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SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI
în procesul de recrutare pentru poziţia de membru
în Consiliul de administraţie al societății SC SALUBRITAS SA
Introducere
Necesitatea implementării guvernanţei corporative în întreprinderile publice are la bază
raţiuni economice, întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de
redresare economică şi echilibrare a bugetului de stat, funcţionalitatea, solvabilitatea şi
lichiditatea acestor societăţi având o largă influenţă asupra ansamblului economiei, prin
efectul de multiplicare.
Întreprinderile publice sunt un segment important al economiei naţionale şi prin
activitatea şi rezultatele lor financiare, au influenţă asupra stabilităţii şi dezvoltării economice
a ţării.
Statul îşi poate îmbunătăţi considerabil rolul de acţionar printr-o politică raţională,
prudentă şi axată pe rezultate în administrarea participaţiilor în economie şi mai ales printrun cadru adecvat de guvernanţă corporativă. Managementul profesionist al tuturor
întreprinderilor publice, se face, aplicând legislaţia în vigoare în domeniul guvernanţei
corporative, dar şi cele mai bune practice în domeniu. Pornind de la obligaţiile asumate în
faţa organismelor internaţionale, dar şi de la premisa că eficienţa unei întreprinderi publice
depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acesteia, Guvernul României
a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanţa de Urgenţă privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.111/2016 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016, care
reglementează, printre altele, stabilirea condiţiilor în care sunt selectaţi administratorii şi
managerii societăţilor publice, precum şi regulile care să asigure transparenţa politicii de
acţionariat a statului.
Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice.
Scrisoarea de aşteptări reprezintă un document de lucru, care exprimă aşteptările
Municipiului Piatra Neamţ, în calitate de autoritate publica tutelară, în ceea ce priveşte
administrarea şi conducerea societăţii SC Salubritas SA.
Rolul Scrisorii de aşteptări este acela de a reflecta viziunea şi performanţele
aşteptate de autoritatea publică tutelară, acţionar unic, precum şi de a prezenta politica
autorităţii publice tutelare privind asigurarea serviciului de dezinfecţie, dezinsecţie şi
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deratizare; gestionare a câinilor fără stăpân; gestionare a toaletelor publice; curățenie
spații verzi; întreţinerea căilor publice.

I.

Cadrul legal
Activitatea societăţii este reglementată prin legislaţia specifică, după cum urmează:
- OUG nr. 109/2011 privind guvernaţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din O.U.G. nr.109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
II.

Rezumatul strategiei guvernamentale şi/sau, după caz, locale în domeniul în care
acţionează întreprinderea publică
Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice, aşa cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată prin HG
nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor
care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care Romania şi le-a
asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana.
Strategia naţională stă la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului
multiannual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care are scopul de a
asigura extinderea, modernizarea şi eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în
conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi publice, asumate
de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, semnat de România la
Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
România a considerat că direcţia strategică adecvată este reprezentată de promovarea
proiectelor regionale majore de investiţii în infrastructura, dublate de regionalizarea
utilităţilor ca element cheie în îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a eficienţei costurilor de
capital şi de operare şi ţintind îndeplinirea obiectivelor de mediu şi asigurarea viabilităţii
investiţiilor şi a operării sistemelor.
III.

Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor cu privire la
misiunea şi obiectivele întreprinderii publice

SC Salubritas SA este persoana juridică română, cu sediul în localitatea Piatra Neamţ, jud.
Neamţ, str. Muncii, înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 166/1997 şi a Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale republicată şi actualizată.
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Activitatea principală a societăţii este cea de colectare a deşeurilor nepericuloase (cod CAEN
3811), stabilită în Actul Constitutiv.
Conform prevederilor actului constitutiv, SC Salubritas SA a adoptat sistemul unitar de
administrare, alcătuit din Consiliu de Administraţie şi Director.
Actul constitutiv şi reglementările interne conţin prevederi privind rolul şi
atribuţiile acestor organe de administrare şi conducere, precum şi delimitarea clară între
responsabilităţile şi atribuţiile acestora.
Ne aşteptăm ca operaţiunile întreprinderii publice SC Salubritas SA să contribuie la
promovarea unor standarde ridicate profesionale şi de calitate privind resursele umane şi
serviciile prestate.
Vom ţine în permanenţă legătura cu consiliul cu privire la maximizarea valorii
afacerii prin îmbunătăţirea perfomanţei şi un management eficace al capitalului.
Misiunea întreprinderii publice constă în modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor,
precum şi consolidarea şi menţinerea poziţiei de operator servicii de salubrizare pe raza
Municipiului Piatra Neamţ.

IV.

Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre
următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv
comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

În calitatea sa de întreprindere publică, în sensul prevederilor OUG nr.109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, SC Salubritas SA funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al
Mun.Piatra Neamţ şi acţionează ca o companie care livrează servicii publice.
Societatea prestează activități de:
-

deinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;
gestionare a câinilor fără stăpân;
gestionare a toaletelor publice;
curățenie spații verzi;
întreţinerea căilor publice.

Structura acţionariatului – Capitalul social al societăţii este în valoare de 263.050 lei,
constituit prin preluarea patrimoniului R.A. “Domeniul Public”, aferent activităţilor menţionate
în Actul Constitutiv, în urma reorganizării acesteia, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al
Primarului Mun.Piatra Neamţ, cu majorările ulterioare de capital social.
Capitalul social este împărţit în 105.220 acţiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.
Capitalul social este în întregime subscris şi vărsat de Municipiul Piatra Neamţ, persoană
juridică, ca acţionar unic.
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V.

Obiectivele întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelară se aşteaptă ca managementul societăţii să fie orientat spre
respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării întreprinderii publice în
condiţii de profitabilitate, de maximizare a eficienţei şi eficacităţii activităţii, de calitate
superioară a serviciilor realizate, de protecţie a mediului şi de asigurare a securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor.
1. Obiective strategice
În vederea realizării obiectului de activitate, SC Salubritas SA îşi asumă următoarele
obiective strategice:
1. Consolidarea poziţiei pe piaţă prin furnizarea unor servicii de calitate superioară
pentru client;
2. Creşterea viabilităţii societăţii în contextul unui mediu concurenţial;
3. Armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei
corporative;
4. Creșterea eficienței generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare,
instruire și motivare a personalului societății;
5. Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societăţii;
6. Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere a clienților și pentru
asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;
7. Îndeplinirea obiectului de activitate cu costuri minime şi în condiţii de eficienţă
operaţională şi organizaţională;
8. Promovarea unui dialog deschis şi continuu cu autorităţile publice, clienţii şi alte părţi
interesate;
9. Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice prin eficientizarea costurilor şi
reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice;
10. Investiţii rentabile şi optimizarea funcţionării celor existente;
11. Dezvoltarea serviciilor în zonele limitrofe din Municipiului Piatra Neamţ.
2. Obiective generale
A. Eficienţa economică
1. Optimizarea permanentă a costurilor de producție și/sau de logistică, astfel încât
atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienţi să se
realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
2. Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure
autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform
principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în
considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei.
B. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor prestate
1. Adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
2. Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
3. Îmbunătățirea serviciilor oferite din punct de vedere al calității.
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C. Orientare către client
1. Soluţionarea în timp util a reclamaţiilor;
2. Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al beneficiarilor şi
pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse.
D. Grija pentru mediu
1. Gestionarea rațională a resurselor;
2. Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
3. Educarea beneficiarilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării
anumitor substanţe în mediu natural.
E. Competenţa profesională
1. Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism;
2. Perfecţionarea sistemul de muncă şi management, cu respectarea permanentă a
cadrului legislativ actual şi a tuturor reglementărilor legale în vigoare.
Planul de Administrare vizează consolidarea poziţiei pe piaţă a societăţii SC Salubritas
SA şi păstrarea competitivităţii în ceea ce priveşte calitatea serviciilor, performanţele financiare
şi nivelul investiţional.
Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile
domeniului de activitate al societăţii, respectiv activitatea de salubrizare, de deratizare, de
gestionare toalete publice şi de gestionare câini fără stapân.
Planul de Administrare elaborat de viitorul Consiliu de Administraţie al societăţii va
include modul de realizare a obiectivelor de performanţă, respectiv:
- Îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale de stat şi
fonduri speciale;
- Îndeplinirea obligaţiilor către Bugetele locale ale unităţilor Administrativ Teritoriale
cuprinse în contractele de concesiune;
- Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plăţi;
- Creşterea cifrei de afaceri;
- Abordarea şi colaborarea cu parteneri de cea mai bună calitate;
- Optimizarea chetuielilor de funcţionare şi reducerea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

VI.

Indicatori de performanţă
•
•
•
•
•
•

Financiari:
Creşterea cifrei de afaceri
Creşterea profitului net
Menţinerea/creşterea lichidităţii generale
Reducerea obligaţiilor restante
Plata integrală a contribuţiilor către bugetele locale
Creşterea vitezei de rotaţie a debitelor la clienţi
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•
•

•
•
•
•
VII.

•
•
•
•

Creşterea vitezei de rotaţie a creditelor la furnizori
Creşterea ratei profitului brut
Manageriali
Creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor privind cantitatea şi calitatea
serviciilor prestate
Contractarea prestării activităţilor de salubrizare şi conexe
Reducerea numărului de reclamaţii
Creşterea productivităţii muncii

Obiectul obligaţiei şi angajamentul autorităţii publice tutelare vizavi de
modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a
obligaţiei

Activitatea societăţii SC Salubritas SA se desfăşoară în baza următoarelor contracte:
contractul prin concesiune a gestiunii activităţii de dezinfecţie , dezinsecţie şi deratizare
a serviciului de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ
contractul de delegare prin concesiune a activităţii de măturat , spălat , stropit şi
întreţinerea căilor publice
Contract de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân
Contract de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor
publice din Municipiul Piatra Neamţ

Obligaţiile şi responsabilităţile de asigurare a compensaţiilor ce ar putea surveni ca
urmare a prestării serviciului public sunt cele prevăzute de legislaţia incident.
VIII. Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende/vărsăminte din profitul net
aplicabilă întreprinderii publice
Aşteptările autorităţii publice tutelare în ceea ce priveşte politica de dividend/vărsăminte
din profitul net aplicabilă întreprinderii publice sunt cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului
nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, cu
modificările şi completările ulterioare.
Destinaţiile repartizării profitului sunt:
a. Rezerve legale
b. Alte rezerve reprezentând facilităţile fiscale prevăzute de lege
c. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile
reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în
economiile hiperinflaţioniste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele intenaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate
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d.
e.

f.
g.

cu Directiva Comunităţii Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;
c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe;
Alte repartizări prevăzute de lege;
Participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au
angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la
profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste
drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;
minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat;
profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende
sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Acţionarii se aşteaptă să fie menţionut un echilibru între investiţii şi dividende.
Deciziile consiliului trebuie cântărite în lumina interesului social, precum şi obiectivului
de reducere a gradului de îndatorare.
Ne aşteptăm să fim informaţi din timp de către consiliu cu privire la schimbări survenite
în planificarea afacerii.
În plus, acţionarii se aşteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătăţirea
perfomanţei şi reducerea costurilor.
IX.

Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice

Obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru instituţional
şi legal, solid şi sustenabil, care să asigure structura de implementare pe termen lung a
investiţiilor planificate de societate.
Planul de investiţii trebuie să asigure eficienţa economică şi potenţialul câştig al
societăţii.
Planul de investiţii trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de
administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de
administrare.
Autoritatea publica tutelară se așteaptă ca acest plan să fie elaborat în baza unei
fundamentări tehnico-economice a investițiilor, care să evidențieze rentabilitatea investiției și
profitul potențial pentru societate.
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X.

Dezideratele autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la
comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare şi conducere ale societăţii SC Salubritas
SA, autoritatea publică tutelară şi acţionari, se va face conform prevederilor OUG 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a
prevederilor actului constitutiv.
Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acţionari şi întreprinderea publică
se face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi
la evoluţia indicatorilor de perfomanţă.
În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de
performanţă stabiliţi în contractele de mandat, membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia
de a notifica în scris autoritatea publică tutelară şi acţionarii, cu privire la cauzele care au
determinat nerealizarea şi impactul asupra obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă.
Acţionarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătăţirea gestionării
activelor societăţii şi la clarificarea aşteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică. Aceste
priorităţi sunt posibile prin îmbunătăţirea comunicării bidirecţionale între administratori şi
acţionari, pentru a sprijini o întelegere a aşteptărilor acţionarilor, a priorităţilor guvernamentale, a
nivelurilor de responsabilitate şi a alinierii cu priorităţile strategice ale întreprinderii publice.
Ca atare, este important ca ambele niveluri să se ţină reciproc informate cu privire la
orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice şi/sau asupra intereselor
acţionarilor, inclusiv informaţii cu privire la riscurile privind îndeplinirea planurilor de
administrare.
Consiliul de administraţie va redacta, transmite şi publica rapoarte semestriale şi anuale
cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi a planului de administrare.

XI.

Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de
întreprinderea publică

Autoritatea publică tutelară urmăreşte ca activitatea societăţii SC Salubritas SA să
corespundă necesităţilor comunităţii, prin menţinerea şi extinderea unui mediu de afaceri
sănătos, o componentă esenţială în asigurarea vitalităţii economiei.
Managementul societăţii se aşteaptă să fie implicat direct în menţinerea, dezvoltarea şi
îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii
acestuia, asigurându-se că au fost stabilite politica în domeniul calităţii, obiectivele calităţii şi
menţinerea resurselor necesare perfecţionării sistemului de management al calităţii.
Consiliu de Administraţie trebuie să creeze pârghiile necesare unui control eficace şi unei
monitorizări permanente, precum şi unui răspuns pertinent şi rapid în cazul oricăror incidente de
calitate semnalate.
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XII.

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi
guvernanţei corporative

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei
corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze
comportamentul etic şi profesional al administratorilor executivi şi neexecutivi, precum şi al
managerilor societăţii:
1) Etica managerială: toţi managerii societăţii vor respecta Codul de etică. Mai mult, vor lua şi
aplica decizii care impactează angajaţii, ţinând cont de recompensarea identică pentru contribuţie
identică unui principiu universal de etică managerială. În plus, managerii şi administratorii vor
acţiona întotdeauna în favoarea intereselor societăţii.
2) Profesionalismul: Toate atribuţiile de serviciu care revin managerilor, administratorilor
executivi şi neexecutivi ai societăţii trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, la
nivelul de competenţă necesar şi în cunoştinţă de cauza în ceea ce priveste reglementările legale ;
managerii şi administratorii vor depune toate diligenţele pentru creşterea continua a nivelului lor
de competenţă şi pentru creşterea nivelului de competenţă al angajaţilor societăţii.
3) Imparţialitate şi nediscriminare: principiu conform căruia managerii, administratorii
executivi şi neexecutivi ai societăţii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de
orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
managerilor şi administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect,
vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze de funcţia pe care o au.
4) Libertatea de gândire şi de exprimare: principiu conform căruia managerul sau
administratorul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept
şi a bunelor moravuri.
5) Onestia, cinstea si corectitudinea: principiu conform căruia managerul sau admnistratorul în
exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţia în vigoare.
6) Deschiderea şi transparenţa: principiu conform căruia activităţile directorilor şi ale
administratorilor, în exercitarea funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
7) Confidenţialitatea: principiu conform căruia managerii şi administratorii trebuie să garanteze
confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia lor.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea
organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantând o bună comunicare.

9

