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1. Preambul

Baza Legala

Prezentul Raport a fost elaborat in spiritul practicilor si  principiilor guvernantei 

corporative, în scopul de a optimiza procesele si relaţiile manageriale, precum si cele de 

administrare,  constituite  la  nivelul  societatii,  prin asigurarea unei  transparente sporite a 

selectiei  organismelor  de  administrare  si  a  celor  de  management,  prin  cresterea 

responsabilitatii  manageriale,  precum si  prin crearea unor mecanisme suplimentare de 

protectie a drepturilor actionarilor societatii, in conformitate cu reglementarile O.U.G. 

nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice.

Raportul anual are la baza Planul de Administrare al S.C. Drumuri si Poduri SA 

Sibiu, aprobat prin Hotararea AGA nr.7/26.09.2013.

Prezentul raportul anual al administratorilor  S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. Sibiu pentru 

exercitiul financiar aferent anului 2015 cuprinde informatii bazate pe urmatoarele norme 

legislative:

 Legea nr.31din 16 noiembrie 1990 privind  societatile comerciale, republicata, cu 

modificările si completarile ulterioare

 Legea nr.82 din 24 decembrie 1991-actualizata- a contabilitatii;

 Ordonanta de urgenta 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice-actualizata;

 Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014-actualizat- Reglementarilor contabile 

privind  situatiile  financiare  anuale  individuale  si  situatiile  financiare  anuale 

consolidate;
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Consiliul de administratie

 Consiliul  de  Administratie  al  SC DRUMURI SI  PODURI SA Sibiu,  în 

perioada 1 ian.2015-31 dec.2015 a avut urmatoarea  componență :

▪ Adrian Besoiu Presedinte al Consiliului de Administratie

▪ Iordan Nicola Membru al Consiliului de Administratie

▪ Ioan Stoica Membru al Consiliului de Administratie

▪ Cristian Bucura Membru al Consiliului de Administratie

▪ Alexandru Gavrea Membru al Consiliului de Administratie, 

nominalizati in conditiile legii.

 În anul  2015,  Consiliul  de administratie  s-a  întrunit   lunar  în  cadrul  sedinţelor 

ordinare,  prezenţa administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 36 

de decizii, dupa cum urmeaza:

-Decizie de avizarea a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015;

-Decizie  de  aprobare  a  Regulamentului  de  Organizare  si  functionare  a 

Comitetului de Audit;

-Decizie privind trecerea de la forma de salarizare «Regie» pentru toti angajatii 

societatii;

-Decizie de aprobare a obuectivelor si criteriilor de performanta stabilite pentru 

anul 2015 pentru directorul general, directorul economic si directorul de productie ai 

SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu;

-Avizare  favorabila  a  raportului  privind  executia  mandatului  directorului 

general;

-Avizare a Raportului Consiliului de Administratie   cu privire la administrarea 

SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, intocmit pe semestrul II 2014;
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-Decizie privind utilizarea pana la data de 30.04.2015 a sumei de 106.540,09 

lei, suma ramasa neutilizata din aportul la  capitalul social al societatii din 2014;

-Decizie privind aprobarea programului anual al investitiilor  pentru anul 2015;

-Decizie privind aprobarea Actului aditional la Contractul Colectiv de Munca;

-Decizie privind aprobarea incepand cu 01.03.2015 a salariilor de baza minime 

negociate pentru toate categoriile de salariati;

-Decizie privind intocmirea unui raport la cererea Consiliului de Administratie 

al  SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu privind demersurile necesare pentru intrarea 

in legalitate conform celor sesizate de Camera de Conturi Sibiu;

-Decizie  privind  aprobarea  casarii  si  radierii  din  evidentele  fiscale  a  unor 

mijloace fixe si obiecte de inventar ca urmare a uzurii fizice si morale avansate;

-Decizie privind aprobarea sponsorizarii Clubului Sportiv Municipal Sibiu cu 

suma de 2.000 lei ;

-Decizie privind aprobarea acordarii unei prime de 215 lei angajatilor societatii ;

-Decizie  privind  aprobarea  sponsorizarii  Parohiei  Ortodoxe  Dealu  Ocnei  cu 

suma de 1.500 lei ;

-Decizie  privind  aprobarea  casarii  si  radierii  din  evidentele  fiscale  a  unor 

obiecte de inventar, conform referat 1697/21.04.2015 ;

-Decizie privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 500.000 lei 

pana la data de 15.05.2016 ;

-Decizie privind aprobarea contractului « Facilitati Multiprodus de la BCR » in 

suma maxima de 2.000.000 lei ;

-Decizie  privind  avizarea  favorabila  a  Bilantului  Contabil  si  repartizarea 

profitului pe anul 2014 al  SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu ;

-Decizie privind avizarea favorabila a raportului Consiliului de Administratie al 

SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu intocmit pentru execitiul financiar 2014 ;

-Decizie privind avizarea favorabila a raportului privind executia mandatului 

directorului general al SC DP SA in trimestrul I al anului 2015 ;

-Decizie privind aprobarea modificarii unor indicatori ai BVC la finele trim I al 

anului 2015 ;
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-Decizie privind aprobarea modificarii  «Programului  anual  al  investitiilor  pe 

anul 2015» conform referatului 2156/21.05.2015 intocmit de Birou Achizitii;

-Decizie privind inlocuire secretar CA-Afrodita Grama cu Mihai Isdraila-jurist 

la Birou Achizitii pe perioada 01.06.2015-31.08.2015;

-Decizie privind avizarea intrarii in plata a salariului minim garantat de 1050 

conform HG 1091/2014;

-Decizie privind aprobarea modificarii structurii listei de investitii in anul 2015;

-Decizie  privind  avizarea  raportului  directorului  general  pe  trimestrul  II  al 

anului 2015 ;

-Decizie  privind  avizarea  raportului  Consiliului  de  Administratie  al   SC 

DRUMURI SI PODURI SA Sibiu pe semestrul I al anului 2015 ;

-Decizie  privind  aprobarea  casarii  si  radierii  din  evidentele  fiscale  a  unor 

mijloace fixe, obiecte de inventar si echipamente de protectie si declasare materiale ;

-Decizie privind aprobarea sponsorizariiClubului Sportiv Municipal cu suma de 

1000 de lei - pentru Suciu Vasile-  campion national de tineret, component al lotului 

national de seniori ;

-Decizie privind modificare structurii listei de investitii pe anul 2015 ;

-Decizie privind avizarea favorabila a Raportului privind prezentarea situatiilor 

economico-financiare  ale  SC  DRUMURI  SI  PODURI  SA Sibiu  pana  la  data  de 

31.08.2015 ;

-Decizie privind avizarea favorabila a Raportului privind executia mandatului 

directorului general al  SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu pe trimestrul III al anului 

2015 ;

-Decizie privind aprobarea utilizarii sumei de 2911,13 lei reprezentand  suma 

utilizata din aportul in numerar la capitalul social al societatii  din anul 2015 ;

-Decizie  privind auditarea situatiilor  financiare  la  SC DRUMURI SI  PODURI SA 

Sibiu de catre un auditor statutar . 
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In temeiul OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice,  ale  Legii nr.31/1990  a  societatilor  comerciale  republicata,cu  modificările  si 

completarile ulterioare, persoanele mandatate prin  Deciziile CA nr.33/26.07.2013-privind 

numirea  directorului  general,  Decizia  CA34/26.07.2013-privind  numirea  directorului 

economic  si  Decizia  35/26.07.2013-privind  numirea  directorului  de  productie sa 

organizeze,gestioneze și să conduca  activitatea SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, cu 

respectarea  competentelor  exclusive  rezervate  de  lege  Consiliului  de  Administratie,  ale 

Regulamentului de Organizare si Functionare si a actului constitutiv, in vederea indeplinirii 

planului  de  management  si  a  obiectivelor  si  criteriilor  de  performanta  specifice,  sunt 

urmatoarele:

▪ Nicolae Muntean Director General

▪ Ioan Lucian Brus Director economic

▪ Gabriel Iulian Goreaev Director productie
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2.Functionarea si organizarea societatii

S.C.  Drumuri  si  Poduri S.A. Sibiu  este  persoană juridică română,  având forma 

juridică  de  societate  pe  acţiuni,  Consiliul  Judeţean  Sibiu  fiind  acţionar  unic  şi  este 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J32/1005/1998  în data 01.04.1998 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv 

cu  dispoziţiile  Legii  nr.31/1990  privind  societăţile  comerciale,cu  modificarile  si 

completarile  ulterioare,  (republicată),  OUG  nr.109/2011,  actualizată,  privind 

guvernanţa  corporativă a întreprinderilor  publice si  ale  art.187 din Codul Civil  si 

Hotărârile Consiliului Judetean Sibiu.

      Sediul societăţii comerciale este în Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 68, judeţul 

Sibiu, imobilul fiind proprietatea societății.

Activitatea  principală  este  realizarea  de  lucrări  de  construcţii  a  drumurilor 

judetene si  comunale, reparaţia şi  întreţinerea de drumuri şi  poduri,  producerea şi 

comercializarea  de  bunuri,  prestarea  de  servicii,  realizarea  de  construcţii  pentru 

persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

 De asemenea, societatea  produce şi furnizează  terților diferite materiale și servicii 

specifice obiectului său de activitate,precum : asfalt, produse bituminoase, emulsie, nisip, 

pietriş, prefabricate, inchirieri de mijloace de transport si  utilaje specifice. 

In  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare  si  in  special  cu  prevederile  Hotararilor 

Consiliul Judetean Sibiu 140/27.06.2013, 236/31.10.2013 si Hotararea Consiliului Judetean 

Sibiu 34/26.02.2015 privind aprobarea organigramei si  statului de functii  in cadrul SC 
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DRUMURI SI PODURI SA Sibiu,  Consiliul de Administratie hotaraste in problemele 

privind activitatea  SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, cu exceptia celor, care potrivit 

legii, sunt date in competenta altor organe.

In intervalul ianuarie-decembrie 2015, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 15 

sedinte ordinare, toate acestea fiind conduse de presedintele Consiliului de Administratie, 

fiind respectata regula generala privind organizarea a cel putin o sedinta lunara. Temele 

sedintelor au fost structurate pe un numar de trei sectiuni: analize, informari si hotarari. La 

sedintele Consiuliului de Administratie au fost invitati membri ai conducerii  executive a  SC 

DRUMURI SI PODURI SA Sibiu in ale caror domenii de responsabilitate este necesara 

luarea unor decizii. De asemenea, la lucrarile Consiliului de Administratie a fost invitat si 

Presedintele  Sindicatului  Liber  al   SC  DRUMURI  SI  PODURI  SA Sibiu.  In  cadrul 

sedintelor Consiliului de Administratie  a fost analizata realizarile, perspectivele societatii si 

modalitatile de indeplinire a functiilor sale in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

ale Regulamentului de Organizare si Functionare a  SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu si 

a reglementarile interne aplicabile. 

In  activitatea derulata  in  anul  2015,  Consiliul  de Administratie  a  colaborat   cu 

conducerea  executiva  pe care  a  sprijinit-o  si  consiliat-o in  conducerea  societatii  si  i-a 

monitorizat  activitatea,  implicandu-se  totodata  in  luarea  deciziilor  principale  privind 

activitatea societatii. Consiliul de Administratie a fost informat privind activitatea desfasurata 

in cadrul directiilor, serviciilor si birourilor din cadrul  SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu 

si a dispus si urmarit ducerea la indeplinire a obiectivelor asumate si/sau stabilite.

In anul 2015 structura Consiliului de Administratie al  SC DRUMURI SI PODURI 

SA Sibiu a ramas aceeasi, neexistand modificari sau completari.
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  Executia contractelor de mandat ale Directorilor

    În  perioada  01.01.2015-31.12.2015,  conducerea  executiva  a  societatii  a  fost 

asigurata de urmatorii directori:

Dl ing. Muntean Nicolae - Director general;

Dl  ec. Brus Ioan Lucian- Director economic;

Dl. Ing. Goreaev  Gabriel Iulian- Director de productie.

       În vederea executarii mandatului, directorii au intocmit si prezentat, consiliului de 

administratie, câte un plan de management, cuprinzand strategia  de conducere pentru 

atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat cu planul de administrare al 

S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu. Planul de management al directorului general a fost 

aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie al S.C. DRUMURI SI PODURI SA 

Sibiu cu  nr.47 din 11.10.2013.
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Activitati operationale

         Activitatea de exploatare

În anul 2015,  întreaga activitate  a  societătii  a  fost  directionată  pe asigurarea 

serviciilor publice de întretinere, administrare si  exploatare a drumurilor judetene si 

comunale a judetului Sibiu, privind executarea de lucrari  si anume:

Lucrari  2014  2015

Covoare asfaltice 24,47 km 30,93 km

Intretinere drumuri pietruite judetene 25km/3550 mc 34,2 km/ 
4805mc

Curatiri de santuri pe drumuri judetene 26283 ml 15340 ml

Sant mecanic 23323 ml 5310 ml

Plombari cu sort si emulsie 42104 mp 36008 mp

Montat parapet metalic 2930 ml 1704 ml

Marcaje rutiere 301 km 308 km

Tratament drumuri judetene 9,6 km 21,24 km

Intretinere drumuri comunale 156,58 km 134,83 km

Lucrari de deszapezire 8960 to 10660 to

         Lucrarile  de reparatii  si  intretinere pe DJ si  DC pentru anul  2015,  au însumat 

31.418.455,72 lei(fara TVA) din care,lucrarile catre terti in anul 2015 au fost in suma de 

4.547.904,53 lei.

Activitate comerciala Valoare lei fara TVA 

2014 2015

Vanzari emulsie cationica EBCR  60 1,267,335.18 502,787.03

Inchirieri utilaje
(autogudronator,  automacara,trailer, 
buldoexcavator, cilindru compactor, 
autogreder)

122,728.41 33,133.54

Vanzari materiale
(sort, nisip, betoane)

128,190.74 19,166.98
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Lucrari( tratamente, plombari, asflat) 29,710,104.55 31,418,455.72

Total activitate 31,326,850 31,922,413
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2014 2015

Cheltuieli de exploatare 41,413,133 lei 41,254,839

Profit din exploatare 1,491,626 lei 2,196,446 
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    Activitatea de investitii

Având în vedere vechimea si gradul mare de uzura al parcului de mijloace de 

transport si utilaje specifice s-a considerat ca este necesara o imbunatatire a calitatii 

utilajelor de care societatea dispune pentru realizarea planului de lucrari asumat cu 

Consiliul Judetean Sibiu, cat si pentru respectarea constractelor de lucrari incheiate 

cu tertii. 

Astfel, în anul 2015, în concordanta cu lista de investii aprobate prin Hotararea 

Consiliului Judetean Sibiu 24/12.02.2015, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si 

echipamente:

Nr
crt

Denumire Cantitate
(buc)

Valoare totala lei
(fara TVA)

1 Autobasculanta 6x4 (SH) 2 bucati 687.132

2 Copiator A3(SH) 1 bucata 3.963,69

3 Cilindru terasier (SH) 1 bucata 211.583,87

4 Autogreder (SH) 1 bucata 394.240

5 Raspanditor emulsie tip MEB (NOU) 1 bucata 12.243,80

6 Raspanditor material antiderapant (SH) 3 bucati 121.421,70

7 Lama deszapezire (NOU) 3 bucati 55.175,82

8 Incarcator frontal (NOU) 1 bucata 430.000

9 Copiator A3(SH) 1 bucata 3.963,69

10
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    Achizitionarea de utilaje second hand s-a realizat din considerentul ca bugetele  
prevazute pentru realizarea activitatii de investitii nu a permis imbunatatirea  
parculuilui auto al societatii cu utilaje noi.

Exemplu:  Autobasculanta  Mercedes  Benz  cu  2  axe  noua  cu  livrare  in  
saptamana 50 la   pretul  fara  TVA este  de 95.900 euro+2.800 euro transport  in  
Romania.  Societatea a achizitionat autobasculanta cu 2 axe la pretul de 30.900  

euro+TVA cu livrare  in  45  de  zile  de  la  semnare  contractului  si  cu  
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transport inclus loco beneficiar.

    Menționăm că utilajele achiziționate sunt în starea buna de functionare, fapt ce a  
fost constatat de către comisiile de recepție infiintate la nivelul societatii. 

      Activitatea de Resurse Umane

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii; in cadrul 

Societății  Comerciale  Drumuri  și  Poduri  SA Sibiu  capitalul  uman   constituie  un 

potential  deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat cat mai deplin in realizarea 

obiectivelor  organizatiei.  Pentru  aceasta,  deciziile  manageriale  din  domeniul 

resurselor umane trebuie sa țină seama de necesitatile societății, dar să fie totodata 

adaptate  personalitatii  si  trasaturilor  angajatilor. 

Dezvoltarea organizatiei noastre se bazeaza pe dezvoltarea capitalului nostru 

uman  si  promovarea  interna:  dezvoltarea  de  noi  competente  la  proprii  angajati, 

identificarea  potentialului  si  modelarea  lui,  sprijin  pentru   manageri.  

Bazandu-se pe aceste principii, SC Drumuri și Poduri SA respecta cele cinci 

politici  principale de  resurse  umane,  astfel  incat  sa  realizeze  armonizarea  dintre 

individ, post, organizatie si mediu :

- politica de asigurare a personalului necesar prin angajare,

- politica de management al performantei,

- politica de dezvoltare a angajatilor,

- politica de recompensare – motivare,

- politica de schimbare organizationala.

Pentru  obtinerea  rezultatelor,  conform  programului  stabilit  la  nivel  de 

societate,au trebuit respectate functiile de baza în Managementul Resurselor  Umane, 

respectiv – previziune,organizare, coordonare, antrenare, evaluare-control.

Principalele activități ale Serviciul de Resurse Umane au fost:

- inregistrarea personalului și intocmirea situatiilor statistice (intrari, iesiri,cheltuieli 

salariale);
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- intocmirea/actualizarea/verificarea dosarelor individuale,în funcție de modificarile 

intervenite;

- evidenta salariilor fiecarui angajat, respectiv – modificari salariale, sporuri, premii, 

bonusuri și alte drepturi de recompensare prevazute prin C.C.M.;

-  intocmirea/verificarea  documentelor  necesare  pentru  acordarea  de  alte  ajutoare 

prevazute în C.C.M., stabilite prin negocieri cu salariatii reprezentantii de sindicate, 

urmarindu-se respectarea incadrarii în cheltuielile cu personalul prevazute în bugetul 

aprobat pe societate;

- evidenta/intocmirea situatiilor la nivel de societate, pentru  concediile medicale; 

- aplicarea/respectarea legislatiei în domeniul raporturilor de munca și a  normelor și 

procedurilor din cadrul societății.

În anul 2015 numarul mediu de salariati și cheltuielile salariale au fost :
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 Activitatea de natură juridica

 

În perioada de referinţă societatea a intreprins masuri de recuperare a creantelor si au 

fost initiate si aprobate urmatoarele Proiecte de hotarari ale Consiliului Judetean Sibiu:

1.Hotărârea  nr.24/12.02.2015,  privind  aprobarea  Bugetului  de  Venituri  si 

Cheltuieli la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pe anul 2015, 

2. Hotararea nr.34/26.02.2015, privind aprobarea organigramelor si statelor de 

functii la R.A. Aeroportul International Sibiu si S.C. Drumuri si Poduri S.A.Sibiu.

De asemenea, în anul 2015, societatea a promovat  actiuni în contradictoriu cu 

următoarele persoane :

 Primaria  Comunei  Blajel  ,  obiectul  litigiului  fiind  descalificarea in procedura de 

achizitie publică  « Cerere de oferte – Modernizare drumuri agricole de exploatare in 

Comuna Blajel »

 SC DRUMURI SI PRESTARII IN CONSTRUCTII SA  Sibiu – ca urmare a intrarii 

societatii in insolventa SC DRUMURI SI PODURI SA a fost nevoita sa se inscrie la 

masa credala pentru recuperarea sumelor neachitate

 in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi, societatea noastra a emis somatii de 

plata  prin  Birou executor  judecatoresc  Ulesan  Daniela  Maria,  in  conformitate  cu 

prevederile  Codului  de  procedura  civila  a  initiat  si  a  transmis  catre  urmatoarele 

societati  comerciale   si  institutii  publice,dupa  cum  urmeaza :  Comuna  Bradeni, 

Comuna Laslea, Comuna Atel, Scoala Gimnaziala Laslea, Societatea de Constructii in 

Transporturi  SA  Bucuresti,  Hidroconstructia  SA  Suc.Ardeal,  SC  Constructii 

Terasament SRL, SC PIETE SA Sibiu., SC Terra Construct SRL ;

 deschis  actiune in contradictoriu cu S.C.  SABELA PRODSERV SRL PLOIESTI- 

pentru nerespectarea contractului de vanzare-cumparare  C324/14/4478/13.10.2014;

 chemare injudecata de catre S.C. MULTIPLAND SRL Odorheiu Secuiesc- pentru 

plata a cheltuielilor de judecata ivite ca urmare a procedurii de achizitie desfasurate de 
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Primaria Blajel.

 S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. Sibiu a continuat demersurile pentru recuperarea 

creantelor, ca urmare a inscrierii la masa credala in urma deschiderii procedurilor de 

insolventa in urmatoarele dosare:

 Dosar 1747/85/2015 – cu privire la S.C. DAFORA S.A. MEDIAS

 Dosar 1984/85/2015 cu privire la S.C. SCA.MO.TER. S.R.L. Sibiu

       În exercitiu financiar 2015, nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu 

directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin  controlul asupra societatii sau cu o 

societate  controlata  de  acestia,  conform  art.52  din  O.U.G.  nr.109/2011  privind 

guvernanta corporativa.
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   Performatele financiare ale societatii   

ANALIZA INDICATORI FINANCIARI. 
VENITURI/ CHELTUIELI

                                                                                                                             
- mii lei -

Indicator Cheltuieli Anul 2014 Anul 2015

Bugetate 34.314,0 34.200,0

Realizate 41.422,8 41.254,9

Executie +20,7% +20,6%

Anul 2014 Anul 2015 Evolutie

Venituri totale 42.908,2 43.452,0 1,27 %

Cheltuieli totale 41.422,8 41.254,9 -0,41 %

Profit brut  1.485,4 2.197,1 47,91%

Evolutia indicatorului Cheltuieli totale in raport cu Veniturile totale:
In anul 2014 indicatorul Cheltuieli totale inregistreaza o crestere fata de prevederile 
bugetare  cu 20,7% in timp ce Veniturile totale au crescut cu 19,2%.
In anul 2015 indicatorul Cheltuieli totale  au realizat o crestere fata de prevederile 
bugetare  cu 20,6% in timp ce  Veniturile totale au prezentat o crestere cu 20,7 %, 
inregistrandu-se astfel o crestere a eficientei activitatii

CHELTUIELI LA  1000 VENITURI :

In timp ce veniturile realizate fata de planificarile din BVC au crescut  cu 20,7%, 
cheltuielile au crescut cu numai 20,6 %, rezultand o crestere a profitului.

 - mii lei -
Venituri Cheltuieli (Cheltuieli/Venituri

)*1000

Planificat BVC 2015 36.000,0 34.200,0 950 lei ch./1000 lei 
venit

Realizat 2015 43.452,0 41.254,0 949 lei ch./1000lei 
venit

Raport +20,7% +20,6 % 99,5 %

CREANTE

20



                                                                                                                                          
- mii lei -

Anul 2014 Anul 2015 Evolutie

Creante totale peste 60 
zile

904,2 1.447,1 160,0 %

Venituri totale 42.908 43.452,0 101,3 %

Raport 7,69 12,16 158,1 %

Creantele totale mai vechi de 60 de zile la finele anului 2014 au fost de 904 mii lei,  
iar la finele anului 2015 au inregistrat 1447,1 mii lei.  Ca urmare a  masurilor de 
recuperare intreprinse, in primele luni ale anului 2016 aceste creante au scazut, astfel 
ca  la data raportului creantele mai vechi de 60 zile s-au redus de la 1447,1 mii lei la 
958 mii lei.

                                                                                                                                          
Analiza in dinamica a indicatorilor venituri si cheltuieli in anul 2015 fata de 2014 si 
2013:  - mii lei -

1.5.PRODUCTIVITATEA MUNCII
- mii lei- 

Anul 2014 Anul 2015 Evolutie

Venituri totale 42.908,2 43.452 1,27 %

Numarul mediu de 
personal

180 174 96,7 %

Productivitatea 
muncii

238.378 lei 249.724 104,7 %
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INDICATORI 2013 2014 2014/2013 2015 2015/2014

CONT % %

VENITURI TOTALE 32.632,60 42.908,20 31,49% 43.439,00 1,24%

CHELTUIELI TOTALE din care: 31.073,00 41.422,80 33,31% 40.839,00 -1,41%

601 Ch.cu materiile prime 15.213,40 22.014,40 44,70% 22.876,50 3,92%

6022 Ch.cu combustibilii 2.423,70 3.027,00 24,89% 2.767,00 -8,59%

6024 Ch.cu piesele de schimb 947,60 1.228,00 29,59% 992,60 -19,17%

605 Ch.cu energia si apa 854,20 1.138,40 33,27% 1.005,10 -11,71%

624 Ch.de transp.bunuri si personal 353,30 695,40 96,83% 358,10 -48,50%

641 Ch.cu remuneratia personalului 4.181,20 4.584,30 9,64% 5.015,00 9,40%

6811 Ch.cu amortiz.imobilizarilor 1.516,00 1.737,60 14,62% 1.826,40 5,11%



Riscuri

 În  ceea  ce  privește  dezvoltarea  previzibilă  a  entităţii  -  societatea   isi  va 

continua  activitatea în  aceleasi domeniu de activitate ca și în exercitiile financiare 

anterioare ,apreciind ca datorită experienței ,   pozitiei pe piața  și  managmentului 

performant va obtine profit.  

   b) Societatea nu desfășoară activităţi din domeniul cercetării şi dezvoltării.  

   c) Societatea este constituita ca societate cu raspundere limitata, în care capitalul 

social este format din părți  sociale, și  nu se pune problema achizitiilor de acțiuni 

proprii.  

   d) Societatea nu deține sucursale.  

   e) Societatea nu utilizeaza instrumente financiare. 

În  materie  de  managment  al  riscului  financiar,  Societatea  este  expusa 

urmatoarelor riscuri: riscul pietei (riscul de rata a dobanzii și riscul valutar), riscul de 

creditare și  riscul  de lichiditate.  Prin deciziile luate  de către societate  se  incearca 

reducerea sau minimizarea riscurilor , astfel incat activitatea sa se desfasoare in bune 

conditii.

Riscul de rata a dobanzii

Fluxurile  de  numerar  operationale  ale  societății  pot  fi  afectate  de  variatiile  ratei 

dobanzilor,  în principal datorită imprumuturilor în valuta contractate de la bancile 

finantatoare. Riscul de numerar determinat de rata dobanzii este riscul ca dobanda, 

respectiv cheltuiala cu aceasta sa fluctueze. 

Riscul valutar

Societatea poate fi  expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin numerar sau 

echivalente de numerar, respectiv creante și datorii exprimate în valuta. Creantele și 

datoriile în valuta, precum și imprumuturile în valuta sunt exprimate ulterior în lei,  la 
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cursul de schimb din ultima zi bancara a fiecarei luni, comunicat de Banca Naționala 

a Romaniei. Diferențele de curs de schimb intre cursul istoric și cursul din ultima zi a 

lunii sunt incluse în contul de profit și pierdere.

Exista însă și riscul de schimb, care presupune ca în ziua schimbarii valutei în lei 

(pentru  plățile  făcute  în  Romania)  cursul  de  schimb  să  fie  mult  scăzut  fata  de 

perioade anterioare. Pentru a preintampina acest risc, firma urmărește atent evolutia 

cursului, și negociaza cu banca un curs mai favorabil.

Ratele oficiale de schimb pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2015 şi 31 decembrie 

2014 au fost de 1 EUR = 4.5245 RON la 31 decembrie 2015 si 1 EUR = 4.4821 RON 

la 31 decembrie 2014.

Riscul de creditare

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a 

neindeplinirii  obligatiilor  contractuale  de  către  un  client,  iar  acest  risc  rezulta  în 

principal  din  creantele  comerciale.  Pentru  a  preintampina  acest  risc,  societatea  a 

încheiat un contract de factoring.

Riscul de lichiditate
Riscul  de  lichiditate  este  riscul  sa  Societatea  sa  intampine  dificultati  în  indeplinirea 

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului privind lichiditatile apartine 

consiliului director, care a creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind 

lichidatile pentru a raspunde cerintelor de finantare ale conducerii pe termen scurt, mediu 

si lung. Societatea gestioneaza riscul privind lichiditatile prin mentinerea unor rezerve 

adecvate, facilitati bancare si facilitati de imprumut, prin continua monitorizarea a 

fluxului de numerar estimat si real si prin corelarea scadentelor activelor si pasivelor 

financiare. 
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Sistemul de control intern

Sistemul de control intern  se realizeaza in conformitate cu prevederile   Ordinului 

SGG nr.400/2015 privind aprobarea  Codului  controlului  intern/managerial  al  entitatilor 

publice.

Controlul intern la data de 31.12.2015 este organizat in urmatoarele forme:

► control financiar de gestiune audit intern

►sistem managerial intern pe calitate

1.Activitatea de control financiar de gestiune in cadrul   SC DRUMURI SI PODURI 

SA Sibiu  are  in  principal  urmatoarele  obiective:  asigurarea  integritatii  patrimoniului 

societatii precum si a bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale aflate in administrarea sau concesiunea SC DRUMURI SI PODURI 

SA Sibiu, respectand prevederile legale si a reglementarilor interne, incidente ale activitatii 

economico-financiare, cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.

2.Sistemul  managerial intern pe calitate este stabilit ca o politica in domeniul Calitatii, 

Mediului, Securitatii si Sanatatii in Munca in concordanta cu celelalte strategii ale societatii, 

cu scopul de a demonstra si garanta calitatea serviciilor oferite in conditii de protejare a 

mediului si asigurarea securitatii si sanatatii oamenilor, care prin caracteristici si performanta 

sa satisfaca cerintele si asteptarile clientilor sai si sa asigure organizatiei o pozitie de varf pe 

piata, in conditiile unei eficiente economice stabile si durabile.

In  realizarea  politicilor  sale,  conducerea  societatii  asigura  functionarea  si 

imbunatatirea continua a Sistemului  de Management Integrat certificat,  Calitate-Mediu-

Securitate si Sanatate in Munca conform standardelor 
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1. SR EN ISO 9001:2008;

- reprezinta confirmarea oficiala a unui nivel de performanta credibil al 

managementului organizatiei;

- realizeaza mai usor accesul organizatiei pe piete externe si faciliteaza relatiile cu 

autoritatile;

- genereaza incredere clientilor referitor la calitatea serviciilor si produselor livrate;

- asigura cresterea credibilitatii organizatiei, in relatiile cu parteneri, furnizori sau 

contractanti;

- urmareste realizarea de valoare adaugata prin cresterea eficacitatii proceselor;

- identifica proactiv neconformitatile si lipsa de eficacitate a sistemului de 

management si ajuta la initierea si implementarea celor mai oportune actiuni 

corective si preventive;

- reprezinta o cerinta a autoritatilor publice pentru participarea la licitatiile pentru 

achizitii publice;

- urmareste identificarea cauzelor problemelor si gasirea celor mai bune solutii.

2. SR EN ISO 14001:2005;

Implementarea  unui  sistem  de  management  de  mediu  reprezinta  angajamentul 

organizatiei pentru protectia mediului, prevenirea poluarii si dezvoltare sustenabila, 

iar certificarea acestuia constituie o confirmarea oficiala a acestui angajament.

Un sistem de management de mediu implementat aduce organizatiei, printre altele, 

urmatoarele beneficii:

- imbunatatirea imaginii organizatiei in cadrul mediului de afaceri si a comunitatii;

- eficientizarea consumurilor de resurse si a gestiunii deseurilor;

- imbunatatirea relatiilor cu autoritatile;

- accesul la noi piete si relatii de afaceri;

- imbunatatirea mediului de lucru pentru angajati;
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- prevenirea eventualelor accidente de mediu.

3. SR OHSAS 18001:2008 

- confirmarea oficiala a unui nivel de performanta credibil si responsabil al 

managementului in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

- identificarea pericolelor, evaluarea si tinerea sub control a riscurilor privind 

sanatatea si   securitatea in munca;                                                  

- combaterea riscurilor de la sursa si nu a consecintelor;

- reducerea numarului de accidente de munca sau imbolnaviri profesionale;

- scaderea cheltuielilor ocazionate de accidentele de munca si imbolnavirile 

angajatilor;

- conformarea cu cerintele legislative in vederea armonizarii cu reglementarile 

Uniunii Europene;

- identificarea si evaluarea riscurilor asupra sanatatii si securitatii ocupationale 

reprezinta o prioritate pentru agentii economici in vederea conformarii cu cerintele 

legislatiei nationale si europene.

Conducerea societatii isi propune mentinerea si imbunatatirea continua a nivelului de 

satisfacere a solicitarilor, asteptarilor si increderii clientilor si partenerilor nostri, prin calitatea 

si promptitudinea serviciilor oferite si a modului de colaborare.
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Concluzii

In activitatea desfasurata in anul 2015, S.C. DRUMURI si PODURI S.A. Sibiu, a 

realizat un mai mare volum de lucrari de tratamente simple si duble bituminoase, asfaltari 

si plombari pe drumurile judetene si drumurile comunale ce fac obiectul contractului de 

concesiune incheiat intre Consiliul Judetean Sibiu si societatea noastra. Realizarea acestor 

lucrari a fost facut in stransa legatura cu serviciul de specialitate din cadrul Consiliului 

Judetean Sibiu. De asemenea, societatea a dat dovada de promptitudine  in cazurile de 

maxima urgenta sau calamitati, cand a intervenit pentru aducerea la normal a conditiilor 

de trafic din zonele afectate.

Propunem ca suma de 1.272.815 lei, reprezentand dividende cuvenite Consiliului 

de Administratie , sa fie destinata aportului in numerar la capitalul social al societatii 

pentru achizitionarea de mijloace fixe.

Din analiza activitatii desfasurate pana la data de 31.12.2015, se desprinde faptul ca 

societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

▪ Adrian Besoiu

▪ Iordan Nicola

▪ Ioan Stoica

▪ Cristian Bucura

▪ Alexandru Gavrea
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