


3.Activitatea de investitii

Nr.
Crt. Denumire Nr.buc. Pret/buc. Pret Total

1 Autobasculanta cu 2 axe SH 2 145143 290.286
2 Lame deszapezire NOI 2 28318,08 56.636,16
3 Cantar 60to 1 47960 47.960
4 Masina de taiat beton 1 9291,23 9.291,23
5 Placa vibratoare 1 8380,35 8.380,35

6
Raspanditor material antiderapant 
de 5mc SH 3 33314,3 99.942,9

7 Lama deszapezire 2 19908 39.816
Total= 552312,64 lei fara TVA

      

4. Resurse umane 

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

În acest context politica de resurse umane, dezvoltata la nivelul  societatii, a luat în
considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calităţi 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 activităţii.

Mai mult, în vederea asigurarii concordanţei dintre cerinţele si standardele postului si
calificativele  angajatului,  precum  si  pentru  asigurarea  unui  sistem  motivational,  care  să
determine creşterea performantelor individuate, a  fost implementat un sistem de evaluare  a
performantelor profesionale individuale. 

 Prioritatile resurselor umane de-a lungul semestrului al II lea al anului 2014,  au fost:
  -  asigurarea  resurselor  umane necesare  pentru  realizarea  programelor  de  activitate  ale
societatii;
 - aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislaţiei în domeniul muncii şi
protecţiei  sociale  adaptarea  continuă  a  structurii  de  organizare  utilizarea  mai  raţională  a
personalului, prin aplicarea unui management performant si prin redistribuirea si acoperirea
cu sarcini a personalului existent;
   - respectarea normelor de personal                                                         
    Principalele activităţi au fost: 
    - înregistrarea personalului,
    - întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispoziţiilor legale şi a regulamentelor unităţii,
    - întocmirea statisticilor de personal şi înregistrarea mişcărilor de personal.
    - urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor, premiilor şi a celorlalte bonusuri
prevăzute prin C.C.M;
   - stabilirea nivelului ajutoarelor şi adaosurilor salariale şi a modului de acordare a lor s-a
relizat  prin  negocieri  cu  salariaţii  reprezentaţi  de  sindicate,  urmărindu-se  respectarea
încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.



5. Activitatea de natură juridica
În  perioada  de  referinţă,  conform  prevederilor  HCJ  nr.251/2013  (privind  aprobarea

Normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziţie produse, servicii si
lucrări), societatea a încheiat contracte de achizitie produse, servicii si lucrări cu terţe societăţi. 

 De asemenea au fost intreprinse masuri de recuperare a creantelor de la SC ITAL ROM
SRL, SC RELCO ACTIVE SRL şi SC SCHUSTER SRL,  rezultate în urma neîndeplinirii
clauzelor contractuale. Menţionăm faptul că în prezent suntem în procedura judiciară cu SC
SCHUSTER SRL.

6. Performantele financiare ale societatii
Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate

in  evidenta  contabila  a  societatii  în  conformitate  cu  legislatia  în  vigoare,  la  data  de  31
decembrie 2014. 

             Situatia Contului de profit si pierdere al S.C. Drumuri si Poduri S.A. la finele anului
2014, se prezinta astfel:

• Venituri totale:   42.876.945,01 lei 

• Cheltuieli totale:  41.083.575    lei                                    

• Rezultatul brut al perioadei - profit:       1.793.369 lei

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.

 8. CONCLUZII

Din analiza activitatii desfasurate în anul 2014, se desprinde faptul ca societatea se
caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

                DIRECTOR GENERAL,           Director economic,            Director productie, 

                ing. Muntean Nicolae                     ec. Brus Ioan                ing. Gabriel Goreaev


