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                                                        RAPORT

            privind executia mandatului directorului general al SC Drumuri si Poduri
SA Sibiu în trimestrul al -IV-lea din anul 2013

1. Performante financiare

        In trimestrul al-IV-lea al anului 2013 SC Drumuri si Poduri SA Sibiu a realizat
venituri in suma totala de 6.798 mii lei (fara TVA) cu un volum al cheltuielilor de
7.324 mii lei, înregistrand o diminuare a profitului inregistrat la 9 luni cu  526 mii
lei.Astfel a rezultat un profit brut de 1.664 mii lei. 

         Având in vedere caracterul sezonier al activitatii societatii noastre, în trimestrul al-
IV-lea  s-au  realizat  lucrari  specifice  de  întretinere  drumuri  doar  pana  la  15
noiembrie, cand a inceput comandamentul de deszapezire. Perioada scurta in care s-a
actionat la deszapezire a facut ca pe trimestrul al-IV-lea sa se inregistreze un venit
mediu lunar mai mic decat cel anual cu  16,6 %.

             Cheltuielile totale medii lunare în trimestrul al IV-lea au scazut fata de media
lunara  in  total  an  cu  5,4  %,   din  care  cheltuielile   cu  combustibili  au  scazut  in
trimestrul al IV-lea faţă de media lunara anuala cu 17,8 %.  

                 

2. Activitatea de productie

     În cursul trimestrului al IV-lea al anului 2013 s-au executat lucrari specifice de
întretinere, si anume:

       - covoare asfaltice pe 1,5 km echivalent a 8790 mp

       - tratamente drumuri comunale                                                  3,4 km

       - intretinere drumuri pietruite                                                  2939 mc

       - plombari                                                                                5717 mp

       - activitate de deszapezire in valoare de                      1.967.903,72 lei

Totalul valoric al lucrarilor decontate pentru Consiliul Judetean Sibiu a fost in
trimestrul al IV-lea de 4.023.656,76 lei.

Activităţi executate către terti, astfel :

         -lucrari : tratamente bituminoase pe 9,97 km si covor asfaltic de 7948 mp

                                                    1.880.642,78 lei



        - vanzari emulsie cationica                                                            940.599,01 lei 

        - inchirieri utilaje                                                                             31.896,60 lei

        - vanzari materiale                                                                             5.964,44 lei

Total  activităţi către terti în trimestrul al IV-lea în sumă  de 2.859.102,83 lei

3. Activitatea de achizitii

În  cursul  trimestrului  al  IV-lea  s-au  elaborat  si  supus  analizei  si  avizarii
Consiliului de Administratie si ulterior aprobarii Consiliului Judetean Sibiu, Normele
procedurale  interne  privind atribuirea  contractelor  de  achizitii  produse,  servicii  si
lucrari din cadrul SC Drumuri si Poduri SA Sibiu.

S-au  organizat  licitatii  pentru  selectarea  furnizorului  de  combustibili  si  s-a
incheiat contract pentru pe un an, respectiv decembrie 2013 -decembrie 2014. De
asemenea  s-au  incheiat  contracte  de  furnizare  pentru  materii  prime  (nisip,  piatra
sparta pana la data de 01.06.2014) materiale, piese de schimb, etc. pentru asigurarea
bazei materiale de desfasurare a activitatii pentru anul 2014.

4. Activitatea de investitii

Având în vedere vechimea si gradul mare de uzura al parcului de mijloace de
transport  si  utilaje  specifice  se  impune  o  inlocuire  treptată  a  unei  mari  parti  din
acestea, astfel ca obiectivele de investitii pe anul 2013 nerealizate si Lista de investitii
pe anul 2014 necesita  un  minutios studiu de piata, a selectarii ofertelor de pe piata
internă, dar si de pe piata externă. Pentru a facilita cumpararea directă de la ofertantii
de utilaje si  mijloace de transport de pe piata Uniunii Europene,  societatea a fost
înscrisă  în  Registrul  Operatorilor  Intracomunitari,  conform  deciziei  nr.
26400/20.12.2013, emisă de A.N.A.F. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

În toata aceasta perioada s-au efectuat studii de piata pentru oferte de diferite
echipamente necesare.  

5. Activitatea de resurse umane

Pentru S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu, factorul uman a reprezentat intotdeauna
o principala sursa de atingere a obiectivelor fixate.

În perioada trimestrului al IV-lea 2013 s-au inceput negocierile noului Contract
Colectiv de Munca cu Sindicatul Liber al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu. 

În acest context politica de resurse umane, dezvoltata la nivelul societatii, a luat
în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu  caracteristici specifice.
Sarcinile stabilite în fisa postului sunt  specifice  fiecărui angajat,  echilibrate cantitativ
pentru a putea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte
calitatea.

Mai  mult,  în  vederea  asigurarii  concordanţei  dintre  cerinţele  si  standardele
postului si calificativele angajatului, precum si pentru asigurarea unui sistem motivational,



care sa determine cresterea performantelor individuate, a fost implementat un sistem de
evaluare a performantelor profesionale individuale. 

Astfel in luna februarie, a fost finalizata evaluarea performantelor profesionale
individuate ale salariatilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2013.

In perioada de referinta numarul mediu de salariati a fost de 174, din care 130 de
persoane au fost muncitori.Cheltuielile cu salariile, bonificatiile si bonsurile acordate
salariatilor au fost in aceasta perioada, în valoare de 4.464.133 lei.

6.Activitatea de natură juridică.

În perioada de referinţă societatea a intreprins măsuri de recuperare a creantelor si au
fost initiate si aprobate urmatoarele Proiecte de hotarari ale Consiliului Judetean Sibiu:

1.Hotărârea  nr.49/15.03.2013,  privind  aprobarea  BVC,  a  organigramei  si
Statului de Funcţii ale SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;

2.Hotărârea  nr.111/30.05.2013,  privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului
Judetean Sibiu 28/2010, privind concesionarea prin atribuirea directă a unor bunuri
proprietatea publică/privată a Judeţului Sibiu a infrastructurii aferente si a serviciilor
de administrare întreţinere si reparare a drumurilor judetene SC Drumuri si Poduri
SA Sibiu;

3.Hotărârea  nr.140/27.06.2013,  privind  împuternicirea  reprezentanţilor
Judetului Sibiu în Consiliul de Administraţie al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;

4.Hotărârea  nr.173/25.07.2013,  privind  modificarea  organigramei  si  statului  de
functii al  SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;

5.Hotărârea  nr.233/31.10.2013,  privind  modificarea  organigramei  si  statului  de
functii al  SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;

6.Hotărârea nr.251/31.10.2013, privind aprobarea Normelor  procedurale interne
privind atribuirea  contractelor  de achiziţie  produse,  servicii  si  lucrări  din cadrul  SC
Drumuri si Poduri SA Sibiu.

7.Activitatea de control intern managerial

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial,
in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  946/2005  pentru  aprobarea  Codului
controlului  intern/managerial,  cuprinzand standardele de control  intern/managerial  la
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

                DIRECTOR GENERAL,                                    DIRECTOR ECONOMIC,

                ing. Muntean Nicolae                                                   ec. Brus Ioan


