


3.     Activitatea de investitii
Avand  in  vedere  vechimea  si  gradul  mare  de  uzura  al  parcului  de  mijloace  de

transport si utilaje specifice se impune o inlocuire trepatata a unei mari parti din acestea,
astfel ca  din totalul planului de   investitii pe anul 2014 in valoare de 2.198 mii lei, s-au
realizat in trim II investitii in utilaje in valoare de 421,3 mii lei.
           In perioada trim II s-au efectuat achizitii conform planului de achizitii aprobat in
limita lichiditatilor,  si anume:

Nr
crt

Denumire Cantitate Valoare
(fara TVA)

1 Gudronator Comeba EC 100-S(NOU) 1 bucata 133.999,00 lei

2 Autobasculanta Renault Midlum cu 2 axe (SH) 1 bucata 112.995,48 lei

3 Autobasculanta Mercedes  Benz  ATEGO 1518L cu 2 axe (SH) 1 bucata 138.560,60 lei

4 Autoutilitara Pick-up Volkswagen T5 6+1 locuri(SH) 1 bucata 35.700,00 lei

VALOARE PLAN INVESTII 2014 2.198.000,00 lei
 Total realizat trim. II 421.255,08 lei
TOTAL GENERAL  REALIZAT (fara TVA) 672.256,23 lei
Procent realizat la semestrul I 30,58%

4. 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 II-lea 2014 a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Contract Colectiv de Munca al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, aprobat la nivelul
societăţii, care a fost adus la cunostinţa tuturor angajatiilor.

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. 

In perioada de  referinta  numarul mediu de  salariati  a fost de 182,  din care 126 de
persoane  au  fost  muncitori.Cheltuielile  cu  salariile,  bonificatiile  si  bonsurile  acordate
salariatilor au fost in aceasta perioada, în valoare de  1.126.064 lei.

5.Activitatea de natură juridică.
În  trimestru  al  II  lea  al  anului  2014,  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.7/30.01.2014, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la
SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, 



2.Hotărârea  nr.9/30.01.2014,   privind aprobarea  Regulamentului  de organizare  si
functionare al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu

3.Hotărârea  nr.29/27.02.2014,  privind  aprobarea  organigramei,  numărului  de
personal  si Statului de Funcţii ale SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;

6.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.
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