând utilizarea durabilă a resurselor; 

✓ promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje, precum și a celorlalte 

categorii de deșeuri; 

✓ reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate; 

Deșeurile care fac obiectul strategiei locale cu privire la dezvoltarea și 

funcționarea pe termen lung a serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor, 

conform „Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a 

deșeurilor" aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.951/2007, 

sunt deșeurile municipale nepericuloase: deșeurile menajere și asimilabile din comerț, 

industrie și instituții, la care se adaugă alte fluxuri speciale de deșeuri: deșeurile de 

ambalaje, deșeurile din construcții și demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate 

orășenești etc. 
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Prin strategia locală se urmărește: 

- Schimbarea mentalității privind colectarea deșeurilor în fiecare gospodărie, 

prin implicarea populației în respectarea reglementărilor și cerințelor legale privind 

colectarea, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor; 

- Îmbunătățirea infrastructurii în vederea gestionării integrate a deșeurilor, care 

va asigura un nivel corespunzător de protecție a mediului și a sănătății populației. 

Precolectarea diferențiată la punctele de colectare și activitățile de reciclare a 

deșeurilor de ambalaje, vizează următoarele aspecte: 

- Eliminarea deșeurilor de către generatori pe fracții reciclabile (hârtie, carton, 

sticlă, metale, plastic) în containere speciale, preluarea și transportul acestora selectiv 

care va schimba nu doar practica populației privind deșeurile, ci și adoptarea unui 

comportament ecocivic conștient; 

- Populația va trebui să fie informată și să se conformeze noilor practici, chiar 

dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei; 

- Prin acțiuni de educare, cetățenii municipiului vor fi informați asupra 

practicilor legate de colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, punându-se accent pe 

implicarea activă a acestora. 

În sensul celor menționate se vor continua și intensifica: 

✓ consultările publice; 

✓ extinderea colaborării cu instituții publice de învățământ, organizații 

neguvernamentale dedicate și societatea civilă prin implicare în activități specifice, 

concursuri, spectacole tematice etc. 

Principii care stau la baza organizării și funcționării serviciului public de 

salubrizare: 

Serviciul public va funcționa și va fi organizat pe baza următoarelor principii: 

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate; 

- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de salubritate; 

- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali; 

- dezvoltarea durabilă; 

- prevenirea generării deșeurilor; 

- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor Municipiului lași. 
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Obiective urmărite: 

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației; 

- susținerea dezvoltării economico-sociale a localității; 

- promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate; 

- stimularea mecanismelor economiei de piață; 

- dezvoltarea durabilă a serviciului de salubritate; 

- gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, 

competitivitate și eficiență; 

- promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de 

salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuala a investițiilor; 

- protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației; 

- consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii 

politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu; 

- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea 

serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 

- informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a 

serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale; 

- respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la 

salubritate; 

- identificarea soluțiilor durabile din punct de vedere economic și ecologic, 

adaptate la condițiile specifice în vederea atingerii țintelor locale de gestionare a 

deșeurilor; 

- stabilirea deciziilor optime de planificare privind reducerea, reutilizarea, 

reciclarea și eliminarea deșeurilor; 

- informarea, conștientizarea și responsabilizarea publicului în legătură cu 

problemele de mediu. 

Obiective și criterii de performanță 

- Indeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurarilor sociale de 

stat și fonduri speciale; 

- Indeplinirea obligațiilor către Bugetul local cuprins în Contractul de Delegare; 

- Asigurare profit dezvoltare; 

- Realizare plan investitii; 

- Asigurarea calității serviciilor ; 

- Asigurarea satisfacţiei clienţilor; 

- Revizuirea, evaluarea şi raportarea performanţei directorului; 

- Stabilirea şi respectarea politicilor de transparenţă şi comunicare; 
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Alaturi de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de 

performanta in masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale societății, după 

cum urmează: 

• Cifra de afaceri; 

• Productivitatea  muncii (Productie  valorica facturata/nr. mediu de salariati) ; 

• Gradul de încasare; 

• Soluționarea cererilor clienților. 

In ceea ce privește indicatorii cheie de performanță, acestia au fost stabiliți în 

conformitate cu legislatia în vigoare, pe 4 categorii: 

- I.C.P. Financiari, 

- I.C.P. Operationali, 

- I.C.P. Orientati catre servicii publice,  

- I.C.P. Responsabilitati specifice activitati de guvernanta corporativa. 

Principiile directoare privind administrarea Societății, obiectivele fundamentale, 

țintele de performanță și prioritațile strategice prevazute in Planul de Administrare, se 

constituie în standarde de performanța obligatorii pentru membrii consiliului de 

administrație, reprezentand parte a politicilor de dezvoltare a Societății. 

Planul de administrare vizează consolidarea societății și păstrarea 

competitivității în ceea ce privește calitatea serviciilor de salubrizare, performanțele 

financiare și nivelul investițional. 

Planul de administrare se va interpreta in corelare cu prevederile legislative 

aplicabile domeniului de activitate al societății, cu prevederile Contractului de concesiune a 

serviciului si cu Scrisoarea de Așteptari. 
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OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - COMPONENTA VARIABILA - ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI Societatea SALUBRIS 

Nr. 

crt. 

T

i

p 

Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

1 

F
IN

A
N

C
IA

R
I 

Încadrarea în nivelul 

cheltuielilor bugetate 

pentru asigurarea 

serviciilor prestate cu 

costuri favorabile 

consumatorului 

Cheltuieli totale 

 

 5 % 
[0,9-

1,1] 
[0,9-1,1] [0,9-1,1] [0,9-1,1] Costuri 

2 
Indeplinirea datoriilor 

financiare pe termen scurt 

Rata lichiditatii 

imediate  
 10 % ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 Datorie 

3 
Realizarea planului de 

investitii 

Gradul de realizare a 

investitiilor  
% 5 % ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 Investitii 

4 

O
P

E
R

A
T

IO
N

A
L

I 

Asigurarea calitatii 

serviciilor 

Cantitatea de deseuri 

reciclabile 

municipale colectate 

separat (Qrec.col.), 

raportat la cantitatea 

totala de deseuri 

menajere, similare si 

din piete, generate si 

colectate (Qtot.col.) 

 

% 3% 
≥ 

13,2 
≥ 16,5 ≥ 19,8 ≥ 23,1  

5 

Suprafata urbana 

salubrizata 

mecanizat cu masini 

si echipamente 

specializate (Smec.), 

raportat la suprafata 

urbana totala 

salubrizata (Stot.) 

 

  

% 3 % ≥ 11 ≥ 12 ≥ 13 ≥ 14  

6 
Dezvoltarea capacității 

angajaților 

Instruirea periodica a 

salariaților 
  % 3 % ≥ 90 ≥ 90,5 ≥ 91 ≥ 92  

7 

S
P

E
C

IF
IC

I 

Asigurarea satisfactiei 

clientilor 

Ponderea 

reclamatiilor scrise 

justificate rezolvate 

(Rjust.) in numarul 

total de clienti 

(Nr.clienti) 

 

% 6 % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1  

8 

G
U

V
E

R
N

A
N

T
A

 C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 

Raportarea la timp a 

indicatorilor de 

performanță 

Raportarea 

indicatorilor de 

performanta ai 

Consiliului de 

Administratie 

Raportarea semestrială a 

situatiei indicatorilor de 

performanță financiari si 

nefinanciari ai Consiliului de 

Administratie si transmiterea 

către structura de guvernanță 

% 25 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 

100% 

NU = 0 % 

9 

Respectarea politicilor de 

transparenta și 

comunicare 

Informare publica 

Publicarea pe pagina web a 

societatii a: Hotararilor AGA, 

Rapoartelor C.A., Situaţiilor 

financiare anuale si raportarile 

contabile semestriale, 

Raportului anual de audit 

extern. 

% 10 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 

100% 

 NU = 0 % 

10 
Indeplinirea obligatiilor 

de raportare 

Aprobarea 

rapoartelor 

Consiliului in AGA 

si prezentarea lor 

structurii de 

guvernanta 

Raport semestrial privind 

activitatea de administrare 

conform art.55 alin.(1); Raport 

anual privind activitatea 

întreprinderilor publice 

conform art.56; Raport anual al 

Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare privind 

remunerația CA și directorilor 

conform art.55 alin.(2). 

% 30 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 

100% 

 NU = 0 % 

Total pondere % 100 
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OBIECTIVE SI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - COMPONENTA VARIABILA - ADMINISTRATORI EXECUTIVI Societatea SALUBRIS 

Nr. 

crt. 

T

ip 
Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

1 

F
IN

A
N

C
IA

R
I 

Asigurarea profitului 

de dezvoltare 

 

Procent al facturilor 

restante  
% 10 % ≤ 5 ≤ 4,8 ≤ 4,7 ≤ 4,5 

Flux de 

numerar 

 

Cheltuieli de exploatare la 

1000 lei venituri de 

exploatare 

*1000 lei 10% 970 960 950 950 Costuri 

3 
EBITDA (rezultatul brut al 

exploatarii)  

% 10 % 100 100 100 100 Venituri 

4 
Realizarea planului 

de investitii 

Gradul de realizare a 

investitiilor  
% 10 % ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 Investitii 

5 

O
P

E
R

A
T

IO
N

A
L

I 

Asigurarea calitatii 

serviciilor 

Cantitatea de deseuri 

reciclabile municipale 

colectate separat (Qrec.col.), 

raportat la cantitatea totala 

de deseuri menajere, 

similare si din piete, 

generate si colectate 

(Qtot.col.) 

 

% 10 % ≥ 13,2 ≥ 16,5 ≥ 19,8 ≥ 23,1  

6 

Suprafata urbana 

salubrizata mecanizat cu 

masini si echipamente 

specializate (Smec.), raportat 

la suprafata urbana totala 

salubrizata (Stot.) 

 

  

% 10 % ≥ 11 ≥ 12 ≥ 13 ≥ 14  

7 

Numarul de notificari 

privind funcţionarea 

sistemelor de colectare, 

transport și tratare a 

levigatului şi a gazului de 

depozit (Nnotif.) 

Numar notificari  (Nnotif.) buc 5 % ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2  

8 

S
P

E
C

IF
IC

I 

Asigurarea 

satisfactiei clientilor 

Ponderea reclamatiilor 

scrise justificate rezolvate 

(Rjust.) in numarul total de 

clienti (Nr.clienti) 
 

% 10 % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1  

9 

G
U

V
E

R
N

A
N

T
A

 C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 

Raportarea la timp a 

indicatorilor de 

performanță 

Raportarea indicatorilor de 

performanta 

Raportarea semestrială a situatiei 

indicatorilor de performanță 

financiari si nefinanciari si 

transmiterea către structura de 

guvernanță 

 15 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 100 % 

NU = 0 % 

10 

Implementarea 

Sistemului de Control 

Managerial Intern 

Implementarea Sistemului 

de Control Managerial 

Intern 

Raport cu privire la implementarea 

Sistemului de Controlului 

Managerial Intern 

 10 % anual anual anual anual 
DA = 100 % 

NU = 0 % 

Total pondere 
 

100 % 
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6.2. Principiile care guvernează activitatea societății Salubris S.A. 

 

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate; 

- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de salubritate; 

- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali; 

- dezvoltarea durabilă; 

- prevenirea generării deșeurilor; 

- îndreptarea către o societate europeană a reciclării; 

- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor Municipiului lași. 

Obiectivele strategice ale societății Salubris S.A.: 

- Eficiența economică; 

- Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor; 

- Orientarea către client; 

- Competența profesională; 

- Grija față de mediu. 

Obiectivele generale ale societății Salubris S.A.: 

- dezvoltarea colectării separate a deșeurilor municipale; 

- dezvoltarea salubrizării mecanizate a căilor publice (măturat, stropit, spălat, 

deszăpezire); 

- îmbunătățirea instruirii și conștientizării populației privind colectarea separată 

a deșeurilor; 

- extinderea portofoliului de servicii oferite, prin demararea activității de 

igienizare a albiei minore a râurilor și punerea în funcțiune a stației I.T.P.; 

- încadrarea costurilor în bugetul alocat și aprobat; 

- reînnoirea certificării S.M.I. calitate – mediu – sănătate și securitate în 

muncă, conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018 în contextul auditului 

extern din trim. IV 2019.  

Obiective specifice aferente indicatorilor cheie de performanță financiari, 

operaționali, orientați spre servicii și specifici activității de guvernanță corporativă: 

- asigurare profit dezvoltare; 

- realizare plan investiții; 

- asigurarea calității serviciilor; 

- asigurarea satisfacției clienților; 

- revizuirea, evaluarea și raportarea performanței directorului; 

- stabirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare; 
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7. STRATEGII DE ADMINISTRARE  

 

Strategiile specifice cuprinse în prezentul Plan de Administrare al Consiliului de 

Administrație au fost elaborate cu respectarea viziunii și principalelor direcții strategice, 

având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite 

conform Ordonanței 109/2011, în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de 

Administrație. 

Obiectivul general al Consiliului de Administrație este menținerea societății la un 

nivel de performanță ridicat, fapt ce implică necesitatea ca societatea să înregistreze la 

finalul exercițiului financiar venituri ce oferă posibilitatea continuării procesului de 

modernizare și retehnologizare a acesteia. 

Politica de investitii se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 

finanţele publice, respectiv finanţele publice locale şi a legislaţiei în vigoare privind 

achiziţiile publice din surse proprii provenite din fondul pentru investiţii, constituit la nivelul 

societații din cota pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de 

utilităţi publice care se regăseşte în tarifele  şi taxele practicate.  

Pe termen lung, planul de investiții trebuie sa aibă în vedere: 

- optimizarea activității de salubrizare în scopul păstrării competitivității în ceea 

ce privește calitatea și performanțele serviciilor de salubrizare; 

- optimizarea sistemului de colectare și transport prin continuarea investițiilor 

în utilaje performante; 

- modernizarea spațiilor de depozitare a deșeurilor, avându-se în vedere 

colectarea selectivă a acestora; 

- îndeplinirea standardelor naționale și ale U.E.; 

Pentru realizarea misiunii sale, Societatea Salubris S.A. va avea în vedere 

următoarele direcții: 

I. Eficiență economică: 

- optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor 

dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru 

aceștia; 

- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora; 

- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în 

continuare a societății, stimularea personalului cât și plata dividendelor; 

- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure 

autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului 
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eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de 

suportabilitate al populației; 

- monitorizarea permanentă a încasării facturilor restante. 

II. Modernizarea și îmbunătățirea serviciului: 

- Optimizarea sistemului de colectare și transport prin continuarea investițiilor 

în utilaje performante; 

- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației; 

- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către 

beneficiari; 

- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și 

introducerea de tehnologii noi; 

- Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor tehnico-economici, prin 

eficientizarea activităților desfășurate în funcție de dinamica cerințelor și condițiilor 

concrete de prestare a serviciilor de salubrizare; Îmbunătățirea activității de gestionare a 

deșeurilor; 

- Optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor 

dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime 

pentru aceștia; 

- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora; 

- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în 

continuare a societății cât și stimularea personalului; 

- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure 

autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului 

eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de 

suportabilitate al populației; 

III. Orientarea către client: 

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților în 

serviciile oferite și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse; 

- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare 

categorie de clienți în parte; 

- îmbunătățirea calității vieții populației, prin asigurarea permanentă a serviciilor 

de  salubrizare  la nivelul standardelor europene; 

- informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul și 

ritmicitatea de colectare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectiva a deșeurilor; 

- conștientizarea consumatorilor cu privire la necesitatea colectării selective a 

deșeurilor reciclabile. 
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IV. Politica de mediu la nivelul organizației, se bazează pe un complex de 

noțiuni și măsuri concrete, dintre care menționăm: 

Obiectivele generale și obiectivele specifice pe niveluri/funcții relevante, o 

importanță deosebită fiind acordată obiectivelor de mediu: 

- îmbunătățirea conștientizării și instruirii populației privind colectarea separată 

a deșeurilor; 

- îmbunătățirea indicatorilor de colectare separată și valorificare a deșeurilor 

reciclabile prin optimizarea proceselor aferente: colectare, transport, sortare; 

- menținerea gradului de conformare la cerințele legale și de reglementare în 

domeniul mediului și SSO (SSM), la minim 96%; 

- dezvoltarea activității centrului municipal de colectare deșeuri reciclabile și 

deșeuri nepericuloase; 

Performanțe durabile privind protecția mediului, printr-o bună administrare a 

serviciilor prestate către comunitate și activităților conexe de tip suport și care pot avea un 

impact asupra mediului. Concret, managementul Salubris S.A. își va asuma următoarele 

direcții de performanță de mediu: 

- conformarea activității la cerințele legale și de reglementare în domeniul 

mediului; 

- prevenirea poluărilor accidentale; 

- îmbunătățirea indicatorilor tehnico–economici privind valorificarea deșeurilor 

reciclabile; 

- comunicarea continuă cu comunitatea locală, societatea civilă și autorități. 

Principii de protecție a mediului și sănătății populației, prin: 

- implementarea cerințelor legislative de mediu în procesele proprii; 

- menținerea și continua îmbunătățire a sistemului de management de mediu 

în conformitate cu cerințele de reglementare; 

- aplicarea unei strategii preventive în estimarea riscurilor pe care activitatea 

le-ar avea asupra populației și a mediului precum și în evaluarea riscurilor sau impactului 

potențial pe care le-ar avea procesele noi.  

Vor fi implementate măsuri de diminuare a oricărui impact de mediu care nu poate fi 

evitat; 

- pregatirea, încurajarea și responsabilizarea întregului personal pentru 

efectuarea tuturor activităților astfel încât să fie realizate performanțele tehnice, de mediu 

și economice conform atribuțiilor specifice, 

- evaluarea performanțelor de mediu ale organizației și comunicarea eficientă 

cu organizațiile civile interesate și comunitatea locală cu privire la îmbunătățirea continuă a 
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performanțelor de mediu. 

 

Societatea Salubris S.A își propune ca obiectiv și concentrarea eforturilor 

asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și 

promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor, nevoilor și exigențelor 

clienților și beneficiarilor. 

Astfel, societatea consideră important îndreptarea atenției spre îmbunătățirea 

randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional și implicit, creșterea 

performanțelor resurselor umane ale organizației, respectiv creșterea productivității muncii. 

În vederea implementării unei strategii de dezvoltare a unui sistem eficient de 

management al performanțelor resurselor umane, societatea își va concentra eforturile 

spre a realiza următoarele obiective generale: 

- dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane 

și promovarea lucrului în echipă; 

- asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea 

necesară posturilor, responsabilităților și cerințelor posturilor; 

- instruirea tuturor managerilor în vederea dezvoltării capacității de muncă în 

echipă și organizarea de acțiuni interdepartamentale bazate pe principiile lucrului în 

echipă; 

- derularea unei campanii interne de informare și instruire a tuturor angajaților 

cu privire la misiunea și obiectivele societății, respectiv la rolul fiecărui angajat în 

organizație, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la 

așteptările angajatorului de la angajații săi. 

- revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale, în 

concordanță cu obiectivele și strategiile societății; 

- evaluarea periodică a gradului de satisfacție a angajaților. 

Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A are drept obiectiv obținerea 

performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o societate competitivă 

pe piața serviciilor de salubritate. 

Consiliul de Administrație al Societății Salubris S.A. va acorda o importanță 

sporită dezvoltării unei strategii de consolidare a capacităților de management financiar. 

Această strategie urmează a fi implementată prin aplicarea unor serii de măsuri ca: 

- revizuirea periodică a procedurilor financiare; 

- efectuarea periodică de analize de risc financiar; 

- elaborarea și implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor 

financiare; 
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- efectuarea periodică de instruiri de management financiar. 

În scopul realizării obiectului de activitate al societății și în considerarea unei 

administrări eficiente a societății, se va urmări realizarea urmatoarele obiective: 

- asigurarea continuității activității societății; 

- menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale 

pieței specifice, prin realizarea investitiilor propuse; 

- creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin 

aplicarea unor tarife competitive și îmbunătațirea calității serviciilor prestate de societate; 

- creștera profitabilității; 

- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea 

personalului societății; 

- respectarea obiectivelor de politică salarială; 

- îmbunătațirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor; 

- asigurarea cash-flow-ului activității societății; 

- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 

- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății. 

În scopul realizării obiectivelor strategice şi aducerii la îndeplinire a strategiei de 

administrare conform Planului de Administrare, Consiliul de Administraţie îşi asumă 

obligaţia de a îndeplini indicatorii de performanță stabiliţi în baza O.U.G. nr. 109/2011, prin 

contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație aprobate prin hotărârea 

Adunării Generale a Acţionarilor şi indicatorii de performanţă pentru serviciul public de 

salubrizare. 

Strategia de administrare, inclusă în Planul de Administrare al Consiliului de 

Administraţie, pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanţă se constituie 

totodată în linie directoare pentru activitatea directorilor, în vederea pregătirii Planului de 

Management. 

Conform O.U.G. nr. 109/2011 directorul general elaborează şi prezintă 

Consiliului de Administraţie un plan de management cuprinzând strategia de conducere 

pentru atingerea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de 

mandat, plan de management care va fi corelat şi va dezvolta Planul de Administrare al 

Consiliului de Administraţie. 
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8. CONCLUZII 
 

 

Planul de Administrare pentru perioada 2019-2023 cuprinde principiile 

directoare, obiectivele generale şi strategice şi reprezintă un instrument de planificare 

strategică a politicii de administrare a Societății Salubris S.A., fiind un document de 

referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării acestuia de către Adunarea 

Generală a Acționarilor.  

Administrarea companiei pe perioada mandatului actualului Consiliu de 

Administraţie va viza continuarea demersurilor de dezvoltare a societăţii în vederea lărgirii 

ariei de operare, asigurării serviciilor de înaltă calitate pentru consumatori şi condiţii de 

muncă adecvate pentru angajaţi. 

Îndeplinirea acestor obiective propuse va fi urmărită prin armonizarea politicilor 

manageriale şi de administrare cu principiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 AL 
SOCIETĂȚII SALUBRIS S.A. 


