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1. PREZENTAREA GENERALĂ 

Societatea Salubris SA, persoană juridică română, cu capital social deţinut integral 

de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, şos. Națională nr. 43 şi este înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub numărul J22/836/2002, cod unic de înregistrare fiscală 14816433 

și atribut fiscal RO. 

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

data de 14.08.2002 ca societate comercială cu capital integral al Municipiului Iași prin 

reorganizarea Direcției de Salubritate. 

Prin H.C.L. nr. 491/2007 a fost delegată în mod direct Societății Salubris S.A, prin 

contract de concesiune gestiunea serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în baza 

legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 2006. 

Societatea Salubris SA este operator licenţiat în domeniul serviciilor publice de 

salubrizare prin ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice, și a licenței clasa 1 nr. 4366/21.08.2018 pentru serviciul 

public de salubrizare al localităților. 

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: 

a) 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; 

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a 

deșeurilor; 

e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

d) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 
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f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal și a 

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

g) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; 

h) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea. 

Alte activități desfășurate:  

-    activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân. 

- activitate 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; 

- transporturi rutiere de mărfuri; 

- închirierea si subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 

- activităţi de închiriere de autovehicule rutiere grele; 

- activităţi de închiriere a altor maşini, echipamente şi bunuri tangibile. 

- 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. 

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare şi 

Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societăţii Salubris SA, în 

conformitate cu reglementările art. 55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011 şi priveşte 

remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului 

financiar 2021. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acţionarilor şi va fi pus 

la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1). 

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal 

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; 

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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e)informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul 

daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză. 

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare împreună cu componenta 

managerială, contractele de mandat ale administratorilor şi contractul de mandat al 

directorului general. 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Salubris S.A. s-a constituit în data de 

07.06.2019, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă cu modificari si completari ulterioare, în baza unei selecţii efectuate de către 

un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane. 

Consiliu de Administrație al Societății Salubris S.A. în funcție în anul 2021 are 

următoarea componență:   

1. Neculau Cătalin – director general;  

2. Ciobanu Ioan;  

3. Vornicu Carmen Paula; 

4. Nedelcu Nicoleta;  

5. Ionescu Marius; 

6. Sauciuc Claudiu Narcis. 

Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti pentru un mandat de 4 ani, 

începând cu data de 07.06.2019. 

Dl. Cătalin Neculau membru executiv al Consiliului de Administrație, a fost numit 

director general prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 2 din 07.06.2019 pentru un 

mandat cu o durată de patru ani, in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprindenlor publice cu modificarile și completările ulterioare. 

Conducerea executivă a societăţii a fost exercitată, începând din data de 

07.06.2019  de către dl. Cătalin Neculau în calitate de director general. 
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2. STRUCTURA REMUNERAŢIEI ADMINISTRATORILOR  
ŞI A DIRECTORILOR EXECUTIVI 

 
În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul 

sedinţelor ordinare. Prezenţa administratorilor la sedinţele lunare a fost de 100%, cazurile 

speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire şi reprezentare acordate altor 

membri ai consiliului. 

Conform contractelor de mandat, remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului 

de Administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă.  

Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel încât să nu 

depăşească de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din 

ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de 

Statistică anterior numirii.  

Plata indemnizaţiei fixe lunare s-a facut la data organizării şedinţei lunare a 

Consiliului de Administraţie. 

În ce priveşte directorul general, membru executiv al Consiliului de Administrație, 

conform contractului de mandat, remuneraţia este formata dintr-o indemnizatie fixă lunară 

şi o componentă variabilă.  

Indemnizaţia fixă încasată lunar de către directoul general, membru executiv al 

Consiliului de Administrație a fost stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 

cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să nu depăşească de 6 ori media pe 

ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară 

activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 

Directorul general nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în afara 

remuneraţiei calculate conform contractului de mandat. 

Ca urmare a dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, unica formă de 

remunerare a administratorilor executivi, este cea prevăzută în contractul de mandat. 

Criteriile privind acordarea componentei variabile pentru anul 2021 

Componenta variabilă a remuneraţiei, în cuantum de până la 12 indemnizaţii fixe 

lunare se va acorda directorului general, membru executiv al Consiliului de Administratie și 

membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, în funcţie de gradul de îndeplinire a 

indicatorilor financiari și nefinanciari astfel:  
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- pentru realizarea indicatorilor intre 100% - 104% sa fie acordate 4 indemnizatii 

lunare; 

- pentru realizarea indicatorilor intre 104% - 110% sa fie acordate 6 indemnizatii 

lunare; 

- pentru realizarea indicatorilor intre 110% - 115% sa fie acordate 8 indemnizatii 

lunare; 

- pentru realizarea indicatorilor intre 115% - 120% sa fie acordate 10 indemnizatii 

lunare; 

- pentru realizarea indicatorilor de peste 120% sa fie acordate 12 indemnizatii. 

 

3. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI MEMBRILOR CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE ŞI DIRECTORILOR EXECUTIVI 

 
Indicatorii de performanţă ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie 

au fost stabiliţi conform OUG nr.109/2011 şi constituie anexa la contractele de mandat. 

Indicatorii de performanță pentru membri neexecutivi ai Consiliului de 

Administraţie au fost aprobaţi prin hotărârea AGA nr. 1 din 29.08.2019. 

Indicatorii de performanţă ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie: 

Nr. 

crt. 

T

i

p 

Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

1 

FI
N

A
N

C
IA

R
I 

Încadrarea în nivelul 

cheltuielilor bugetate 

pentru asigurarea 

serviciilor prestate cu 

costuri favorabile 

consumatorului 

Cheltuieli totale 
cheltuieli totale bugetate

cheltuieli totale realizate
  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 

active curente − stocuri

datorii curente
  10 % ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 Datorie 

3 
Realizarea planului de 

investitii 

Gradul de realizare a 

investitiilor 

total investitii realizate

total investitii bugetate

∗ 100 

% 5 % ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 Investitii 

4 

O
P

ER
A

TI
O

N
A

LI
 

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.) 

Qrec. col.

Qtot. col
∗ 100 % 3% ≥ 13,2 ≥ 16,5 ≥ 15,92 ≥ 18,57  

5 

Suprafata urbana 

salubrizata 

mecanizat cu masini 

si echipamente 

specializate (Smec.), 

raportat la suprafata 

urbana totala 

Smec.

Stot.
∗ 100 

  

% 3 % ≥ 11 ≥ 12 ≥ 13 ≥ 14  
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Nr. 

crt. 

T

i

p 

Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

salubrizata (Stot.) 

6 
Dezvoltarea capacității 

angajaților 

Instruirea periodica 

a salariaților 

Numar instruiri efectuate

Numar instruiri programate ∗

100  

% 3 % ≥ 90 ≥ 90,5 ≥ 91 ≥ 92  

7 

SP
EC

IF
IC

I Asigurarea satisfactiei 

clientilor 

Ponderea 

reclamatiilor scrise 

justificate rezolvate 

(Rjust.) in numarul 

total de clienti 

(Nr.clienti) 

Nr. Rjust. rez

Nr. clienti
∗ 100  % 6 % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1  

8 

G
U

V
ER

N
A

N
TA

 C
O

R
P

O
R

A
TI

V
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 

 
În vederea executării mandatului, directorul general au întocmit şi prezentat 

Consiliului de Administraţie, un plan de management cuprinzând strategia de conducere 

pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, corelat cu planul de administrare 

al Societăţii Salubris SA. 

Contractul de mandat ale directorului general are ca obiect organizarea, 

conducerea şi gestionarea activităţilor societăţii şi respectiv asigurarea managementului 

logistic şi managementului operaţional al producţiei pe baza unor obiective şi criterii de 

performanţă, stabilite şi/sau revizuite anual. 
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Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat indicatorii de performanță pentru 

directorii executivi. 

 

Indicatorii de performanţă ai directorului general, membru executiv al  Consiliului de 
Administraţie. 

Nr. 

crt. 

Ti

p 
Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

1 

FI
N

A
N

C
IA

R
I 

Asigurarea profitului 

de dezvoltare 

 

Procent al facturilor 

restante 

Val facturi restante in sold

Val totala facturi in sold
∗ 100 % 10 % ≤ 5 ≤ 4,8 ≤ 4,7 ≤ 4,5 

Flux de 

numerar 

 

Cheltuieli de exploatare la 

1000 lei venituri de 

exploatare 

Cheltuieli de exploatare

Venituri de exploatare
*1000 lei 10% 970 960 970 970 Costuri 

3 
EBITDA (rezultatul brut al 

exploatarii) 

Ven − (chelt − dob − imp − deprec − amortiz) realiz

Ven − (chelt − dob − imp − deprec − amortiz) bugetat

∗ 100 

% 10 % 100 100 100 100 Venituri 

4 
Realizarea planului 

de investitii 

Gradul de realizare a 

investitiilor 

total investitii realizate

total investitii bugetate
∗ 100 % 10 % ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 Investitii 

5 

O
P

ER
A

TI
O

N
A

LI
 

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.) 

Qrec. col.

Qtot. col
∗ 100 % 10 % ≥ 13,2 ≥ 16,5 ≥ 15,92 ≥ 18,57  

6 

Suprafata urbana 

salubrizata mecanizat cu 

masini si echipamente 

specializate (Smec.), raportat 

la suprafata urbana totala 

salubrizata (Stot.) 

Smec.

Stot.
∗ 100 

  

% 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 

SP
EC

IF
IC

I Asigurarea 

satisfactiei clientilor 

Ponderea reclamatiilor 

scrise justificate rezolvate 

(Rjust.) in numarul total de 

clienti (Nr.clienti) 

Nr. Rjust. rez

Nr. clienti
∗ 100  % 10 % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1  

9 

G
U

V
ER

N
A

N
TA

 C
O

R
P

O
R

A
TI

V
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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4. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ 

NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE 
FARA JUSTĂ CAUZĂ 

Consiliul de Administraţie a fost numit prin hotararea Adunarii Generale nr. 1 din 

07.06.2019 şi conform contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 

data de 07.06.2019 şi poate fi prelungită, în urma unui proces de evaluare realizat de 

autoritatea publică tutelară, la finalizarea mandatului de patru ani. 

Dl. Cătalin Neculau membru executiv al Consiliului de Administrație, a fost numit 

director general prin decizia nr. 2 din 07.06.2019 şi conform contractului de mandat nr. 

27019/07.06.2019 pentru o durată de patru ani şi poate fi reînnoit pentru aceeaşi perioadă, 

în condiţiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor/obligaţiilor asumate. 

Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de 

către oricare dintre părţile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea parţii 

aflate în culpă. 

Administratorii pot renunţa la mandatul încredinţat cu un preaviz prealabil de 30 de 

zile, în aceleaşi condiţii putând renunţa la mandat şi directorii executivi. 

În cazul revocării administratorilor executivi şi neexecutivi pentru alte motive decât 

încălcarea culpabilă, de către aceştia, a obligaţiilor contractuale, societatea le va plăti o 

compensaţie egală cu valoarea numărului de indemnizaţii rămase până la expirarea de 

drept a contractului de mandat. 

CONCLUZII 

Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat indicatorii de performanță pentru 

membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie şi indicatorii de performanță pentru 

pentru directorul general membru executiv al Consiliului de Administraţie. 

Indicatorii de performanţă ai directorului general şi membrilor neexecutivi ai 

Consiliului de Administraţie constituie anexa la contractele de mandat. 

Conform contractelor de mandat, remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului 

de Administraţie şi remuneraţia directorului general, membru neexecutiv al Consiliului de 

Administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă.  

 

Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel încât să nu 

depăşească de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din 

ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de 

Statistică anterior numirii.  
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Indemnizația fixă încasată lunar de către directorul general a fost stabilită în 

conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel încât să nu depăşească de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu 

brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică anterior numirii. 

Ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă, membrii executivi și neexecutivi 

ai Consiliului de Administraţie au dreptul la plata componentei variabile în cuantum de 

până la 12 indemnizaţii fixe lunare.  

 
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare 

Ionescu Marius - preşedinte; 

Nedelcu Nicoleta - membru;     

Ciobanu Ioan – membru. 

 

 

 

cons.jr. Marinel ANUSCA 

 

               


