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INTRODUCERE: CADRU LEGAL 

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu cerinţele OUG nr.109/2011 privind 
Guvernanţa Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016. 
Raportul are la baza contractele de mandat ale administratorilor. 

CAPITOLUL 1 - ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

În semestrul I 2022, conform Hotărârii A.G.A nr. 6/09.09.2021 din componenţa Consiliului de 
Administraţie al societăţii Gospodărire Urbană S.R.L Galaţi fac parte: Lupu Cicerone, Vrămuleț Sorin-
Laurențiu, Homner Simona-Gabriela, Marin Relu și Bejan Alexandru-Igor, pentru o perioadă de 4 ani cu 
contract de mandat. 

Potrivit art. 142 din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată şi conform contractelor de 
mandat încheiate cu administratorii, Consiliul de Administraţie a fost însarcinat cu îndeplinirea tuturor 
actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate  
Adunării Generale a Acţionarilor. 
Consiliul de Administraţie al societăţii Gospodărire Urbane S.R.L  are obligaţia de participare la 
administrarea societăţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale Statutului,  Societăţii, 
hotărârile A.G.A şi prevederile contractuale. 
 

Principalele  atribuţii ale Consiliului de Administraţie 
- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii; 
- stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; 
- evaluarea adecvării structurii organizaţionale şi administrative a societătii; 
- evaluarea performanţei generale a societăţii şi compararea periodică a rezultatelor realizate cu 

cele planificate; 
- evaluarea activităţii directorilor societătii privind execuţia contractelor de mandat; 
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea 

Hotărârilor acestora. 
Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în cadrul sedinţelor ordinare, prezenţa fiind de 100%. 

 

Sedinţe C.A.desfăşurate în perioada semestrului I 2022 

 

Nr.crt. Data Ședința C.A. Numar membri 
C.A.prezenți 

Decizii C.A. emise Observatii 

1. 27.01.2022 5 1  
2. 28.02.2022 5 6  
3. 09.03.2022 

25.03.2022 
5 4  

4. 28.04.2022 5 2  
5. 20.05.2022 

24.05.2022 
5 
5 

4  

6. 21.06.2022 
29.06.2022 

5 
5 

7 
 

 



 

4 
 

Consiliul de Administraţie a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea 
operațiunilor desfășurate, raportarea financiară etc. 
   A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind dezvoltarea, 
îmbunătăţirea și evaluarea sistemului de control intern, coordonarea, îmbunătăţirea  activității de audit 
public intern, control financiar de gestiune, inclusiv execuția BVC-ului, activitățile financiare, activitățile 
operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.  
  Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu 
aplicabile, opiniile auditului intern și totodată, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate. 
 
          1.1 EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR   
 
   Pentru perioada de raportare au fost îndeplinite obligațiile asumate în baza contractelor de 
mandat încheiate între reprezentantul AGA și administratorii societăţii Gospodărire Urbană S.R.L  Galați. 

La începutul semestrului I al anului 2022 Consiliul de Administraţie al societăţii Gospodărire 
Urbană S.R.L a fost format din 5 membri: : Lupu Cicerone, Vrămuleț Sorin-Laurențiu, Homner Simona-
Gabriela, Marin Relu și Bejan Alexandru-Igor. 
 
  Principalele activități și decizii adoptate au fost: 
 aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Gospodărire Urbană 

S.R.L. Galați; 
 aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfășurarea licitațiilor publice în vederea 

închirierii de terenuri și spații date în administrarea societății; 
 avizarea Raportului pentru trimestrul IV 2021 al directorului general al societății; 
 întocmirea raportului anual Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021; 
 avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. pentru anul 

2022;  
 avizarea favorabilă a situațiilor financiare pe anul 2021; 
 avizarea favorabilă a repartizării profitului net al exercițiului financiar al anului 2021; 
 acordarea componentei variabile pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari si 

nefinanciari pe anul 2021 ai conducerii executive a societății; 
 avizarea de diverse modificări/introduceri de tarife ale activităților desfășurate de către 

societate; 
 avizarea favorabilă a propunerii de modificare și completare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați. 
 
Indicatori de performanță ai consiliului de administrație 

Menționăm că prin H.C.L. nr. 477/25.08.2021 au fost numiți pentru o perioadă de 4 ani, membrii 
Consiliului de Administrație. Indicatorii de performanță pentru Consiliu de administrație au fost stabiliți 
prin H.C.L. nr. 190/30.03.2022, devenind anexă la contractele de mandat ale membrilor prin Hotărârea 
A.G.A. nr. 4/06.04.2022. 
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CAPITOLUL  2  EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL PRECUM ȘI 
A DIRECTORULUI ECONOMIC, ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII ACESTORA 
 
Între societatea Gospodărire Urbană Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și 

domnul Dragoș-Lucian Magearu, s-a semnat contractul de mandat nr. 16495/25.10.2019 pentru o 
perioada de 4 ani, in temeiul căruia, mandatarul conduce societatea si îndeplinește activitățile necesare 
si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor C.A.si A.G.A, 
Actului Constitutiv al societăţii şi prevederilor contractuale.  
  Directorul general a reprezentat societatea în raport cu terții, a asigurat conducerea operativă 
împreună cu directorul economic și totodată, împreună cu ceilalți directori fără atribuții delegate de C.A, 
a asigurat funcționarea unor sisteme prudente şi eficace de control, care să permită evaluarea şi 
gestionarea riscurilor. A exercitat atribuțiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare şi 
funcționare, din deciziile C.A, ale comitetelor consultative, precum şi din prevederile legale. 

Pe durata mandatului, directorul general precum și directorul economic au avut dreptul de a 
primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație fixă. Totodată, prin Decizia 20/29.06.2022 s-a 
acordat componenta variabilă pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari 
pentru anul 2021, atât pentru directorul general cat si pentru directorul economic. 

A raportat administratorilor cu privire la situația economico-financiară a societății. 

Categorie și denumire indicator    cf HG 
nr. 722/2016

Țintă indicator negociat 
pentru mandatul 2022-2025

Coeficientul de 
ponderare %

Realizări 
30.06.2022

0. 1. 2. 3.

Creanțe (restante)-Suma de bani (restantă) 
datorată unei întreprinderi publice de 
clienții săi NOTA** Nu se va lua în 
considerare garanția constituită conform 
contractului de delegare cu P.M.G. și 
nevirată de aceasta, în contul de 
trezorerie.

Valoare 0 (zero), țintă de 
îndeplinit până la finalul 
actualului mandat 2022-2025, 
cu reducere de 95% până la 
data de 31.12.2022

15                    10.226 

Nivelul datoriei (restante)-Valoarea  
datoriilor (restante) pe care întreprinderea 
publică le are în prezent

Valoare 0 (zero), menținerea 
acestui nivel pentru tot 
mandatul 2022-2025

15 0

Lichiditatea generală=Active curente / 
Pasive curente x 100

≥ 1,42 10 1,43

Marja de profit net=Profit net / Venit x 
100

4% pentru anul 2022. 
Începând cu 2023, creștere 
anuală de 10% față de nivelul 
propus al anului anterior.

10 9,92

Productivitatea activelor(conformitatea 
activelor, capacitatea de utilizare)=Total 
venituri / Total active x 100

≥ 3,00 10 1,236

FLUX DE NUMERAR

DATORII

PROFITABILITATE

OPERAȚIONAL
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Indicatorii de performanță ai Directorului General s-au stabilit în anul 2020, prin Decizia C.A. nr. 
11/16.03.2020 iar indicatorii de performanță ai Directorului Economic tot în anul 2020, prin decizia 
C.A.nr. 40/16.11.2020.  

Indicatorii de performanță ai C.A., pentru perioada 2019-2022 sunt cei din anexa nr. 2 la 
contractele de mandat, modificați şi aprobați prin H.C.L. 494/21.11.2019. 

Pentru perioada rămasă din mandat pentru directorului general şi pentru directorul economic 
indicatorii de performanță financiari și nefinanciari s-au renegociat prin Decizia nr. 23/29.06.2022. 

 
     Indicatori de performanță ai directorului general și economic 

În tabelul de mai jos vă prezentăm situația indicatorilor de performanță ai directorilor executivi 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. 

Nr. 
Crt. Denumire indicator Ținta propusă realizări 

30.06.2021 realizări 30.06.2022 

1 Creșterea cifrei de afaceri 

↗ cu 10% anual față de realizatul anului 
precedent.                                 Cifra de afaceri 
la 30.06.2021= 10.236.568 lei *10% (creștere 
fata de aceeași perioada a anului precedent) 
= 11.260.225 lei            

     9.882.519                     12.764.519  

2 Procentul de creștere a 
costurilor cu forța de muncă ≤75% 0 64,24  

3 
Realizarea profitului propus în 
Bugetul de venituri și cheltuieli 
aprobat anual prin HCL  

Profitul propus în bvc 100% pe anul 2022 este 
in sumă de 866.000 lei         303.000           1.607.789  

4 Durata de rambursare a 
datoriilor valoare maxim 90 zile 0 0 

5 Productivitatea muncii Creștere cu 5% față de anul precedent 
33.551*5%= 35.228 0 44.482 

6 Rata solvabilității generale >1 2,01                     2,03  

7 Gradul de soluționare a 
reclamațiilor scrise 

soluționarea reclamațiilor scrise în termen de 
30 zile da da 

8 Marja de profit brut 

Observații: la calcul Marjei de profit se va tine 
cont de marja de profit realizata in anul 
precedent                                                   -  pentru 
anul 2020 creștere 7 % față de anul 2018                                                                               
2018 Marja de profit brut = 2,3                     2020 
Marja de profit brut= 2,46                   2021 
Marja de profit brut= 4,9*7%=5,24                                        
2022 Marja de profit brut = 2,97 *7%= 3,18 

0,03 11,46 

9 Rata lichidității curente ≥ 0,60 0,68 0,75 

10 Monitorizarea riscurilor  

 Identificarea riscurilor si evidențierea lor in 
registru   Registrul centralizator al 

riscurilor nr. 3607/04.03.2021 

  Monitorizarea si evaluarea riscurilor   

 Plan centralizator al 
masurilor de control pentru 
diminuarea riscurilor, 
valorificarea oportunităților 
nr.3678/04.03.2021 

Elaborarea de politici care sa limiteze pe cat 
posibil consecințele acestor riscuri   

Procedura de sistem 
Managementul 
riscurilor/oportunităților PS 
3-1-1 
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CAPITOLUL 3 - DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE 
 
Obiectivele generale ale societății Gospodărire Urbană S.R.L pentru anul 2022 stabilite în Planul 

de administrare al administratorilor sunt: 
 

 
 
3.1 Îmbunătătirea şi  dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial   
 
     În conformitate cu prevederile art.4  din cadrul OSGG nr. 600/2018 “privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice” la nivelul societăţii a fost elaborat Programul de 
Dezvoltare a sistemului de control intern managerial (PD SCIM) pentru anul 2022 (Anexa 3),  avizat  de 
Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial in ședința de lucru din data de 
17.01.2022. 
     Pentru dezvoltarea si îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, societatea  a determinat 
Gradul de implementare a PD SCIM pentru semestrul I 2022, după cum urmează: 
 

Nr. Descrierea Acțiunii Stadiu  de realizare 
STANDARDUL 1 – ETICA ŞI INTEGRITATEA 

1.1 

Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații 
societății a prevederilor actelor normative ce reglementează 
comportamentul acestora la locul de muncă, precum și 
prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor. 

Decizia interna nr.06/11.01.2022  de numire a 
responsabilului cu implementarea strategiei 
anticorupție la nivelul societății 
 

Nr. 
crt. DENUMIRE  OBIECTIV  GENERAL COD  

Eficienţa si eficacitatea functionării 

1. Extinderea activităţilor societăţii prin executarea de lucrări şi către  alți clienți persoane 
fizice/persoane juridice) OG1 

2. Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independenţă financiară a societăţii OG2 

3. Creşterea productivitatii şi calităţii servicii oferite de societate prin investițiile propuse OG3 

4. Rentabilitate, indeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Publica Tutelara OG4 

5. 
Promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate de societate (întreținere spatii verzi, transport, 
administrare cimitire, administrare parcări, talcioc şi zone de agrement, întreținere mobilier urban, 
intretinere fantani arteziene si cișmele) 

OG5 

6. Gestionarea deșeurilor in condiții de protecția mediului și a sănătății populației OG6 
7. Dezvoltarea durabilă a serviciilor OG7 
8. Gestionarea serviciilor pe criterii de transparența, competitivitate şi eficientă OG8 
9. Protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei OG9 

Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe 

10. Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciilor precum  şi a 
procedurilor de delegare a gestiunii acestora OG10 

Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne 

11. Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la administrarea spatiilor 
verzi si asimilate. OG11 
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1.2 
Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor/ faptelor ce 
intra sub incidenta cercetării disciplinare semnalate la nivelul 
societății 

Număr de sesizări ce au făcut obiectul cercetării 
disciplinare = 15  

1.3 
Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor societății 
 Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute 
în Codul etic 

Codul de Etica postat pe site-ul societății:  
https://gospodarire-urbana.ro/cod-etica/ 
 

1.4 
Monitorizarea implementării/menținerii politicilor si 
procedurilor privind însușirea si respectarea valorilor etice, 
integrității si evitării conflictelor de interese 

Postare pe site-ul societății a Declarațiilor de 
Avere si Interese  depuse in termenul legal 
 

STANDARDUL 2 - ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI 

2.1 

 
Întocmirea şi actualizarea Regulamentului Intern,  a fișelor 
posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități 
 

Regulament de Organizare si funcționare al 
societății 
Regulament Intern aprobat  
Număr de fișe post elaborate/actualizate= 142 
 

2.2 

Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea 
riscurilor asociate funcțiilor sensibile 

Decizia  interna nr. 161/29.10.2019 de numire a 
responsabilului  cu gestionarea funcțiilor 
sensibile la nivelul societății 
1 Analiza  de risc și Identificarea funcțiilor 
sensibile la nivelul societății in curs de elaborare 
sem II 2022 
1 Lista funcțiilor sensibile la nivelul societății nr. 
7115/29.04.2020 

STANDARDUL 3 - COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ 

3.1 

Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu 
pregătire de specialitate, necesara îndeplinirii 
atribuțiilor/sarcinilor prevăzute in fisele de post 

Număr angajări efectuate = 69  
Fisele de post ale salariaților 
Procedura Recrutare, selecție personal 
 Decizii interne de constituire a comisiei de 
recrutare: = 4 
 

3.2 
Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire 
profesionala specifice domeniului de competenta al fiecăruia 
(instruiri interne sau externe) 

Evaluarea performantelor individuale a 
salariaților –se va face in trimestrul III 

3.3 

Evaluarea anuală a performantelor angajaților in scopul 
confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor si abilitaților 
necesare îndeplinirii sarcinilor si responsabilităților încredințate, 
in raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful 
ierarhic superior 

Procedura de sistem privind evaluarea 
personalului din cadrul societății  

STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA 

4.1 

Asigurarea cadrului organizatoric la nivelul societății 
 

Misiunea societății postata pe site 
1 Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA  
1 Organigrama aprobată  postata pe site-ul 
societății 
1 ROF aprobat postat pe site-ul societății 
1 ROF CM SCIM aprobat cf. Hot. CM SCIM 
nr.9275/09.06.2020 

4.2 

Asigurarea delegării de competente și responsabilități ținând 
cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de 
persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, 
precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului 
delegat 

Procedura Delegarea de  competentă la nivel de 
societate, revizuită 2020 
 In trimestrul II 2022    au fost emise un nr. 158 
decizii interne manageriale, conform 
Registrului de evidenta decizii al societății. 

STANDARDUL 5 – OBIECTIVE 
5.1 Monitorizarea obiectivelor generale stabilite de conducerea 

societății  
Procedura de sistem Stabilirea, monitorizarea si 
îndeplinirea obiectivelor la nivelul societății 
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 Determinarea obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat 
la nivel de societate 

Lista Obiectivelor Generale 2022 conform Plan 
administrare 
Lista centralizatoare a obiectivelor specifice şi a 
indicatorilor de rezultat /15.04.2022 

STANDARDUL 6 PLANIFICAREA 

6.1 

Planificarea resurselor societății (umane, financiare, materiale, 
informaționale) 

BVC 2022 
PD SCIM aprobat ianuarie 2022 
Programe operaționale de activitate la nivelul 
societății 

STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR 

7.1 

Implementarea unui sistem de monitorizare şi raportare a 
performanțelor societății (obiective, ținte/rezultate, indicatori 
de performanță, descrierea lor, formulă de calcul) 

Procedura de sistem Managementul 
performantei salariaților, ediția I, revizia 0. 
1 Grad anual de realizare a obiectivelor 
specifice si indicatorilor de rezultat la nivelul 
anului 2021 
1 Raport anual de activitate al societății 2021 – 
postat pe site-ul societății 

STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI 

8.1 

Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării 
eficiente şi eficace a obiectivelor societății 

Procedura Managementului 
riscurilor/oportunităților prin care se stabilește 
profilul de risc si limita de toleranta la risc  
Planul măsurilor de control pentru diminuarea 
riscurilor 2022  
Codul controlului intern elaborat si aprobat 
decembrie 2020  
1 Registru centralizator al riscurilor 2022 la nivel 
de societate   
1 Reevaluare a riscurilor la nivel de societate 
pentru anul 2021  
1 Informare anuala   privind procesul de 
gestionare a riscurilor si monitorizare a 
performantelor pentru anul 2021    

STANDARDUL 9 - PROCEDURI 

9.1 

Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru 
toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care 
este necesara existenta unei documentații scrise 

Procedura de sistem Elaborare/revizie 
proceduri documentate la nivelul societăţii, 
Ediția III, revizia 0 
1 Lista centralizatoare a activităților la nivelul 
societății, actualizată 15.04.2022 -in 
concordanță cu Organigrama aprobata 
1 Diagrama a proceselor actualizată 02.11.2021 
Număr proceduri  elaborate/revizuite: 
proceduri operaționale = 4 
1 Lista a  procedurilor operaționale / de sistem 
aplicate la nivelul societății 

STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA 

10.1 

Analizarea si supravegherea activităților care implică un grad 
ridicat de expunere la risc. 
Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de 
expunere la risc; 

 La nivelul societății sunt stabilite controale in 
puncte cheie, conform relațiilor funcționale 
definite in ROF si a fiselor de post. 
Rapoarte CFG 
Rapoarte audit intern 
CFPP la nivelul societății 
Activitatea Juridica a societății 

STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITATII 
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11.1 
Identificarea si tinerea sub control a evenimentelor posibile 
generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi, stabilirea 
responsabililor si a instrumentelor de control intern aferente 

1  Plan de măsuri privind asigurarea 
continuității activităților societății  nr. 
8902/02.06.2020 

STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA 

12.1 

Asigurarea liberului acces la informații de interes public, 
asigurarea relației cu mass media 
 

Decizia de numire responsabil cu 
implementarea Legii nr.544/2001 in curs de 
elaboarare semestrul II 2022 
Raportul anual de evaluare a implementării 
Legii nr.544/2001 pentru anul 2021 – postat pe 
site-ul societății 
Solicitări privind accesul la informațiile de 
interes public conform Legii nr.544/2001 
Lista cuprinzând categoriile de documente 
produse si/sau gestionate in cadrul societății in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001 
– postare pe site-ul societății 

STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR 
13.1 Gestionarea arhivei la nivelul societății Nomenclator arhivistic al societății 

13.2  Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea  
documentelor, actelor normative  

La nivelul societății sunt uzitate următoarele 
Registre/ instrumente   principale de evidenţă : 

 Registrul unic de control la nivel de 
societate 

 Registru eliberare documente arhiva 
 Registre Declarații de avere/interese 
 Registru Evidentă decizii manageriale 
 Evidentă litigii  
 Registru evidenţă cereri de solicitare 

informatii de interes public 
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA 

14.1 

Asigurarea bunei desfăşurări a proceselor şi exercitarea formelor 
de control intern adecvate, care garantează că datele şi 
informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor 
contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, 
complete şi furnizate la timp  
 Elaborarea/actualizarea dupa caz si existenta in sistemul  de 
control intern managerial a   unor proceduri privind organizarea 
și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a 
situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției 
bugetare. 

La nivelul societății se aplica Manualul Politicilor 
contabile si proceduri operaționale specifice 
activității financiar contabile. 

 

14.2 

Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la 
termen a situațiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului 
aflat în administrarea entității, precum şi a execuției bugetare, 
în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile 
aflate sub controlul directorului general al societății 

Situații financiare anuale pentru anul 2021 
depuse in termen legal (mai 2022). 

STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

15.1 

Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul 
implementării si dezvoltării SCIM 

Decizia interna privind declanșarea procesului 
de autoevaluare a sistemului de control intern 
managerial la nivel de societate   
Anexa 3  Cap. II din cadrul OSGG nr.600/2018 – 
Situația centralizatoare privind stadiul 
implementării şi dezvoltării sistemului de 
control intern managerial la data de 31.12.2021 
- realizat 
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15.2 Pregătirea şi realizarea autoevaluării  sistemului de control 
intern/managerial la nivel de structura şi la nivel de societate in 
vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu 
standardele CIM 

Anexa 4.2 din cadrul OSGG nr.600/2018  
Situația sintetica a rezultatelor autoevaluării 
sistemului de control intern managerial pentru 
anul 2021 - realizat 

15.3 
Raportarea anuală asupra sistemului de control intern 
managerial 

Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018  - 1 
Raport asupra stadiului sistemului de control 
intern managerial la data de 31.12.2021 – nr. 
336/05.01.2022 

STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN 

16.1 Elaborarea si implementarea planului de audit  in funcție de 
riscurile identificate  

1 Plan de audit intern 2022 
 

16.2 Raportarea  rezultatelor înregistrate din activitatea de audit 
intern, inclusiv implementarea acestora 

 Rapoarte de audit intern elaborate trim. II 2022 

 
 

3.2    Directia Spatii Verzi si Cimitire 
 

a) Administrare Spatii Verzi 

 În cadrul Serviciului Spatii Verzi și Seră  s-au desfășurat următoarele activități aferente semestrului 
I 2022: 
 plantare arbori, arbuști, flori:  
 plante floricole anuale (tagetes, portulaca, cinerarie, coleus, vinca, gazania, begonia, salvia, etc) 

–293.740 buc; 
 plante floricole perene ( Campanula, Echinacea)- 6.480 buc; 
 liane ( Hedera)- 412 buc. 
 arbori din achiziție proprie ( Acer, Fraxinus, Ouercus, Gleditsia, Koeleuteria, Liqidambar, Sophora) 

- 703 buc.  
 puieți arbore furnizați cu titlu gratuit de către Direcția Silvica  (Glădița, Ulm) -1400 buc; 
 cosit mecanic -  215,77 ha;          
 tăiere corecție arbuști / taiere lăstari flori 1,5 și 1,5m- 4906 buc.; 
 așternut pământ vegetal- 465,5 tone si compost 68,74 tone; 
 lucrări de reparații/mentenanță sisteme de irigat; 
 lucrări de întreținere apă iaz artificial, hrănire pești; 
 activități anexe; 

urmărindu-se permanent creșterea continuă a zonelor verzi amenajate. 

b) Tăiere arbori: 

 În vederea tăierii arborilor/tăierilor de corecție arbori au fost efectuate deplasări în teren, în scopul 
stabilirii necesitații efectuării lucrărilor solicitate. Cu utilaje și personal propriu s-au efectuat:  
 tăiere corecție arbori - 861 buc. 
 doborâre arbori – 1441 buc. 
 activități anexe de colectare, evacuare deșeuri vegetale; 
 lucrări de secționat lemn rotund în depozitul beneficiarului  

 
   Pentru a răspunde numărului mare de solicitări de tăiere fasonare arbori au fost contractate servicii 
de taiere fasonare cu societățile Econaturalia S.R.L, Iberia S.R.L. și Terasament S.R.L.  
 tăiere corecție arbori - 836 buc.; 
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 doborâre arbori – 784 buc.; 
 activități anexe de colectare, evacuare deșeuri vegetale; 

c) Seră  

           Activitatea de producţie se desfăşoară pe o suprafaţă acoperită de 2000 mp în seră  si cca. 100 
mp. în camp.  Pe aceste   suprafețe se  produc  şi livrează  răsaduri anuale, bienale şi perene, material 
dendrologic  precum şi plante la ghiveci.  
Pentru a răspunde solicitărilor beneficiarului, în cadrul bazei de producere a materialului floricol 
conform planului de producție urmează a se obține un număr de cca. 430.000 plante anuale, bienale 
și perene. 
             În semestrul I din producția în curs s-a asigurat necesarul  zonelor verzi, respectiv  289.525 
buc. plante anuale si perene. Diferența de 740 buc. plante din specia Pelargonium aflate în diferite 
stadii de dezvoltare  urmează a fi livrata și plantată în locațiile indicate de către beneficiar, în perioada 
următoare.   

În domeniul corespondenței menţionăm ca au fost înregistrate din partea a opt persoane fizice 
și juridice  solicitări vizând activitatea de montare rulou gazon, tuns garduri vii, cosit, taiere/fasonare 
arbori, care au beneficiat de rezolvare imediată. Activitatea de corespondență a urmărit permanent 
respectarea prevederilor legale, asigurându-se transmiterea adreselor de răspuns către petenţi în termenul 
impus de lege, precum și dirijarea solicitărilor către factorii optim de resort în vederea soluționării. 

d) Activitatea Serviciului Cimitire 

Societatea are in administrare trei cimitire, după cum urmează: 
- Cimitirul Eternitatea; 
- Cimitirul Stefan cel Mare; 
- Cimitirul Sfântul Lazar. 

 
Activitățile lunare comune ale cimitirelor sunt: 

• Răspund de prezenţa salariaţilor cimitirului si a agenților de paza la serviciu, asigură planificarea 
serviciilor în zilele libere, de sărbători. 

• Întocmesc si transmit referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii si 
lucrări, valoarea estimată a acestora; 

• Urmăresc executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, se preocupă de procurarea obiectelor de 
inventar aprobate de organele competente; 

• Țin evidența bunurilor din patrimoniu stabilind măsuri pentru asigurarea integrității și existenței 
acestora; 

• Întocmesc fișe de magazie, bonuri de consum şi note justificative pentru materialele intrate în 
gestiunea administrației; 

• Instruirea personalului cu norme de Securitate şi Sănătate în muncă şi alte reguli stabilite pentru 
activitatea din cimitir; 

• Întocmesc fișele SSM şi se ocupă de avizarea lor la Compartimentul S.S.M.; 
• Coordonează implementarea, menținerea si îmbunătățirea continuă a politicii protecției 

mediului in cadrul Compartimentului; 
• Gestionează corect deșeurile rezultate din propriile activități. 
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Activitățile zilnice comune ale cimitirelor sunt: 
• Coordonează si verifica activitatea funcționarilor administrativi; 
• Verifica si avizează, in mod aleatoriu, fisele de înhumări/deshumări completate de personalul din 

subordine; 
• Verifica, in mod aleatoriu, controlul funcționarilor administrativi efectuat asupra firmelor care 

executa lucrări funerare. 
• Preiau, înregistrează si distribuie corespondența; 
• Întocmesc informări şi referate la cererea organelor ierarhic superioare; 
• Controlează și îndrumă activitatea funcționarilor;  
• Contribuie la îmbunătățirea relațiilor cu publicul; 
• Verifica calitatea prestațiilor realizate de personalul muncitor și asigură disciplina în rândul 

acestora; 
• Organizează, coordonează si verifica activitățile de gospodărire a cimitirului atât cu salariaţii 

proprii cât şi cu mijloacele umane şi tehnice închiriate, stabilesc responsabilități salariaților în 
acest sens; 

• au obligația de a preda banii proveniți din vânzarea biletelor de acces auto la casieria cimitirului. 
 

Activitatea funcționarilor administrativi, in primul semestru al anului 2022:  
 

            CIMITIRUL ETERNITATEA 
 Întocmirea unui număr de 494 acte de concesiune in regim de ”urgenta”, in ”rezerva”, in baza 

certificatelor de moștenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de căsătorie, a 
sentințelor civile etc. 

 Întocmirea unui număr de 382 de adeverințe pentru dezbatere succesorala respectiv, pentru 
notariat. 

 Întocmirea unui număr de 139 referate pentru extinderea, reconcesionarea locurilor de veci; 
 întocmirea unui număr de 561 adrese către petenți, in vederea soluționării solicitărilor acestora 
 întocmirea unui număr de 84 somații, in vederea ridicării dreptului de concesiune pentru locurile 

de înhumare a căror durata de concesiune a expirat 
 Au fost preluate un număr de 556 înhumării/deshumări, in pământ (la care s-au montat un număr 

de 27 poduri de lemn)/bolta/cavou, 
 Au fost întocmite un număr de 181 schițe/proces verbal de predare amplasament/proces de 

finalizare pentru lucrare funerara;  
 
CIMITIRUL STEFAN CEL MARE 
 întocmirea unui număr de 377 acte de concesiune in regim de ”urgenta, in ”rezerva”, in baza 

certificatelor de moștenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de căsătorie, a 
sentințelor civile etc. 

 întocmirea unui număr de 79 de adeverințe pentru dezbatere succesorala respectiv, pentru 
notariat; 

 întocmirea unui număr de 49 referate; 
 întocmirea unui număr de 409 adrese către petenți, in vederea soluționării solicitărilor acestora; 
 Au fost preluate un număr de 332 înhumării/deshumări, in pământ (la care s-au montat un număr 

de 27 poduri de lemn)/bolta/cavou; 
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 Au fost întocmite un număr de 123 schițe/proces verbal de predare amplasament/proces de 
finalizare pentru lucrare funerara;  

 întocmirea unui număr de 90 somații, in vederea ridicării dreptului de concesiune pentru locurile 
de înhumare a căror durata de concesiune a expirat. 
 

CIMITIRUL SFANTUL LAZAR 
 întocmirea unui număr de 737 acte de concesiune (in regim de ”urgenta, in ”rezerva”, in baza 

certificatelor de moștenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de căsătorie, a 
sentințelor civile etc.) 

 Întocmirea unui număr de 349 de adeverințe pentru dezbatere succesorală respectiv, pentru 
notariat; 

 întocmirea unui număr de 64 referate; 
 întocmirea unui număr de 857 adrese către petenți, in vederea soluționării solicitărilor acestora; 
 Au fost preluate un număr de 616 înhumării/deshumări, in pământ; 
 Au fost întocmite un număr de 267 schițe/proces verbal de predare amplasament/proces de 

finalizare pentru lucrare funerară;  
 întocmirea unui număr de 275 somații, in vederea ridicării dreptului de concesiune pentru 

locurile de înhumare a căror durată de concesiune a expirat. 
 
3.3 Direcţia Economica 

În primul semestru al anului 2022 au fost realizate operațiuni financiar-contabile și alte activități 
în conformitate cu legislația aplicabilă în baza căreia Societatea Gospodărire Urbană S.R.L Galați își 
desfășoară activitatea, inclusiv regulile interne, reglementările și structura organizatorică. 
 

Rezultate financiare pe activități – semestrul I 2022  

 Nr. 
crt. Indicator REZULTATUL BRUT PERIOADA 

IANUARIE - IUNIE 2022 
0 1 2 

1 TOTAL  ACTIVITATE DE EXPLOATARE SI ACTIVITATEA FINANCIARĂ (1.1.+1.2.) 1.607.789  
1.1. Activitatea de exploatare, din care: 1.591.278  
   -  Lucrări edilitare 7.419  
   - Parc auto -1.212  
  - Cimitir Eternitatea 511.879  
  - Cimitir Sfântul Lazar 1.126.773  
  - Cimitir Stefan cel Mare 273.299  
  - Zone Verzi 452.658  
  - Seră 168.024  
  - Lac Vânători -94.966  
   - Parcare Tir 86.840  
   -Ridicări auto 19.285  
  - Parcări 1.529.588  
   -Talcioc 67.933  
  -   Port Ambarcațiuni -65.244  
  -  Plaja Dunărea -370.374  
      -Administrativ -2.120.626  
1.2. Activitate financiară -administrativ 16.511  
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2 Impozit pe profit 215.772  
3 Rezultat net 1.392.017  

 
Rezultatul net în primele șase luni ale anului 2022 este 1.392.017 lei. 
Creșterea profitul brut pe primele șase luni ale anului 2022 a fost determinat de: 

- creșterea profitului brut la: cimitirul Eternitatea cu un procent de 98%, cimitirul Sfântul Lazăr cu 
un procent de 44 %, cimitirul Ștefan cel Mare  cu un procent de 23 %,  față de aceeași perioadă a 
anului precedent. Această creștere se datorează emiterii de somații pentru locurile abandonate, 
acte expirate, diminuarea cheltuielilor cu salubritatea care a fost efectuată de către salariații 
noștri și gunoiul transportat cu utilajele noastre, etc.; 

- creșterea profitului brut la Ridicări auto și Parcare Tir care sunt activități noi pentru societatea 
noastră; 

- creșterea profitului brut la Parcări cu un procent de 22 % față de anul precedent; 
- obținerea unui profit brut de 452.658 lei la Zone verzi pe anul 2022, iar în anul 2021 pe această 

activitate am avut o pierdere de 198.277 lei.  
       

Activitatea Biroului Achizitii Publice și Valorificare Active 
 

În semestrul I  2022, au fost realizate – 703 achiziții publice, în conformitate cu Programul Anual 
al Achizițiilor Publice 2022 aprobat la nivel de societate, din care: 

 

   Nr.                 
crt. Achiziții Publice inițiate Număr 

Achizitii  

Valoare Estimata 
exclusiv TVA 

- Lei - 

Valoare 
contractata Lei 

exclusiv TVA 

Economii 
Înregistrate 
exclusiv TVA 

- Lei - 
1 Achiziție directă offline 104 20.409,99 49.092,64     - 
2 Achiziție directă online 719 2.352.814,27 2.352.814,27 - 
 Total achiziții directe 823 2.373.224,26 2.401.906,91 - 
 Proceduri simplificate online     

1 Proceduri simplificate online- 
finalizate - - -      - 

2 Proceduri simplificate online- în 
curs de depunere oferte - - - - 

3 Proceduri simplificate online- în 
curs de evaluare oferte - - - - 

4 Proceduri simplificate online- în 
așteptare termen Decizie CNSC - - - - 

5 Proceduri simplificate online-  în 
curs de semnare contract 2 434.873,44 382.562,34 52.311,10 

6 Proceduri simplificate online- 
anulate - - - - 

 Licitații deschise online     

1 Licitații deschise online- în curs de 
depunere oferte - - - - 

2 Licitații deschise online- în curs de 
evaluare oferte- - - - - 
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3 Licitație deschisă online- finalizată 1 6.466.740,00 5.255.670,60 1.211.070 

4 
Licitație deschisă online- în curs de 
revizuire ca urmare a controlului 

ex-ante 
- - - - 

5 Licitație deschisă online- anulată - - - - 
 Total proceduri  3 7.336.486,88 5.638.232,94 52.311,10 

TOTAL ACHIZIȚII 826 9.689.301,15 8.011.457,2 52.311,10 

 
3.4 Direcţia Administrare şi Exploatare 

 
Biroul Exploatare a desfășurat, în primul semestru al anului 2022, o activitate complexă, care a 

presupus organizarea şi coordonarea unor activități variate. În cadrul biroului s-a încercat în permanență 
soluționarea, în timp optim şi eficient, a solicitărilor şi problemelor ridicate de petenți. Acte normative 
care reglementează activitatea  în parcările de utilitate publică cu plata din municipiul Galați sunt :  

1. HCL nr. 303/ 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a caietului de 
sarcini si a contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare si exploatare 
a parcărilor cu plata din Municipiul Galați; 

2. HCL nr. 86/2020 pentru modificarea HCL 303/2018;                                                                                                                             
3. HCL nr.454/2020 pentru modificarea HCL 303/2018. 

În primul semestru al anului 2022 în cadrul Biroului Parcări au avut loc următoarele activități: 

- s-au emis 732 abonamente pe locațiile de parcare; 
- s-au încheiat 22  contracte temporare  de închiriere parcări; 
- abonamente persoane fizice : 51; 
- abonamente persoane juridice : 55; 
- contracte fixe : 26 
- blocări roți autoturisme parcate neregulamentar în perioada ianuarie-iunie: 2252 blocări.  
- reclamații petenți privind blocarea autoturismelor : 126 

 
În semestrul I 2022,  în Talcioc-târg auto  au fost eliberate un număr de 263 permise pentru 

autoturisme. 

          Portul de Ambarcațiuni în primul semestru al anului 2022 a încheiat un număr de 35 de contract 
pentru ambarcațiuni. 

Compartiment IT 

    In cadrul compartimetului IT  in semestrul I 2022 au fost efectuate : 

- Este in curs de desfasurare instalarea licentelor windows 10 achizitionate pe sistemele de calcul. 
- Implemetare Software Managment Documente, necesar hardware. 
- Asistenta in creare procedure managementul documentelor  electronice. 
- In cadrul compartimetului se defasoara activitati de remediarea defectelor din retea a sistemelor 

de calcul cu probleme hardware si software,remedierea defectelor aparute la imprimate, 
recuparari date si asistenta user, administrare Mail in cadrul societatii. 
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- Asitenta acordata biroului exploatare in ce priveste reclamatiile privind blocarea (extrase de plata 
parcometre, printare fotografii cu data si ora) 

- Au fost facute actualizari si si modificare de continut pe situl official www.gospodarire-urbana.ro 
- Creeare de legitimatii pentru personalul compartimetului Blocari-Ridicari auto, 

design/fotografie/printare. 
 
Propuneri 

- achizitioanre suitei Microsoft Office pentru toare sistemele de calcul folosite in cadul 
societati 

- achizioanre unui server de fisiere sau NAS  petru salvarea documetelor create in format 
electronic 

- achizitionare unui server DNS pentru securizarea retelei si administrare user si parole de 
acces. 

- crearea unei incaperi speciale securizata pentru servere asa cum prevede legislatia in 
vigoare. 

- achizitionarea unui serviciu de găzduirea web pentru situl official si pentru mail. 
- acizitionarea de servicii de Web design professional pentru actualizarea si modificarea 

interfetei sitului www.gospodarire-urbana.ro, www.plajadunarea.ro 

        Plaja Dunărea 

În perioada de extrasezon se derulează activități de întreținere, curățenie, igienizare si 
supraveghere a echipamentelor din dotare. Colaborarea cu constructorii care au realizat lucrări la Plaja 
Dunărea in vederea remedierii problemelor in exploatare, sesizate în sezonul estival 2021 conform 
minutelor înaintate către Primăria Galați. 

La începutul lunii iunie se încep  pregătirile pentru deschidere după cum urmează: 

- Curățarea instalațiilor si a piscinelor; 
- Încărcare cu apa a bazinelor; 
- Au fost achiziționate 450 tone nisip ce a fost împrăștiat pe plaja pentru a ajunge la nivelul inițial; 
- Montat/Așezat- șezlonguri, baldachine, umbrare, umbrele; 
- Curățat Plaja, Tuns Gazon, curățat paviment de buruieni si spălat; 
- Revizie instalații tobogane; 
- Igienizare/ reparații Casa poarta/Vestiare; 
- Achiziționat substanțe chimice întreținere  apa bazine; 
- Instruit personal pentru administrare piscina. 

Începând cu data de 16 iunie se deschide oficial sezonul fiind efectuate următoarele 
activități: 

- Reparații curente șezlonguri, umbrele, instalații sanitare; 
- Administrare apa piscina; 
- Coordonat activitatea personalului propriu, a agenților economici:  paza, salvamari, curățenie, 

food&drink; 
 
 
 

http://www.gospodarire-urbana.ro/
http://www.gospodarire-urbana.ro/
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In cadrul Bazei de Agrement Lac Vânători s-au desfășurat următoarele activități in primul 
semestrul al anului 2022:  

 
- Supravegherea activității de depozitare a deșeurilor inerte la groapa de împrumut (pământ 

galben).  
- Completarea in registru a tuturor societăților care depozitează moloz. In acesta perioada s-au 

mai derulat si activități de întreținere, curățenie, igienizare si supraveghere. 
 

Serviciul Tehnic 

PARC AUTO SI MECANIZARE  
În cadrul compartimentului Parc auto si Mecanizare sunt un număr de 33 utilaje care deservesc 

diferite activități. 
În perioada ianuarie -iunie 2022 în urma notelor telefonice primite de la Primăria Galați, s-au 

executat si întocmit devize pentru următoarele lucrări: 
 

  Nr.crt Denumire lucrare Cantități  

1.   Pregătit teren si montat plase gard  686 
2.   Demontat, încărcat, transportat  bănci fonta 55 
3.   Încărcat, transportat si montat bănci metalice ( LOGO) 2 
4.   Încărcat, transportat si descărcat bănci fonta 11 
5.   Reparat si vopsit bănci 39 
6.  Demontat si montat coșuri caței 11 
7.  Reparat si montat cos stație BUS 3 
8.  Montat coșuri cilindrice din metal 37 
9.  Încărcat, transportat si  montat dispensere 11 
10.  Demontat, încărcat și transportat aparat fitness 1 
11.   Reparat  copertina 7 
12.   Încărcat, transportat, descărcat, reparat și vopsit cilindri publicitari 4 
13.  Verificat și reparat toalete modulare racordate la utilități publice 87 
14.  Montat geamuri si vopsit afișaj - adăpost stație BUS 33 
15.  Demontat, încărcat si transportat stații BUS 4 

16.  Reparat ,vopsit si montat aparate fitness 7 

17.  Reparat și vopsit pod Parc Viva 1 

18.  Săpat, cofrat si turnat beton  2 bănci și 2 coșuri 4 

19.  Reparat gard Faleza superioara 11 

20.  Demontat ,reparat și montat coșuri gunoi plastic 28 

21.  Reparat adăpost stații prin înlocuire geamuri 8 

22.  Reparat, vopsit , încărcare, transport si montat stații Bus 2 

23.  Reparat stații si montat bănci la stații Bus 3 

24.  Vopsit si montat coșuri tropicale 5 

25.  Reparat teren fotbal M 17  1 

26.   Încărcat, transportat si montat bănci 14 

27.   Încărcat, transportat si montat cilindri publicitari 3 
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28.   Încărcat foișor de la Parcare tir si transportat in Micro 17 1 

29.   Tăiat mana curenta Str. Domneasca nr 60 1 

30.   Reparat cabina paza -Parc Eminescu 1 

31.   Demontat uși, încărcat materiale, reparat si sudat plase gard - Cinema Flacăra si Cinema Dacia 4 

32.   Reparat gard si cos baschet Parc Viva 1 

33.   Demolat jardiniera  Mazepa 1 / bl.R1 1 

34.   Reparat toaleta -Orășelul copiilor 1 

35.   Demontat coșuri metalice 27 

36.   Reparat geamuri la stații BUS 36 

      37 Demontat împrejmuiri gard 1717.5ML 

     38. Pregătit teren si montat plase gard 667 buc 2268 

         39.  Spart Platforma Betonata 2 

 
     LUCRARI EDILITARE 
 
     Întreținere şi reparații Fântâni și cișmele: 

      Compartimentul Fântâni și cișmele are în întreținere un număr de 20 buc Fântâni arteziene și 71 buc 
cișmele care sunt verificate şi întreținute în stare de funcționare optimă zilnic de către muncitorii 
desemnați. 

În semestrul I 2022 s-au executat şi întocmit devize pentru următoarele lucrări de reparații și 
întreținere fântâni și cișmele: 
 

  Nr.crt Denumire lucrare Cantități 

1 Demontat, reparat(conservat)pompe si electromotoare fântâni arteziene 45 

2 Curățat si vopsit fântâni arteziene 23 

3 Montat pompe si electromotoare  42 

4 Debranșarea cișmelelor de la alimentare 68 

5 Branșare si reparare cișmele 70 

6 Curățat si vopsit cișmele 114 

 

3.5 Compartiment Audit Intern 

Obiectivele misiunii de audit  în prima parte a semestrului I (ianuarie-martie) au fost următoarele: 

Activitatea de amenajare si întreținerea spațiilor verzi  cu principalele sub obiective: 
 Examinarea procedurii privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi; 
 Analiza întocmirii Notei justificative privind  bonurile valorice de combustibil din  magazie; 
 Analiza  întocmirii Procesului verbal de recepție a lucrărilor  zilnice; 
 Analiza întocmirii Situației centralizatoare amenajării si întreținerii spațiilor  verzi  conform 

proceselor verbale (1-15;16-30); 
 Analiza întocmirii notei justificative a  consumului combustibil; 
 Analiza întocmirii Situației de lucrări   (1-15;16-30); 
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 Analiza acordării despăgubirilor în cazul pagubelor rezultate în urma procesului tehnologic; 

Activitatea de  tăieri și  fasonări de arbori cu principalele sub obiective: 

 Examinarea procedurii privind  tăierea și fasonarea arborilor; 
 Analiza întocmirii Procesului verbal de recepție a lucrărilor  zilnice; 
 Analiza întocmirii Situației centralizatoare la tăieri/fasonări arbori conform proceselor verbale (1-

15;16-30) 
 Analiza întocmirii  Nota justificativa consum  combustibil; 
 Analiza întocmirii  Situației lucrărilor efectuate mecanizat la tăieri/fasonări arbori; 
 Analiza întocmirii Situației de lucrări   (1-15;16-30) 

  Nu au fost date recomandări. 

Obiectivele misiunii de audit  în a doua parte a semestrului I (aprilie-iunie) au fost următoarele: 

Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021  
Obiectivele misiunii de audit au fost următoarele:  

- Conflicte de interese; 
- Incompatibilități; 
- Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice. 

  Recomandări: 
- Actualizarea şi completarea Codului de etică și Conduita Profesională al societății  cu privire la 

situațiile de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile; 

- Introducerea unui set  de reguli  din Codul de etică cu privire la comunicarea și soluționarea 
situațiilor de conflict de interese și situațiilor de  incompatibilitate.  

- Tinerea unei evidente, a consultațiilor oferite si a recomandărilor formulate in situațiile de  
conflict de interese si situațiilor de incompatibilitate ; 

- Instruirea si evaluarea cunoștințelor periodica (anual) a personalului societății cu metodologia  si 
regulile referitoare la situațiile de conflict de interese si situațiilor de incompatibilitate; 

- Asigurarea unei evidente  a situațiilor de conflict de interese si situațiilor de incompatibilitate la 
nivelul societății si masurile luate pentru remedierea acestora; 

 Serviciul Tehnic - Evaluarea  activității de lucrări edilitare – misiune de audit in derulare 
 

3.6  Compartiment Control Financiar Si Gestiune 

În primul semestru al anului 2022 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul compartimentului 
CFG. 

Programul de control pentru perioada ianuarie-iunie a cuprins următoarele activități si obiective: 
 

Nr.crt Structura 
Funcționala 
Controlata 

Activitatea controlata Obiectivele de control 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

-Se verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de 
venituri și cheltuieli la nivelul societății la 31.12.2021 cât si la nivelul 
compartimentelor, birourilor, serviciilor si direcțiilor din structura 



 

21 
 

 
 

1 

 
 
 Direcția 
Economica 
 

 
 
-Controlul execuției 
Bugetului de venituri 
si cheltuieli la 
31.12.2021 
 

acesteia, urmărind realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul 
cheltuielilor aprobate; 
-Se verifica realizarea indicatorilor economico-financiari specifici 
activității, la nivelul societății; 

 
 
 
2 

 
 
Biroul Reparații, 
Parc Auto si 
Mecanizare 

-proceduri 
operaționale specifice 
activității; 
-foi de parcurs; 
-fisele tehnice ale 
mijloacelor de 
transport 
-fisele zilnice de 
activitate ale 
mijloacelor de 
transport; 
-consumul normat de 
combustibil; 
-consumul efectiv de 
combustibil 

- Modul de întreținere a mijloacele tehnice din dotare,  cum sunt 
respectate reglementările legale în vigoare si a instrucțiunilor sau 
normelor tehnice de utilizare ori de exploatare; 
- Respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentelor 
specifice activității. 

 
 
 
3 

 
 
 
Direcția 
Economica 
 
   

 
 
-Verificarea 
rezultatului 
inventarierii anuale 
aferent anului 2021 
 
 

- Se verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor 
interne cu privire la derularea si valorificarea rezultatelor 
inventarierii anuale a 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 

 
Rezultatul acțiunilor de verificare a activităților sus menționate: 

 

Nr.crt Activitatea controlata Masuri/Recomandări  
dispuse 

Termen pentru 
implementare 

 1 -Controlul execuției Bugetului de venituri si cheltuieli la 
31.12.2021 

                      
__________ 

       __________ 

2 - Modul de întreținere a mijloacele tehnice din dotare,  
cum sunt respectate reglementările legale în vigoare si a 
instrucțiunilor sau normelor tehnice de utilizare ori de 
exploatare; 
- Respectarea prevederilor legale privind întocmirea 
documentelor specifice activității 

  Termenele de 
implementare a masurilor 
au un caracter permanent. 

            
3 

- Se verifică respectarea prevederilor legale şi a 
reglementărilor interne cu privire la derularea si 
valorificarea rezultatelor inventarierii anuale a 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 
 

 
                     
___________ 

 
         _________ 

 
3.7 Biroul Resurse Umane si Salarizare 

La nivelul semestrului I  al anului 2022 s-au desfășurat următoarele activități: 
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 Întocmirea unui număr de 69 contracte individuale de munca; 
 Înregistrări ale contractelor de munca in ReviSal si înregistrări legale ulterioare in conformitate 

H.G. nr. 500/2011; 
 Înștiințarea Inspectoratului Județean de Politie Galați privind angajarea unui număr de 30 

persoane provenite din spațiul extracomunitar (BANGLADESH), ca muncitori necalificați - lucrător 
pentru salubrizare spatii verzi; 

 Înștiințarea Serviciului pentru Imigrări al Județului Galați privind încetarea contractelor de munca 
a unui număr de12 persoane provenite din spațiul extra comunitar (BANGLADESH), muncitori 
necalificați - lucrător pentru salubrizare spatii verzi; 

 Întocmirea actelor procedurale pentru încetarea raporturilor de muncă  pentru 19  salariați; 
 Întocmirea documentelor pentru 19 salariați care au solicitat concediu fără plata; 
 Întocmirea unui număr de 206 decizii privind sancțiuni disciplinare, de constituire a diverselor 

comisii, suspendare CIM pentru concediu fără plata, încetarea activității, decizii de delegare, 
decizii de ridicare a dreptului de folosința a locurilor de înhumare, desemnarea persoanei 
responsabila cu implementarea prevederilor legale-declarațiile de avere, licitație închiriere 
terenuri Talcioc, desemnarea persoanei cu arhiva la Cimitirul Stefan cel Mare; 

 S-au întocmit/ actualizat 142 fise de post;  
 Întocmirea unui număr de 673 acte adiționale privind: modificarea salariului de baza; modificarea 

sporului de vechime; modificarea perioadei contractului individual de munca din determinata in 
nedeterminata; modificarea locului de munca etc; 

3.8 Biroul Verificare si control  
În semestrul I 2022 Biroul Verificare si control a efectuat un număr de  de verificări întocmind un 

număr  de 247 de rapoarte după cum urmează: 

• Parcări/ Parcometre – 139;  
• Talcioc – 1;  
• Alimentare Auto – 29;  
• Zone Verzi – 19;  
• Cimitirul Eternitatea – 21;  
• Cimitirul Sf. Lazar- 20; 
• Cimitirul Stefan cel Mare- 18;  

Au fost propuse măsuri de îmbunătățire  pentru activitatea celor trei cimitire, a zonelor verzi, a 
parcărilor cat si a compartimentului tehnic/ lucrări edilitare. 

3.9 Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativă 

 În semestrul I 2022, activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Juridic și Guvernanță 
Corporativă a contribuit la realizarea obiectivelor propuse in cadrul Gospodărire Urbană SRL Galați, cu 
respectarea dispozițiilor legale, astfel: 
 Întocmirea actelor procedurale în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este 
implicată Societatea și recuperarea debitelor restante.  
 În primul semestru din anul 2022, au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor 
procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecata precum si in promovarea de noi acțiuni 
in instanța, in vederea soluționării favorabile a litigiilor in care este implicata societatea si a recuperării 
debitelor restante, precum si alte categorii de activități efectuate după cum urmează: 
Realizări: 
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- soluții definitive în dosarele: 25246/233/2017(Popa Vasile Florin); 19712/233/2020(Ghiur); 
17961/233/2020 (Ionița Stana); 22722/197/2020(Dima Gheorghe); 8969/ 233/2022 (Ungureanu 
Alexandru); 7023/233/2021 (SC A Plus Autorent); 14126/233/2020 (Consalma); 17495/233/2020 (Cosmi 
si Anghel) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- soluții nedefinitive în dosarele : 3440/99/2021 (Scurtu Ioan Cosmin), 4787/233/2022 (Black Sea 
Leader); 2587/233/2022(Susanu Monica). 
 Nerealizări: 
-soluții definitive în dosarele : 8635/121/2013 (FCM Dunărea Galati); 1284/233/2020 (PopescuSorin); 
- soluții nedefinitive în dosarele :  - 

ACTIUNI IN DOMENIUL GUVERNANTEI CORPORATIVE 

 

3.10 Biroul SSM,Protectia Mediului, Situatii de urgenta 

În decursul primului semestru lucrătorii Biroului SSM, Protecția Mediului, SU au realizat 
controale pe teren în vederea respectării atât a legislației in vigoare cat si a regulamentelor la nivel de  
societate.  

Pe linie de Protecție a Mediului s-a verificat daca sunt respectate: 
- Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor generate de societate. 
- Planul de Management  al Mediului în care au fost implementate măsuri necesare şi specific 

pentru protecția sănătății umane si a mediului, in scopul conformării cu legislația de mediu si 
actele de reglementare emise; 

- Au fost făcute raportările lunare  către Agenția pentru Protecția Mediului, conform legislației in 
vioare; 

- S-a verificat daca sunt respectate masurile impuse prin Autorizația de Mediu; 
- Au fost verificate punctele de lucru privind curățenia; 
- S-a urmărit modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind protecția 

mediului, precum și măsurile dispuse de autorități; 

Nr. Descrierea Acțiunii Stadiu semestrul I 2022 
 

1. 
Elaborare Raport anual de activitate  al Consiliul de Administrație al 
Societatea Gospodărire Urbană 2021 

Prezentare/Avizare C.A. 

2. Elaborare Raport CNR 2021 Prezentare/Avizare C.A 

3. 
Elaborare Raport de evaluare Director General și Director Economic 
2021 

Prezentare/Avizare C.A 

4. Modificare/Completare R.O.F Prezentare/Avizare C.A 

5. 
Implementarea prevederilor legale privind Declarațiile de avere si 
Declarațiile de interese la nivelul societății 

Postarea acestora pe pagina de 
internet a societății 

6. Elaborare Raport Director General Trimestrul  I 2022 Prezentare/Avizare C.A 
7. Elaborare Raport Director General Trimestrul II 2022 Prezentare/Avizare C.A 
8. Elaborare Raport administratori semestrul I 2022 Prezentare A.G.A 
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- S-a ținut evidența cantităților de deșeuri generate în urma activităților proprii, precum și a 
modului de stocare, reciclare, transport, valorificare și distrugere a acestora; 
Pe linie de Securitate și Sănătate în Munca au fost realizate controale cu aparatul alcooltest la 

toate punctele de lucru aparținând societății. 
  Aceste controale au avut ca scop: 
 îmbunătățirea productivității la locul de muncă  și reducerea absenteismului; 
 reducerea accidentelor la locul de muncă și locuri de muncă mai sigure; 
 creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților cu privire la modul în care, referitor la 

consumul de alcool, pot să  trăiască  o viață mai sănătoasă și să fie mai productivi la locul de 
muncă; 
De asemenea s-a verificat daca lucrătorii utilizează în mod corect echipamentul individual de 

protecție din dotare, conform prevederilor Legii securității şi sănătății în munca nr. 319/ 2006 art. 23 
al.(1) lit. b)  

Toți salariații din cadrul societății au fost instruiți atât pe linie de SSM, Protecția Mediului cât și 
pe Situații de Urgentă. 
 
CAPITOLUL 4 - TRANZACȚII CONFORM ART.52 DIN OUG NR.109/2011,APROBATĂ CU MODIFICĂRI 
PRIN LEGEA NR. 111/2016 
 În semestrul I 2022, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu 
acționarii sau cu societăți controlate de aceștia, conform art. 52 (6) din OUG nr.109/2011. 
 
CAPITOLUL 5  - PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII SEM.I 2022 VS SEM.I 2021 
 
 

Nr. 
crt. INDICATORI U/M 

REALIZĂRI 

% REALIZAT 
SEM. I 
2021 

REALIZAT 
SEM. I 
2022 

0 1 2 3 4 5=4/3*10
0 

1   VENITURI TOTALE mii lei 9.981,18 14.032,88 140,59 

 A Venituri din exploatare mii lei 9.964,75 14.011,7 140,61 

   Cifra de afaceri mii lei 10.236,57 12.764,51 124,70 

 B Venituri financiare mii lei 16,43 21,18 128,91 
2   CHELTUIELI TOTALE mii lei 9.678,18 12.425,09 128,38 

 A Cheltuieli de exploatare mii lei 9.672,28 12.420,42 128,41 

   cheltuieli cu bunuri și servicii mii lei 2.395,17 4.212,89 175,89 

   
cheltuieli cu impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate mii lei 87,9 144,17 164,02 

   cheltuieli cu personalul mii lei 7.130,48 7.981,68 111,94 

   alte cheltuieli de exploatare mii lei 58,73 81,68 139,08 

 B Cheltuieli financiare mii lei 5,9 4,67 79,15 
3   Rezultatul brut mii lei 303 1.607,79 530,62 
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   Rezultatul de exploatare mii lei 292,47 1.591,28 544,08 

   Rezultatul financiar mii lei 10,53 16,51 156,79 
4   Cheltuieli cu investițiile mii lei 158,32 246,47 155,68 

5   
Cheltuieli totale la 1000 lei 
venituri totale 

lei 
969,64 885,43 91,31 

6   Nr. mediu de salariați pers. 297 315 106,06 

7   

Câștigul mediu lunar pe salariat 
determinat pe baza cheltuielilor 
de natură salarială 

lei/pers. 
3.044,77 3.514,19 115,42 

8   
Productivitatea muncii în unități 
valorice pe total personal mediu 

mii 
lei/pers 33,55 44,48 132,58 

9   Plăți restante mii lei 0 0 0,00 
10   Creanțe restante mii lei 206,13 10,23 4,96 
11   Lichiditate curentă  0,68 0,75 110,29 

12   
Viteza de rotație a debitelor -  
clienți zile 25,47 34,83 136,75 

  
Observăm ca veniturile realizate pe semestrul l al anului  2022 au crescut cu 40,59%  fata de aceiași 

perioada  a anului 2021. 
 Au crescut veniturile la cimitire considerabil, respectiv cu 28,84 % la Cimitirul Eternitatea, 22,52 % 

la Cimitirul Sfântul Lazar și cu 20,99 % la Cimitirul Ștefan cel Mare. Creșterea veniturilor la Cimitirul 
Ștefan cel Mare este datorată transformării acestuia în zonă de urgență. Observăm și o creștere la 
Parcări de 20,87 %  și la Lac Vânători cu 77,83 %. Veniturile la Talcioc au crescut de când s-au ridicat 
restricțiile. Veniturile de la Zone verzi, Seră, au crescut cu aproximativ 50%, față de aceeași perioadă a 
anului precedent.                          
 Cheltuielile de exploatare realizate în semestrul I 2022 au crescut față de aceeași perioadă a 
anului 2021 cu 28,41 %, datorită următorilor factori: 
- cheltuielile cu materiale au crescut prețurile cu aproximativ 30% față de anul precedent, de asemenea 
s-au efectuat cheltuieli cu funcționarea noilor obiective și activități, etc. 
-cheltuielile cu combustibilul au crescut față de anul precedent, din cauza creșterii prețului la motorină 
și benzină; 
- cheltuielile cu energia și gazul au crescut față de anul precedent; 
- cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar au crescut față de anul precedent, datorita  
achiziționării șezlongurilor și a umbrelelor pentru Plaja Dunărea; 
- cheltuielile cu serviciile executate de terți au crescut față de anul precedent cu: 
• cheltuielile cu paza – creșterea tarifului orar ( tariful orar  a fost modificat cu creșterea salariului 
de bază lunar brut de la 2.300 lei la 2.550 lei, conform H.G. nr. 1071/2021); 
• cheltuielile cu serviciile executate de terți cu tăieri și doborâri arbori;  
• cheltuielile cu igienizarea și reparațiile la clădirile aflate în concesiunea societății noastre 

- creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele locale, datorate faptului că am preluat în concesiune 
Plaja Dunărea, Parcare Tir si alte parcări aflate pe domeniul public 
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- cre?terea cheltuielilor salariale, fata de aceea?i perioada a anului 2021, prin influentele salariale 

datorita cre?terii salariului minim pe economie de la 2.300 lei la 2.550 lei ?i a acordarii unor cre?teri 

salariale stabilite prin Contractul Colectiv de munca, precum si a acordarii cu caracter permanent a 

tichetelor de masa 

- cheltuielile financiare au crescut din influentele cursului valutar la leasingul financiar din anul 2022 

pentru achizitia unui mijloc de transport. 

PRESEDINTELE CONSILIULUIJ>E ADMINISTRATIE 
LUPU CIC0fONE 

Membri C.A. 

HOMNER SIMONA GABRIELA ~ 
MARIN RELU M-

J 

-

VRAMULET SORIN LAURENTIU 

BEJAN IGOR ALEXANDRU 
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Cod 

Nr. ?:iJ9.2_//'2 02-~~2_ 
Form a 

control intern 

Elaborat 

Luat la cuno~tinfii 

Luat la cuno~tinfii 

Avizat 

Viz at 

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indep/inirii obiectivelor societatii 

functia /Vume si Prenume Data 

Secretariat Tehnic SCIM -consilier administrativ Trandafir /Vina 

Director executiv Dumitru Sorin 

Director executiv Cocu Marice/ 

Pre~edinte CM SCIM - director economic Colieonu Marilena 

Director General Magearu Drago~ Lucian ,').oc?< 

GRADU[ DE REALIZARE A INDICATORILOR DE REZULTAT LA NIVELUL SC GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI PENTRU ANUL 2021 

Evaluare realizare lndicatori de rezultat 

Term en Grad Obiective Specifice lndicatori de rezultat (IR) Responsabili 
OG realizare de realizare 

Justificare 
Masuri de optimizare/doc justif 

IR< 100% 
% 

""" ~' ---t::, -.'' ~ ,.;~· ':~~"'JI - ' - - -.~, \ ., '¥ . - ' \' ' ii" " 
·~ 

'i ' OG1 Extlnaer~a· c@t!.¥~t.11orsocletitH prin executarea de lucrirl 11 citre· a!U client1 .persoane:fizice(ee:'rso!'nejuridlc~) . 5#,· 4 ,,,~. %¥: 

1.1 Cresterea prestarilor de servicii de Cresterea nr de clienti noi Serv Administrare 31 .12.2021 
100% 

administrare a spatiilor verzi minim 2 clienti 2021 fata de 2020 Spatii Verzi 

Onorarea la timp ~i In totalitate a 
Nr. de executare lucrari, furnizare 

31 .12.2021 
numarului de solicitari de Serv Administrare 100% 

1.2 
executare lucrari/ furnizare 

prestatii/ nr. de comenzi primite si 
Spatii Verzi 

prestatii 
inregistrate = 100% 

Monitorizarea eficienta a 31.12.2021 

1.3 Programului anual de lucrari zone Nr. de comenzi onorate Serv Administrare 100% 
verzi si taiere arbori , transmis de neplanificate transmise de primarie Spatii Verzi 
Primaria Galati 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

Diversificarea serviciilor oferite in 31 .12.2021 100% 
cimitire in scopul cresterii 

Serv. Administrare 
1.4 veniturilor societatii (intretinere Minim 1 serviciu identificat 

Cimitire 
morminte la cerere, alte servicii 
oferite populatiei) 

1.5 
Cresterea numarului de comenzi Comenzi onorate/comenzi 

Serviciul Tehnic 
31 .12.2021 100% 

onorate primite*100= 100% 

Extinderea serviciilor prin Serviciul 31 .12.2021 100% 
valorificarea inchirierii locurilor in Administrativ 

1.6 incinta perimetrala zona Talcioc in Minim 1 serviciu identificat (biroul Agrement si 
cursul saptamanii exploatare parcari 

publice) 

Optimizarea resurselor a locate 100% incadrare in plafonul de Serviciul Spatii 31 .12.2021 Cf. raportari 
1.7 executiei de lucrari specifice catre cheltuieli indirecte aprobate 2021 verzi financiare 

terti (spatii verzi) 

Optimizarea resurselor a locate 100% incadrare in plafonul de Serviciul Tehnic 31.12.2021 Cf. raportari 

1.8 executiei de lucrari specifice catre cheltuieli indirecte aprobate 2021 (biroul Reparatii financiare 
terti (lucrari edilitare) parcari auto si 

mecanizare) 

Optimizarea resurselor a locate 100% incadrare in plafonul de Serviciul Tehnic 31 .12.2021 Cf. raportari 

1.9 activitatii de valorificare prin cheltuieli indirecte aprobate 2021 (biroul Reparatii financiare 
inchiriere mijloace transport parcari auto si 

mecanizare) 

Mentinerea nivelului de 100% realizarea programului de Biroul Achizitii , Cf executie 
eficacitate (indeplinirea achizitii Valorificare Active BVC 

1.10 
obiectivelor prog ramate si raportu I Cheltuieli realizate aferente 31 .12.2021 
dintre efectul proiectat si rezultatul programului/cheltuieli planificate 
efectiv obtinut) a procesului de aferente programului*100 s 100 
achizitii la nivelul societatii 

062 Atragerea d~1no1' fondurl pentru o malldiiJn! 1ndependenti finarieifari a sodetitll ·:~; .. ·· 111 ' fl.,. . ~ ~: t . 111 }~:;+~:·~ 
' '~ """ '~ . · ','~.,J - ~ '~ "'"" 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

ContR097TREm~llllO·flf2mriarllln.Galati 

Scaderea nivelului datoriilor 
2.1 lrestante la nivelu I societatii cf. 

2.2 

Plan administrare 

Cresterea investi\iilor proprii prin 
sisteme de finantare leasing ( 
autoturism, robot defrisat, bazin 
cisterna etc) 

Modernizarea parcarilor prin 
3.1 lachizitionarea de parcometre in 

scopul cresterii calitatii serviciilor 

3.2 ICresterea productivitatii prin 
valorificarea investitiilor realizate 

Maxim 660 mii lei cf BVC 

Maxim 666 mii lei cf. BVC 

Maxim 170 mii lei 

reducerea numarului de salariati in 
executia lucrarilor specifice 

(situatii de lucrari realizate in 2020 
cu personal propriu/situatii de lucrari 

realizate cu utiliajul/echipamentul 
achizitionat) 

100 % grad realizare Program de 
inspectii in teren 

100% raspunsuri transmise in termen 
la cererile depuse de petenti 

Cresterea eficientei monitorizarii 100% incasarea sumelor conform 

Biroul Financiar 
Contabi litate 

Biroul Achizitii, 
Valorificare Active 

iile,,~ropuie 
. ~,,, . . .. 

Biroul Achizitii , 
Valorificare Active 

Serviciul Spatii 
verzi 

Serviciul 
Administrare 

cimitire 

personalului implicat in activitatea notelor de constatare biroul Agrement si 
3.3 de prestari servicii parcari cu plata exploatare parcari 

(parcatori si activitatea de Nr de parcometre instalate publice 
blocare/deblocare) 

31 .12.2021 I Cf executie 
BVC 

31 .12.2021 I Cf executie 
BVC 

31 .12.2021 I Cf executie 
BVC 

31.12.2021 I 100% 

31 .12.2021 

100% 

100% 

100% 

Cf executie 
BVC 

Cre~terea e:i~ien~ei ":1onito~i~arii J Minim 10 inspectii inopinate in teren 
3.4 lpersonalulu1 1mphcat in act1v1tatea stabilite de directorul general 

Comisie desemnata j31.12.2021 
prin decizii 

100% 

desfasurata in Talcioc 

Editia 1, revizia 0 

( compartiment 
Talcioc) 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indepfinirii obiectivefor societatii 

Cre~terea eficientei monitorizarii Comisie desemnata 31 .12.2021 100% 
prin decizii 

3.5 
personalului implicat in activitatea Minim 10 inspectii inopinate in teren 
desfasurata in zona de agrement stabilite de directorul general 

Compartiment Lac Lac Vanatori 
Vanatori 

Cre~terea eficientei monitorizarii 1 analiza privind renormarea Serviciul 31 .12.2021 100% 
3.6 personalului implicat in activitatea activitatilor necesare fundamentarii Administrare spatii 

aferenta domeniului spatii verzi noilor tarife verzi 

Cre~terea eficientei monitorizarii Comisie desemnata 31 .12.2021 100% 

3.7 personalului implicat in activitatea 
Minim 10 inspectii inopinate in teren prin decizii 

de lucrari edilitare 
stabilite de directorul general Compartiment 

Lucrari edilitare 

lnstruirea periodica a salariatilor in 
1 Plan anual instruiri SSM, SU Birou SSM, 31 .12.2021 100% 

3.8 100% grad indeplinire Plan lnstruiri Protectia Mediului , domeniul SSM 
SSM, SU SU 

3.9 Cre~terea nivelului de competente 100% grad realizare plan formare Birou Resurse 31 .12.2021 Cf executie 
a salariatilor profesionala Umane, Salarizare BVC 

lmbunatatirea implementarii 31.12 .2021 100% 
adecvate a procedurilor din 
societate precum si a 

3.10 recomandarilor I masurilor din 
zero nereguli I sesizari I reclamatii Birou Resurse 

rapoartele de control/audit intern Umane, Salarizare 
sau extern privind evidenta 
personalului , activitatea de 
salarizare. 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

C«<R09~lll0·1""""'"""Gllati 

Optimizarea managementului 
3.11 lresurselor umane la nivelul 

societatii 

• Zero om1s1urn 1n intocmirea 
completa si corecta a 
drepturilor salariale conform 
pontajelor, clauzelor 
negociate, politicii societatii 
si legislatiei in vigoare. 

• 100% fara erori - lntocmirea 
documentelor 
corespunzatoare activitatii de 
personal, contracte 
individuale de munca, acte 
aditionale si inregistrarea 
acestora prin utilizarea 
aplicatiei REVISAL in termen. 

• Zero omisiuni in intocmirea 
completa si corecta a 
dosarelor de personal. 

064 plinirea indicatorilq_r. d~;.perfoman 

4.1 IAtingerea marjei de profit 

4.2 I Realizarea profitului cf. BVC 

4.3 IDurata de rambursare a datoriilor 

4.4 

lndeplinirea obligatiilor catre 
bugetul de stat, bugetul 
asigurarilor sociale si fondul 
asigurarilor sociale 

Editia 1, revizia O 

Cu 7 % fata de 2019 
Profit bruUvenit 

100% 

Maxim 90 zile 

100% 

Birou Resurse 131 .12.2021 
Umane, Salarizare 

Birou Financiar 31 .1 2 .2021 
Contabilitate 

Birou Financiar 31 .12.2021 
Contabilitate 

Birou Financiar 31 .12.2021 
Contabilitate 

Birou Financiar 31.12.2021 
Contabilitate 

100% 

Cf raportari 
financiare 

Cf raportari 
financiare 

Cf raportari 
financiare 

100% 

Conform documentelor intocmite 
si a raportarilor permanente in 
programul REVISAL, privind 

modificarile CIM 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

Eficienta activelor societatii in 
Birou Financiar 31 .12.2021 Cf raportari 

4.5 scopul acoperirii datoriilor totale 
Rata solvabilitatii generale >1 Contabi litate financiare 

Rata de crestere a veniturilor<:: 0,3 Birou Financiar 31 .12.2021 Cf raportari 

4.6 
Cresterea veniturilor fata de anul (Venit actual-venit anterior) I venit Contabilitate financiare anterior anterior 

Cresterea eficacitatii activelor 
Rata lichiditatii curente<?: 0,60 Birou Financiar 31 .12.2021 Cf raportari 

4.7 curente ( exclusiv stocuri) 
(Active curente - stocuri)/datorii Contabilitate financiare 

curente 

Cre§terea Cifrei de Afaceri urmare Birou Financiar 31 .12.2021 Cf raportari 

4.8 
cresterii volumului activitatilor Cre§terea cu 10% fata de anul 2019 Contabilitate financiare 
desfasurate (indicator din plan 
administrare) 

Cre§terea productivitatii muncii Min . 5% fata de 2019 
Birou Financiar 31.12.2021 Cf raportari 

4.9 (indicator din plan administrare) Cifra de afaceri/ nu mar salariati Contabilitate financiare 

Cre§terea lichiditatii generale Birou Financiar 31 .12.2021 Cf raportari 
(capacitatea societatii de a face Contabilitate financiare 

4.10 obligatiilor sale) - Indicator de active curente/pasive curente<?:1 ,2 
performanta Anexa 2 la HCL 
nr.623/2018 

Productivitatea activelor societatii 
Birou Financiar 31 .12.2021 Cf raportari 

4.11 
cf. Plan administrare 

Total venituri/ total active*100<?:3 Contabilitate financiare 

Stabilirea si respectarea politicilor • Minim 22 puncte raspunsuri Secretariat CA 
31 .12.2021 100% 

4.12 
de transparenta si comunicare - DA cf. Anexa 2 HCL 
Indicator de performanta Anexa 2 623/2018 
la HCL nr.623/2018 

Punerea la dispozitia Serv. Juridic si 31 .12.2021 100% ROF actualizat 2021 

4.13 managementului a instrumentelor • 1 ROF societate actualizat Guvernanta 
de control in scopul utilizarii Corporativa 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadru/ PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

fondurilor in mod economic, • 1 ROF Comisie de Monitorizare 31 .12.2021 100% - ROF CM SCIM 
eficient ~i eficace. SCIM nr.8904/02.06.2020 

• 1 Program anual de Dezvoltare 
Serv. Juridic si - PD SCIM 2021 

a Sistemului de Control Intern 
Guvernanta - 1 Grad realizare PD SCIM 2021 

Managerial 
Corporativa - 1 Raport anual asupra stadiului • 1 Raport anual privind gradul de Secretariat Tehn ic SCIM la 31 .12.2021 - Anexa realizare PD SCIM SCIM 4.3 din cadrul OSGG • 1 Raport anual asupra stadiului 

nr.600/2018. SCIM la 31 .12.2020 - Anexa 4.3 
din cadrul OSGG nr.600/2018. 

Serv. Juridic si 31 .12.2021 100% Anexa 3 Cap. II din cadrul OSGG 
Guvernanta nr.600/2018 - Situatia 
Corporativa centralizatoare privind stadiul • 1 Evaluare a stadiului I 

implementarii si dezvoltarii implementarii ~i dezvoltarii Secretariat Tehnic 
SCIM -Anexa 3 a OSGG SCIM sistemului de control intern 
nr.600/2018 

managerial la data de 

31.12.2021 

Serv. Juridic si 31.12.2021 100% 
Guvernanta 

• 1 Lista centralizatoare 
Corporativa activitati si activitati 

procedurabile 
Secretariat Tehnic 
SCIM 

Serv. Juridic si 31 .12.2021 100% 
Guvernanta 

• 1 Registru centralizator al Corporativa 
riscurilor actualizat 2021 

Secretariat Tehnic 
SCIM 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

Serv. Juridic si 31 .12.2021 100% 

• Nr. sedinte de lucru Guvernanta 

organizate conform ROF CM Corporativa 
SCIM Secretariat Tehnic 

SCIM 

Nr. de proceduri de sistem Serv. Juridic si 31.12.2021 100% • 
Dezvoltarea activitatilor de elaborate/revizuite/ analizate Guvernanta 

4.14 prevenire si control pentru si avizate cf OSGG Corporativa 
protejarea resurselor societatii nr.600/2018 Secretariat Tehnic 

SCIM 

• 100 % postarea in reteaua Serv. Juridic si 31 .12.2021 100% Comunicare prin email a 
intranet/site-ul Societatii si Guvernanta documentelor aferente 
comunicarea catre structurile Corporativa sistemului de control intern 

Asigurarea transparentei 
functionale a documentatiei Secretariat Tehnic managerial 
sistemului de control intern 

4.15 
procesului de management 

managerial aprobata, in SCIM 
(salariati, stakeholderi, AGA, CA, 

vederea asigurarii fiabilitatii Primaria mun. Galati etc) 
informatiilor 

• Nr. Obligatii legale 
indeplinite/ nr. obligatii 
legale*100 

Serv. Juridic si 31.12.2021 100% Ra port narativ privind stadiul 
Guvernanta realizarii masurilor aferente 

• 1 Plan de integritate aprobat Corporativa Planului de lntegritate 
Conformarea la obligatiile de • 1 lnventar anual al masurilor Responsabil 

4.16 
raportare privind stadiul de transparenta SNA Anticoruptie Anexa 3 la HG nr.583/2016 -
implementarii SNA la nivel de • 1 Raport narativ al stadiului 

lnventarul masurilor de companie masurilor stabilite in Planul 
de lntegritate transparenta institutionala si 

prevenire a coruptiei 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

Acord area vizei de legalitate • 100% vize de legalitate Compartiment 31.12.2021 100% 
4.17 pentru angajamentele incheiate la acordate Juridic 

nivelul societatii 

Cre!;>terea eficientei diligentelor • 0% solutii nefavorabile in Compartiment 31 .12.2021 100% 
depuse in vederea protejarii cauzele comerciale din cauza Juridic 
drepturi lor/ intereselor legitime ale vici ilor de procedura 

4.18 societatii imputabile compartimentului 
juridic, conform registrului de 
evidenta a actiunilor si 
termenelor 

Reprezentarea intereselor si • 0% intarzieri in intocmirea si Compartiment 31 .12.2021 100% 
apararea drepturilor legitime ale depunerea in instanta a Juridic 
societatii in cadrul actiunilor actelor procedurale in 
judiciare, intocmirea lucrarilor procesele aflate pe rolul 

4 .19 ljuridice in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata 
instantelor de judecata precum si • Nr. de noi actiuni in instanta, 
in promovarea de noi actiuni in conform registrului de 
instanta evidenta a actiunilor si 

termenelor 

Monitorizarea respectarii • 0% solutii nefavorabile in litigii Compartiment 31 .12.2021 100% 
4.20 termenului de prescriptie din cauza nerespectarii Juridic 

termenului de prescriptie 

Asigurarea transparentei • 100% postarea din oficiu a Responsabil cu 31 .12.2021 100% Postare pe site-ul societatii 
procesului de management informatiilor de interes public implementarea 
conform prevederilor legale pe site-ul societatii 

Legii 544/2001 
4.21 

• 100% postarea informatiilor Secretar CA 100% Postare pe site-ul societatii 
de interes public conform 31.12.2021 

OUG nr.109/2011 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

OGS 
Prorriovarea catltlt~. fl efldentel servfauor prestate de~socletate (intretfnere spat~I verzi, tfa"5port, admlnlStrare dmltire, aclmfnlstrare parcarl, taldoc If ,zone~ 

--, --- ~~ a~,l!~nere~lllerurba!'ill'l!fetlnere1!~iartezl~!,sl. clsmeleL'P m. it'7 w, . . :: m . . ;.~+,. J a·. ····m'*;,p 
5.1 

Anticiparea cerintelor clientilor, Minim 1 propunere privind 
Comp. IT 

31 .12.2021 100% 
imbunatatirea imaginii organizatiei proiectarea/ machetarea site-ului 

Valorificarea eficienta a serviciilor 31 .12.2021 100% 
de inhumare prin identificarea 

5.2 
tuturor locurilor de inhumare, 

Nr locuri inhumare identificate 2021 Serv. Cimitire 
expirate, parasite sau mentinute in 
stare de neingrijire pe o perioada 
mai mare de 2 ani 

1 Registru evidenta sesizari privind biroul Reparatii 31.12.2021 100% 

Eficientizarea monitorizarii 
calitatea serviciilor in parcarile cu parcari auto si 
plata mecanizare 

5.3 solutionarii sesizarilor privind 
serviciile de parcare cu plata 1 analiza anuala privind cauzele care biroul Reparatii 31.12.2021 100% 

au condus la aparitia sesizarilor, parcari auto si 
concluzii si masuri de imbunatatire mecanizare 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

• Max.4 sesizari justificate 31 .12.2021 100% 
privind nerespectarea 
corectitudinii concesionarilor 
si a atribuirii locurilor de veci 

• 10% din nr. sesizari 
justificate rezolvate in termen 
de 1 o zile lucratoare 

• 100% din nr. sesizari 

Cre1?terea eficientei procesului de justificate rezolvate dupa 

5.4 gestionare a concesionarilor din termenul de 30 zile 
Serv. Cimitire 

cimitire calendaristice 

• Zero sanctiuni 
contraventionale aplicate 
pentru nerespectarea 

I indicatorilor de performanta 
I stabiliti in ROF cimitire 

• 1 Raport de analiza privind 
fezabilitatea indicatorilor 
stabiliti in ROF Cimitire 

• 100% grad realizare plan 31 .12.2021 100% 
audit intern 

5.5 Eficacitatea functiei de audit intern • Nr. de recomandari formulate Compartiment 
care aduc plus valoare Audit Intern 
activitatilor desfasurate in 
cadrul societatii 

Eficacitatea controlului financiar 
•100% grad de realizare 31 .12.2021 100% 

5.6 de gestiune in vederea utilizarii 
Program de verificare 

Compartiment 
fondurilor societatii in conditii de 

CFG 

eficienta si economicitate •Nr. de masuri care vizeaza 
CFG 

protejarea patrimoniului 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

5.7 

Crel?terea protectiei salariatilor in 
scopul asigurarii respectarii 
cerintelor in materie de securitate 
si sanatate in munca 

5_8 1 ~re~terea calitatii prestatiilor de 
inhumare 

•100% incadrare in Normativ 
•100% instruire personal pe 
linie SSM PSI si protectie 
civila. 

• Max. 4 sesizari justificate 
privind prestatii de inhumare 
necorespunzatoare 

• 10% din nr. sesizari 
justificate rezolvate in termen 
de 10 zile lucratoare 

• 100% din nr. sesizari 
justificate rezolvate dupa 
termenul de 30 zile 
calendaristice 

• Zero sanctiuni 
contraventionale aplicate 
pentru nerespectarea 
indicatorilor de performanta 
stabiliti in ROF cimitire 

birou SSM, 
Protectia Mediului , 

SU 

Serv. Cimitire 

()G6 G•i<>r1ar,ea d~ri!pr in conditii de .~!;c>~~!~ .i:l~iulu\sJ a sanatatli populatlei 

6.1 
lmplementarea si monitorizarea 
conditiilor impuse prin Autorizatia 
de Mediu 

Editia 1, revizia 0 

• Zero sanctiuni I Birou SSM, 
contraventionale aplicate de . Protectia mediului , 

Autoritatea abilitata in I SU 
domeniul mediului 

31 .12.2021 100% 

31 .12.2021 100% 

·& 

31 .12.2021 100% 

ldentificarea EIP in functie de 
riscuri pentru posturile de lucru 
Plan de instruire si testare SSM 
Plan Prevenire si Protectie 

& 

Conform Note Constatare nr. 
92/05.03.2020 

nr.17 4/29.04.2020 
nr.155/15.04.2020 
nr.539/23.11 .2020 
nr.540/24.11 .2020 
nr.587/24.12.2020 

"it: 
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Cod F01 din cadru/ PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

31 .12.2021 100% Co norm anexa nr. 3 si procese 
verbale 

Colectarea selectiva a deseurilor • Zero sanctiuni Serviciul Raportari lunare catre Agentia 
6.2 rezultate din activitatile contraventionale aplicate de Administrare pentru Protectia Mediului Autoritatea abilitata in desfasurate in cimitire 

domeniul mediului 
cimitire 

Evidenta gestiunii deseurilor 
anexa nr. 1 HG. 856/2002 

Gestionarea eficienta a 31 .12.2021 100% 
contractelor de servicii de 

Zero sanctiuni contractuale predare deseuri ( deseuri • Birou SSM, 
6.3 vegetale, deseuri menajere, rezultate din gestionarea Protectia mediului , 

deseuri tip pet, tier vechi, hartie si defectuoasa a contractelor 
SU 

!carton, cartuse tonere, ambalate aflate in derulare 

1substante chimice, anvelope etc) 

lcolectarea selectiva a deseurilor • Zero sanctiuni Serviciul 
31 .12.2021 100% 

6.4 rezultate din activitatile contraventionale aplicate de Administrare spatii desfasurate pe spatiile verzi ce Autoritatea abilitata in 
apartin domeniului public domeniul mediului 

verzi 

• Zero sanctiuni 31.12.2021 100% 
Asigurarea colectarii eficace a 

contraventionale aplicate de Compartiment Lac 

6.5 deseurilor in zonele de agrement Vanatori 
Lac Vanatori si portul de Autoritatea abilitata in Compartiment Port 
Ambarcatiuni domeniul mediului Ambarcatiuni 

• Zero sanctiuni 31 .12.2021 100% 

Asigurarea colectarii eficace a 
contraventionale aplicate de 

Compartiment 6.6 
deseurilor in zona Talcioc Autoritatea abilitata in Talcioc 

domeniul mediului 

Dezvolta~(d.unlbila a servidilor 
,, - I 

' t OG7 . " 
+ ' 

. ey 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiective/or societatii 

Fundamentarea si reactualizarea 100% obtinere avize/aprobari/ Birou Financiar 31 .12.2021 100% 

7.1 tarifelor conform prevederilor fundamentari in termen Contabilitate 
leg ale (indicator din plan 
management) 

Eficientizarea monitorizarii Nr. rapoarte periodice privind stadiul Comisie desemnata 31.12.2021 100% 
modului de implementare a implementarii masurilor dispuse prin decizie 
masurilor dispuse de Autoritati 

7.2 
abilitate de control (Curtea de 
Conturi , Primaria Galati, ANAF, 
ITM, ISU, DSP, Protectia 
Consumatorului, Capitania zonala 
Galati etc) 

lmbunatatirea modului de • Zero reclamatii privind eliberarea Compartiment 31 .12.2021 Conform Serviciului Judetean al 
I lgestionare a arhivei societatii de documente cu Registratura, Arhiva Arhivelor Nationale Galati 

I erori/incomplete 
100% 

7.3 
•Zero masuri dispuse de Directia 

judeteana a arhivelor 

• 100% fara erori - Gruparea 
anuala a documentelor in unitati 
arh ivistice 

Optimizarea resurselor Si • 100% personal angajat instruit- Birou SSM, 31 .12.2021 100% Conform Evaluarii riscurilor de 
mijloacelor necesare in vederea control medical periodic, Protectia Mediului, accidentare si imbolnavire 
prevenirii riscurilor de accidentare medicina muncii ; SU profesionala 

7.4 si imbolnavirilor profesionale, 
• 100 % personal angajat 

Plan Prevenire si Protectie 
conform planurilor de masuri. 

instruit/testat -norme specifice 
situatiilor de urgenta. 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiective/or societatii 

Tmbunatatirea nivelului de • 100% realizat evaluarea Birou Resurse 31 .12.2021 Conform Procedurii privind 
competente la nivelul societatii performantelor salariatilor Umane, Salarizare evaluarea salariatilor 

(salariati evaluati/ salariati 100% 
7.5 

existenti*100=100) 

• Nr. de necesitati de pregatire 
profesionala identificate 

lmplementarea unui sistem • 100% stabilirea competentelor Birou Resurse 31 .12.2021 100% Conform BVC 
eficace de management al aferente posturilor vacante cu Umane, Salarizare 

7.6 resurselor umane in ceea ce cerintele COR !]i ale 
priveste activitatea de recrutare si 
selectie personal. angajatorului 

I • Nr. de recrutari efectuate 
,.... IMentinerea_____ __ functionalitatii Maxim 10% timp imobilizare Serviciul Tehnic 31 .12.2021 100% 

lutilajelor, echipamentelor utilizate utilaje/echipamente 
7.7 lin scopul executari i de lucrari/ (timp imobilizare nave/total timp de 

furnizarii de servicii 
lucru)*100-100==>100 

OGI{ ~; Gestionarea~lervtci~Jor ~crJterli de tra"5parenta, competltlvitate si eflcienta 
,. 

i;:, m ;ii ~ '· ... 1 
; .. ,_ > .. , · .. · . . ·"·"'· -,: .: .·,:·-.-:·-': ~C .-.~:o . . ,.,,·.··:·< .. ,. "• .-•:-• ... : .. -.:<,.>. ··-,:-.- _. .·--:,·-:.-:- ~·---~:':''''''{>._;:-:, . .-, . ·.·,· .. -:-· .· .: . .· .· .. -.. :::: -¥.-::_/:'{ <@1 \;t 

" 
8.1 Cre~terea eficientei prin 

Pierderi 2021/pierderi 2020<1 Birou Fin . Ctb 
31 .12.2021 100% 

reducerea pierderilor 

Cresterea fizica cu 5% fata de anul Serv. Administrare 31 .12.2021 100% 
precedent Spatii Verzi 

Mentinerea eficacitatii 
8.2 administrarii spatiilor verzi din Grad realizare fizic - Program 

mun. Galati activitati spatii verzi transmis de 
Primaria Galati 

Cheltuieli agent terrnic 2021/ Birou Spatii verzi !]i 31 .12.2021 100% 

8.3 Compartimentarea serei in scopul Cheltuieli agent termic sere 
economisirii agentului termic 2020*100<100% 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

• Max. 30 reclamatii/ sesizari Birou Agrement !?i 31 .12.2021 100% 

privind serviciul de Exploatare Parcari 

organizare !?i exploatare a Publice 

parcarilor cu plata 

• Min . 80% Numar 
reclamatii/sesizari rezolvate 
pentru serviciul de organizare 
!?i exploatare a parcarilor cu 

8.4 Cre!?terea eficientei serviciilor de plata 
parcare cu plata • Max. 5% (Numar reclamatii , 

sesizari justificate/ numar 

I total reclamatii, sesizari 

I I primite cu privire la seNiciul 
de parcare cu plata) 

I • 1 Raport de analiza privind 
fezabilitatea indicatorilor 
stabiliti in ROF parcari cu 
plata 

Respectarea transparentei Birou Resurse 31 .12.2021 100% 

8.5 informatiilor privind managementul zero nereguli I abateri I Umane, Salarizare 
resurselor umane, conform neconformitati I sesizari I reclamatii 
prevederilor leg a le 

t~' -'Ji ,-% 

Protectia siq,n/~rvarea fuict,ului ·incoQjurator si a_ sanatatll popu,atiel '* ~1 
~ 

OG9 ¥ ~ 
::,: 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, moriitorizarea si raportarea indeplinirii obiective/or societatii 

• Max.4 sesizari justificate I 131 .12.2021 1 100% 
referitoare la intretinerea 
necorespunzatoare a cailor 
de acces 

• 10% din nr. sesizari 

lmbunatatirea procesului de justificate rezolvate in termen 

1
intretinere a cailor de acces in de 10 zile lucratoare 

9.1 • 100% din nr. sesizari I Serviciul Cimitire 
cimitire (indicator performanta 

justificate rezolvate dupa 
Anexa 5 din cadrul ROF cimitire) termenul de 30 zile 

calendaristice 
• Zero sanctiuni 

contraventionale aplicate 
pentru nerespectarea 
indicatorilor de performanta 
stabiliti in ROF cimitire 

Monitorizarea implementarii 
100% Grad implementare Plan 

Biroul SSM, 31 .12.2021 100% Conform Planului de 
9.2 leficace a planului de gestionare a Protectia Mediului, Management al mediului 

deseurilor 
gestionare deseuri 

SU Rapoarte control sectoare 

Adoptarea de masuri privind 31 .12.2021 100% Conform Plan de masuri privind 
protectia mediului inconjurator • zero accidente privind SSM colectarea selectiva a deseurilor 

9 3 1
(dotari echipamente SSM, din culpa societatii 

Biroul SSM, 
Protectia Mediului, / · substante pentru protectia • zero sesizari cu impact I I 

I Conform Planului de 

plantelor, dotari cu mijloace de semnificativ asupra mediului 
SU Management al mediului 

colectare deseuri) 

Monitorizarea im plementarii Biroul SSM, 31.12.2021 100% Plan de instruire si testare SSM 

9.4 leficiente a masurilor SSM la nivel 100% Grad implementare Plan SSM Protectia Mediului, I 
I I I Rapoarte Control sectoare 

de societate SU 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

10.1 Eficientizarea modului de • 1 Organigrama reproiectata in Birou Resurse 31.12.2021 100% 
organizare si functionare a raport cu necesitatile societatii Umane, Salarizare 
societatii ( indicator din plan 
management) 

Urmarirea respectarii 
• 100% asigurarea legalitatii 

Compartiment 31.12.2021 100% 
reglementarilor la nivelul UAT Juridic 10.2 
referitoare la activitatile si 

solutiilor la sesizari/petitii/ 

serviciile desfasurate de societate 
reclamatii formulate de terti 

Asigurarea cadrului legal in • 100% asigurarea legalitatii Compartiment 31.12.2021 100% 
vederea sustinerii propunerilor de propunerilor societatii Juridic 

10.3 modificare/completare/actualizare 
a reglementarilor la nivelul UAT cu 
impact asupra activitatii societatii 

~tR!5~1;~~;?~~~1or din teli~i!'ti!,.~~tl~"pr"Oted:ia medhli~i re~rftoare la ad!"inistra~~!,s~tlllor verzi si asimilate.n: 'ef - • 

~ "' r Ill w ~ .. ·~' - . ,. . 

Cre!?terea eficientei monitorizarii 31 .12.2021 100% 
privind respectarea masurilor de Serviciul 

11 .1 
protectie a mobilierului urban si a Nr. de inspectii periodice in teren Tehnic/compartime 
dotarilor specifice aferente 
spatiilor verzi prin inspectii 

nt Lucrari edilitare 

periodice in teren 

Cre!?terea gradului de protectie a Reducerea numarului de interventii in Serviciul 31.12.2021 100% 
spatiilor verzi fmpotriva bolilor ~i reamenajari/ refaceri spatii verzi din Administrare Spatii 

11 .2 
daunatorilor prin actiuni preventive cauza daunatorilor Verzi 
~i metode biologice adecvate 2021/2020<100 

Cresterea nr de interventii cu 5 % 
fata de anul precedent 

Cre!?terea eficientei monitorizarii Serviciul 31.12.2021 100% 
privind respectarea masurilor de Administrare Spatii 

11 .3 protectie a spatiilor verzi prin Nr. de inspectii periodice in teren 
Verzi 

inspectii periodice in teren, in 
scopul evitarii folosirii neautorizate 
a terenurilor cu spatii verzi 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

Cre§terea eficientei monitorizarii Serviciul Cimitire 31 .12.2021 100% 
privind respectarea masurilor de Nr. de inspectii periodice in teren 

11.4 protectie a spatiilor verzi din Nr. masuri de imbunatatire propuse 
incinta cimitirelor prin inspectii 
periodice in teren 

Cre§terea eficientei monitorizarii Nr. sesizari comunicate organelor Biroul Agrement si 31 .12.2021 100% 
privind respectarea masurilor de abilitate pentru aplicare de sanctiuni exploatare parcari 

11 .5 protectie a spatiilor verzi din contravention ale publice -
zonele de agrement Lac Vanatori Nr. de inspectii periodice in teren compartiment Lac 
in scopul evitarii desfasurarii de finalizate prin rapoarte Vanatori 
activitati economice in spatii verzi 

Editia 1, revizia 0 
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Fermo 

conirol intern 

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea sf raportarea indeplinlril obiectivelor societatii 

functfo 11/ume Si Prenume D<tta 

E/aborat secreiariot Tehnic SCIM- consilier admlnistrativ Trondafir Nino 12.04.1!112 

Cod 
Obiectiv 
General 

Luat lo c:unolflnra Oire1;.tor eKecutiv Dumltru Salin 

LUat lo c:uno~lnfa Director executiv Cocu Morict:l 

VIZot Pre~edinte CM SC/M - director ecoriomic '9/ieonu Marilena 

Aprobat Director General Mogearu Drago§ Lvclan 

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTIVELOR SPECIFICE SI A INOICATORILOR DE REZULTAT STABIUTI LA NIVELUL SC GOSPODARIRE/URBANA SRL GALATI 
PENTRU ANUL 2022 

Ohiectlve Specifice lnditatori de reiultat (JR) Responsabill 
Termen 
reallzare 

· Eithlder~a actfvltitlJOl's0c~u prln·•ecutarea deJ~~~" si:dtre ~1f1,d,ntt ~-;·flitee/~er&OarieJ~~dl~~ . 
',,, "tr~,: "i ~~' ~ 

063. "'. -'*'-'.~ - ,·, . 

1.1 
Cresterea prestarilor de servicii de administrare a spatiilor 100% comenzi executate birou Administrare 31 .12.2022 
verzi Spatii Verzi 

1.2 
Onorarea la limp ~i in totalitate a num~rului de solicitari de birou Administrare 31 .12.2022 
executare lucr~ril furnizare prestatii 100% comenzi executate Spatii Verzi 

1.3 
Monitorizarea eficienta a Programului anual de lucrari 100% grad realizare Program anual de lucrari birou Administrare 31 .12.2022 
zone verzi si taiere arbori, transmis de Primaria Galati Spatii Verzi 
Diversificarea serviciilor oferite in cimitire in scopul 31 .12.2022 

1.4 cresterii veniturilor societatii (intretinere morminte la Minim 1 analiza de oportunitate Serv. Cimitire 
cerere, alte servicfi oferite populatiei) 

1.5 
Cresterea numarului de comenzi Comenzi onorate/comenzi primite*100:2:100% Serviciul Tehnic 31 .12.2022 . 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrut PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivetor societatii 

e SOCIET ATUGOSPODAIURE UllBANAS.R.J. GAl.A'J'I 
Sodiu sodalo mun. Gala~ str. Traian nr. Z46, cod !'O!hl 800186 
Tel, OZ36/ 472.969, 0751 /03'1.930, Faio 0236.<n.!OZ 
CJU,, ltO 27413161illlll1'lnlola11.egistrul Comt:rtllb.licuw'. fll/879/2010 
Co11t:: R096RZBROOOOOOJ012910105 desc.hls la Ra.ilf eisen Bank. 
Cont R097TREZ306S069XXX011110deschis la Ttt:Zo~rla mun. Gal~ 

1.6 
Extinderea serviciilor prin valorificarea inchirierii locurilor 

Minim 1 analiza de oportunitate in incinta perimetrala zona Talcioc in cursul saptamanii 

Optimizarea resurselor a locate executiei de lucrari lncadrare in costuri planificate in BVC 2022 1.7 specifice catre terti (spatii verzi) 

Optimizarea resurselor a locate executiei de lucrari Nr de instruiri periodice privind utilizarea echipamentelor de 
1.8 specifice catre terti (lucrari ed ilitare ) lucru 

incadrarea in normativele de timp a executiei lucrarilor 
Cresterea veniturilor prin inchiriere mijloace transport din % venituri realizate an curenUvenituri relizate an anterior>1 

1.9 dotarea societatii 

Mentinerea nivelului de eficacitate (indeplinirea 100% solutionare referate necesitate 

1.10 
obiectivelor programate si raportul dintre efectul proiectat 
si rezultatul efectiv obtinut) a procesului de achizitii la 
nivelul societatii 

Cresterea calitatii serviciilor de toaletare/fasonare Solutionarea in termen a solicitarilor de toaletare/fasonare 
arbori de pe domeniul public al. Mun. Galati 

1.11 
Nr. De propuneri de imbunatatire a activitatii - minim 3 

"' OGZ Atrag~'r~a de noi fonduri pentru o mai mare independenta financiara a societatii 
,. ;':' .. ·><-' 

- 100 % incadrare in BVC 
Scaderea nivelului datoriilor restante la nivelul societatii cf. - 100% respectare termene scadente de plata 2.1 Plan administrare - Zero omisiuni/erori in evidentele contabile privind 

termenul scadent 

Cresterea investitiilor proprii din surse proprii/atrase - 100% achizitii realizate conform PAAP 2.2 (parcometre, tocator desuri vegetale, masini cos it 

veget~tie etc) ·.·. + + , . . .· , • . .. . . 
}< 

Cre1terea productlvitatli $i calititii senncii oferite'.de socleta~e prln investltiile propuse J 003 
\ 

j>• ,. 

Editia 1, revizia 0 

Compartiment 31 .12.2022 
Exploatare Talcioc 

birou Spatii verzi si sera 31 .12.2022 

Serviciul Tehnic (biroul 31 .12.2022 
Reparatii parcari auto si 

mecanizare) 

Serviciul Tehnic (biroul 31.12.2022 
Reparatii parcari auto si 

mecanizare) 

Biroul Achizitii , 31.12 .2022 
Valorificare Active 

Birou Spatii verzi si 31.12.2022 
sera 

; 
i: .. 

31 .12.2022 
Biroul Financiar 

Contabilitate 

Biroul Achizitii , 31.12 .2022 
Valorificare Active 

1, :;1 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiective/or societatii 

e SOCIETATEAGOSPODAiJREUllBA.'iAS.IU..GALATI 
Stdiu sodal:mun.GalaJi,str. Traimnr, Z~codpo;tai: 800186 
T~.,OZ36/472.969, 0757/039.93-0, Fai" 0236.<n.102 
C..~ R02J413181 W~ la RegistniJc.om,n:!Jlhljcu DT.f17/879/1010 
Cont: R098RZBR0000060012910105 desdtls U Raiffftsen &nk 
Cont R09ITREZ3065069XXX011110desc!'lis b Tttzoreria mun.Ga~ 

3.1 Cresterea calitatii serviciilor in parcarile cu plata 

3.2 Cresterea productivitatii prin valorificarea investitiilor 
realizate 

Cre!?terea eficientei monitorizarii personalulu i implicat in 
3.3 activitatea de prestari servicii parcari cu plata (parcatori si 

activitatea de blocare/deblocare) 

3.4 
Cre!?terea eficientei monitorizarii personalului implicat in 
activitatea desfasurata in Talcioc 

3.5 
Cre!?terea eficientei monitorizarii personalului implicat in 
activitatea desfasurata in zona de agrement Lac Vanatori 

3.6 
Urmarirea incadrarii in normativele aprobate si 

monitorizarea acestora 

Edit ia 1, revizia 0 

- Cresterea veniturilor din administrarea parcarilor 
(Venituri an curenUvenituri plan ificate x100>100) 

- Nr. de sesizari solutionate 
- Nr. de parcometre verificate 

- Nr. de inspectii inopinate in teren (rapoarte de 
verificare) 

- Nr. de constatari/nereguli identificate 

- 100% incadrare in planificarea aprobata (normative, 
BVC) 

- Nr de propuneri de imbunatatire a activitatii - min . 3 
- Executarea lucrarilor cf. normativelor de timp 

100 % grad realizare Program de inspecti i operative in teren 

100% raspunsuri transmise in termen la cererile depuse de 
petenti 

100% incasarea sumelor conform notelor de constatare 

100 % asigurare parcometre functionale in parcari cu plata 
Zero pagube materiale din blocarea/deblocare auto din culpa 

salariatului 

Nr de inspectii in teren in locatiile parcarilor cu plata 

Zero nereguli constatate 

Zero nereguli constatate 

- Nr propuneri privind optimizarea consumurilor 

Biroul Exploatare 
Compartiment Ridicari 

Auto 

Birou Verificare si 
control 

Birou Spati i verzi si 
sera 

Serviciul Cimitire 

Serviciu Administrare 
baze de agrement 

Biroul Verificare si 
Control 

compartiment 
Exploatare Talcioc 

Baza de Ag rement Lac 
Vanatori 

Birou spatii verzi si sera 

Biroul Reparatii , Pare 
Auto si Mecanizare 

31 .12.2022 

trimestrial 

lunar 

31 .12.2022 

31.12.2022 

lunar 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

trimestrial 

trimestrial 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

c SOCIETATIAGOSPOOAmlt; URBA!IA.S.ll.L GAIATI 
Sediu social: mun Gala~ str. Tralaii Br. 244 cod~ 800186 
Te!.o OZJC/472.969, 0757/039.930, Fa'" Ol36.4n.1oz 
CJIJ., RO 27413181~ la IU!gistnll C<>mt:.tlll1Jlicu nr.f17 /879/2010 
Conh R098RZBR0000060012910105 desdlis la Rallftlsen Bank 
Cont: R097l'REZ3065069X:XX011110desdlls 1a. Tn:zoreriamut.Galai;i 

3.7 lmbunatatirea activitatii de lucrari edilitare 

3.8 lnstruirea periodica a salariatilor in domeniul SSM 

3.9 Cre!?terea nivelului de competente a salariatilor 

imbunatatirea implementarii adecvate a procedurilor din 

3.10 
societate precum si a recomandarilor I masurilor din 
rapoartele de control/audit intern sau extern privind 
evidenta personalului , activitatea de salarizare. 

Optimizarea managementului resurselor umane la nivelul 
3.11 

societatii 

• zero nereguli constatate 
• 100% grad realizare Program de mentenanta/reparatii Compartiment Lucrari 

lucrari edilitare edilitare 

1 Plan anual instruiri SSM, SU Birou SSM, Protectia 
100% grad indeplinire Plan lnstruiri SSM, SU Mediului, SU 

1 plan formare profesionala I societate Birou Resurse Umane, 
Salarizare 

zero nereguli I sesizari I reclamatii Birou Resurse Umane, 
Salarizare 

Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a drepturilor 
salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii 
societatii si legislatiei in vigoare. 

100% fara erori - lntocmirea documentelor corespunzatoare 
Birou Resurse Umane, activitatii de personal, contracte individuale de munca, acte 

aditionale si inregistrarea acestora prin utilizarea aplicatiei Salarizare 
REVISAL in termen. 
Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de 
personal. 

OG4 Rentabihtate, indeplinirea indicatorllor de pertomania stabiliti de Autoritatea Publica Tutelara 

•Minim 3% fata de anul precedent - profit din exploatare/capital 
Cresterea ratei profitului - cf. Plan administrare 2018- angajat Birou Financiar 4.1 
2022 •Zero omisiuni in inregistrarea documentelor justificative (facturi Contabilitate 

clienti , furnizori) in contabilitate din culpa salariatului 

Birou Financiar 

Realizarea profitului cf. SVC Monitorizarea si raportarea in termen a ritmului de crestere a Con ta bi I itate 4.2 
veniturilor in raport cu efectuarea cheltuielor 

Editia 1, revizia 0 

31 .1 2.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

25 zile a 
lunii 
urmatoare 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

~ 
SOCIET ATEAGOSPODWUURBA!IAS.11.L GAJATI 
Sediu sodal:munGalaJ:i,str. Traiannr. 246,cod~W: 800186 
Tel' 0236/474969, 0757 /039.930, fax, 0236.m.102 
~R027413181lur~lalU!gistnil!IJmrrtllilliru11T.)t7fl!7'1/2010 
C.nt R098R1JlR0000060012910105 deschis I.I Railf.U.n Bank 
Cont R0971'REZ3065069X:XX011110deschis la Trezoreria mun.Gal~ 

4.3 Durata de rambursare a datoriilor 

lndeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul 4.4 
asigurarilor sociale si fondul asigurarilor sociale 

Eficienta activelor societatii in scopul acoperirii datoriilor 
4.5 

totale 

4.6 Cresterea veniturilor fata de anul anterior 

4.7 Cresterea eficacitatii activelor curente (exclusiv stocuri) 

Cre§terea Cifrei de Afaceri urmare cresterii volumului 
4.8 

activitatilor desfasurate (indicator din plan administrare) 

4.9 
Cre§terea productivitatii muncii (indicator din plan 

administrare) 

Cre§terea lichiditatii generale (capacitatea societati i de a 
4.10 face obligatiilor sale) - Indicator de performanta Anexa 2 

la HCL nr.623/2018 

4.11 Productivitatea activelor societatii cf. Plan administrare 

Editia 1, revizia 0 

Maxim 90 zile Birou Financiar 
Zero nereguli Contabilitate 
100% respectare termene de scadenta 
Zero omisiuni erori cu impact financiar ( sanctiuni 
contraventionale/contractuale) 

100% respectare termene de predare Birou Financiar 
Zero nereguli Contabilitate 
100% respectare termene de scadenta 
Zero omisiuni erori cu impact financiar ( sanctiun i 

contraventionale) 

Birou Financiar 
Rata solvabilitatii generale >1 Contabilitate 

Rata de crestere a veniturilor~ 0,3 
Birou Financiar 

(Ven it actual-venit anterior) I venit anterior Contabilitate 

Rata lichiditatii curente~ 0,60 
Birou Financiar 

(Active curente - stocuri)/datorii curente Contabilitate 

Birou Financiar 
Cre§terea cu 10% fata de anul 2020 Contabil itate 

Min. 5% fata de 2020 
Bi rou Financiar 
Contabilitate Cifra de afaceri/ nu mar salariati x 100 

Birou Financiar 
active curente/pasive curente~1 , 2 Contabilitate 

Birou Financiar 
Total venituri/ total active* 100~3 Contabilitate 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31.12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31.12.2022 

31 .12.2022 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

e SOCIETATIAGOSPODAlllRE URBA.'IAS.IU. GALATI 
Sediu sodal:mun.~m. Traiannr. 246.cod.J>Ofla!: 800186 
T•I., OZ36/~72.969, 0757 /039.930, Fax' Ol36.4n.1oz 
(;.U.l,, RO 27413181 ~la R2gjstnllfD.111crtlllllicu or. J17/879fZOIO 
Cont; R098R2.BR0000060012910105 desdi.s la Ralffeisl!n &nk. 
Coot R097f'REZ30650691CXX011110desdi.s la Tn:mruiamun<iala;i 

Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si 
comunicare - Indicator de performanta Anexa 2 la HCL 
nr.623/2018 

4.12 

Editia 1, revizia 0 

Minim 22 puncte raspunsuri DA cf. Anexa 2 HCL 623/2018 

1 Program anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern 
Managerial 2022 
1 Raport anual privind gradul de realizare PD SCIM 2022 
1 Raport anual asupra stadiului SCIM la 31 .12.202-Anexa 4.3 
din cadrul OSGG nr.600/2018. 

1 Autoevaluare a stadiului implementarii si dezvoltarii SCIM -
Anexa 3 a OSGG nr.600/2018 

1 Lista centralizatoare activitati actualizata 2022 
1 Lista obiective specifice si indicatori rezultat 2022 
1 Raport anual de monitorizare privind gradul de realizare 
obiective specifice SCIM 

1 Registru centralizator al riscurilor actualizat 2022 
1 Plan Centralizator al masurilor de control pentru diminuarea 
riscurilor/valorificarea oportunitatilor 
1 Raport privind desfasurarea procesului de gestionare a 
riscurilor si monitorizare a performantelor pentru anul 2021, 
conform OSGG 600/2018 

Nr. sedinte de lucru organizate conform ROF CM SCIM - minim 
6/an 

Secretariat CA 

Serv. Juridic si 
Guvernanta Corporativa 
Secretariat Tehnic 
SCIM 

Serv. Juridic si 
Guvernanta Corporativa 

Secretariat Tehnic 
SCIM 

Serv. Juridic si 
Guvernanta Corporativa 

Secretariat Tehnic 
SCIM 

Serv. Juridic si 
Guvernanta Corporativa 
Secretariat Tehnic 
SCIM 

--
Serv. Juridic si 
Guvernanta Corporativa 
Secretariat Tehnic 
SCIM 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31.12.2022 

31 .12.2022 

31.12 .2022 

--·--·-··-~ 

31.12.2022 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

e SOCIETATEAGOSPODARmE UllBA.~AS.R.L GALATI 
Sediu social: mun. Gala!].str. Tralan nr. 246,cod.J>l*tal..: 800166 
T~' 0236/472.969, 0757/039.930, Fax, OZJ&4n.10l 
f.ll.l.oR0274131Bl~la!Wgistrul~ltlllillicurD". f17/879/2010 
Cont! R098RZBR0000060012910105 deschis 4 Rliffeisen Bank 
Cont: R097TREZ3065069XXX011l10deschis 1.a Trezoreria mun. Gal~ 

Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru 4.13 
protejarea resurselor societatii 

Asigurarea transparentei procesului de management 
4.14 (salariati, stakeholderi, AGA, CA, Primaria mun. Galati 

etc) 

' 

Acordarea vizei de legalitate pentru angajamentele 
4.15 incheiate la nivelul societatii 

Cre$terea eficientei diligentelor depuse in vederea 
4.16 protejarii drepturilor/ intereselor legitime ale societatii 

Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime 
ale societatii in cadrul actiunilor judiciare, intocmirea 

4.17 lucrarilor juridice in procesele aflate pe rolul instantelor de 
judecata precum si in promovarea de noi actiuni in 
instanta 

4.18 
Monitorizarea respectarii termenului de prescriptie 

Asigurarea transparentei procesului de management 
conform prevederilor legale 

4.19 

Editia 1, revizia 0 

Serv. Juridic si 
Nr. de proceduri de sistem elaborate/revizuite/ analizate si Guvernanta Corporativa 
avizate cf OSGG nr.600/2018 Secretariat Tehnic 

SCIM 

100 % postarea in reteaua intraneUsite-ul Societatii si Serv. Juridic si 
comunicarea catre structurile functionale a documentatiei Guvernanta Corporativa 
sistemului de control intern managerial aprobata, in vederea Secretariat Tehnic 
asigurarii fiabilitatii informatiilor SCIM 

4 rapoarte trimestriale DG 
2 rapoarte semestriale CA 
1 raport anual CA 
1 raport anual CNR 

I 

100% vize de legalitate acordate Compartiment Juridic 

0% solutii nefavorabile in cauzele comerciale din cauza viciilor Compartiment Juridic 
de procedura imputabile compartimentului juridic, conform 
registrului de evidenta a actiunilor si termenelor 

0% intarzieri in intocmirea si depunerea in instanta a actelor Compartiment Juridic 
procedurale in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata 

Nr. de noi actiuni in instanta, conform registrului de 
evidenta a actiunilor si termenelor 

0% solutii nefavorabile in litigii din cauza nerespectarii Compartiment Juridic 
termenului de prescriptie 

100% postarea din oficiu a informatiilor de interes public pe site- Responsabil cu 
ul societatii implementarea Legii 

544/2001 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

I 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indep/inirii obiective/or societatii 

e SOCIITATIAGOSPODAIUR!;UllBAMAS.ll.L GAJ.A"fl 
Sediu social: mun.Gala~ str. Traiannr. 246,cod~ 800186 
Tel.> 0236/ 172.969, 0757/039.930, Fax, Ol36.4n.10l 
CJLI., RO 27413181 illml>tnlilla Registntl "'1All:llillli ru nr.J17/879f2010 
ConO R091lRZBRD000060012910105 <l=hls la IW!!fisenllani. 
C:Ont: R097J'REZ3065069XXX011110deschis la Truorerla mUrt.Gal~ 

100% postarea informatiilor de interes public conform OUG Secretar CA 31 .12.2022 
nr.109/2011 
Publicare in 48 ore de la data adunarii a Hotararilor AGA pe 
site 
Publicare pe site pana pe 31 mai a anului in curs a Codului de 
Etica actualizat 

OG-5 
Promovirea calititll ~I eficientel serviciilor prestate de societcite (intretinere s~tii verzl, transpo~, administrare clinitire, administrare parcari, talcioc ~i 

i :f zone de ·agrement, intretinere mobiller urban, intretinere fantani arteziene si cismele) :ill •i 

5.1 
Anticiparea cerintelor clientilor, imbunatatirea imaginii 

Minim 1 propunere privind proiectarea/ machetarea site-ului Comp. IT 31 .12.2022 
organizatiei 

Valorificarea eficienta a serviciilor de inhumare prin 31 .12.2022 

5.2 
identificarea tuturor locurilor de inhumare, expirate, Nr locuri inhumare identificate 2022 

Serv. Cimitire parasite sau mentinute in stare de neingrijire pe o Nr. de contracte de concesiune incheiate/prelungite 
perioada mai mare de 2 ani 

1 Registru evidenta sesizari privind parcarile cu plata biroul Reparatii parcari 31 .12.2022 

5.3 
Eficientizarea monitorizarii solutionarii sesizarilor privind auto si mecanizare 
serviciile de parcare cu plata 

Nr. masuri de imbunatatire urmare a sesizarilor primite biroul Reparatii parcari 31.12.2022 
auto si mecanizare 

• Max.4 sesizari justificate privind nerespectarea 31 .12.2022 
corectitudinii concesionarilor si a atribuirii locurilor de 
veci 

• 10% din nr. sesizari justificate rezolvate in termen de 
10 zile lucratoare 

Cre~terea eficientei procesului de gestionare a • 100% din nr. sesizari justificate rezolvate dupa termenul 
5.4 concesionarilor din cimitire 

de 30 zile calendaristice Serv. Cimitire 
• Zero sanctiuni contraventionale aplicate pentru 

nerespectarea indicatorilor de performanta stabiliti in 
ROF cimitire 

• 1 Raport de analiza privind fezabilitatea indicatorilor 
stabiliti in ROF Cimitire 

Editia 1, revizia 0 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiective/or societatii 

0 SOCIETATEAGOSPOOARIRE URBA!IAS.R.L GALA]'I 
Sediu social: mun.Gala!tstr. Traiannr. 2~cod~ta!: 800186 
Tel, OZ36/41l969, 0757 /039.930, Fax• Ol36.4n.t0l 
i;,iu, RO 17413181 illl'2is!rila la Registrul l:o.m'111Wicu nr.jl7/879/l010 
Cont RO'l8RZBR0000060012910105 deschis la Raitfl'isen &nk 
Cont: R097TREZ3065069XXX011110deschis la Tmoreria mun. Gal~ 

5.5 Eficacitatea functiei de audit intern 

Eficacitatea controlului financiar de gestiune in vederea 
5.6 utilizarii fondurilor societatii in conditii de eficienta si 

economicitate 

Crei;;terea protectiei salariatilor in scopul asigurarii 
5.7 respectarii cerintelor in materie de securitate si sanatate in 

mun ca 

5.8 Cre~terea calitatii prestatiilor de inhumare 

Eficientizarea procesului de monitorizare privind 
5.9 activitatea in teren desfasurata de compartimentele de 

specialitate din cadrul societatii 

• 100% grad realizare plan audit intern 
• Nr. de recomandari formulate care aduc plus valoare 

activitatilor desfasurate in cadrul societatii 

• 100% grad de realizare Program de verificare CFG 

• Nr. de masuri care vizeaza protejarea patrimoniului 

• 100% incadrare in Normativ 

• 100% instruire personal pe linie SSM PSI si protectie 
civila. 

• Max. 4 sesizari justificate privind prestatii de inhumare 
necorespunzatoare 

• 10% din nr. sesizari justificate rezolvate in termen de 
10 zile lucratoare 

• 100% din nr. sesizari justificate rezolvate du pa termenul 
de 30 zile calendaristice 

• Zero sanctiuni contraventionale aplicate pentru 
nerespectarea indicatorilor de performanta stabiliti in 
ROF cimitire 

Nr. de rapoarte inspectie in teren 

OG;6 G~stionarea deseurilor in conditii de protectia med{ulufsi a sanatatii populatiei 
.. 

6.1 
lmplementarea si monitorizarea conditiilor impuse prin • Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea 
Autorizatia de Mediu abilitata in domeniul mediului 

6.2 
Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile • Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea 
desfasurate in cimitire abilitata in domeniul mediului 

Gestionarea eficienta a contractelor de servicii de predare 

6.3 
deseuri ( deseuri vegetale, deseuri menajere, deseuri tip • Zero sanctiuni contractuale rezultate din gestionarea 
pet, fier vechi, hartie si carton, cartuse tonere, ambalate defectuoasa a contractelor aflate in derulare 
substante chimice, anvelope etc) 

Editia 1, revizia 0 

Compartiment Audit 
Intern 

Compartiment 
CFG 

birou SSM, Protectia 
Mediu lui, SU 

Serv. Cimitire 

Birou Verificare si 
Control 

.,. i 
Birou SSM, Protectia 

mediului, SU 

Serviciul Administrare 
cimitire 

Birou SSM, Protectia 
mediului, SU 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31.12.2022 

trimestrial 

*·'' 

31 .12.2022 

31 .12.2022 

31 .12.2022 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

e SOCIETATEAGOSPODARIR.EUllBA.'IAS.R..L. GAIA!1 
S!dill ~ mun.Gala!l.str. T...W. " · 246,cod"°'uc 800186 
r.1, OZJ6/41a969, 0757/039.930, Fax, 0236.477.102 
f.\U.,R02H13181~1'R2gistrul~cuOT.j17j879f2010 
Cont; R09t!RZBR0000060012910105 deschisl.t RailfeisenBank 
Cont:: R097T'REZ3065069W-Ol 1110deschis La Tre:mn!riamun.Ga13!:1 

Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile 
6.4 desfasurate pe spatiile verzi ce apartin domeniului public 

6.5 
Asigurarea colectarii eficace a deseurilor in zonele de 
agrement Lac Vanatori si portul de Ambarcatiuni 

6.6 Asigurarea colectarii eficace a deseurilor in zona Talcioc 

OG7, l)ezvoltarea durabUa a serviclilor -q T 

7.1 
Fundamentarea si reactualizarea tarifelor conform 
prevederilor legale (indicator din plan management) 

Eficientizarea monitorizarii modului de implementare a 

7.2 
masurilor dispuse de Autoritati abilitate de control (Curtea 
de Conturi, Primaria Galati, ANAF, ITM, ISU, DSP, 
Protectia Consumatorului, Capitania zonala Galati etc) 

Tmbunatatirea modului de gestionare a arhivei societatii 

7.3 

Optimizarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea 
prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor 

7.4 profesionale, conform planurilor de masuri. 

Tmbunatatirea nivelului de competente la nivelul societatii 

7.5 

Editia 1, revizia 0 

• Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea Birou spatii verzi si 31 .12.2022 
abilitata in domeniul mediului sere 

• Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea Baza de agrement Plaja 31 .12.2022 
abilitata in domeniul mediului Dunarea 

Baza de agrement Lac 
Vanatori 

• Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea 31 .12.2022 
abilitata in domeniul mediului 

Compartiment 
Exploatare Talcioc 

;~ ii' 

~ 

100% obtinere avize/aprobari/ fundamentari in termen Birou Financiar 31 .12.2022 
Contabilitate 

Nr. rapoarte periodice privind stadiul implementarii masurilor Comisie desemnata 31 .12.2022 
dispuse prin decizie 

•Zero reclamatii privind eliberarea de documente cu Compartiment 31 .12.2022 
erori/incomplete Registratura, Arhiva 

• Zero masuri dispuse de Directia judeteana a arhivelor 
• 100% fara erori - Gruparea anuala a documentelor in unitati 

arhivistice 

• 100% personal angajat instruit-control medical periodic , Birou SSM, Protectia 31 .12.2022 
medicina muncii ; Med iului , SU 

• 100 % personal angajat instruit/testat -norme specifice 
situatiilor de urgenta. 

• 100% realizat evaluarea performantelor salariatilor (salariati Birou Resurse Umane, 31.12 .2022 
evaluati/ salariati existenti*100=100) Salarizare 

• 1 centralizator cu rezultatele inregistrate de salariati la 
evaluarea anuala a performantelor individuale. 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indep/inirii obiectivelor societatii 

e SOCIETA TEA GOSPODAluRE IJllllA!IAS.lll. GALATI 
Stdiu socW.: mun.GalaJi, m-. TraWlnr. 246,cod~tal: 800186 
Tele 0236/472.969, 0757/ 039.930, fax, Ol36.4n.IOl 
J;J!J., RO 27413181llll:elli>U:ili1' Registrul f.<lmo;lliJJliru llT.)17 /879{!JJ10 
Cont R098RZBR0000060012910105 desC'Jd.s l• Raitl'eisen&nk 
Cont R09ITREZ3065069XXX0111 10deschis la. Tte10reria mun.Gal~ 

7.6 

7.7 

OGS" 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

009 

lmplementarea unui sistem eficace de management al 
resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de 
recrutare si selectie personal. 

• 100% stabilirea competentelor aferente posturilor vacante 

cu cerintele COR ~i ale angajatorului 

• Nr. de recrutari efectuate 

Mentinerea functionalitatii utilajelor, echipamentelorl Maxim 10% timp imobilizare utilaje/echipamente 
utilizate in scopul executarii de lucrari/ furnizarii de servicii (timp imobilizare utilaje/total timp de lucru)* 100-100~100 

Gestionarea serviciilor pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta 

Cre~terea eficientei prin reducerea pierderilor Pierderi 2021/pierderi 2020<1 

Menti_nerea eficacitatii administrarii spatiilor verzi din mun.
1

Grad realizare fizic - Program activitati spatii verzi transmis 
Galati de Primaria Galati 

Com_partimentarea serei in scopul economisirii agentu lui lCheltuieli agent termic 2021/ Cheltuieli agent termic 
term1c 2020*1 00<100% 

Cre~terea eficientei serviciilor de parcare cu plata 

• Max. 30 reclamatii/ sesizari privind serviciul de 
organizare ~i exploatare a parcarilor cu plata 

• Min. 80% Numar reclamatii/sesizari rezolvate pentru 
serviciul de organizare ~i exploatare a parcarilor cu 

pl a ta 

• Max. 5% (Numar reclamatii , sesizari justificate/ numar 
total reclamatii , sesizari primite cu privire la serviciul de 

parcare cu plata) 

Respectarea transparentei informatiilor privind .. 
managementul resurselor umane, conform prevederilorl zero nereguli I abateri I neconformitati I sesizari I reclamat11 
leg ale 

Pr~ectia si conserv'-.~~a meclllJIUI inconjurator si a sanatatii populatiel 

Editia 1, revizia 0 

Birou Resurse Umane, 131 .12.2022 
Salarizare 

Serviciul Tehnic 

w 

Birou Financiar 
Contabilitate 

31.12.2022 

31.12.2022 

birou Spatii Verzi si 131 .12.2022 
sere 

Birou Spatii verzi ~i 131 .12.2022 
sere 

Serviciu Administrare 131 .12.2022 
Baze de Agrement 

Birou Resurse Umane, 131 .12.2022 
Salarizare 

i 
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Cod F01 din cadru/ PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

SOCIITAnAGOSPODAllUU:UllBANAS.R.L.GAIATI 
Sediusocial: mwi.Galafi,str. TraWinr, 246,cocl~ 800186 
Tel.o 0236/ 472.969, 0757 /039.930, Fax, Ol36.<n.10l 
CUJ,RD27413181~laRegistro]WiJllal.llJ.uirunr. fl7/81'l/2010 
C.Ont R098RZBR000006001291010S desthis U Raiffeisen Bank 
Cont: R097J'REZ3065069:UX011110deschis b Tre:wmia mun. Ga1J!;i 

imbunatatirea procesului de intretinere a cailor de acces 
in cimitire (indicator performanta Anexa 5 din cadrul ROF 
cimitire) 

Monitorizarea implementarii eficace a planului de 
gestionare a deseurilor 

Adoptarea de masuri privind protectia mediului 
inconjurator 
(dotari echipamente SSM, substante pentru protectia 
plantelor, dotari cu mijloace de colectare deseuri) 

Monitorizarea implementarii eficiente a masurilor SSM la 
nivel de societate 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Max.4 sesizari justificate referitoare la intretinerea 
necorespunzatoare a cailor de acces 

10% din nr. sesizari justificate rezolvate in termen de 
10 zile lucratoare 

100% din nr. sesizari justificate rezolvate dupa termenul Serviciul Cimitire 
de 30 zile calendaristice 
Zero sanctiuni contraventionale aplicate pentru 
nerespectarea indicatorilor de performanta stabiliti in 
ROF cimitire 

100% Grad implementare Plan gestionare deseuri Biroul SSM, Protectia 
Mediului , SU 

zero accidente privind SSM din culpa societatii Biroul SSM, Protectia 
zero sesizari cu impact semnificativ asupra mediului Mediului, SU 

100% Grad implementare Plan SSM Biroul SSM, Protectia 
Mediului , SU 

OG10 Adoptarea normel<)f loca,e referitoare la ~r,anizarea si functionarea'serviciilo~ precum s}, a procedurilor de delegare a gestiunii acestora 
10.1 Eficientizarea modului de organizare si functionare a • 1 proiect Organigrama fundamentata in raport cu Birou Resurse Umane, societatii ( indicator din plan management) necesitatile societatii Salarizare 

Urmarirea respectarii reglementarilor la nivelul UAT 
• 100% asigurarea legalitatii solutiilor la sesizari/petitii/ Compartiment Juridic 10.2 referitoare la activitatile si serviciile desfasurate de 

reclamatii formulate de terti societate 

Asigurarea cadrului legal in vederea sustinerii prop~nerilor • 100% asigurarea legalitatii propunerilor societatii Compartiment Juridic 10.3 de modificare/completare/actualizare a reglementanlor la 
nivelul UAT cu impact asupra activitatii societatii 

OG 11., "' Respectarea ~rintelor'din legislatla privh\d'protectia medil,llui refer.ftoare la"administrarea '~patiilor verzi si asimilate. 
c·.. < f • ' ' 

Editia 1, revizia 0 

31 .12.2022 

31.12.2022 

31 .12.2022 

3112.2022 

31.12.2022 

31.12.2022 

3112 .2022 
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Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indep/inirii obiectivelor societatii 

e SOCIETATEAGOSPOOAluREURBANIS.R.LGAL\TI 
Stdiu sodai: mun. GalaJ:i, .str. T~nr. 2~ cod~tal.: 800186 
rn, OZ36/ 47Z.969, 0757 /039.930, F"'' 0236.• n .102 
CJJJ., RO 27413181 ial~ I> RBgistrul C1>J11"111i1.W cu nr. /17 /879/:010 
Cont: R098RZBR0000060012910105 deschlsla Raiffftsen&ulk 
Cont R097TREZ3065069XXX01 1110deschis la Trt101"eriamun.Gal8!] 

Cre~terea eficientei monitorizarii privind respectarea 

11 . 1 masurilor de protectie a mobilierului urban si a dotarilor 
specifice aferente spatiilor verzi prin inspectii periodice in 
teren 

Cre§terea gradului de protectie a spatiilor verzi impotriva 

11 .2 
bolilor ~i daunatorilor prin actiuni preventive §i metode 
biologice adecvate 

Cre§terea eficientel monitorizarii privind respectarea 

11 . 3 masurilor de protectie a spatiilor verzi prin inspectii 
periodice in teren, in scopul evitarii folosiri i neautorizate a 
terenurilor cu spatii verzi 

Cre~terea eficientei monitorizarii privind respectarea 
11 .4 masurilor de protectie a spatiilor verzi din incinta 

cimitirelor prin inspectii periodice in teren 

Cre§terea eficientei monitorizarii privind respectarea 

11 . 5 
masurilor de protectie a spatiilor verzi din zonele de 
agrement Lac Vanatori , plaja Dunarea in scopul evitarii 
desfasurarii de activitati economice in spatii verzi protejate 

Editia 1, revizia 0 

h.• 

Serviciul 31 .12.2022 

Nr. de inspectii periodice in teren Tehnic/compartiment 
Lucrari edilitare 

Reducerea numarului de interventii in reamenajari/ refaceri Birou Spatii Verzi si 31.12.2022 
spatii verzi din cauza daunatorilor sere 
2021/2020<100 
Cresterea nr de interventii cu 5 % fata de anul precedent 

Birou Spatii Verzi si 31 .12.2022 

Nr. de inspectii periodice in teren sere 

• . Nr. de inspectii periodice in teren 
Serviciul Cimitire 31 .12.2022 

• Nr. masuri de imbunatatire propuse 

• Nr. sesizari comunicate organelor abilitate pentru Baza de agrement Plaja 31 .12.2022 
aplicare de sanctiuni contraventionale Dunarea 

• Nr. de inspectii periodice in teren finalizate prin rapoarte Baza de agrement Lac 
Vanatori 
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PllOGRAMULDE'DBZYb'LTAREA.SIS1EMULUlfJB'6fJNTR0£ INrBBNMANA6BRl&nt 

J. ep~J.d,•r,tJl • Gel'.'e,~lf! ;C\~,''-) 
Potrivlt P:reve(Jerjlor ai'.t: •. 4 ~U;o,(i) cflll OrdQn(!ntf1 G,µv~rnul~i nr .•.. 1.;1~/19.9 ... ·9 ~p(l~ind con. tr~ .. i:~.' -~.j1tma.nagerlal $'.· c. ontrolulfln~nciat pre. · ven,~iv.· ~ . cu 
modlfldrUe ~I completatile :ulterloare, . conducato-rul f1ecare1 · ent1tat1 publlc::e tr.ebule ~~s~iu.k elabor~rea,, ~~robareJi!, ~plk~~~~ $1 perfect1Qnf),rea 
t.eglementarllor metodQlo~lce; proced1;1dlor ~i trit~dilor de evf)lu~re •. pentru Cl .sati$f~~~~tele genera le ~i $pec1fice de control intern managerial. .. 

Potr'Mt art. ;2 lit. d) din acela~i act ·normativ, · control~I intern managerial repr~t~~'~n~~mb,lul formelor de c9ntrol e~ercita.t~ la nlvelu.l ~otitlth 
PllbOe,e, incluslv ·audltul intern, stablllte de conducere. in contordanta cu'(O}ji~i~ele acesteia ·$1 cu reglemendhile legale, 1n vederea 8$rguriril 
adrninisttarii fo.ndurllor in tnl1d ~ct>nornlt~· e.ficie.nt: ~i ~flc~ce. ,,_{; .4:, '/ 

' ·· '\., .. '<l· ., 

Conform art. 2 din 05GG nr. 600/2018 "pentru aprobarea Codulul to:ftrQi~),},ntern managerialal entit6tilar f)L!blite", concluc~·terul fieoarel entit~ti 
pubJlce disp1.1n~, iin~nd ,¢ootde parti~ularit~tlle cactrul,l)i legal de prg~hlzare :~I de funct!o11are, precum ~I de standardele de coi'ltrollntern managerial, 
m. ·as·u· r. il~ ·de,control necesare .pentruitnplementar.·,ea .~i d.ez. vo. ltaw{s1«emului .de col'l.t .. rol lnt.ern managerial, lnclu$hf pentna a(:tuaU:zarea reglstreJa,r de 
ris~uri :~f a proced~rl.lordocvmeot,ate pe proce~e s~1-1 a.~tl~lt~t{t~~l'pot fl proced.uridesistem ~I preceduri operatioriale. 

~,., · ~ 

. . ,.. i ·~,t :(~ 
11. :S~op ft'Dor,nf!nlu d~tApl cartt .. -- ,(~w· .. 
Scoj:ud prezentUlui Program este acefa de a 'S,tablll(i!'~Pd Ul'llta.r, oblectlve, iiC,li1;1.ni1- r~spcms.ab.!ll.t~tl, termene. ~i alte componente ale rn~~LlrOpr 

:::.~:~:Ut~0:!:,";:~~=~=~:-~~=1:~1::::::~~~~6!'::r!: :==~ !~\~~:i. eoncordan11 cu Pf'V•derile lfl~lile 
. . l".·' -. ·;.~;," . r'v· 

· .. ~.·~~· " 
f . ~~~•» 

fib;,c '~> ....... . 
\~~ li . 

·N. 

~· 
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P/IJJIGRAMUL Dll;DEZVOLTARB::A,$ISTHMllLfllDEt:ON'l'ROLINrBRNMANA· 

CoittlroluLeste prlVlt ca o fuh.~ie manageriafi prln care cond.uce:rea tonstat-i\abaterile re~_ul~tel:o.t de ~~bi'~lilkte Stabilite".an.rdizeazi cauzele care 
· te~-au 'dl!:u~rmlnat 11· df$pune mtsur1te ®~lv.es•u pr~ventl~~e: tJ·re; se'. 101ptio. _ . ~-
Progi-al'titil 'CJ(! de~v- o!_tate a_,sis,t~thul_u_-- -_ 1. de to~tr,~1 intern 'm~n~geriat2022.se ·ap1lc~ tn·mbd direct WN~origcil'rf~oMntelor ~rg_ anlzatorlce ale-entitatll, de 
totl_ ang~Jain1 3¥f_el· __ .respons_a_ b111zafl ptJh pr-ogram_ · ~ nefiin.~ necesar.a -etab:orarea de P~t_ rtA_ ,, plbtsrll de, lrtiplementate a Programolui pentru 
compa,rti."'IEmtele org~nliatorice· ~tabUlte in Qrganlgrama SQCteti!li. C~~ 
Stn,1~tu:riJeorg~~(i~t9,rlce ~le ~ot::J~~~tilvQr ~llprinde rna~µrile~~re le;! revfri-J?rln prez~n~! Prog~ in d_oc~mentele ~e pta~lfl<:ar.e intqcmite pe flecare 
:strL1.ctur.a '(!)rg~!JJ?~tor!c~' t,tJn Qrgan,igr~mi, iJ~~-

~,,~ 

m.m:t-1erh1f1t 1-.1••• .r)~)\> · · -

' O.i'donan~a Guvernu.lul nr. 119/1999 "prlVind ·controlul Intern m~~\1~{$1 c(>ntrolul flnanclar prev~ntlv, cu mo.dlflc:arile ~i completarile 
LiltetioareitJ . '~tr,"~v~- 'r · · 

• 
• 

Or-dinYI s~cretarictt1Jlµi gener~J ~I guvernului nr. 6()0/2018 ''Jt~:~tt aprobarea Codulul controlulul Intern managerial alentitatllor publice';; 
HG nr.126!)/2021 "privlnd aprobarea Strat~'iel nalion~~~{tic6r1,1pti~ -2021 - 2025 ji a d-c>cument~lor ~ferente acestei~1' • 

·:<(): ~-· ·-. .• · -

l\l.Perioada:de,apRc:a.te:$i evaluerel Procn.mulul _ .. ~~~-
Pre.z:entul Pl'O,.$ramse -va apUc:a, tnt.epAnd ·ccfdata apre,_,ea~f~pan·a , la da·ta d.e s1~12.zo22. 

v. Oblectlvele Generate. 

") Pe~eqtJpn:are:~ ~l~t~rn1;1fyt ti~ cpJ'ltrpl !11~~~·~li"ri~J • tn {:~gJuf st (ipspq,dA,tjre Urb~n~ -s~L G~lati, pdn 111~nti.nerea gri,idµlui dQ irnplem~ntare a 

-standardelor,deetarate .. iitiplemeri.tate; . -_i•t~~)- ·..,,· ~ 
. - -~ \It.: -

- {-~~ 
''f..tt·: 

Ji 
'-t 

Paglnd '-.:3 din 11 



'c 

""'l'n'~' -""' :... ~)1 .. t ;~ffiif ~· ' ,, , '.;f! .--

t~-

PR06RAMllL-BBDBZVOIVl'AllB'A SlS'IBMllttllbll'CON1'1ttJL INTlrllNMA'NAo_ 

b 1Tmbulllltii\lrea capa<:i\li!U de te•~th> u!.x:l¢~!11 io ta~ inlli!ttit<1dlnli il il$tu rilo! prio a~ lioarea ml!!<ld?li>~l1111r:e arl~~.urilpr; 
"1!. '\). 

c) C.rett~rea gradQl.ui de el~bor~r:~ §l~pli~ar:e _a prp~edu,rller op~r~1iqnale/'CJe sistem 'in cont;r~al~%c1{aetivitatile reale-desfa$lirate; ptedum $1 

verificarea ~rr:aportarea t:awrilorde ,tfeaplkare tn p.r'iietit~ (Jihte: Sa nu .eXJste ccmstatari· ale;?·~~lt(!~~ir'tte -au.dlt $1. control prlvind cazurtde neapllcare ·. t' '· a unor proce:duri); ''"-#"~~ ·' 
. . .J~ ~ 

d} Per'fectionarea proft?sional~ a per.~on~l1,Jlµi 1n cfornentv:! c9n~rolul1;1i Intern manageri,~~l~~;;; 
. .. . . . . . • . Xl.;,. 

STANOAROUL l. - rt'cA-~ INTEGRJJATE~ 
,,Conducerea ~i s.alorlafii $OCi~tatif t;unost ~I s1Jstfn vaJorlle etf ce ~i valor(!~ orgphilQ.fle/, . re,sp.~¢~a §i qpli~,a ;regl(!,merj_t(fri/e tu PtMre lo etfc(J; /n(egrlW~, ~vftprea ~orifiic~fpr de We res tr,_ prevt:nirt!_i1Ji 

rfipprtarfj_afratldelot; at;tel'1fde-~btl!Ptle•fls~ltifi'a!aft!(;J1'1e~9vlarlt6tito~ - -------------------------- -----,,---- -----------

Nr. 
crt. 

Aql~nl 
Oocumente/ llvfablle p.entru 1J$1g1Jt•~-~a tropJementaril; 

stai'i""ardulul r---------------,-·---- - ·, . --- - · "' · ---- · · PartlclPi 

Re$f)On~_billtitl 

· iconducer:ea executlv.i a sodettitil A-s·ie~rarea CE)tidltillof necesare CUOOajteni de dtre. ··--Li~taft~bei semnat 
_ ____,_:i . ------ ---- ----- ----1-

$.iil~.rfijtll sq_¢ii::tltU a Rr¢vgd~rn~r :si¢tel(lr. norro~ti\'¢ ·- Ai;:te ngri:nat!v~ .ceJa~ t~fel'ire t~ ·etica ~l int.~sritate • •l!~!~~;i~~~~:c~r:~e~~~~~re~ 

fti1p·unde 

c~ res!emerite.az~ compO'rtiimentul acesfora la - Reg\Jlament tntE!rn 
U ltocyld .. e ~1.1nc:J; pr~eum ~1 prev.el':l:ltei ~i raport.area .• coo :E-tica $i lhtEllJri~ate 

Responsabilul cu 
h:'llplementat!,'!~ strateslel 

. ~mti~oruptie • [SNAJ fi'at1c#!lp,- ~ ~ ;iet~g!JJilQr. ·· - -- P > Postare;;l pe i1.te~u1 sodeti(ll .a Polltlcil lnteme 
anti(lorupt.ie . 

·" 

Tetmene 

31;12,2022 

r (~*-
.. ~:: . .. ~~·· \1 

.. ,_ ,,..__.c ••. ~7 
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PROt.BAMULl1Blllzl{0£1'ARBA SlSTElitil.£1/lf.)H CONtllaL lNrlJBNMANA.ta.~2 

,ete®~re•un_ o_"_eerc_ "'"'lll"'""'"'at\Ofe1111111oi , • ---,;;Jf;iieO.~iitMnir~~c- ·~- · 0,tr.e~'(Jrii_:~~eraf · _ C:om1s1~ ,~itdlsc.1pt!~a-~-T31:ii]o22 .- .. 
'" 1

1 :~m;t~lati:fl~!ihl~r4l~t;!~~1fl · dllciplinara ,... poeRU~t · t.o.n'.tpa:Jtlmen't:Au~lt lotem 
l •2 · . - .S($'.ffJrl ~m!sia 4;1e Plf.clpllnp CQmrM.rt!tl\~.ntcFG, 

~; P"lde'•Q!rcE!tare dlsdplinara · ~fl stru.ctur:i Qrganlz;rtQo~e 
sa••rla~ll ~•t'l~li 

Pr~luwarf!a c"' aoJajQtli a; Y,it[Q!ilO,r e~lce_.$1 valOt'llor 
I t,3 ISC)(li~tl_lii . 

Prezentarea $1 exempliflcareB normelor de 
C:<?ndulti p:tf!v~zu~e tn:crodut ¢tic 

.• Art.saJarn~_n,i d,e • to~r~ .la cu_n9~tlf\t~. a "pt4!~tr(tor 
codulul de•condultl etlci Is angajare 

- R.e5pon$ab.llltatl df!flt:\lie in f.I~!!. po~t 

· M_. __ o~lt~ri. zar:ea $f __ r_a~~are~.~t~~lulu.IJ~piementirtl I ~- _e __ '_ ab.or;Jrea ~o~tP.rocei,iurl de slstem pr1idnd · 

1•4 1mis1;1rdor. de prev~mre a•.¢i:1r!lpt1e:l la 0,1vcal qe avertlz~rea in mtere.s public 
· SO(le~,~e 

s;.1a,riath,ov·an11aJat1 

- blreq()ruJ ~en_eral 

- S~larlatU,soctletitll 
-s~etfriafTehnlcSCIM 

Mi>hit<)rizas:e:a $i raporwrecut'4d..tutul lmpte.met1tarll1· Plan (te lntegrltcite z0:2.2 • 202s .. C.qn(fµc~rea $ocle~,u 
rri~svr'llor F>laljuh.i:t de: tn.~&iitate ~(>ii - iriventatlil masurilor de transparean~ instltutlonaJi §I · ·Toti ~l~rlatU sriclet~tll 

d~:pl':~v~nire a.,ton.tp\1.e! 2Q2l .. Co.rnl.sla de disc:ipfina 
l.S • ~p9.npi:lvlrtd stadtuiJl'.llWrllorafe~:nt~rPlanulu.1 de 

lntegritate 2bi1 
·P$~V,e.rtl1are.; .$~01r:i11.1l!re.neregL1Jl/l~~ter! f!'.1 ·intetes-
~ ~- . ... .... u. • . t: . 

COmpietarea beclaratlel de aver.e:~I a.Decl8raiiel Oeclzla interna de• riumlre a responsabJlulul cu 
Cle'ioteru,. · ~ionare<t dedaratlfforde averunnterese la 

U I l\W~i~I ~9~1~~1tll 
• lh.¢rUlmJ per$.oan(!f or:care au ®llDU•. a~ 

eomptetare a-declar&liilor de aver•~ii de ll'itere5e 
~-~Q-,~ .... ··· 

·. \i<l.." .... : 

'~~} 
<t;:y-f 

- -.adrnlnlstr.atO:rlJ/'directorl 
mandatatl care au obllsa,la 
~·P~-i'!~.lt'C!•clat;alillor 
·m~l•<>il~t~ 

Bf rou Resurs~ .. Umane 

·Respi)n~~iluFSNA 
-CMSCIM 

• Direr;t~r Gime-ral 
• ~esponsaiiilul S~A 
-:compartlment IT 

• R.uponsabll_ul t\I 
· declaral!lle de,avere ~I 

lnterese·ta nlvetul 
.!!Oclet1i11 

·CompartJment IT 

31'.~ 1:!.2012 

31.U.2Q2l 

31.1'2,2022 

1$ lu.nle 2022 
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PROGMMUtD~OEtf:OtTABEA S.lS'tlJMVLIJIJ)BC(INJ!ll.Q£lNJ'~B.JVMANAGl~Z, 

. • e~r~a~~pl~t~tJ!f6r d~ jfVl!('e)$1i~t-i,e~:~¥~yl 
d~ I I 

·• Ri?gistr.ul de,evli:lenta ;a d~lara.tlllo.rduve.re 
• Rl!J.lstrut de:evldenta :a dedaratlliordelnterese 

.... Sr~DAAoUL2)· Aliliun1, iu8.q11,$iilcctNI 
~Conduc~reQ $Qci~~til asiguro mtQcmir~a •si attuail~or¢q pf:tm()hf1rr~ :a <Jgc11fnentelc>rprlvlnl'J/r~g;u1C(mentel~int'1rt'Je 'II fi~ele pQ$turll~r; pe·((ire te q);nu1#(/J angpjaflfpr" 

2.1 

lntocmlrea ii actualizarea doi::umentel.or privind 
reglilarnentele RQF/ RI, -~ ~$~1or postutilQr, pe care le 
c:omunltliarigaJaiilor, lnventarlere.actMtati 

''" A¢tµalizare 'l\OF sol:letate, p<>:stare pe slteJn: .• ,.. ~.onduce. r.ea.sodetitli 
sectiunea dedlcata .: ;. ~i?fl . structur!organlt~torlce 

- Rl ·(re,eulamentlntern) aprobat, eomunlcat 
$alari.atilor 

• P:r(i~dlJl'c) de lntocmir~ flsa po~tcadru ~n~ru • 
fi;trtPt!lle(:f~ . ¢(>ndµceresl t!l(e.~1..1tle PF·Gl!..Oi, 

• Ptd<:;e(;lu,.a functlc;>naia d~ ln~o:cmlre fl'sa pQSt 
cadru p.enttu petsonalul mur.cltor- PF-.Gu,·03 

• ~1$ele p~st1,dul actuallzate/.semnate de titular!~ ; 
primife de catre.acestla lntr.-un exemplar 
orlgloal ~J inreglsti'at~/.postilte li'i reteau;i 

· mtiaMt; 
,.RPFCM~CIM 

.. Aqt(.l•ll~t'e~omponen.~ Cl\il$CIM prlnq~.lt~ • 
l~t~m~ ~ dJrt!ci,:dr~dul1ener.tl ' . . .... 

· l" :D)r~argeneral . St•llliirea tf1! ll'l~S:.U,rl $Ufl¢i¢tl'te. Jf:~d-cfyat~ p~ntr~ .t~J~e~1~1)'~tj~lat d~~IJ;(re • t~o~~il~f 41 .~~ 
.. · ·· ·· ·lit> a · ·· · · ·· ·. · ·· I .· · e f : ii · · i I · · · , •· e e• i .2 1rl$,C.Yt r .K!Clate f1,1m;tfl or$e~L .un¢t .lnendil e. I~ nlvel de'5Qtl tit , • .5efl stnJ.cturl/ respo.nsap!ll 

corj'ipartimen~e • O.ec:izia;,C:fe lhvtmtariere ·fitn'*li $en$lbil~; 

'l{c 

,,,;..1 

~ Blrou Resurse-Uman~, I 31.12.2022 
' $,alarli-are 
- Compartlm~nt IT 

;.. Director general 
• ~esp.!:>n~bll :B8$tlon~r~ 
· funttJI senslbile I ~1.l2 ;2Q22 

f1"11,. ' d.111 '' 
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·-~~~ PROQllAMULDP:DBZVOllf4REA$ISTEMl!Lll1 l1" CJJN'fRPI; lN~RlfNJJNA ·· :~2 

1 . ~· U$t.~ (~or:tlii9t ~e~s!.btie · ·· · - · -· · - ···· '. ••• -·::::~a!~b1.1 ·gest1~118r~ ~n~ii 

. ~~~- -- $'rAN,1))\f(ol)l.: 3. --~QMP:EnlQ'A, P.~l;R:m~A 
·i. Conduti5tonJlsoclf!iCJtil asigurll ocup.area posturilor de'.~6tre persoane campetente~ CQfof'Q le fn(n:dlnfeoi~'. sa~/nJ;pQtr/i;lt_competentelQr, ~f,Q$/g1.1r4 CQndltJI gen.triJ rmbunilt6tlreq·ptf!giit;rii 
pri)fttJio/rale q gflgd]afjlot. Ped~trr1anteJe »f'llfes.loriQ.(e !1Jdl"l~ac#e a/e._tiiigq]aJU~r synteyalli(l.t~ qvqql tn ~pf!l ·~~/lt;ri4.,ril ·1:_1,1noJ,tintelor pro/e$_ionale, ·aptltvdfnllor 1tablf /tl'J.f{ior f'lef:f!sare inr;lepflnlril 
sarcinllot.1irf!spo11~abflit6fitorttn:r.edlnJotsl;r~mpen511r:ll'p~rjQrm11ntel" 

3.i 

As111urarea ocup.arii posturilor cu personal compe.terit 'CU .. Elabotar:e-P.foc!!dtlra s1$tem prhilnd selecfla, • Pl~c;tprGeneral 
pregatir;e de specia11t;tte, nec.esara inch~plinirii recrutarea sl ans~Jarea personaluliJI -in ~ Comisil de recrutare 
atribut'illor/sarclnllor prevazute In flsele de post $otlet.at~a Gospod~rlre. Urbah.a SRl Gal;1t! • Sefi stn1cturl org~nlzatorlce 

• De~iiii lnteme d.econstltuirea co1111s1e1 de 
re.crot~re 

• Nr. d~Ri:cr:utari organlZ:ate 
• Proceih.ir:a opetatlotiala :;u'ivln inchelerea, 
mQdifl~raa $1 lnc~tarea r'J)QrturJlor de . "· -· , .. 

tnuoc~'U::IM) .ale pers.onalijlul ~!'ltractpal 

din,~dl"l.ll societatii PO Bftll.$-1 
ASJgtJ~;~?- P,~i'tlc:IPilrlJ ancaiatllOt la ~mitt (le pregatl.r~ 

~.2 1pro._feslo .. n~1a. · · . sp~~flce dom. enlu.'lul . de competenta ;;.11· Pl~n ',9~.•. ~r~p~rofesiomd.:a.:~oa2Jo . 1. l.?1it~ 
fl~r~i• {in~ruln interne sau ,_xterf(~) .. P.osl~rllt"tiJ9r-financlct~ ~le !i'Clc:letatil 

• ~lred:or General 
· •-§efl structt.iri organlz_atotlce 

. ~ .. 3 

Ewluarea anuala a performantelor anaaiattlor 1·n scopul 
«iofltrn;.rll ·~u:nqstln~eJqr; prOfesl!)(Ja~e> ~P~l~µditi ! .iQr ,s1 
abllltatlior nec:esare·Jndepllnirll':sarclnllor,sl 
~p9.lllbbll!tat11~r·tnq~Jil~~e, jn'i:11'9tt~~~•~v~le 
lndivlCiu~le aoMale. st'bllltede ~efufler.ad:;it JU ... Jpr ........ .. ....... . .. - ·- .. - · · ............ <•-··· ... ~ ·' 

-~~ '~ 

'
··~· . ~~~ :-·· 

.. .... ,'t\• 

'Vl 

I 

~~-. -~ .. ... . . . . ~ ·, .. 

• · Procedura dl! slstem prlvlnd eval.uai-'a · · • Conducerea. execu.tl\r.l 
personaiuiui din cadruhocietatll GU" PSi.GlJi. • $'efll structurilor orsanizatorlce 
.24 

• Plreet.or general 
· ·Comlsia i:le recruta:re 
~ Birou Resurse Umane, 
$alatjiar~ 

31.12.2oi z 

"' Blrou Resurse Umane, I 31.12.2021 . 
Salarizare 

.. Director general, 
dlredorl executlvi 

.. blrpu Resurse· Umane, 
Salarl:tare 

31.12..2022 

Paglq/J Tt!fft~7 
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1'11®.llAAfv£JJEDenfD.£'14BB~st$'llll!ffllil/IDECON't1WtMJlllNM:ANA. , 1 -~~~ . "·.7 

L-~~-· - ----·--·-------------•---~ . . . ·.. ·.:: .. :: ·. -· . . . .. -· .. . >,;... I I ·I 
$TANPARDUt. 4 ~ $Jf(UCn.JrtA QIJGANIZAtGltl~ . . 

. . • : . - • - - -'!-' . • '. · : • . • " •• 

11conduca.~orul socletaf ii <iefine$te _structurq orgonizptoricq, ~or;tpete~te.le~ .':espottsiibil~ilff/e; ·~~rt1:nile, _ltryiilt,· d.c .m~P,(orlf'IJ~11ttufiecpre•~ornponentti. ~~iict1m1!li~J . comu_n}cfi salatiafilordocµmMtefe 
de form"1l1zare a struc:turlf qrgonlz(Jtorlce. Cond1,tcerea execuhva a s.o,c1etdtf1 stablle~tf!,, rn .scrl~r /lml~ele-compet~~t'ffl~"I re~p~ns11blflt~/!Qrpe care fe c(e1eagQ.'' 

____,.Asigurarea cadrulU,i organizatorfo la olveful sQclet.~\ii 1 · • Mis.itme.a soci~tatl! jlos~ata pulte in - .CA, Dfrector generar . - l:lir<;iiJ Resurse Umt\he, a1.12.2022 

4.1 

seetlunea dedlcalli ·- Ofr~ct~rl ~x~eiitlVi Salariiare 
.• Organigrama aprc:ib.ata/pe>st~ta pe site ·· • BltQ!,l ~¢Sl!rs;~ Um~n~; _Salai'lzare .• <:;bmpartiment IT 
• ·sta'td.e functii aetuaff~at · · ·Ser:VltluUorrtlfoJI (juvernan~ 
- Pto.~~ut~ P,rivlhd def~$~rec;i de com~etent~ Corpqratlva 

dfo ~Mrul soereta~il . 
.. Pt9tE!ii1.1~ 0P,l!rall9rtala prlvlti~ il:ctivttatea 

f1Jfi¢tlon~rlli;>r admlnlstratM PO-SA'C•l 
,; Pt~1;1~ ,d,~ sl$t~tn prrvind el/lf:l~n~~' 
•tJMPJ;il•.O d~ l1.11;ri;i lo"s«re~at~a GQ~pbl;i~rire 
. !Ji'b:~llli S~~ G~l~ti. "' PS~.U"1,Q 

Mig'!t~rea'4et~-i-r-iL-de-· .•. -~<>-: !U---P.,-'-: e-t-~n-t-:e'_$_fr ..... e-$pon-•. ---sa~bi-.. ,-it-~t-i -~i-_-__ _.l'._la-b--()'-rareaun~i0 1ns,truro~ntde ·m9nltorfrare l'.· · Ofrectorg~neral 
• tln3n~.c~nt djt irllpar,tl~litatea .~e·r.:1zlll.or ~e urmeazl a fl · sf'.flf!~lr;JrtJit.lf . a .!'i~J:filtlei' m~r;ict~er.till~ erni~e, · 

4;2_•· ::;r.~~:J;•;ie!~!~:=;~~;!:i~~!s:Z:!~::r~':,~it:~~!· .~~~=~~~'_ &;:fi~J~ ·~:~~:rsre Regi~tru 
_·• ~Jjl(tli~uli;if dl!l~J,at . .. . .~· D~(;fzlf: man~serJal~utmlse. 

Director General 
Qirou ~fi$ur~' · urrian~ 

S~!c~tl)~re 

RegiS:(rat.i.lra 

:.-p"' 

3i.12;ZQ22 

,d; fag(ri6S·ditiJ1 

:t ~ i 

, Vl:' .... . ~ 



.. ; ~t 

.. ·.·.~··. 

~ , 

.... , .. · ... ;;.' · ...... ·:· ............ , ... ............... ,> 
. ""'::;> :; < .. · 

~E2L•~ 
H~~='"~•n• • ~ritW1:.TJ~;,;o.i41 ... .. ~ 

. ~~. 
-~~~1 PROGBAMV£lJHDDVOLTARBA: SJ$rBMl.lllll.ltlf'tlJNTROLDlfliBNMANA.~2 

.. STANDARDUL.S .-OBJECTIVE 
r91nd(f~ereo soclet(Jtii ~/lnqte obiectivele determinante" lepatede $CJJpuri~. erltl~tl~ .ffkum•*Jpe. ·ce.te,tb_ftip.lemeJlt.rlre, fe!JCiti: de ftablfitt;ftea:in/1.1rm,otillc>r., .. t(JIJ/C1~iftltf/teo cu, l@il~, ~gu/~men~et~.sl, 
•potfttc.l(~'.fnterne~. 11~0.m®JC4,:~b.l~lve1e !1_1!/lrtitl! ·t.f!J~tqt~Pf~f(PJll()f;ii te,rtiTorfn,~~~0.11"' 

~M:~'litt~tl~;;~. ·t?~lE!~l\l~!t~ii~riEir'!l~ -~bll!t•:~e 
conducerea sod~tatll 

~. :f>fa;;-dt;adminl~trartqll :admiri1stta~nrili:tt.;2'0isiao22 
·- St~hni(~~ o.bietth/e.lors~~Clfite la ni11ehdstr®t'~rllor 

I 
o.ra~rilt~tQr~.e 5

•
1 

I Qe~rmlna~a ~blectlvel~r speciflee sl a i11(f lcatotllot . • Llsta centralizatoare a obleetlwl~: s~tlfi~e ~la 
de-rezultat la mvel de sQC1etate lndlcatc:>rilor de tezu_lt(jt 202q.1,a nt\ff!IUI S.()cl~t~in 

STANPA~DUL 6 • PaANIFICAi\EA 

cA 
. otte:c:torseneral 
Dlrept<Jrl ex~utlvl 
~i!fi.s~u,ctl.i ri orgJhlzatortce 
SeC(et~tlat Tehnlc SCIM 

Dlrectonieneral 
Dil".ec:totJ ~i!iiut1v1 
Secretarl~Uebnl~ CM 131.'fl.202'2 
SCIM 

1»COnd<1~rea sqcJ.et"tiUn.tocme~te f!lr:inurl prln c(!re ~ PWJ fn con.cardanta· c;Ii;tlilit1'til~ n¢.ae:sar¢ pentru atingerea t;>blectlvelor cu r.es11rsele ma1'1m.n0$1bll de alocot ostfel TnclJt rlscurile susceptlblle .sll 
o/e~te~e,-~'Ct.llzare(J oli,lt#l_.ve~or ~tx;ff!t6f,11 mfte mlnime" 

Pfan1ficarea res· u- rsetorsOciet~tO(umanef flnancla-;;,-:JBVtaprobat al i.\ocietalil ion 
materiale, 1rift1rm~ti~ri~l~l JPosaM 2022 

· 6.1 IElaborarea planurllor anuale ~ altor-doc.ument~de 
plaolfl¢arnpeclfl¢~ de~qartie.nteJ<1; <I.In cadtul 
$(>¢1etlitu · 

~ym¢!1t~ anuaie de pr~•ramare intoemite la nlvel de 
$0.cletate; Pia.Ii ;iChitltlf~ 1nvestftl!, ltepar,etll,Mentenanti, 
P1anuri op.er"tlonale/ strategioe, Plan f orma~ profe~lon~la 

• (:oo~ht~~tea executlv~ 

s0.ctetil.lil 
•&!ffsttucturl 
orsa;:\~atoritte 

at· Dlr~c;to.r g~l'leri!I 
• Dlrettoti ~x~eutl\ii 
• CMSCIM 
•· Sefl . stru~url 
9rganiza~orite 

al;t2.2022 

-~ --~-- ---- . .···~ " ~It~ . -... - -.. ~ -. -·-· -. . .. ~ .--- · . ~. - --·_,, ., , ,- - - '. ' . ' ' . . 
STAnut~~ul 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELGR 

~Candu .. tei-eci. sc;,cletlJtll dl$p1mt monlto.ti~(Jreo. perfetma.nf¢for peritru ~bj~~ile- $1/s.a.1,1 octMtiJtil~ structurllor Qrg~ntzut(Jrf~e .. •Pr'r1 fntermedfUI unor lndlcatQr/ ~tttltatM sl/~a.!J cqlltqtM, lntlu_sJv ~u 
l;:>rlvfr.t.fq:e~.· no:m/t;:ltqc.~1,-efltfe1Jf4;,~C!~tat.(1"' _ . ,.....,.,~)' . . . . 

r
A \~ .fil 

i_ ~- "'iw.t" · 
~~~ 

~>'~ 

,;'-.J A, .. ,~~~· ,J~l 
ko '~ 

"IA• 

P(Jg(nd 1 dm J7 



7.i 

'"'{; 

) 

~ : . . 
. ·-· ., •. ·. ·· . . ;;.····· --: :: __ ·. < . · ::: · : . : ·· :; ·.:: .. -.-:-· ·· · ..... ·· 

. . -:-· :. · · 

· :_:'. .. ::: .... :. ·. 

rso. 'BAMt!L D'BD'a otrA:n". ,11. 'Mutt11:0B.co ~ ·,motiNTsw ·. · ·· · . .G . .. · .. . . . .. . , . ft . .. ~A .. 'm . . . . . . , JN .. , .. .. ... MAN~ . 

,1mp1~m~ntarea un1JtSJ~t~tn,tJili,nionttorJ:t~t~ JI .. OQliymebt~ 'de m~nf~Qrll~re cQO(Qrrn, Ptt()t~l.lfl.lpr dt .. ¢g~pu~r~;i e1<~ut1ViJ a . . ,.tJfrectOf J~nera! . 
'r~PMJte,. Pe.rf¢rtf\if!t~t.Qr $ocie~~t!J (~b,1:e~iVe• slStem .elaborate (rapoarh!,'lnfotm.atf,.not.£1, tef.ir .. le, tOi;Jet:iftlJ • dlrectorl<execiitfvl 
~nte/re;i1.dtat«J; JndJtltQtl de•per:f()rm11n~,. de$Yler~a ~l~~tll~·~n$ll2e etc).. . . . .. . . . . . ..;Sefi-Str.ucturilor· - (:M ~qM 
rat; ~Qfllltil~ dei,taiQ.11)' · ·•Gt<'-~ a.nual de r~al~ateJliD·SCIM organlz~torlce . . _ $efhtr.uct!Jd 

" Mli!Jlltfi sc:>·c1etltil organl:iat:1>fl~ 

: .·.: - · . . . - . 

• ~~~d r~a!izare oblectlvecspeclff(e sl iR 
• Rapo~tte tr'.imes~riale/seme~triate/ an1,11l1t-pr1Vihd grad1.1I 

de realizare a oblectivelot 
,· informarea anuala privlnd proce&ul de gestlonare a 

rlscur.llot sf· rrionltorizartf a perfotmantelpraferenta anulul 
:202,1 

• S~cretarlatTehnlcSc;tM 

• Secretar .CA 
• Olr~Qr general 
• Dlrectorl executlvl 
-ttvfStlM 
• $efl structurl organlzatorlce 

·cA 
· ·Dkector g~neral 
•. Dlrectorl~i<~i;:UilVI 
•CMSCIM 

31..1~ ;2Q:22 

Trimestrlal 

Semestrial · 

31~1i.202~ 

Cf, OUG 
.. ~ilport abual CNR (Con'\lt~td.e Noml"'all~re $! Rem~~r:ilre1 I I nr.109/2011 

dln·-c.adrUI CAt 
nANDAii1>ut~ .. ,MANAGEMEHTVL RISCULUI . . · 

I 

. . . -- - -~ - . ,--. . - ~ · . - ' .. . . --· " . . - . . 

N CondJJ,c('ltotµI so.cie.t6tf.I argartfZ,,eaza ~I implementeazd Ufi pro(es de manag_e~ent.a , . . 181: care ·sO feci/iteze realfzarea obiectJllelor acesteio in C()flditllde et:Onomlcltote, eflclenfil. $1 eflcacltate" 

P!~hi~t~r:ea, oraaniiarea,- d:introli;il R~curflor tn . Procedura Managementul'ulriscuni.or -respons;ibllU desemoad cu Olfjc:tor G~ite·r~I 31;12;2022 

1scQpul realitar'~i'efitlef)te -~l eflcCJce a oJ:!letllveJor Pl'<>~~.d!lr~ · ·~~ $!stern pr:fvlr:1iUde~~lfic.a~~ :st,v.~IJ,iarea tiscJ.l(lle qln!ttorl exe~utlvl 
soc~r•in tl$~~rll9r de ~u;cldentaruFlmbolnavlriprofeslonale ~ dlrectorll executlvl •CM SCIM 

¢~1stefite, ~~hllfr_ea !'Hll~\lrllQ:r te,tw.ce'st Qrt•ntt•~brtce In ~ $fU:$tructurilor 
8.l I 1vedete'1'cdlmtnu:jlril I elimlnaril acestor.a~Ps.Gu•22 organizatorlce 

Pla.n: JJ.elmpl~m·.ntJrtd~ rl!Jwtll<ir duootJPI ~Hvfod -Sl;!qt4$inatul Tehnlc SCIM 
m•t1!!!1~ent,1,d ti~µrilqr 

'· Monlto.riiarea lmplemeritlril mAsurllOr de c.Orifrolt preci.im 
. ia: · iltat1dtli. atestor .$ .... . ~ ·· ·- ..... ,., . . ~ 

,.,. ,,~~l''' 

(~ ~ ~:..~,_,;). 
... ~ 

""./ 

paglf!4f.Od~V . 
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~ ~~: .. ~~=~· 
~llOGM/Ml!L D£DrzytJ1/fAfft::A.$J$TliMUL.lllllE CJJN'rR<JlllfrlRN MAN~G, 

. - ~1,~bQr~r~~ r~gfsftql~i'tls¢9rll~r: ~ nlvE!ide~ll,~leta~e 
~· Reevaluarea anual~ a rlsturilor, conform-procedurii 

IJ'lt~me . 
. • s~~l>l(irea ye:spo11~abilllor c;u rlscurile la nivelut tuturor 
strutturilof or!Jatiltatodce pfin. n~ele c.le po,t: 

.-.... ,. ~<~~ r.:. .. .-1 

-... -... -... -.. -.~ .... ~ ... -.. - --.... -... . -.... -... ... 5TANi>J\Roui.9 ~ Pi9~i,ull1~, .... . , 
"Conducatowlsocietatil asigurt'i elaborareo proc:edurllor docume.ntate intr-un mod unltar pentru procesele m~?~9il qc.tlvitatife semnificative de~fd~urate in cadrul sdcl~tqfif.$11e a duce Id c1mo5tlnttJ 

persohcilulul 1mplicaf' /'~, ~ 

9.1 

Elaborare"/actuali~"rga pr_ocedurilor dqq,1me11tate,~ Macl:leta pr9cf1(fur~ dqq.1rr1entata 
P~llt~ tc;>~te procesele majore, activltatile ,, Qiagtama P(.QCeselor 

~.Jriniflc. a:t_•_i_ve pentr __ .I) ___ ·. c<1te e$te ne.ces\lra . exlst~nta · · Li.sta ac.ti.vi.tatilo. r pro·. c.edurabil·e. ,_· 
tfflei dO'ctJmentatii s<;rise Lista procedurilor operationale/ de slstem 

· · · · Transmltere.a'ca:tre responsabili <i procedurllor -ciln tadrul 
. SCJM pe t~re tttbVi~ sa lecaplke in ;iqthfth:1tlle pe ~are le 
.desf asoara conff>rrn ·~ror de p.o$t 
Procedura pentru celaborarea procedurilor op~raflonale/ de 

,siS,tem ltt niy~h,11$c;g~~~tli 

Plre(torl executlvl 
~efi structurl organizatorlce 
·Secretariat Tehnic: CM 

SCIM 

-Director General 
-CMSCIM 

n .12.2022 

" cof)(JliCdtorul ~<>:fif!~f(l intfiata, aplicasrdezvolt6 ipstrumer:it~ q<f etvqJ!~~ 
condlrii de ·economicltate, teficienJiit e/R:acitote1 slgurant~J/.legollt?Jf1\ · 1, 

; ~SfJil'fDARPUL 10 ··"SUPltA\IEGHEflEA 
l*~~niiz(Jre ~; contt-OI a/proces~tar ~( qttiVlt~tilotspeci[ic:f! 1tructur/Jqr organlzatorice, in sc:opl!I re(!lltorii ocestora fn 

t '::;~fN 
,~::~;~""~ ,> 

PQfii,n;O Jl din J7' 

~:·,i 
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• 
· l'lf!J61MHtl1,.1')i'.O~j?lifAlfHA '1$1'PMIJl..1!!J)I C1JN'!7ll!IJ1Np11NMANA~'Z 

.. ~a.p9ane:·f:J~ verific;a,te CEG · · · · ~ · ciiractor General 
· ·CO.rittoJ flnari'clar: ·pr~\i.J!'ltlv - : pJte~o.r EcQnoirii.t. 
~ Procedura orsanlzarea $1 exercttarea C:F:CrPS•GU~2ff .. O"lrf!ctorf e.xe®tfvi 

.
1
A .. l\aU.ZiJrea i;I $\JP.Ta~eitl ... · ~.-.r~a. i!<liviti~llbt.c:are··· .Jrnpllc~ • El_ a~~r· a· . ·rea pm,c.ed.urUA:slstenta.·Ju.rldl.fla:ta nlvekde ~etate · . ~eNl. CIL!IJu_ ri·d· lt=sl 

10,1 un grad rldlcat,deexpul_'!'lre la rl$c. .· . . .. $"(:!~rarea iJttibutliJor c,je elab~rare, vetifi~re,, .a\llzare: fl · G(.!yeman~ Cpr.porat~ 
ldentlflcarea aetlvltltll~r./operatlunllor avAnd un . i;on~rol pjin fl~ele d~ po~t • ·~_effstrucwrl 
·gra~ ·rl(;tl~at; de;expun~re 1!1 rise; qrpnjzatorl~e 

.. OlrectQ.r(;eoer~ I 

- QlreetQt\fi!¢.on!lrrtlc 
.. ~E!rsQ .. JY.a 

d.esemn•t•, ~ vlzl' 
CFP lperm.ariet\t 

· .. Compartlment'.CFG 
... Slrou,Re:!!urse 

.Om1me '~I Stlarizare 

STANl>AllDUL 11 - C0"41T1NUl1'~VITA111 - ----.. 
"Cond(lcere(l:Soc(e_ttJtli idenrifico 'Ptihcipa/e/e:omenlnfdrJ.cuprlvlre la continuitatea deruldril procese/IJr4/1''rf/Vitlltilor Ji osi~ura mosurlle corespunz6toaie pentru ca actMtotea acestela so poqto 
'®tlilllD tn Price mome11.t;' m tPctte tnrprt)uf"QJ(le·~/'ih tc>i:Jtep,l~nurlfe1 tndlferent C"(lfl!(Jtf/ n9t1,1fOJ!"!~inJQ,r/1" 

11.1 

ldentlfl.carea sl tfnerea sub.control a evenimentelor . ~ Elaborarea unui P~n masud ptl\tlni:i Qsiguri:\teH011t1nultatll 
p®lblle ten.~r;J_tc)a~ ·t1eT11trer:Up~rl.in ,d~qilatea. unQr ·activltatilor societ~li · · · .. 

•!Zollducerea execUtlv.a a. 
$0Clet31iJ 

actl\11tAi1; stablllrea responsabllllorsl a •-Procedura ·Paz-a In sodet:ate PS,.GU-20 
lnsttutm!iltelQ;" qe CQ:ntrol Jhtern aterente • Proo~C'll)ra Te$t;tr~a ~a.la.tl~tllor c1,1 al~(!ol testul PS;.<SlHi 

• Pror;edur.a.prlvind lnstr;t.itr~a lucratorll!lr in dcnnenJIJLSSM-
P~•GU,;1-8 

• Pr.o~edur~ prhtlod<SIJpraveg~erea $tarn :de sanatate a 
'' h,;;_cr~ror'il,O.r sfln SQcietet~ G\t$RJ,., Ga.!,t! PS-C)U•lS 
~ ~focedtira ptMnd a!:ttllltatea C.omlt~tldU.1 de Seturltate: $1 
.. San.atitte in Muri.Ga f!S~G!l•14 
.- Pi'oeedi:Jra ·privind,pr.otectfa p~m>Nfululce manlpuluza 
~b:sta~te :sL m•t~ritl«f U5Qr l'riflim1bfle;sl perlculoasejll 

:: ~Jfj:Ul :Sil~~~tli~Q$p~~a:rt.re:iu~-~ ·$:8;L Galati ~S~r.?.ll~~ 
"'eh>~dJ.rra P'JvlA.~·,q()Jhqok!atf1a,p~~rea ev~ntmM.tel~t ; 

__.~. 'Ji' 
,~- l. . ~ 
~-- ~;.~ .... ., 

... ~U·'"~~ 

~/ 

• S:efi structuri 
· PfBClnlz~~orh;e 

· ·•,Secretariat Tehnlc:,SOM 

~Director 'G~ri.e~I 

- Directori .executhil 
• l>ltQU R~St.il'$e Umane, 
Salarfaare ·. 
~CM ,SCIM 
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ttu:eglStr~rejl ,ji · evid~ntij .~ooiQ~fltelprd¢.ffiµno~ si a 
lncldentelor :Perlcuioase; semna,lare:a1 ciir~etarea, ·declar.area'I 
~l rapqrt~r~a bQrllc;ir profesle>11ale >PS;;;(j(J.ol3 

- PQ~~9l(ra J>tlV1nd ~a$.18\lta.rea ·$Jt;listi'Jbui~~11,.eqhlpa,!)1~n~µJu i' 
lhdlvl~ual de protectf~:-si i'll~~~r.lili .le igfl!..1'11¢<>:- $anitar:~fP:$~ 

L G(H7 . 

RezuJtate 
Partlcip' 

··2 

Ter"'e"e 
Rispunde 

STANDARDUL 12 - INF9R~ARij':61 COMUNICAREA . 
11 rn socletatetrebule stcit)flite tipi!r!le delnformatil, conti1tutul, calitqted, frecventa, sursele, <!,~sflni_t"br:.lf. acestora fi se dezvo/ta 1.m sistem eflclent de comunlcare fnterna ii e.xtern6, astfel incdt 
coffduct:rea $1 s(ifarrtfti/$~ iJi.l:ioQta indepllnltn mod.eficaae ~I efident sorcinile, iar Jnformatllle·>s~, af'unqo complete $i la timp la utillzotorl'' 

, . .., . . . ....,,.,.__,_,.... . 

'.IAs.· igurarea Uberului ac-ces la in:formatil de 
: public, ~$1gu@rga relatlei tu ma$~ mec:lia 

lll) l 

il')teresJ- 1>-rocedura CQOiuf'!i.cai'~a, participa·t"E!a sl consultareal - Director Gen·eral 
luc:ratQrllor- PS .. GlF23 .. S~retar CA 

• A!ligurarea accesuluUa rrfformatil pentru aogajatil socletAlii 
- F~tnltar~~- d!n ofic(µ a infQrmatilf9;r d'~ lnteres public 
~on'foon Jr;glf 

... Actu<1lizate~ Us~ei c;uprinzaod categorJile. de clQcum~m~ 
produse 'l/sau gesfionate 'in cadr:ul :G.U,. postarea p.e Siteilll 
sqel~til\t!l1 ~oi:ifi>rm i:ir~ved~rilgr Jegal~. 

• (;QfuunO:iiltt\'dt!pr¢~ 
• li'lteM1.1ri 

- Compartiment IT 
• . ~efil structurilor 

organizatorice 
• Respons;,1bif Lg,544/2001 

" t 'f\,,''l~ 
... ,.:~.~> · ,.t' 

' ~,;· ' . 

- Director General 
Responsabll 
1.g,,s44/2Q01 
Secr.etariat Tehnlc. 
SCIM 31;12.2022 
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PROGilAMULDE:DBZVIJL'lAllEA Si&'l'BMlJLlJl.rJE Cl>NTll.OL 1NTBBll:MM/AGl.ltr& 

$J:~NQAJl~V~ 'l.a, • ~TI~ftEA:DQqJMll~El;Ofl 
""~p!rdu~~Qri.;I! S'Q~fet~tif.PIS9Qfi.{{~qzif.:~.'IJ~itlQnept~'J@~esuJ~~ creqr~1. revlt.uf re~ ·CltQDnit<tr~; . stocare~ .utfllza~,.Jdent/flcare:1Farillw 

. sptletdfi4 ,oferlnf!~ontrol asupra clcli.llutcompletde illbfl'J· at.aeestotrJ il Qtief?S:fbif'!_~te .Cci!JdU.~~l'!f._'$p1qrto.tllor t<J¢l~t1Jlfi. P.:f!!<li«V!J~rJ~~, -. 
Gestlonarea .arhivel la nlveh:d soc:ietatil 

113,1 

• 13~2 1 il'!regJstrar~~~/Evident~/ Dlseniin"rea / com1,111tgire~ . 
:.#ocumel'!telo:t, aGtelor normative 

Pmt~dura Pfhli!'\d a,~\litat~ dj i!.rhware a 'do~m~n,4!iQr ' l1,1)· S~u~t.irl ors~nlza~orlce 
.cadi:i1 :s·oclet~~UG0$pQCiar1re Urbaoa SRI.. Gjtatl PS-:Gv~1~ 

.,. Nol'.l'lendatut arhhli~lc al so4le.tat1i a\lizat de 'Serviciut 
J,i:loet13anAr~lv~e Nat lcmate 

• Proce.dura de El~b.ori!:re ;a documentel(:>rfinanCiare .PS·GU-06 
• Reglstru · f!llber:ate dbc~01~'1te ami~-; · .. Reglstratura socle~lll 
• Pt:oced~ra qp:erationala prjvinti eJrcultul documentelor • Re$pOnsablf arhlva 

IW<1te sl leslt~;.~Jh ca.dru1 sodetll'tll;; f>.O .f3.~US~3 • ·$tr1,1cturl0,rg~nlr,atorl~e 

• Procedure oper'atlonala prMnd ,ac;tlvitatea de erhlvare ·a 
!focutnentE!lor din cadrul compartlmentelar clmltlre PO
SAC·3 

~egl~ttatura socle~1ir 
Respor>$abll '.arhlva 

Aeglstratura 
Respon$abll -arhiva 

31.12.2022 

31.12,~022 

. . . . -· sTANDMDlJLti- RAPORtn!A-cor.tABILA SI FINANCIARA . 

!'Condu. c6. t()(u.· t soc;le.~tll~f:lgurclb.unQ. de.. s/6/~il.rt~ a ptocdelor ~i egeitlt···areQfi.· btfr1,,~~¥e.· ~.' · ~tttr9/'ln tern "ttdet;va~e; tq~ gc:m:mteqza co dote le $1 ffJfcrmatfi/f! afer(#nte utTl/zote pentru 1ntocmlrea· 
$ft11'1Jfll,,r.f1n_an~/ar~,i;Jm.~ale ~I o r9(H)qrte,lorfilJ,anclore sunt corecte, com(Jlete $1 furpllJlfSj/.a tlmp!I 

. ·- ·- . 

Asigurarea · .. t1tintii ... desfA~urll'I · .. · a proceselor ~I Manuahil ~olititilcittootablle 
ex~clt,lire1rfo.tm~l9r d~ t()l')trol i!'ltern;·~~ec~~e; care Proeedura Elabor:area 'Si'executla 8VC 
pran~a.~I Ql d!l~e~ $Upfqr~t1Jle-~fe~.o~ i.ttJl.ita~e •. Pt(:Jt;ed~ra A~pizftll 
pentru tntocmfrea sltuaflllbr ~cantabile anuale: $1 a .. Prbtedura p.nVliid !Jeceptia callt~tlva sj ~ht!t:Stiva a 

.14.llraP®rt~lpr Jhianclare sunt corecte, complete ~l bunu.rili:lrl$(fMC.litOi' /h.1crarllo)'attlliltt~ate de 
{µrn1J•~fll ••~lrtTP · .rocl•t~te~ P.s•GU~04 
E!almtftt!,J/~.uitllt•rei 'dl.IP~ !)az sl ei<!St~~ n1 • Pi:c;i(equ_~ qJ>.1!11ttl0'1!!la ptMncj {i~®f'!t~r~ shtYldenta 

sjstemuJ de; .co'iitrol ,intem· manaser1,1 • llri(lr c~l'i.t.&bll~a. a~nsqrll.ord~ depta~r~ ·~QJ'd~t'1 per'SQl'(alU,h.il 
p!':(><red,urt ptMrid. org;mtz .. r..ea ~I iliit!rea la- zJ a #aVansurl necie~~;~ntn. pn;x:\lt~te•: ~ter'ial$lor/ 

i'I; ~~;}~ 

,-<I\.. " ,., (;; .. ·fa • . ·. :l, 
.,.,,.~~~ 

,,~ 

~+ 

serviclul .. Financiar 
Conqllllltat~ 

Blrout Achititti':siValorlflcare 
Active 

Qirector gerte~I 

Director econamlci 
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PRO.GIVdfUL DEDEZVOLTARBASISTEMU.£.01.DB COJVTBOL INTJ1JWMMl~G, '2 
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.,C,O.· ." ... tab:l.llt~ill .~I de prezenf;;,re .. la terh'l.eh ·ii sit0a$111Pt 
6:n~Ml~re as1:1pra pstrim()niului, precum . ~ a•· 

· ~i<e~f.!tlel bµg,et~riL 

Oi'g(!nl:tarea Ji tlnereai ;i J( ;l e¢.rittibilit:ltii ~I 
prezen.tarea 1(:1 termen i1-$'.l.tuatil!or fil'!anc!are 

14 21 asupl'a sltYa~lei patrim?niului aflatin· ai;lniinis.trarea 
· entitatii, precum ~J. a exenutiei bugetare, tn vederea 

~sigl!r~fll ~X<Jmit~$il ~utur.dr lriforma~lilor contabife· 

Nr •. 
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. ~flate~Ab te>ntro'luf Ci!(~Cl~hil t~Mrat 'aJ.s.®l~J~tH 

At\fg11I 

servl¢11klt ~O·l>fi'•i 
Pr.oced'ura ·operatlonalct. .Prlvind organitar:ea:$f 
oc>tidui:erea co11tabllitatli~Po;oE.;,2· 
·Pi'QCedtm1: o~riid~n~la pflviod .sQ'stlonarea. olii~teli:>r de 
invent!!r; .siiirn~t~tiJ111iiloi\P0"QE,,.3 
Proce,dut~ open1tlonala:pr'IViQd elaborar.ea1,orgaolt<Jrea sf 
condul;:er~a contabflitatllde:.gestiune PO~OE'4. 
Pr9ce.~Yl9 'opet~1ion'tllil pri-Jifld qiodlJI ;4~eornpl~t~re a . ' ' ' - '' -
Registrulul cartea MareP.O·DJ:·S 
Procedura operatidnala de tnven~riere ;1 patr1m·6nli.alul 
sodetatil POc.D'E-GU 27 
Pro~e(Jv.ra; 9perational5 .conttituirea garandllor la 
g~sti(m,ar:! PO·QE,Q8 

• asigur:are.;i. c~lltatii informatillor $1 datelor contablle 
utlliiate la teati.~are,a situatillqr c!:>n~ablle, ear(! refleeta in 
mod raaJ>~.c~JYele ~i P.<isivel~ societ~tli; 
•·sltuatiile finandare anuale 

Rezultate 

·Sentitlul Flnantiar 
Contabllltate 

Director general 
D.lrector ecc:inoml<: 

Rei¢i15ai!>lll\~ 

Particfp'i I Rispunde 

5;f.A~0AltDrJL15 • EvALUAREA SfStt:MUUJI OE:COH1'ROL INtEltN MAlllAGERIAI. 
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l'IJOt;IWll!J..MJllJtYl»:i1'~11~MU/.f!IP.Jf(;QN'fl{Of, 1"'11J!f!iMATfA.~2 
$Ji1:i,t.6JU;(Jl~fiun~-tt /nQ.hlW:~~a1ttevq/µ'4>r~~ (]Qf!ttqly(µif ~te~n mgn,ag~rial piffl. frt~~r,iif!:eff,~1$ttl/ttJ.!.rlloror.9'V~t~t~rl~··,(n f!.r>tffatmf ta,tftu $~f;} ii 4:di11:0$GtJnf;~0()/201s. ConduciJtlJwi socletitSllJ 
le/Pb~~~ a.nu"/; prl!Jll$1llll9ffO: ,,$p()n$qpQlt.f.tff J11Pl1tlJl~da!e1 f!" rapoit.asup(D proprfulul sJstem-.de:confroUnte_fitmanagetltlJf! . . ··. : · 

~la'~Qr.a~ .$ituaflikJr centr~llziltoare- ~i •anuale • Anexa 3· Sifoafla ~entral~toal'e pdV.lnd Stadiul iloual .. b.li'.ectot Gener~! Director G.erU!tal 
.• ,privlnd 5-tadtuHmplementarii Si de~volt-ai'll ·SCll'Vl s<1~ . . . · . ·. . . _. .. _ . . . . . • t>lr~ri exe,ul:ivi CM ~OM 

1S.1 • A!l!xa 4~2 Sltuatla slnte,ttca. anua,la prlv!~ • ~~ stw(;tui'l 
lmpl~men~area st'a,rfg~r(felor de tQti~l'()I intern: ;;, ~~r~tartatTeMlc.s~tM 
managetial 

f>r~sat1r~ $i rea1izar;!l-~tatoeva1u~ril s.lsteJT1,u1µ1 de .. Dt.!cizli director gen·erai • tllre~Q'r general 
contt-pl intetn/mam1gerl~f fa nl11el de .structura ~I la· Chestlbnare anuale de ·al!toevaluare-Anexa 4.1 • Dlr~~ol'.'i exet:i,rtlvi 

1S.11"1vel de SQcletate In ve.derea stabiJirli gradului de • AnaUza rezultateler autoevaluarll:jl rapottarea aee_stQra · .. Sefl :Stru<:turi organlzatorice 
t'Qnfqrfri,ltat~ a acestt,11~>~µ standarc;!eieCIM la Ptl1t1aria Galati. . .. CMSCIM 

. . haportarea ~n~atA asupra .$istemulul de <:ontrollAnexa 4,3 Raport dlrector _:Seneral a.supra _ si~1m:iuJui del .. pJrectorGeneral 
15.3ltntem managerial c:ontr:ot ltitem rnana$erlat ht3,1 ctece.mbr!e a fle~~r:t.!1 i!n 

· ·Director Gen.;ai · 
CMSCIM 

Director Ge.f\eral 

.· . ·. . . . . STAN'iAllqjiL l .6 .. ~UOITUL INTERN 

"SotletoteQ fnffinteoz6 un compc,trtlmtnt de iludltpublfc. intern, Qrgrmliat cu scopf!f~ 'itnQ.dtdflr1rma11q.r1em~nt;JJ1,1i s«_ieMtllprln ().ctlvit4fi de aslg11rare si ccmsllle~" 
· EJ~borare~ $1 hnplernerttt;i'~~ ph~nulul .d~:a,udlt In ... ob,;tn.t!r~a unef a$Jgurlrf re~!l~a!Jlle cu · privlri. la .corn~rtl.ment auc:Ut Intern Cpmparthnent 
· fi.ll'Jcilede n$Curife·id~ntJfi~ate procesl.11 de management· 'al riscl.irllor, .de c;Qntrol ~I de ·PfrecrtQr,general audit Intern 

lifU · · · · · · · · · conducere (suverm1n~a) · · 
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t ~PQ~~rt~de -auitlt .publl~lnt~rn 
Pli!nijtf de acwne p~n~ru l,r'riplerne.n~at'fi!<! 
.reeomandtirilor aprobate in r-apoartele de-audit public 
lntem · · 

1o R~port aovatprhrind ~ttlvltat,ea de audit lnt~m, 
a$ljliriirea ttanspar:entel a.(:est1,.da prln pq$tarea pe site· 
ul socletlti~. 
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. i;;l{G,'.ttqr:t•neral 
tpmpi1rtlment-audlt l.otem 
$~rllt.t1Jrl audltate 

COinP,artl~~nt 
Audit ,Intern 

'1· termenelOr 
stabili~J(I Plaiiul 
anu.al qe\ci\.ldlt 
intem ..... ra.poarte. 
de a1.1ct!~ !nte(n 
3b.01.2022-
~pori anuio'I 
audit Intern 
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