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1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII URBANA S.A. 
 

So ietatea Ur a a a fost î fii țată î  a ul  a so ietate pe a țiu i u u i  a țio ar 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu. Capitalul so ial al so ietății este de .  Lei, u ărul 
de a gajați ai so ietății se ridi ă î  preze t la  a gajați. 

Pri ipalul o ie t de a tivitate al so ietății îl reprezi tă ad i istrarea de spații cu altă 
desti ație decât cea de locui ță aflate î  proprietatea pu li ă sau privată a CL Co siliului 
LocalMu i ipiului Si iu  și a tere urilor afere te a estor spații și a elor are au fost vâ dute 
în baza legii 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a 

celor de prestări de servicii, aflate in administrarea consiliilor județe e sau a consiliilor locale, 

precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local.  

Vâ zarea locui țelor fo d de stat reprezi tă o a tivitate desfășurată de ătre so ietate are 
a u os ut o redu ere a volu ului, apogeul a estei a tivități s-a î registrat î  pri ii a i după 
intrarea în vigoare a legii 112/1995 pe tru regle e tarea situației juridi e a u or i o ile u 
desti ația de lo ui țe, tre ute i  proprietatea statului, lege are per itea hiriașilor 
u părarea a estor i o ile. Î  preze t so ietatea ur ărește î asarea ratelor pentru aceste 

imobile.  

Activitatile de producere, distributie si furnizare energie termica se desfasoara urmare a 

procesului de fuziune prin absorbtie finalizat la 30.09.2015. Fuziunea s-a realizat prin 

tra s iterea u iversală a patri o iului So ietăţii A sor ite - E ergosi  SRL ătre So ietatea 
A sor a tă – Ur a a SA, aşa u  a est patri o iu s-a prezentat la 01.10.2015, cu toate 

drepturile şi o ligaţiile pe are a easta le-a avut.  

Ce trala ter i ă situata la pu tul de lu ru di  Si iu, Str. Miraslau r  ali e tează u 
ăldură și apă aldă e ajeră u  u ar de aproxi ativ  de aparta e te si  spatii 
o er iale di  Si iu, artier Hipodro  Mihai Viteazu, Aleea Birui ței, Aleea Buia, Mirăslău . 

Urbana, in calitate de delegatar, a incheiat  cu Primaria Municipiului Sibiu in calitate de delegat 

contractul nr. 1/05.01.2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport, 

distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat in cartierul Hipodrom din 

municipiul Sibiu.  
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2 CADRUL INSTITUTIONAL  
 

Membrii Consiliului de Administrație au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, 

prin Hotărârea nr. 8/24.11.2016 si Hotărârea nr. 1/26.01.2017, pe o perioadă de 2 ani. 

Preze tul Pla  de Ad i istrare al so ietății a fost întocmit în baza prevederilor OUG 109/2011 

privi d guver a ţa orporativă a î trepri derilor pu li e. 

Co for  art.  di  OUG / , odifi ată și a tualizată, î  ter e  de axi u   de 

zile de la data u irii sale, Co siliul de Ad i istraţie ela orează o propu ere pe tru 

o po e ta de ad i istrare a pla ului de ad i istrare, î  vederea realizării i di atorilor de 

perfor a ţă fi a iari şi efi a iari. 

Co po e ta de ad i istrare prevăzută la ali .  se o pletează u o po e ta 

a agerială ela orată o for  prevederilor art.  ali .  di  OUG /  odifi ată și 

a tualizată. 

Pla ul de ad i istrare se supu e a alizei şi apro ării o siliului de ad i istraţie al so ietăţii. 

Planul de administrare devine principalul instrument de lucru al ad i istratorilor şi al 

dire torilor fii d stru turat pe două o po e te:  

• o po e ta de ad i istrare, î to ita de Co siliul de ad i istraţie şi  

• componenta de management, întocmita de director.  

A esta este orelat u s risoarea de aşteptări elaborata de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, 

in calitate de Autoritate Publica Tutelara şi sta ileşte isiu ea, o ie tivele, a ţiu ile, resursele 

şi i di atorii de perfor a ţă fi a iari şi efi a iari pe tru derularea a tivitatii societatii 

pentru perioada 2017-2018.  
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3 CADRUL LEGAL  
 

Cadrul legal î  aza ăruia a fost î to it preze tul pla  de ad i istrare și î  aza ăruia 
so ietatea își desfășoară a tivitatea este defi it î  pri ipal de ur ătoarele  a te: 

· Legea r.  /  privi d so ietățile o er iale repu li ată, u odifi ările și 
o pletările ulterioare. 

· Ordo a ța de Urge ță r.  /  privi d guver a ța corporativă a întreprinderilor 

publice. 

· Ordo a ța de Urge ță Nr. /  privi d ăsuri e o o i o-financiare la nivelul unor 

operatori economici 

· Legea 544 / 2001 privind liberul acces la i for ațiile de interes public. 

· Hotărârea de guvern nr. 123 / 2002 - Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public. 

· Legea nr. 52 / 2003 privind transparența a decizională în administrația publică. 

· Legea r.  /  a servi iilor o u itare de utilități pu li e, u odifi ările și 
o pletările ulterioare. 

· Legea 325/2006 

· HG nr. 722/2016 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 

- Co tra tul de o esiu e r. / . .  u o pletările şi odifi ările ulterioare  
- Legea r. / , repu li ată şi a tualizată, privi d î fii ţarea Age ţiei Naţio ale 

pe tru Lo ui ţe 

- H.G. r. / , u odifi ările și o pletările ulterioare, privi d aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

î fii ţarea Age ţiei Naţio ale pe tru Lo ui ţe 

- Legea nr. 112/1995, actualizată, pentru reglementarea situati̧ei juridice a unor imobile cu 

destinati̧a de locuintȩ, trecute in̂ proprietatea statului 

- Decretul-Lege nr. 61/1990 actualizat, privind vânzarea de locuintȩ construite din fondurile 

statului către populati̧e 

- Legea nr. 85/1992, actualizată si̧ republicată, privind vânzarea de locuintȩ si̧ spati̧i cu altă 

destinati̧e construite din fondurile statului si̧ din fondurile unităti̧lor economice sau 

bugetare de stat 
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4 PRINCIPII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAREA  
S.C.  URBANA  S.A.  SIBIU ÎN PERIOADA 2017-2018 

 

Principiile ce stau la baza asigurării unei administrări eficiente a societății pentru perioada 

2017-2018: 

5.1.Principiul managementului participativ de natură deliberativă  

- adoptarea în grup a deciziilor în conformitate cu atribuțiile, responsabilitățile și 

competențele conferite de lege și de Actul constitutiv al societății și cu respectarea 

anumitor cerințe economice, organizatorice, juridice specifice societății;  

- evaluarea rezultatelor aplicării deciziilor. 

5.2.Principiul supremației obiectivelor  

- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii, pe bază de 

obiective strategice, dimensionate astfel încât să se obțină eficiența serviciilor 

furnizate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;  

- controlul și evaluarea gradului de realizare a obiectivelor strategice ale societății, 

prin utilizarea indicatorilor cheie de performanță. 

5.3. Principiul comunicării și transparenței decizionale 

5.3.1. Relația cu acționarii  

- prezentarea Adunării Generale a Acționarilor a principalelor decizii strategice 

adoptate la nivelul Consiliului de Administrație, a informațiilor referitoare la execuţia 

contractului de mandat a directorilor, a detaliilor cu privire la activităţile operaţionale, 

la performanţele financiare ale societăţii, la raportările contabile semestriale ale 

societăţii.  

5.3.2. Relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate  

- furnizarea tuturor părților interesate a informațiilor de interes general complete și 

corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu 

privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia acesteia, la mecanismele 

democratice în baza cărora sunt adoptate deciziile și la orice alte informații de interes 

public. 
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5 VIZIUNEA SOCIETATII   
 

Viziunea Urbana   este aceea de a- si consolida  imaginea unei societati care ofera 

servicii de incredere, intr-un mod corect si transparent si in conditii de eficienta. Va  fi o 

companie orientata catre client, printr-o informare corecta si cuprinzatoare realizata prin 

biroul de relatii cu publicul din cadrul societatii, prin intermediul paginii de internet si prin 

presa locala. Un rol important, in acest sens, il reprezinta pregatirea, dezvoltarea continua si 

motivarea salariatilor astfel incat acestia sa actioneze cu profesionalism in relatiile cu toate 

partile interesate. O prioritate in dezvoltarea societatii il reprezinta si parteneriatul cu Primaria 

Municipului Sibiu.  

Valorile societatii :  

✓ Credibilitate 

✓ Transparenta 

✓ Profesionalism  

✓ Calitate 

✓ Eficienta 

6 OBIECTIVE STRATEGICE  
 

Co siliul de Ad i istratie i preu a u o du erea exe utiva isi asu a ur ătoarele o ie tive 

strategice: 

6.1 ORIENTAREA CĂTRE CLIENT  
 

Dire ții de a țiu e: 

✓ Preo upare per a e tă pe tru reșterea gradului de î redere al lie ților și pe tru 

asigurarea unei tra spare țe legate de a țiu ile î trepri se; 

✓ I for area pro ptă și exa tă asupra ori ăror soli itări pri ite di  partea clientilor si 

a tuturor partilor interesate; 

✓ Mentinerea unui dialog permanent cu societatile comerciale, potentiali clienti ai 

spatiilor detinute de societate;  
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✓ Informarea permanentă a opi iei pu li e asupra a tivității so ietății Ur a a S.A. 

 

6.2 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN CON DIȚII DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ  
 

Direcții de a țiune: 

✓ Asigurarea profitabilitații activitatii de administrare a spatiilor concesionate; 

 

✓ I u ătățirea gradului de o upare a spațiilor; 

 

✓ Optimizarea permanenta a costurilor inclusiv a celor de personal precum și 
externalizarea de servicii acolo unde este necesar ; 

 

✓  Opti izarea osturilor de produ ție a energiei termice prin retehnologizarea sau 

oder izarea e hipa e telor de produ tie astfel î ât ati gerea perfor a țelor 
dorite și a ivelului servi iilor erute de o su atori să se realizeze u osturi i i e 
pe tru a eștia; 
 

✓ Optimizarea costurilor de  distri uție și fur izare a e ergiei ter i e pri  oder izarea 
infrastructurii de distributie, cu sprijinul Primariei Municipilui Sibiu, in vederea atingerii 

parametrilor sociali ceruti de consumatori;  

 

✓ Asigurarea fluxurilor de numerar pentru activitatile curente. 

 

 

6.3  MODERNIZAREA SI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICI ILOR PRESTATE  
 

Dire ții de a țiu e: 

✓ Administrarea eficienta si responsabila a spatiilor din concesie ; 

✓ Cresterea flexi ilității orga izației prin efi ie tizarea pro edurilor și pro eselor i ter e; 

✓ Î u ătățirea servi iului di  pu t de vedere al alității pri  dezvoltarea și  introducerea 

de tehnologii noi, avand ca scop final practicarea de tarife suportabile de catre utilizatori; 

✓ Pro ovarea u ei ai u e orga izări a u ii.  
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6.4 PROMOVAREA COMPETENȚEI PROFESIONALE  
 

Dire ții de a țiu e: 

✓ Creșterea efi ie ței ge erale a o pa iei, pri  ore ta di e sio are, i for are și 

otivare a perso alului so ietății; 

✓ I struirea per a e tă a perso alului, pe tru reșterea gradului de profesio alis ; 

✓ Crearea unui mediu favora il î  o pa ie și spriji irea a gajaților î    a- și dezvolta 

apa itatea de a folosi teh i i și proceduri moderne prin oferirea de oportu ități 

ateriale și cursuri de perfectionare; 

✓ Implementarea unui sistem de evaluare a performantei angajatilor. 

 

 

6.5 ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PRESTĂRII SERVICIULUI PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ,  CANTITATIV ȘI 
CALITATIV ,  ÎN CONDIȚIILE LEGII  SI ALE CONTRACTULUI DE 

DELEGARE .  

 

Dire ții de a țiu e: 

✓ Siguranta in exploatare; 

✓ Asigurarea continuitatii si calitatii serviciului; 

✓ Accesibilitatea preturilor la consumator; 

✓ Respectarea contractului de delegare a activitatii de distributie si furnizare a energiei 

termice, a reglementarilor si legislatiei aplicabile; 

✓ Promovarea sistemului centralizat de energie termica.  
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6.6 BUNA GUVERNANTA CORPORATIVA  
 

Directii de actiune: 

✓ supraveghere şi raportare efi a e u privire la a age e tul a tivităţilor operaţio ale şi 

financiare ale societatii şi la siste ele sale de o trol i ter ; 

✓ managementul riscului; 

✓ stabilirea si implementarea unor politici de transparenta si comunicare; 

✓ stabilirea si revizuirea politicilor de remunerare.  

 

 

 

7 MANAGEMENT OPERATIONAL:  ACTIUNI,  RESURSE  
 

Pentru a transpune in practica viziunea si obiectivele asumate de catre Consiliul de 

Administratie prin prezentul Plan de Administrare, Conducerea executiva va intreprinde o 

serie de actiuni operationale., prezentate in cele ce urmeaza impreuna cu resursele financiare, 

tehnice si umane necesare indeplinirii lor.  

 
7.1 ORIENTAREA CĂTRE CLIENT  
 

Orientarea catre client 

Actiuni: A tualizarea și î ogățirea o ți utului de i for ații al pagi ii de i ter et a 
so ietatii: for ulare e esare pe tru diferite servi ii prestate și i for ații despre 
a tivitatea so ietății. Astfel preze ța pe i ter et poate fi tra sfor ată î tr-un 

ijlo  efi ie t de o u i are u parte erii de afa eri ai so ietății.  
 

I for area pro ptă și exa tă asupra ori ăror soli itări pri ite di  partea 
beneficiarilor spatiilor inchiriate referitoare la situatia platilor, derularea 

contractului de î hiriere (expirare, reî oire, odifi ări ale ua tu ului hiriei, 
etc.) 

 

Pastrarea unei legaturi permanente cu mediul de afaceri local pentru identificarea 

unor oportunitati in activitatile si prezentarea ofertei de spatii a societatii noastre 

care corespund nevoilor/asteptarilor lor; 
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I for area pote țialilor lie ți privi d servi iile oferite de ătre so ietate și a 
do u e telor pe are e efi iarul tre uie să le pu ă la dispoziția so ietății pe tru 
realizarea acestor servicii; 

 

Introducerea unei taxe de urgenta care sa permita rezolvarea, in aceeasi zi, a 

solicitarilor din partea clientilor; 

 

I struirea per a e tă a perso alului î  vederea opti izării o u i ării u 

lie ții; 
 

Proiectarea unui set de indicatori de performanta in scopul urmaririi reclamatiilor 

de la consumatori; 

 

Monitorizarea și a alizarea per a e tă a sesizărilor/re la ațiilor lie ților   
privind calitatea serviciilor furnizate. 

 

7.2 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN CON DIȚII DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ  
 

Prioritatea so ietății o reprezi tă desfășurarea a tivităților o esio ate de ătre Co siliul 
Lo al al Mu i ipiului Si iu pri  Co tra tul de o esiu e /  î  o diții de profita ilitate. 
Pri ipalele a tivități afere te o tra tului e tio at su t: 

• administrarea spatiilor cu alta desti ație de ât a eea de 
lo ui ța di  fo dul lo ativ de stat; 

• ad i istrarea tere urilor afere te spatiilor u alta desti ație 
de ât a eea de lo ui ța; 

• ad i istrarea tere urilor afere te spatiilor u alta desti ație 
de ât a eea de lo ui ța vâ dute; 

• evaluarea si vâ zarea lo ui țelor fo d de stat; 

 

Î  o textul a tual de reștere a heltuielilor de ad i istrare datorată î  pri ipal reșterii 
ua tu ului taxei pe lădiri i pozitul  și a heltuielilor o azio ate de re uperarea hiriilor 

restante de la rău plat i i, permanenta preocupare pentru imbunatatirea gradului de ocupare 

a spatiilor si sta ilirea ivelului hiriilor la u  ivel realist are să per ită desfășurarea 
a tivității î  o diții de profita ilitate sunt de i porta ță ru ială. 

Se va ur ări o ți erea de ve ituri are să per ită a operirea heltuielilor de ad i istrare și 
de fu țio are a so ietății î  o diții de re ta ilitate și î depli irea riteriilor de perfor a ță 

ai ales î  eea e privește profitul propus. 
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Ad i istrarea spaţiilor u altă desti aţie de ât a eea de lo ui ţă din fondul locativ al municipiului 

Sibiu si celelalte activitati derulate în baza contractului de concesiune nr. 2/2000, genereaza  venituri 

reprezentand 55% din  veniturile totale inregistrate de societate.  

Din totalul de  spaţii u altă desti aţie de ât a eea de lo ui ţă: 

▪  spaţii î hiriate are ge erează lu ar ve ituri di  hirii şi are se i dexează 

se estrial u I di ele Preţurilor de Co su ; 

▪  spaţii fără hiriaşi reve di ate de foştii proprietari î  te eiul Legii nr. 10/2001 

sau î  aza altor legi şi are pâ ă la soluţio area dosarelor u se pot reî hiria, de i 

ră â  i a tive; 

▪  spaţii fără hiriaşi; 

▪  spaţiu predat pri  H.C.L. î  folosi ţă gratuită I spe toratului Judeţea  de Poliţie 

▪  spaţii i pli ate în procese pe rol.  

Evolutia principalilor indicatori ai societatii: 

Indicatori 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Capitaluri 

proprii 1443438 1703354 2261408 2403805 2335692 

/Activ net 

contabil      

 Cifra de 

Afaceri 884969 1030786 1369077 1737490 2438343 

Venituri 

totale 952518 1375088 1611753 2141171 2573960 

Cheltuieli 

totale 938837 1034665 1332424 1640984 2550670 

Profit brut 13681 340423 279329 500187 23290 

Impozit pe 

profit 2776 75053 96095  13795 

Profit net 10905 265370 183234 500187 9495 

 

Sursa: Situatii financiare anuale 2012-2016 

 

Pentru perioada 2017-2018 societatea isi propune o rata a profitului din activitatea de 

administrare a spatiilor concesionate > de 8%. 
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Asigurarea profitabilitatii activitatii de administrare a spatiilor concesionate 

Acțiuni 

operaționale:  

Mo itorizarea pieței imobiliare  î  vederea ide tifi ării evoluției și 
anticiparea trendurilor acesteia; 

 

Di e sio area hiriilor la u  ivel are să asigure competitivitate pe 

piață dar are totodată să asigure a operirea heltuielilor de 
administrare (taxe locale) și î treți ere i luzâ d o arjă de profit 
realistă;  

 

Analiza litigiilor aflate pe rol, in mod special cele care se refera la spatiile 

revendicate, in vederea aprecierii termenului de solutionare a lor;  

 

Cola orarea u i stituțiile i pli ate î  vederea a elerării pro edurilor de 
regle e tare juridi ă astfel î ât a estea fie să fie retrase di  
ad i istrarea so ietății da ă su t restituite foștilor proprietari, fie să 
poată fi oferite spre î hiriere u s opul de a ge era ve ituri. 
 

I u atatirea gradului de o upare al spațiilor deți ute î  o esiu e 

Acțiuni 

operaționale:  

Actiuni de promovare a spatiilor detinute in administrare- in presa scrisa, 

online, colaborare cu Primaria Municipiului Sibiu, celelalte societati din 

subordinea Consiliului Locale; 

 

Ide tifi area desti ației opti e pe tru spațiile e ur ează a fi î hiriate 

printr-un parteneriat cu asociatii culturale care pot prezenta diferite 

concepte legate de spatiile detinute;  

 

Orga izarea periodi a de  li itații î  vederea î hirierii a olo u de situația 
juridi ă o per ite; 
 

Ur ărirea evoluției a țiu ilor î  i sta ță astfel î ât pe tru i o ilele 
are u se restituie foștilor proprietari și are u su t desti ate vâ zării 

să se ide tifi e hiriași î  el ai s urt ti p pe tru a i i iza perioada 
în care aceste i o ile u ge erează ve ituri; 
 

Adaptarea hiriilor la hiriile pra ti ate pe piața u respe tarea 
desti ației și profilului de a tivitate al hiriașilor pri  difere țiere spre 
exe plu î tre a tivități e o o i e și o -profit.  

 

Optimizarea permanenta a costurilor 

Acțiuni 

operaționale:  

Monitorizarea lunara a cheltuilelilor inregistrate, executia Bugetului 

Venituri si Cheltuieli, detaliate pe principalele activitati ale societatii: 

administrare spatii si energie termica; 

 

Analiza trimestriala a productivitatii muncii; 
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Implementarea sistemului de tablouri de bord destinat managementului 

so ietăţii dar şi orga elor de administrare, prin corelare cu sistemul de 

gestio area a i di atorilor de perfor a ţă. 
 

Retehnologizarea/modernizarea echipamentelor de productie astfel încât atingerea 

perfor a țelor dorite și a ivelului servi iilor erute de o su atori să se realizeze cu 

costuri minime pe tru a eștia 

Acțiuni 

operaționale:  

Monitorizarea bilantului energetic; 

 

Redimensionarea echipamentelor de producere a energiei termice la 

cererea actuala; 

 

Identificarea celei mai bune solutii de poducere a energiei termice: 

cogenerare vs cazane; 

 

Realizarea de investitii in echipamente de productie. 

Opti izarea osturilor de  distri uție și fur izare a e ergiei ter i e pri  oder izarea 
infrastructurii de distributie, cu sprijinul Primariei Municipilui Sibiu, in vederea atingerii 

parametrilor sociali ceruti de consumatori 

Acțiuni 

operaționale:  

Monitorizarea pierderilor pe retelele de Apa Calda Menajera; 

 

Asigurarea prompta a interventiilor de remediere a defectiunilor constatate 

la retelele de termoficare;  

 

Intocmirea anuala a programului de reparatii capitale, dotari si investitii la 

retelele termice si transmiterea spre aprobare Primariei Municipiului Sibiu; 

 

Asigurarea din fonduri proprii a reparatiilor capitale la retele, acolo unde 

situatia impune acest lucru si  nu au fost asigurate surse din bugetul local; 

 

Realizarea auditului energetic si a planului de masuri privind eficienta 

energetica. 

 

Asigurarea fluxurilor de numerar pentru activitatile curente 

Acțiuni 

operaționale:  

Reducerea perioadei de incasare a creantelor: 

Analiza lunara a situatiei clientilor pentru identificarea clientilor 

restanti, 

Notificari/somatii pentru clientii restanti>3 luni 

Discutii individuale cu clientii restanti pentru rezolvarea pe cale 

amiabila a situatiei lor, 

Actiuni in instanta; 

Intarirea disciplinei contractuale si financiare; 

 

Analiza actiunilor in instanta deschise pentru clienti restanti si urgentarea 

solutionarii lor. 
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7.3 MODERNIZAREA SI ÎMBUN ĂTĂȚIREA SERVICIILOR  PRESTATE  
Î u ătățirea alității servi iilor reprezi tă o prioritate de pri  ra g pe tru ori e so ietate 
o er ială și i eî țeles și pe tru so ietatea Ur a a S.A. O atentie deosebita va fi acordata 

administrarii eficiente si reponsabile a spatiilor aflate in administrare. Creșterea gradului de 
utilizare a oilor teh ologii î  adrul so ietății și î  relațiile u terții este o dire ție ur ărită u 
ate ție de ătre so ietate u s opul de a asigura o ai u ă orga izare a u ii și de 
efi ie tiza a tivitatea pri  fa ilitarea u ei o u i ări și a u ui s hi  de i for ații ât ai 
rapid și sigur.  

 

MODERNIZAREA SI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PRESTATE  
Acțiuni 

operaționale: 
Inventarierea spatiilor aflate in concesiune din punct de vedere al starii 

tehnice a acestora; 

 

Stabilirea unui program de prioritati pentru amenajarea spatiilor 

degradate; 

 

Idenitificarea spatiilor cu potential mare de risc de accidentare a 

cetatenilor, in vederea informarii Primariei in calitate de proprietar si 

stabilirea unor actiuni comune pentru rezolvarea acestor situatii; 

 

Î u ătățirea și exti derea ijloa elor de ur ărire a lu rărilor și 
serviciilor prestate.  

 

 

 

7.4 PROMOVAREA COMPETENȚEI PROFESIONALE  
 PROMOVAREA COMPETENȚEI PROFESIONALE  

Acțiuni 

operaționale: 
Efectuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregatirea, 

expertiza, o pete țele, respo sa ilitățile și sar i ile existe te; 
 

Î  vederea î u ătățirii o pete țelor IT so ietatea va asigura i struirea 
i ter ă a a gajaților are u deți  u  ivel de u oști țe IT orespu zător  
pentru a putea utiliza în mod eficient programele de calcul, procesare text 

și ijloa ele de o u i are ele tro i ă; 
 

Î  li ita posi ilităților fi a iare se va asigura a esul la i struire pe tru 
fie are a gajat î  fu ție de e esitățile date de pregătirea a estuia și 
specificul a tivității desfășurat de a esta; 
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I ple e tarea si realizarea  a uala a evaluarii perfor a țelor i dividuale 
î  fu ție de o ie tivele și prioritățile so ietății; 
 

Se vor i trodu e raportări periodi e de a tivitate pe tru fie are a gajat, 
periodicitatea ur â d a fi sta ilită î  fu ție de spe ifi ul a tivității; 
 

Motivarea, sti ularea a tivității și respo sa ilizarea a gajaților se va 
realiza pri  feed a k azat pe rapoartele de a tivitate și evaluări;  
 

Derularea unei campanii interne permanente de infor are și i struire a 
tuturor a gajaților u privire la isiu ea și o ie tivele o pa iei, respe tiv 
u privire la rolul fie ărui a gajat î  orga izație, i porta ța resurselor 

u a e î  o ți erea rezultatelor propuse, pre u  și la așteptările 
angajatorului de la a gajații săi; 
 

Implementarea unui sistem de recompense echitabil, bazat pe rezultatele 

o ți ute î  ur a evaluarii i dividuale a perfor a țelor.  
 

 

7.5 ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PRESTĂRII SERVICIULUI PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ,  CANTITATIV ȘI  

CALITATIV ,  ÎN CONDIȚIILE LEGII  SI ALE CONTRACTULUI DE 

DELEGARE .  
 

Urmare a procesului de fuziune prin absorbtie cu Energosib, URBANA a preluat si activitatile 

de producere, distributie si furnizare a apei calde menajere si a agentului termic pentru incalzire, 

asigurand continuitatea prestarii serviciului conform reglementarilor aplicabile. Ponderea veniturilor 

din aceste activitati in total venituri este de 45% .  Ce trala ter i ă situata la pu tul de lu ru di  

Si iu, Str. Miraslau r  ali e tează u ăldură și apă aldă e ajeră u  u ar de aproxi ativ  

de aparta e te si  spatii o er iale di  Si iu, artier Hipodro  Mihai Viteazu, Aleea Birui ței, 

Aleea Buia, Mirăslău . 
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Analiza activitatilor de producere, distributie si furnizare a energiei termice releva 

urmatoarele aspecte:  
 

Producere   Distributie     Furnizare 

 

Asigurarea continuitatii activitatii de producere, distributie si furnizare energie termcia: 

in conditii de siguranta, cu respecatarea paramentrilor contractuali din punct de vedere 

cantitativ si calitativ 

Acțiuni 

operaționale: 

Obtinerea tuturor avizelor, autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii 

(ISCIR);  

 

Obtinerea licentei de furnizare energie termica; 

 

Elaborarea si monitorizarea planului de intretinere si reparatii impreuna cu 

o societate specializata; 

 

Asigurarea de personal calificat/autorizat; 

 

Monitorizarea parametrilor activitatii de energie termica astfel incat sa se 

asigurare furnizarea apei calde menajere si a agentului termic de incalzire 

in parametrii optimi, conform standardelor si contractelor incheiate cu 

beneficiarii societatii; 

 

• 2 unitati de cogenerare ( 475 kWe si  
696 kWt ) – necesita reparatii capitale 

• 3 Cazane (in functiune din anii 2000-
2002), capacitate :2 x 1.7 MWh + 
1x3.4 MWh , cu autorizatie ISCIR 

• instalatie preparare apa calda si agent 
termic pentru incalzire 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte pozitive: 

Expertiza si experienta in domeniul 
cogenerarii 

Licenta producere energie electrica in 
cogenerare 

Echipamente functionale si autorizate 

 

 

 

Aspecte negative: 

Echipamente supradimensionate la 
cererea de energie termica din timpul 
sezonului cald 

 

Echipamentele de cogenerare 
nefunctionale 

 

• Retea distributie incalzire (ATI) 2000 m  

• Retea distributie apa calda menajera 
(ACM) 2000 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte pozitive : 

Reteaua de ATI nu prezinta pierderi de 
volum  

Reabilitarea unui tronson de apa calda( 
10% ) – durata de recuperare a investitiei de 
1,3 ani 

 

 

 

 

Aspecte negative : 

Pierderi considerabile pe retelele de ACM 
50%  

• 750 apartamente (din 1.500 
apartamente initial si 912 apartamente 
in 2010) 

• 14 agenti economici 

• sistem de contorizare individual cu citire 
la distanta 

• contorii sunt proprietatea 
consumatorilor 

• reinnoire licenta furnizare energie 
termica  

 

 Aspecte pozitive: 

Contorizarea individuala = confort termic, 
controlul facturilor la consumator, cost 
rezonabil al energiei termice  

 

Grad crescut de incasare a facturilor 
(posibilitatea sistarii individuala a 
furnizarii energiei termice 
consumatorilor rau platnici ) 

 

 

 

 

Aspecte negative: 

Numar redus de consumatori, consumuri 
reduse-subutilizarea echipamentelor 

Cresterea tarifelor nu e in controlul societatii  
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Campanii de informare si educarea consumatorilor in ceea ce priveste 

gestionarea consumului de energie termica; 

 

Revizuirea contractelor cu consumatorii;  

 

Conectarea la centrala termica a unor institutii publice din aria de operare a 

centralei termice; 

 

Pregatirea unui program de crestere a gradului de recunoastere a companiei 

si actiuni de promovare a sistemului centralizat.  

 

 

 

7.6 BUNA GUVERNANTA CORPORATIVA  

 

Acțiuni 

operaționale: 

Identificarea riscurilor; 

Elaborarea trimestriala a Raportului directorului general privind exe uția 
mandatului, s hi ări se ifi ative i  situația afa erilor și î  aspe te 
exter e are ar putea afe ta perfor a ța î trepri derii; 
Continuarea implementarii controlului intern; 

Urmarirea indeplinirii indicatorilor de performanta asumati.  

  

 

 

8 ANEXA:  INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU 

ADMINSITRATORI SI DIRECTOR GENERAL  

 

Co siliul de Ad i istrație al S.C. Ur a a S.A.  

Liviu Amariei – președi te 

Ovidiu Mircea - membru  

Ana Puchianu – membru 

 

Ovidiu Mircea – Director General   



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA -ICP ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. 

Crt.

Denumire 

obiectiv

Categorie indicator financiar cf 

HG 722/2016
Denumire indicator cf HG 722/2016 Formula de calcul UM

Coeficient 

ponderare

Nivel indicator 

la data 

incheierii 

contractului 

de mandat

Tinta indicator 

planificat pe 

intreaga 

perioada de 

mandat

Tinta indicator 

planificat 

trimestrial

Prevazut

2017

Tinta

2018

Flux de numerar - nu se aplica

1.1 Cost Indicele de crestere a productivitatii muncii W1/W0 RON 0.05 1.02 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

1.2 Pondere cheltuieli cu salariile in total cheltuieli

Cheltuieli cu 

personalul/Total 

cheltuieli*100

% 0.05 24 <40 <40 <40 <40

1.3 Furnizori restanti

Furnizori 

restanti>30 zile de 

la scadenta

RON 0.05 0.00 max. 10 mii max. 10 mii max. 15 mii max. 10 mii

1.4 Datorii restante la bugetul de stat ROn 0.05 0.00 0.00 0.00 0 0

1.5 Rata lichiditatii curente

Active 

Curente/Datorii 

Curente

0.05 2.719 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5

1.6 Investitii Realizarea planului anual de 

investitii din fonduri proprii

Investitii 

realizate/investitii 

planificate % 0.1 18 min. 85 0 min. 75 min. 85

1.7 Profitabilitate
Rata profitului brut din activitatea 

de inchiriere a spatiilor concesionate**

Profit brut/

Cifra de Afaceri
% 0.1 34 min. 8 0 min. 8 min. 8

Venituri- nu se aplica

Politica privind divdendele

II. ICP NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. 

Crt.

Denumire 

obiectiv

Categorie indicator nefinanciar cf 

HG 722/2016
Denumire indicator cf HG 722/2016 Formula de calcul UM

Coeficient 

ponderare

Nivel indicator 

la data 

incheierii 

contractului 

de mandat

Tinta indicator 

planificat pe 

intreaga 

perioada de 

mandat

Tinta indicator 

planificat 

trimestrial

Prevazut

2017

Tinta

2018

2.1
Eficienta 

economica
Investiitii Elaborarea planului anual de investitii 

0.05 Da Da- program de investitii, dotar
Da

Da

7. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din 

planul de administrare

Datorie

Desfasurareacti

vitatii 

economice in 

conditii de 

eficenta 

economica



2.2
Orientarea 

catre client
Satisfactia clientilor

Monitorizarea reclamatiilor privind calitatea 

energiei termice furnizate 

nr reclamatii

/nr. total 

consumatori

% 0.1 Nu 0 0 <=20% <=15%

2.3

Imbunatatirea 

si 

modernizarea 

serviciilor 

prestate

Productivitatea activelor Gradul de ocupare a spatiilor *

nr. spatii 

inchiriate/nr total 

spatii inchiriate

% 0.1 0.52 0 0 min. 50% min. 50%

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

Nr. 

Crt.

Denumire 

obiectiv

Categorie indicator guvernanta 

corporativa cf HG 722/2016
Denumire indicator cf HG 722/2016 Formula de calcul UM

Coeficient 

ponderare

Nivel indicator 

la data 

incheierii 

contractului 

de mandat

Tinta indicator 

planificat pe 

intreaga 

perioada de 

mandat

Tinta indicator 

planificat 

trimestrial

Prevazut

2017

Tinta

2018

3.1 Monitorizare politici transparenta

Elaborarea si Monitorizarea politicilor de 

transparenta si comunicare conform OUG 109/2011 stabilirea politicilor 

de transparenta si 

comunicare;

publicarea pe site a 

documentelor 

privind guvernanta 

corporativa cf OUG 

109

% 0.10

Partial 

implementat

Da- 

implementare

a si

 monitorizarea 

politicilor de 

transparenta 

si comunicare

Da - 

implementare

Da- 

implementare

si monitorizare

3.2
Monitorizarea conducerii

Monitorizarea si evaluarea performantelor 

conducerii executive 

Raport evaluare 

annual
0.20 Nu Da Da Da

Modul de stabilire a componentei varibile:

Pe tru realizarea ICP> =90% se va a orda o po e ta varia ila a re u eraţiei la ivelul a trei i de izatii rute lu are. 
Pe tru realizarea 70% <= ICP > 90% se va a orda o po e ta varia ila a re u eraţiei la ivelul a  doua  i de izatii rute lu are. 
Pe tru realizarea50% <= ICP > 70% se va a orda o po e ta varia ila a re u eraţiei la ivelul u ei ide izatii rute lu are.

Total 1.00

Buna 

guvernanta 

corporativa



SC URBANA SA SIBIU

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA -ICP DIRECTOR

I. ICP FINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Nr. 

Crt.

Denumire 

obiectiv

Categorie indicator 

financiar cf HG 722/2016
Denumire indicator cf HG 722/2016 Formula de calcul UM

Coeficient 

ponderare

Nivel indicator la 

data incheierii 

contractului de 

mandat

Tinta indicator 

planificat pe 

intreaga perioada 

de mandat

Tinta indicator 

planificat 

trimestrial

Prevazut

2017

Tinta

2018

1.1 Viteza de rotatie a debitelor -clienti 
=Sold mediu Clienti/Cifra de 

Afaceri
zile 0.05 110 <100 100 100 <100

1.2 Clienti restanti 
Clienti restanti mai vechi de 

30 zile de la scadenta
RON 0.05 67.00 80 mii 100 mii max. 100 mii max. 80 mii

1.3 Indicele de crestere a productivitatii muncii W1/W0 RON 0.05 1.02 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

1.4 Pondere cheltuieli cu personalul in total cheltuieli
Cheltuieli cu personalul/Total 

cheltuieli*100
% 0.05 24 <40 <40 <40 <40

1.5 Furnizori restanti
Furnizori restanti mai vechi de 

30 zile de la scadenta
RON 0.05 0.00 max. 10 mii max. 10 mii max. 15 mii max. 10 mii

1.6 Datorii restante la bugetul de stat RON 0.05 0.00 0.00 0.00 0 0

1.7 Rata lichiditatii curente
Active Curente/Datorii 

Curente
0.10 2.72 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5

1.8 Investitii

Realizarea planului anual de investitii din fonduri proprii

Investitii realizate/investitii 

planificate %

0.05 18 min. 85

min. 75 min. 85

1.9 Profitabilitate
Rata profitului brut din activitatea 

de inchiriere a spatiilor concesionate**

Profit brut/

Cifra de Afaceri
% 0.10 34 min. 8 min. 8 min. 8

1.10 Venituri Cheltuieli la 1000 lei venituri
Cheltuieli totale/Venituri 

totale* 1000
%

0.10 996.00 max. 990

max. 995 max. 990

II. ICP NEFINANCIARI DIRECTOR GENERAL

Desfasurareac

tivitatii 

economice in 

conditii de 

eficenta 

economica

Flux numerar

Cost

Datorie

Politica privind dividendele- nu se aplica



Nr. 

Crt.

Denumire 

obiectiv

Categorie indicator 

nefinanciar cf HG 

722/2016

Denumire indicator cf HG 722/2016 Formula de calcul UM
Coeficient 

ponderare

Nivel indicator la 

data incheierii 

contractului de 

mandat

Tinta indicator 

planificat pe 

intreaga perioada 

de mandat

Tinta indicator 

planificat 

trimestrial

Prevazut

2017

Tinta

2018

2.1

Asigurarea 

continuitatii 

activitatii

Calitatea serviciului 
Obtinerea si respectarea conditiilor asociate licentei pentru 

activitatea de distributie si furnizare energie termica
0.05 Nu Da

Da - obtinerea 

licentei

Da- respectarea 

condtiilor 

asociate licentei

2.2
Orientarea 

catre client
Satisfactia clientilor Reclamatii privind calitatea energiei termice furnizate 

nr reclamatii

/nr. total consumatori
% 0.05 Nu <=20% <=15%

2.3

Imbunatatirea 

si 

modernizarea 

serviciilor 

prestate

Productivitatea activelor Gradul de ocupare a spatiilor *
nr. spatii inchiriate/nr total 

spatii inchiriate
% 0.10 0.52 min. 50% min. 50%

Numar spatii inchiriate /(Total spatii aflate in concesie/administrare din care se exclud cele notificate si cele cu stare tehnica necorespunzatoare)

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA DIRECTOR GENERAL

Nr. 

Crt.

Denumire 

obiectiv

Categorie indicator 

guvernanta corporativa cf 

HG 722/2016

Denumire indicator cf HG 722/2016 Formula de calcul UM
Coeficient 

ponderare

Nivel indicator la 

data incheierii 

contractului de 

mandat

Tinta indicator 

planificat pe 

intreaga perioada 

de mandat

Tinta indicator 

planificat 

trimestrial

Prevazut

2017

Tinta

2018

3

Buna 

guvernanta 

corporativa

Revizuirea, evaluarea si 

raportarea performantei 

directorului

Elaborarea si raportarea trimestriala a 

Raportului privind executia mandatului directorului general
0.15 Da Da Da

Modul de stabilire a componentei varibile:

Total 

Pe tru realizarea ICP> =90% se va a orda o po e ta varia ila a re u eraţiei la ivelul a trei i de izatii rute lu are. 
Pe tru realizarea 70% <= ICP > 90% se va a orda o po e ta varia ila a re u eraţiei la ivelul a  doua  i de izatii rute lu are. 
Pe tru realizarea50% <= ICP > 70% se va a orda o po e ta varia ila a re u eraţiei la ivelul u ei ide izatii rute lu are.

1.00


