
  

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare pentru poziția de Director general, economic și de producție la
Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu

Consiliul de Administrație,  al Societății  Drumuri și Podiri SA Sibiu, cu sediul social
în  Sibiu,  str.  Alba  Iulia,  nr.  68,  înregistrată  la  Registrul  Comerțului  Sibiu  sub  nr.
J32/1005/1998, cu codul unic de înregistrare RO 11766640, a elaborat prezenta scrisoare care
stabilește așteptările consiliului de administrație privind performanțele organelor de conducere
ale  acesteia,  pentru  o  perioadă  de  4  ani,  2017 –  2021.  Acestea  ar  trebui  să  fie  văzute  în
contextul în care consiliul de administrație dorește o îmbunătăţire continuă a performanţei și
guvernanţei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind
guvernanța  corporativă  a  întreprinderilor  publice,  modificată  și  aprobată  prin  Legea
nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și
completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele organelor de
administrare pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de asteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflati pe lista scurtă.

I. Informații generale privind   Societatea     Drumuri și Poduri SA

Societatea Drumuri şi Poduri SA Sibiu este persoană juridică română, având forma juridică de 
societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu  
actul constitutiv, respectiv cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale 
(republicată), OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a înteprinderilor 
publice si ale art.187 din Codul Civil.

Sediul societăţii comerciale este în Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 68, judeţul Sibiu, C.F. 7507 
Turnişor.

Scopul societăţii comerciale, conform actului constitutiv, este: producerea şi comercializarea de
bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcţii, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de
activitate, pentru persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

Domeniul principal de activitate al societăţii:
421 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate.
Activitatea principală:  
4211- Lucrări de construcţii a drumurilor şi  autostrăzilor, reparaţia şi întreţinerea de

drumuri şi poduri.

II. Obiectivele societății 



Acționarul dorește ca Societatea să aibă ca principale obiective urmatoarele: 

 Consolidarea  poziției  pe  piață,  furnizarea  unor  servicii  de  calitate  superioară  pentru
consumatori 

 Armonizarea  practicilor   manageriale  și  de  administrare   cu  principiile  guvernanței
corporative 

 Creșterea cifrei de afaceri

 Creșterea profitului din exploatare

 Creșterea productivității muncii

 Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți

 Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante

 Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor

 Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor
ineficiente

 Dimensionarea corectă a numărului de personal

 Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea lucrărilor

III. Viziunea  administratorilor cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Administratorii se așteaptă ca organele de conducere ale Societății să fie orientate spre 
dezvoltarea acesteia în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui 
echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și 
sănătatea lucrătorilor. Ca societate care desfașoara activitate de care beneficiază cetățenii 
județului Sibiu și nu numai, contribuim la dezvoltarea județului , prin îmbunatățirea drumurilor,
realizarea unei infrastructuri moderne și preocuparea permanenta  pentru protecția mediului 
înconjurător.

Administratorii  se  așteaptă  ca  directorii  Societății  să  fie  orientați  spre  realizarea
obiectivului  strategic  al  Societății  care  îl  reprezintă  furnizarea  unor  servicii  de  calitate
superioară pentru consumatori,  respectiv a unor condiții  de muncă adecvate pentru angajații
societății,  iar  pe  de  altă  parte,  armonizarea  practicilor   manageriale  și  de administrare   cu
principiile guvernanței corporative. 

În lumina acestor prevederi, în continuare vom  prezenta o serie de principii și direcții
strategice  de  acțiune,  corelate  cu  Strategia  de  Dezvoltare  a  Societății  și  cu  programul
managerial  al  membrilor  Consiliului  de  Administrație,  prin  care  se  va  asigura  integrarea
instrumentarului managerial specific guvernanței corporative în practicile manageriale așteptate
la nivelul societății.

Relaţia cu consumatorii va avea la bază următoarele linii directoare: 

   Sporirea calităţii serviciilor prestate  -  pe de o parte se va realiza o îmbunătăţire 
calitativă a serviciilor prestate, ca urmare  lucrărilor de extindere, modernizare şi/sau 
reabilitare întreţinere si reparaţie a drumurilor județene , iar pe de altă parte se va realiza
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o monitorizare atentă a modului de interacţiune a angajaţilor cu colaboratorii, în vederea
sancţionării comportamentelor care dăunează imaginii societaţii; 

 Transparentizarea fluxurilor comunicaţionale  
 Soluţionarea promptă a reclamaţiilor  -   se vor realiza îmbunătăţiri succesive ale 

valorilor ţintă aferente indicatorilor de performanţă ce vizează interacţiunea cu cetăţenii,
utilizând sistemul de evaluare a performanţelor ca pârghie coercitivă pentru angajaţii 
care depun eforturi în direcţia îmbunătăţirii relaţiei cu cetăţenii; 

   Conştientizare şi implicare  -   se va elabora o politică integrată de atragere a noi 
colaboratori în reţeaua de furnizare a serviciilor ce fac obiectul de activitate al societatii;

 Confidenţialitate – se va elabora o politică de confidenţialitate cu privire la datele cu 
caracter personal al colaboratorilor; 

   Performanţă  – pornind de la sistemul de evaluare a performanţelor personalului, care 
va fi extins în continuare, pentru posturile care presupun interacţiunea cu colaboratorii 
vor fi stabilite nivele agreate de servicii (Service Level Agreements - SLA), care vor fi 
aduse la cunoştinţa colaboratorilor prin intermediul web-site-ului societăţii; 

Relaţia cu acţionarii va avea la bază următoarele linii directoare: 

 Transparenţă şi comunicare  -   lunar va fi înaintat Consiliului de Administrație un 
raport de activitate al directorilor societăţii, prin intermediul căruia se va monitoriza 
gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin contractual de mandat, vor fi prezentate
mpdalitățile de îndeplinire a principalelor decizii strategice adoptate la nivelul 
Consiliului de Administraţie şi va fi înaintat un plan de acţiune ce urmează a fi 
îndeplinit în perioada următoare;  

   Management participativ  –  deciziile strategice ce cad in sarcina directorilor  vor fi 
adoptate cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație, instituindu-se astfel la 
nivelul societăţii o manieră de lucru  modernă, colaborativă; 

  Implicare activă – administratorii vor fi consultaţi cu privire la schemele de compensare
practicate în cazul disponibilizărilor sau în cazul situaţiilor prevăzute de  Contractul 
Colectiv de Munca aplicabil.  

Relaţia cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare: 
  Disciplină şi autoritate  -    vor fi instituite criterii suplimentare de performanţă pentru 

persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceştia 
inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

  Instruire  –  va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu
atribuţii în domeniul managementului, pe fondul existenţei unui număr ridicat de 
manageri de nivel mediu şi inferior care sunt mult prea puternic ancoraţi în activităţile 
coordonate, tratând în subsidiar aspectele manageriale ale muncii prestate; 

 Planificare succesorală  –    la nivelul fiecărui post de management va fi 
nominalizată şi iniţiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în 
cazul indisponibilităţii totale sau parţiale a ocupantului funcţiei de conducere; 
persoanele în cauză vor urma, la rândul lor programul de formare profesională 
destinat managerilor şi vor dispune de aceeaşi autonomie decizională în raport cu 
subordonaţii; 

 Tratament nediscriminatoriu – rezultatele evaluărilor profesionale şi criteriile de      
      performanţă vor fi interpretate identic pentru tot personalul; 
 Evitarea conflictului de interese  –  directorii se vor asigura de faptul că deciziile 

adoptate nu sunt subiective şi nu intră sub incidenţa conflictelor de interese. 

Relaţia cu angajaţii va avea la bază următoarele linii directoare: 
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   Stabilitate şi motivare  –  angajaţii vor fi motivaţi în mod pozitiv să desfăşoare o 
activitate de calitate, va fi menţinut un climat organizaţional favorabil performanţei

   Consolidarea spiritului de echipă – vor fi încurajate activităţile de echipă, atât în cadrul
societăţii, cât şi în afara acesteia; 

 Armonizarea intereselor – vor fi organizate întâlniri între administratori şi liderii de 
sindicat, ori de cate ori se impune acest lucru, în vederea apropierii managementului de 
execuţie şi adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate
de către angajaţi. 

Orizontul  2017-2021  urmăreşte continuarea liniei de dezvoltare a societăţii prin  consolidarea 
obiectivelor strategice pe care Societatea Drumuri și Poduri  S.A. şi le-a asumat în ultimii ani, 
reflectând atât valorile societăţii, cât şi ţintele generale de performanţă economică, după cum 
urmează: 

 Efectuarea lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică a drumurilor cu periodicitatea 
prevăzută de reglementările tehnice în vigoare și în conformitate cu prevederile 
acordului cadru încheiat cu Consiliul Județean Sibiu în acest semn, pentru asigurarea 
viabilităţii şi desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă şi confort.

 Modernizarea întregii reţele de drumuri publice prin realizarea de îmbrăcăminţi asfaltice
sau din beton de ciment.

 Îmbunătăţirea calității îmbrăcăminţilor asfaltice ale drumurilor publice prin utilizarea de
mixturi asfaltice stabilizate cu fibre şi preparate cu bitum modificat pentru drumurile de 
clasă tehnică I, II, III pentru a avea comportare mai bună la acţiunea traficului greu iar 
pentru celelalte clase tehnice îmbrăcăminţi asfaltice uşoare sau alte tipuri de 
îmbrăcăminţi adecvate traficului şi condiţiilor.

 Adaptarea ofertei de lucrari, produse şi servicii la cerinţele pieţei prin prospectarea şi 
evaluarea pieţei interne de lucrări din domeniul de activitate al societăţii.

 Acoperirea capacităţii de producţie a societăţii
 Realizarea lucrărilor contractate în condiţii de profitabilitate şi cu respectarea cerinţelor 

impuse de sistemul de asigurare al calităţii.  
 Strategia de întreţinere şi administrare a lucrărilor de artă rutiere.
 Conservarea prin lucrări de întreţinere a parametrilor tehnici ai structurilor existente 

care îndeplinesc exigenţele legate de asigurarea desfăşurării traficului modern în condiţii
de siguranţă şi confort. 

Activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor publice sunt reglementate de Normativul 
privind administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice", ind. AND 554-
2002. 

IV. Indicatorii de performanță

Conducerea  executive  a  societății  (directorii),  va  avea  la  bază  următoarii  indicatori  de
performanță, respectiv:

 Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și
fonduri speciale /arierate.

 Creșterea eficienței economice a societății. 
 Creșterea profitului brut. 
 Cresterea productivității muncii ( venituri din exploatare/nr.mediu de salariați).
 Reducerea cheltuielilor.
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Pentru perioada 2017 – 2020, administratorii se așteaptă la realizarea următorilor indicatori de
performanță :

Indicatorii de performanță  2017 2018 2019 2020 2021

Arierate 0 0 0 0 0

Rata eficienței economice (%) 6 7 9,2 11,1 13,1

Rata profitului brut (%) 6 7 8,4 9,8 10,9

Productivitatea muncii (mii lei) 230 231 232 233 234

Cheltuiala  la  1000  lei  venituri
(lei)

940 915 910 907 890

V. Politica de dividende 

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din
profitul contabil  rămas după deducerea impozitului pe profit,  conform prevederilor O.G. nr.
64/2001  privind  repartizarea  profitului  la  societăţile  naţionale,  companiile  naţionale  şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Societății pentru un anumit grad de constanţă
în obținerea profitului Societății.

VI. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate

Acționarul este conștient de importanța Societății și a calității serviciilor prestate de
către aceasta.   În  consecință,  recomandăm/solicităm directorilor  ca să  se  asigure că
lucrările executate sunt de calitate superioară, să urmărească  realizarea unei infrastructuri
modern și sigure, și preocuparea permanenta  pentru protecția mediului înconjurător

VII. Așteptări privind   etică și integritate și guvernață corporativă
Administratorii se așteaptă să se acorde  o importanță deosebită implementării Codului de

etică  care  stabilește  principiile  și  standardele  de  conduită  și  care  reglementează  situațiile
privind  conflictele  de  interese și  incompatibilitate  la  nivelul  Societății,  inclusiv la  nivelul
conducerii execurive. 

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna
funcționare  a  Societății,  se  subliniază  necesitatea  revizuirii  de  către  conducerea  executivă  a
sistemelor de audit și control intern. Structura de Audit intern va raporta Comitetului de Audit
constituit  la  nivelul  Consiliului  de  administrație.  În  acest  sens,  Comitetul  de  Audit  va  asista
Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare
financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

VIII. Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2016 - 2020
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Pentru perioada 2016-2020,  se așteptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se
efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. 

Este foarte important ca directorii să informeze administratorii în timp util de orice risc de
deviere de la performanța așteptată.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EC. GANEA RADU IOAN Președinte 

JR. BESOIU ADRIAN Membru 

ING. BRANGA LUCIAN FLORIN Membru

ING. DEAC ȘUTEU DORIN Membru

ING. NARTEA VASILE Membru
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