
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

Punct suplimentar
pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare

din 16.05.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Planului de administrare şi a indicatorilor cheie de 

performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de Administraţie al 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:
Expunerea de m otive n r.411169 /C P/15.05.2019 a Prim arului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 411163/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -
Com partim entul G uvem anţă Corporativă;
A dresa n r.4 1 1164/15.05.2019 a Serviciului Control Intern -  Com partim ent

Guvernantă Corporativă;
A ’

In conformitate cu prevederile:
- Art. 25, 26, 27 din N orm ele m etodologice pentru stabilirea indicatorilor de 

perform anţă financiari şi nefm anciari şi a com ponentei variabile a remuneraţiei 
m em brilor consiliului de adm inistraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a 
directorilor, respectiv a m em brilor directoratului, aprobate prin  HG nr. 722/2016;

- Art. 30 şi 37 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare;

- Art. 191 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu m odificările şi 
com pletările ulterioare;

- HCGM B nr. 204/29.11.2012 privind îm puternicirea C onsiliului Local al Sectorului 3, 
de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi com erciale având ca obiect de 
activitate adm inistrarea clădirilor pe bază de contract sau com ision;

- H CLS 3 nr. 202/28.03.2019 privind stabilirea rem uneraţiei lunare a preşedintelui şi a 
indem nizaţiei m em brilor Consiliului de A dm inistraţie al societăţii A dm inistrare 
A ctive Sector 3 SRL;

- HCLS 3 nr. 602/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de perform anţă financiari 
şi nefinanciari pentru societatea A dm inistrare Active Sector 3 SRL;

- HCLS 3 nr. 347 din 07.08.2018 privind acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de A dm inistraţie al societăţii A dm inistrare A ctive Sector 3 SRL privind



achiziţionarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estim ată de 5.000.000 (cinci
m ilioane) euro + TVA;

- HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 privind m odificarea A ctului Constitutiv al societăţii
A dm inistrare A ctive Sector 3 SRL;
în  tem eiul prevederilor a r t  45 alin. (1) şi art. 81 alin.(4) din Legea adm inistraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.LSe aprobă actualizarea Planului de adm inistrare pentru societatea Adm inistrare 
Active Sector 3 SRL, conform  Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A r t2 .S e  aprobă indicatorii cheie de perform anţă financiari şi nefinanciari pentru 
societatea Adm inistrare Active Sector 3 SRL, conform  A nexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre,

A r t3 .S e  aprobă com ponenta variabilă a indem nizaţiei tuturor m em brilor 
C onsiliului de A dm inistraţie ai societăţii Adm inistrare A ctive Sector 3 SRL în procent de 
10% din profitul net stabilit conform  situaţiilor anuale după cum  urmează:

a) 5% pentru m em brii Consiliului de A dm inistraţie, respectiv  0.83% pt flecare poziţie;
b) 5% pentru preşedintele Consiliului de A dm inistraţie;

A rt.4 .M onitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor cheie de perform anţă 
financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Control Intern -  C om partim ent 
G uvernantă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Prim arului Sectorului 3.

A rt.5 ,S e îm puterniceşte Prim arul Sectorului 3 să semneze actele adiţionale la 
contractele de m andat ale m em brilor Consiliului de A dm inistraţie al societăţii A dm inistrare 
A ctive Sector 3 SRL.

A rt.6 .P rim am l Sectorului 3, prin Serviciul C ontrol Intern -  Com partim ent 
G uvernantă Corporativă, şi societatea A dm inistrare A ctive Sector 3 SRL, vor duce Ia 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂf 5
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CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
ia proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării planbtuftfcad^  

indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de Administraţie
al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
281/07.12.2012 înfiinţarea societăţii Locuinţe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată 
ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acţionar majoritar Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti şi al cărei obiect principal de activitate în prezent, conform prevederilor 
actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru construcţii-cod CAEN 2361.

Prin Hotărârea nr. 602/27.11.2017 Consiliul Local ai Sectorului 3 a aprobat indicatorii 
cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 
SRL.

In cursul celui de-a! doilea semestru al anului 2018, Consiliul local al Sectorului 3 a aprobat 
prin Hotărârea nr. 517/30.10.2018 vânzarea unor imobile, clădiri şi terenuri, aflate în patrimoniul 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL către societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, iar prin 
Hotărârea nr. 518/30.10.2018 vânzarea unor imobile, proprietatea societăţii Administrare 
Active Sector 3 SRL, societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL.

Totodată, în conformitate cu HCLS3 nr. 476/11.10.2018, societatea a procedat la 
achiziţionarea fabricii de betoane şî prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea 
activităţii productive în acelaşi sector, a fost preluată, prin închiriere, staţia de mixturi asfaltice 
BENNINGHOVEN BA 4000, staţia de bitum modificat BENNINGHOVEN şi instalaţia de preparare 
emulsie bituminoasa MASSENZA. Astfel, societatea Administrare Active Sector 3 SRL exploatează 
staţiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat şi hala de 
prefabricate. In prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din 
acest motiv şi având în vedere complexitatea acestor activităţi, societatea işi concentrează în 
această direcţie majoritatea resurselor operative.

Prin noul plan de administrare propus se reiterează scopul, respectiv caracterul 
comercial al societăţii, misiunea, strategia şi principiile directoare de administrare, se 
reanalizează obiectivele prin prisma realităţii actuale în care se derulează activitatea societăţii şî 
în baza acestuia se pot restabili indicatori cheie de performanţă şi ţinte corespunzătoare pentru 
atingerea unor criterii şi standarde de performanţe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru 
echipa de administrare şi management a societăţii. Având în vedere că îndicatorii-cheie de 
performanţă sunt în strânsă legătură cu planul de administrare, şi ţinând seama de faptul că

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justitîcat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,

printr-o cerere scrisă, sem nată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://www.pHm5rie3.ro
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aceştia pot fi modificaţi în anumite situaţii expres prevăzute de lege, printre care şi datorită unor 
"cauze neimputabile administratorilor şi care nu afectează realizarea obiectivelor şi a ţintelor 
stabilite pentru întregul mandat", se impune şi modificarea acestora*

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de adresa nr. 3950/10.05.2019 a 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată cu nr. 405422/C/10.05.2019 precum şi de 
raportul de specialitate nr. 411163/15.05.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment 
Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării 
Consiliului Local ai Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIŢĂ
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www.primarte3.r0

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

E-MAIL guvemantacorporaiiva@sprimane3.ro 
Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Nr. 411163/15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea actualizării Planului de 
administrare şi a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari 

pentru Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul 

în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. 

Corbuleanu Florentin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Având în vedere:

- Adresa nr. 3950 din 10.05.2019 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată 

la Cabinet Primar cu nr. 405422 din 10.05.2019 prin care solicită aprobarea actualizării 

planului de administrare şi a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari 

pentru Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL nr.

31 din 24.04.2019 care aprobă actualizarea Planului de administrare al Consiliului de 

Administraţie pentru perioada 2019 - 2021

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL nr.

32 din 24.04.2019 care aprobă indicatorii cheie de performanţă şi procentul componentei 

variabile a remuneraţiei Consiliului de Administraţie

- Planul de administrare elaborat de consiliul de administraţie al societăţii Administrare 

Active Sector 3 SRL pe perioada anilor 2019 ~ 2021

- HCLS 3 nr. 202 din 28.03.2019 prin care se stabileşte remuneraţia lunară a preşedintelui şi 

indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarte3.r0
mailto:guvemantacorporaiiva@sprimane3.ro
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în conformitate cu prevederile:

- art. 191 alin. 1 din Legea Societăţilor nr.31/1990: "Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea 

generală”.

- Art. 25 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari 

şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de 

administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor 

directoratului din 28,09.2016 -

(1) La stabilirea remuneraţiei variabile se au în vedere responsabilităţile administratorilor 

neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de 

guvernare, de reprezentare a intereselor acţionarilor, de comunicare cu acţionarii şi de 

supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare 

parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilităţile specifice activităţilor de 

guvernantă corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi a componentei variabile, 

ponderile 1CP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului 

de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaţionali;

5-25% ICP orientaţi către servicii publice;

50-75% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvemanţă corporativă,

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părţile 

implicate, în baza particularităţilor întreprinderii publice şi ale sectorului economic în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea.

-Art. 26 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari 

şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de 

administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor 

directoratului din 28.09.2016 —

(1) La stabilirea remuneraţiei variabile se au în vedere responsabilităţile administratorilor 

executivi privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale şi 

managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor 

financiare, fizice şi umane, stabilirea unor procese operaţionale eficiente şi eficace şi raportarea 

cu privire la progresul înregistrat în toate domeniile. Mare parte din componenta variabilă



SECTORULUI
B U C U  R E S T !

PRIMĂRIA S E R V IC IU L  C O N T R O L  IN TER N
C O M P A R TIM EN T G U V E R N A N TĂ  C O RPO RA TIV Ă

trebuie să rezulte din responsabilităţile privind activităţile operaţionale, financiare şi 

nefînanciare.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi a componentei variabile, 

ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului 

de mai jos:

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaţionali;

5-25% ICP orientaţi către servicii publice;

10-25% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvemanţă corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părţile 

implicate, în baza particularităţilor întreprinderii publice şi ale sectorului economic în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea.

-Art. 27 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi 

nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie 

sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului 

din 28,09.2016

- Indicatorii-cheie de performanţă, ţintele şi gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificaţi, după 

caz, în următoarele situaţii:

a) forţa majoră;

b) nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de 

mandat;

c) alte cauze neimputabile administratorilor şi care nu afectează realizarea obiectivelor şi a 

ţintelor stabilite pentru întregul mandat.

-Art, 30 din OUG 109/2011 alin. (3) în termen de 5 zile de la aprobarea planului de 

administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau de supraveghere, se 

convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de 

performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

-Art. 30 din OUG 109/2011 alin. (4) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi 

nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări se face în 

termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la 

expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată 

cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate.

3
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-Art. 37. din OUG nr. 109/2011 privind guveraanţa corporativă a întreprinderilor publice

(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului 

de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele 

prevăzute la alin. (2) şi (4),

(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. 

Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial 

mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasifîcaţiei activităţilor din economia 

naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă 

se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi 

aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii 

executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc 

inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună 

guvemanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi 

maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.

(3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media 

pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasifîcaţiei 

activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior 

numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de 

performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, 

diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea 

metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai 

consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor 

cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă 

financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de 

mandat.

(5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a 

fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului 

de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu
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îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, 

obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat.

Scrisoarea de aşteptări descrie direcţiile de dezvoltare, de investiţie pe care societatea 

este abilitată de către autoritatea publică tutelară -Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin 

Consiliul Local al Sectorului 3 -  să desfăşoare activităţi aducătoare de profit şi de dezvoltare 

socială.

în planul de administrare al societăţii aceasta stabileşte remuneraţia variabilă pentru 

Consiliul de Administraţie la total 10% din profitul net stabilit conform situaţiilor anuale, după 

cum urmează:

- în procent de 5% pentru membrii Consiliului de Administraţie, respectiv câte 0,83% 

pentru fiecare membru în parte

- 5% pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 

12 indemnizaţii fixe lunare, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 2 din OUG 109/2011.

Astfel, prin HCLS 3 nr, 602 din 27.11.2017 s-au aprobat indicatorii cheie de 

performanţa financiari şi nefmanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL şi 

prin HCLS 3 nr. 347 din 07.08.2018 Adunarea Generală a Asociaţilor (Consiliul Local Sector 

3) a hotărât achiziţionarea unei fabrici de prefabricate din beton, iar ulterior, AGA a stabilit 

prin HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 schimbarea obiectului principal de activitate al societăţii în 

CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentm construcţii.

Ca urmare a acestor hotărâri adoptate de AGA, înţelegem că societatea Administrare 

Active Sector 3 SRL solicită modificarea indicatorilor cheie de performanţă financiari şi 

nefinanciari din cauze neimputabile administratorilor şi care nu afectează realizarea 

obiectivelor şi a ţintelor stabilite pentru întregul mandat ( art. 27 lit. c din Normele metodologice 

pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei 

variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz„ de 

supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016)

în plus, recomandăm adoptarea unor seturi de indicatori cheie de performanţă financiari 

şi nefinanciari distincţi şi diferiţi pentm administratorii neexecutivi faţă de administratorii 

executivi. Avem în vedere situaţia preşedintelui Consiliului de Administraţie care reprezintă 

legal societatea, semnează documentele, ia deciziile executive, este direct implicat în activitatea

5
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societăţii, pe de-o parte, şi administratorii care participă doar la şedinţele de Consiliu de 

Administraţie, pe de altă parte.

în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui 

consiliului de administraţie, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii 

şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de 

administrare. Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi 

pe baza planului de administrare şi a scrisorii de aşteptări se va face în termen de 45 de zile de 

la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre 

având ca obiect aprobarea actualizării Planului de administrare şi a indicatorilor cheie de 

performanţă pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

ŞefS tern,

Compartiment
Guvemanţă Corporativă

Silviu Hondola

6
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ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Cniciurei 39-45, ei, i,  sector 3. DuCursşu 

Telefon: -̂40 374 471 139 
E-maîi: oftice@aciive5ector3.ro 

www,actîves3,ro

Către Consiliul Local al Sectorului 3 
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Sediul

Referitor

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
v, f t â l

Data

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect 
aprobarea actualizării planului de administrare si a indicatorilor cheie de 
performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administraţie al 
societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. 
Corbuleanu Florentin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar 
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, inaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea actualizării 
planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru 
Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înfiinţarea societăţii comerciale 
Locuinţe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active 
Sector 3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile 
sub forma unei societăţi cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform 
prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcţii, cod 
CAEN2361.

Conform OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă Adunării 

generale a asociaţilor Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012
IBAN R035UGBI0000022Q22893RON GARANŢI BANK
Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, Bucureşti
Sediul secundar şi de corespondenţă: str. Chiciurei 39-4S, et. 1, sector 3, Bucureşti
Capital social subscris: 98,020.000 lei

SREN 9001:2015 
A  M g  SREN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 din 03.03,20X9

mailto:oftice@aciive5ector3.ro
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mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de 

mandat.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, se încadrează în prevederile OUG 

nr. 109/2011, fiind o societate comercială cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale.

Având in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 602 din 27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor 

de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

- Secţiunea a 5-a din Metodologia de revizuire a componentei variabile a remuneraţiei 

administratorilor neexecutivi si administratorilor executivi, art.7 Indicatorii-cheie de performanta, 

tintele si gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificaţi, după caz, in următoarele situaţii: „c) alte 

clauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a ţintelor 

stabilite pentru întregul mandat. 1'

- faptul că planul de administrare propus spre aprobare reflectă noua strategie de dezvoltare a 

societăţii şi este menit să asigure instrumentul necesar realizării misiunii entităţii şi obiectivelor 

acesteia, precum şi corecta evaluare a activităţii consiliului de administraţie, conform unor indicatori 

şi ţinte corespunzătoare.

- Schimbarea direcţiei principale de evoluţie a societăţii este determinată de Hotărârile AGA 

şi autorităţii tutelare privind schimbarea obiectului principal de activitate, respectiv HCLS 3 nr. 

159/26.02.2019 şi, astfel, canalizarea resurselor şi eforturilor societăţii spre realizarea acestuia: 

CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii.

- Vanzarea Halei Laminorul care reprezenta obiectivul principal al planului de administrare 

aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 602 din 27.11.2017.

- Achiziţionarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, in conformitate cu HCLS 3 nr.
f \ iQJ 

aC 
ro  cl

476 din data de 1U 0.2018.
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- Prin noul plan de administrare propus se reiterează scopul, respectiv caracterul comercial 

al societăţii, misiunea, strategia şi principiile directoare de administrare, se reanalizează 

obiectivele prin prisma realităţii actuale în care se derulează activitatea societăţii şi în baza 

acestuia se pot restabili indicatori cheie de performanţă şi ţinte corespunzătoare pentru atingerea 

unor criterii şi standarde de performanţe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru echipa de 

administrare şi management a societăţii.

Conform art. 22. din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă 

financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de 

administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor 

directoratului din 28.09.2016, principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a 

administratorilor sunt următoarele:

a) atragerea, păstrarea şi motivarea celor mai buni administratori;

b) asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice şi a activităţii 

acesteia şi generarea unei valori pe termen lung;

c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d) păstrarea competitivităţii în piaţa de remunerare;

e) alinierea remuneraţiei cu recomandările privind buna guvemanţă;

f) promovarea transparenţei privind remunerarea şi criteriile de stabilire a acesteia;

g) păstrarea unui echilibru just între indemnizaţia fixă şi componenta variabilă a remuneraţiei.

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de aşteptări si prezentul plan de 

administrare, considerăm oportună stabilirea remuneraţiei variabile, pentru întreaga conducere, 

respectiv Consiliul de Administraţie, la total 10% din Profitul net stabilit conform situaţiilor anuale, 

după cum urmează:

- 5% pentru membrii CA, respectiv cate 0,83% pentru fiecare poziţie;

- 5% pentru Preşedintele CA;

La prezenta solicitare anexam:

- Planul de administrare pentru perioada 2019-2021. OO
DO

- Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari. <2Î
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Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local 
Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe 
actualizării planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefmanciari 
pentru Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu deosebita consideraţie,

Corbuieanu Florentin 

Preşedinte Consiliu de Administraţie

CUQOruCl



A D M IN ISTR A RE A CTIV E SEC TO R  3

Hotararea Consiliului de Administraţie nr. 32/24.04,2019

Consiliul de Administraţie a! societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 
S.R.L., întrunit în cvorum, în şedinţa din data 24.04.2019, în conformitate cu 
prevederile Art. 14.1 fit a, 14.2 Ut.a, 14.3 fit a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE 
ACTIVE SECTOR.3 S .R .L :  „ Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori e 
necesar; ia sediul societăţii sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie 
este necesar să se întrunească cel puţin o dată pe lună la sediul societăţii sau ori de 
câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administraţie se face la convocarea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau la cererea Adunării Generale. Pentru 
valabilitatea deciziilor consiliului de Administraţie este necesara prezenta a cel puţin 
patru membri ai Consiliului de Administraţie, valabilitatea fiind condiţionată de prezenta 
preşedintelui Consiliului de Administraţie\ 33

Hotărăşte:

ART.1 -  Aproba indicatorii cheie de performanta si procentul 
componentei variabile a remuneraţiei Consiliului de Administraţie.

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa din^4c64?2019.

Corbuleanu Florentin -  Preşedinte C./G /

Mateescu Anca -  Membru C.A.

Dohot lonut -Membru C.A.

Dinu liviu -  Membru

Recoseanu Ileana -  Membru C.A. \7/

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.

Gheorghe Ana-Maria -  Membru C.A. ,

Se'
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Hotararea Consiliului de Administraţie nr. 31/24.04.2019

Consiliul de Administraţie al societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 
S.R.L, întrunit în cvorum, în şedinţa din data 24.04.2019, în conformitate cu 
prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 Hta,14.3 lita din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE 
ACTIVE SECTOR.3 S .R .L :  „ Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori e 
necesar, la sediu! societăţii sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie 
este necesar să se  întrunească ce! puţin o dată pe lună la sediul societăţii sau ori de 
câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administraţie se face la convocarea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau la cererea Adunării Generale. Pentru 
valabilitatea deciziilor consiliului de Administraţie este necesara prezenta a cel puţin 
patru membri ai Consiliului de Administraţie, valabilitatea fiind condiţionată de prezenta 
preşedintelui Consiliului de Administraţie ”

ART.1 -  Aproba actualizarea Pianului de administrare al Consiliului de 
Administraţie pentru perioada 2019-2021.

Hotărăşte:

Gheorghe Ana-Maria -  Membru C.A. ^

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.

:Ui
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ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Chiciures 39-45, et. 1, sector 3, Bucureşti 

Telefon: +40 374 471 189 
E-maîi: office@activesector3.ro 

www.actives3.ro
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PLAN DE ADMINISTRARE

SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

ELABORAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

2019-2021

CORBULEANU FLORENTIN -  PRESEDE 

RECOSEANU ILEANA -  MEMBRU

fTE

4

DINU LIVIU DANIEL -  MEMBRU"

GHEORGHE ANA- MARIA -  MEMBRU

MATEESCU ANCA -  MEMBRU 

DOHOT ION -  MEMBRU

MIHALCESCU CĂTĂLINĂ -  MEMBRU e

C.U.i. 31012790, R.C. J4G/14752/2012
!8AN RO35UGBI00QQ022G22893RON GARANT! BANK
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Certificat rtr Q93C400582 (firs 08.03.2019

Sediu! social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, Bucureşti
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CAPITOLUL L INTRODUCERE

X.l. Noţiuni introductive

Pianul de administrare pentru perioada 2019-2021 este conceput ca un instrument care să 

susţină dezvoltarea societăţii în concordanţă atât cu obiectivele strategice pe care şi le-a stabilit cât 

şi cu dorinţele autorităţii tutelare şi asociaţilor în general. Planul de administrare se bazează pe 

dobândirea unei imagini de ansamblu asupra afacerii şi asupra mediului în care organizaţia 

îşi desfăşoară activitatea, care să permită stabilirea unor obiective realiste pentru următorii 
doi ani.

Viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administraţie asupra perspectivelor 

societăţii pentru următorii ani este determinată de orientarea strategică a societăţii 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, în ceea ce priveşte obiectivele generale stabilte 

prin scrisoarea de aşteptări aprobată prin HCLS3 nr. 396/05.09.2017, respectiv:

1) Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate;
2) Transparenţa, eficienţa şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate;
3) Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

Planul de administrare devine astfel o importantă pârghie de garantare a obiectivităţi!, a 

profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale în vederea protecţiei drepturilor 

asociaţilor şi a transparenţei accentuate faţă de public/cetaţeni.

Acesta înglobează principiile directoare ale societăţii, obiectivele fundamentale, precum şl 

indicatorii de performanţă de atins. în ceea ce priveşte administrarea societăţii în perioada de 

mandat a Consiliului de Administraţie, priorităţile vizate sunt: asigurarea principiilor directoare şi 

a elementelor de control care operează împreună pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice £

în lumina obiectivelor pe care Adunarea Generală a Asociaţilor şi le-a propus.
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Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 

privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 

883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă Adunării 

generale a asociaţilor Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata 

mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de 

mandat.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, se încadrează în prevederile 

OUG nr. 109/2011, fiind o societate comercială cu răspundere limitată, constituită în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale.

Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor şi principiilor guvemanţei 

corporative, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, în scopul de a 

optimiza procesele şi relaţiile manageriale, precum şi pe cele de administrare, constituite la nivelul 

societăţii prin asigurarea unei transparenţe sporite a selecţiei organismelor de administraţie şi a celor 

de management, prin creşterea responsabilităţii manageriale, precum şi prin crearea unor 

mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor societăţii, în conformitate cu 

reglementările OUG nr. 109/2011.

Menţionăm faptul că prezentul plan de administrare reflectă noua strategie de dezvoltare a 

societăţii şi este menit să asigure instrumentul necesar realizării misiunii entităţii şi obiectivelor 

acesteia, precum şi corecta evaluare a activităţii consiliului de administraţie, conform unor 

indicatori şi ţinte corespunzătoare.

Schimbarea direcţiei principale de evoluţie a societăţii este determinată de Hotărârile AGA 

şi autorităţii tutelare privind schimbarea obiectului principal de activitate, respectiv HCLS 3 nr, 

159/26.02.2019 şi, astfel, canalizarea resurselor şi eforturilor societăţii spre realizarea acestuia: 

CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii. ^
CD
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Astfel, având în vedere prezentul plan de administrare, propunem modificarea ÎCP, întrucât 

considerăm că schimbările recomandate ale indicatorilor de performanţă folosiţi ca bază pentru 

stabilirea componentei variabile a remuneraţiei administratorilor ar îmbunătăţi eficacitatea şi 

eficienţa întreprinderii.

1.2. Cadrul legal

Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu prevederile:

□ Legii societăţilor comerciale nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;

□ Legii nr.l 11/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/30.11.2011, 

privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice;

□ Actului constitutiv al societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L;

□ Regulamentului de organizare şi funcţionare ai societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 

3 S.R.L.;

□ Regulamentului intern al societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.;

D Hotărârii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 

nr. 109/2011, privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice;

rHm
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CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

2,1. Organizare, funcţionare şi domeniul de activitate

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică 

română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, 

reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de 

Administraţie.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care 

este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, modificată şi completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului 

Bucureşti prin Consiliul Local şi SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat 

minoritar.

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul 

împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin Hotărârea nr. 

204/2012, conform dispoziţiilor art. 81 alin.2 lit. f  şi lit. h din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, a hotărât înfiinţarea unei societăţi comerciale care să asigure o mai buna 

gospodărire a bunurilor imobile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 
Bucureşti, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliul Local al 
Sectorului 3 Bucureşti, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăţi comerciale, 
respectiv societatea Locuinţe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 

Bucureşti,.

Ulterior, conform rezoluţiei nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al 

Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, S.
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denumirea societăţii cu răspundere limitată s-a schimbat în ADMINISTRARE ACTIVE 

SECTOR 3 SRL.

Capitalul social total subscris şi vărsat al societăţii este în valoare de 98.020.000 lei, aport 

în numerar. Este divizat în 98.020 părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, vărsat în 

numerar după cum urmează: 98.010.000 lei corespunzător unui nr. de 98.010 părţi sociale 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 şi 10.000 de lei 

corespunzător a 10 părţi sociale societăţii SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.RX. In 

prezent, conform Hotărârii de Consiliu Local al Sectorului 3 nr. 151 din 26.02.2019 s-a aprobat 

majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 40.000.000 lei. Acest aspect este relevant pentru 

strategia de dezvoltare a societăţii de acum înainte.

Domeniul principal de activitate al societăţii este Fabricarea articolelor din beton, ciment 
şi ipsos™ cod CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton 

pentru construcţii -  cod CAEN 2361.

Obiecte de activitate secundare:

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte 

materiale vegetale împletite 

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 

1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă Pa
ge
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2352 - Fabricarea varului şi ipsosului

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363 ~ Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 

2391 - Fabricarea de produse abrazive

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producţia de profile obţinute la rece

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor

2562 - Operaţiuni de mecanică generală

2571 - Fabricarea produselor de tăiat

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie

2573 - Fabricarea uneltelor

2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 - Repararea maşinilor
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3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

3811- Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321 - Lucrări de instalaţii electrice

4322 ~ Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4939 ~ Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare 

5210 - Depozitări
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5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5224 - Manipulări

5229 - Alte activităţi anexe transporturilor

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7111 - Activităţi de arhitectură

7112- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice

7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibil

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122 - Activităţi specializate de curăţenie 

8129 - Alte activităţi de curăţenie

8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002 - Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9311 - Activităţi ale bazelor sportive

9313 - Activităţi ale centrelor de fitness

9319 - Alte activităţi sportive

9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.
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Organul de decizie al societăţii comerciale este Adunarea Generală a Asociaţilor, şi ia decizii 

atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi asupra politicilor sale economice şi comerciale.

Adunarea Generală a Asociaţilor are în principal următoarele atribuţii:

• Numeşte, revocă şi descarcă de gestiune administratorii şi acordă putere de reprezentare 

oricărui reprezentant;

• Hotărăşte majorarea sau micşorarea capitalului social;

• Hotărăşte modificarea actului constitutiv;

•  Examinează, aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după 

ascultarea raportului administratorilor;

•  Aprobă programul de activitate şi bugetul societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările);

•  Alege administratorii şi cenzorii şi le stabileşte remuneraţia;

• Se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;

•  Aprobă asocierea sau participarea societăţii în alte societăţi, cu parteneri români, sau străini

•  Aprobă politica economică şi comercială a societăţii, inclusiv tarifele de pornire a licitaţiilor, 

precum şi cele fixe în cazul atribuirii directe prin repartiţie;.

•  Ia hotărâri cu privire la crearea şi desfiinţarea filialelor, reprezentantelor, agenţiilor, 

punctelor de lucru, daca aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetului Societăţii;

• Ia hotărâri în ceea ce priveşte împrumuturile bancare şi acordarea de garanţii;

• Hotărăşte cu privire la investiţiile importante ale societăţii care depăşesc 100.000 EURO 

exclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, dacă 

astfel de investiţii nu au fot prevăzute în prealabil în buget;

• Hotărăşte în orice altă problemă importantă a societăţii;

Misiunea autorităţii tutelare, asumată prin scrisoarea de aşteptări, este aceea de a oferi 

servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetăţenilor Sectorului 3, în condiţii de eficienţă, 

eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea 

economică a comunităţii de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiţii pentru asigurarea 

infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică.
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2.3. Atribuţiile CA

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, actul constitutiv şi scrisoarea de aşteptări, 

administrarea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie, format din 7 membri, 

condus de un preşedinte, care va coordona activitatea de administrare a societăţii, mandatul conferit 

membrilor consiliului de administraţie fiind de 4 ani.

Membrii Consiliului de administraţie işi vor exercita mandatul cu loialitate în interesul 

societăţii, neputând primi fără autorizarea adunării asociaţilor mandatul de administrator în alte 

societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate.

Consiliul de administraţie, prin preşedinte, este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc 

gestiunea şi buna funcţionare a societăţii, care nu sunt de competenţa adunării generale a asociaţilor.

Scrisoarea de aşteptări statuează următoarele atribuţii principale ale CA:
a) Consiliul de administraţie adoptă, în temen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, 

care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a 

societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data 

de 31 mai anului în curs.

b) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie 

elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea 

realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

c) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, 

numindu-1 pe unul dintre ei director general.

d) Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat;

e) Aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei funcţionări 

a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării 

societăţii;

f) Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvemanţă corporativă a 

Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii;

g) Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
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h) Supune, în fiecare an, spre aprobarea adunării generale a asociaţilor, în termen de cel mult 

3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi 

proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul 

financiar următor;

i) Mută sediul social şi înfiinţează / desfiinţează filiale şi sedii secundare ~ sucursale, 

reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

j) Aprobă operaţiunile juridice care depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv 

T.V.A., valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară 

în mod succesiv;

k) CA convoacă adunarea generală a asociaţilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă 

aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din 

valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a 

întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, 

cu angajaţii, cu asociaţii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. 

Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul 

sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

l) CA elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de 

data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina 

de internet a întreprinderii publice,

m) CA în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să 

transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori 

se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea 

întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor,

n) Informează asociaţii în cadrul AGA asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă 

întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau 

într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (

una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menţionându-se, într-un capitol special, în rapoarte
* £2semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. In rapoarte se ^  

precizează următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura ^
ra
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actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, 

garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi 

semnificative în legătură cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menţiona şi orice alte 

informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei 

financiare a societăţii;

o) Prezintă semestrial în cadrul AGA un raport asupra activităţii de administrare, care include 

şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la 

activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile 

semestriale ale societăţii;

p) CA elaborează un raport anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate 

administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale 

a asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina proprie de internet şi 

cuprinde cel puţin informaţii privind:

- strucutura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

- criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei;

- raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

- informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-inerese 

pentru revocare fără justă cauză.

r) întreprinderea publică, prin grija Preşedintelui CA trebuie să publice pe pagina proprie de 

internet, pentru accesul asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:

- hotărârile adunării generale a asociaţilor în termen de 48 de ore de la data adunării;

- situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

- raportul de audit anual;

- lista administratorilor şi CV-urile membrilor consiliului de administraţie;

- rapoartele consiliului de administraţie;

- raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor; OJCuD
ret
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- Codul de etica, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul 

revizuirii acestuia.

s) CA adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la cererea adunării generale a 

asociaţiilor.

Capitolul 3. MISIUNE, STRATEGIE SI PRINCIPII DE ADMINISTRARE

3.1. Misiune şi strategie

în conformitate cu prevederile a rt 1. punctul 10 din HG nr. 722/2016 misiune este enunţarea 

cuprinzătoare a scopurilor fundamentale şi a concepţiei privind evoluţia şi desfăşurarea activităţilor 

întreprinderii publice, prin care se diferenţiază de întreprinderile similare şi din care decurg sfera 

sau domeniul de activitate şi piaţa deservită.

Având în vedere prevederile legale pe care se întemeiază organizarea şi funcţionarea 

societăţii, misiunea declarată a autorităţii publice tutelare şi scrisoarea de aşteptări în ansamblul său, 

precum şi scopul statuat prin actul constitutiv, misiunea Administrare Active Sector 3 este 

desfăşurarea de activităţi cu scop lucrativ, în conformitate cu obiectele de activitate principal 

şi secundare, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi legalitate, pentru beneficiari publici şi 
privaţi.

în continuare vor fi prezentate o serie de principii şi direcţii strategice de acţiune, corelate 

cu programul managerial al membrilor Consiliului de Administraţie, prin care se va asigura 

integrarea instrumentului managerial specific guvemanţei corporative în practicile manageriale 

curente la nivelul societăţii.

3.2. Principii privind relaţiile promovate de societate

Relaţia cu clienţii, furnizarea de produse şi prestarea de servicii vor avea la bază 

următoarele linii directoare:

Pa
ge

X5
/3

1



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

• asigurarea calităţii produselor furnizate şi serviciilor prestate prin implementarea unui 

sistem integrat de calitate si conformarea condiţiilor specifice de realizare a activităţilor şi cu 

ajutorul unor proceduri de lucru standardizate ce vor asigura atât desfăşurarea activităţii în mod 

eficace, eficient şi economic cât şi supravegherea continuă a derulării proceselor;

•  soluţionarea promptă a cererilor/reclamaţiilor prin asigurarea relaţionării din partea 

societăţii prin personal competent şi cu ajutorul pârghiilor de monitorizare a derulării cadrului 

contractual şi de prestare;

• confidenţialitate - se va menţine şi îmbunătăţii politica de confidenţialitate cu privire la datele 

cu caracter personal ale clienţilor;

Relaţia cu acţionarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

• transparenţă şi comunicare - periodic vor fi înaintate Adunării Generale a Asociaţilor 

informări, proiectele documentelor strategice şi rapoartele de activitate ale administratorilor 

societăţii, conform reglementarilor legale, prin intermediul cărora se va monitoriza gradul de 

îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele 

decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administraţie şi direcţiile de acţiune 

propuse în continuare. Dintre documentele strategice menţionăm:

- Proiectul de program de activitate;

- Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli.

- Rapoartele de activitate şi situaţiile financiare;

• publicarea pe site-ul societăţii a următoarelor informaţii şi documente:
~ hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

- situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

- raportul de audit anual;

- lista administratorilor şi cv-urile acestora;

- rapoartele Consiliului de Administraţie conţinând şi informaţii cu privire la remuneraţiile 

membrilor Consiliului de Administraţie;

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF), Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) 

şi Codul de Conduita.
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® management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administraţie 

vor fi adoptate în conformitate cu strategia de dezvoltare adoptată de AGA, instituindu-se la 

nivelul societăţii o manieră de lucru modernă, bazată pe consultare şi colaborare;

Relaţia cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

•  disciplină şi autoritate -  se vor menţine criteriile de performanţă pentru persoanele care 

exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceştia inclusiv pentru 

comportamentul personalului subordonat;

• instruire - vor fi integrate în programul de formare profesională activităţi pentru perfecţionarea 

personalului cu atribuţii în domeniul managementului,

•  planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată şi iniţiată 

o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau 

parţiale a ocupantului funcţiei de conducere; persoanele în cauză vor urma la rândul lor 

programul de formare profesională destinat managerilor şi vor dispune de aceeaşi autonomie 

decizională în raport cu subordonaţii;

•  tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale şi criteriile de performanţă 

vor fi interpretate identic pentru toţi managerii;

•  evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate 

de către manageri nu sunt subiective şi nu intră sub incidenţa conflictelor de interese;

Relaţia cu angajaţii va avea următoarele linii directoare:

•  stabilitate şi motivare - angajaţii vor fi motivaţi în mod pozitiv să desfăşoare o activitate de 

calitate, va fi menţinut un climat organizaţional favorabil performanţei, şi vor fi menţinute toate 

stimulentele extra-salariale de care beneficiază în prezent angajaţii societăţii;

• consolidarea spiritului de echipă - vor fi încurajate activităţile de echipă, atât în cadrul 

societăţii cât şi în afara acesteia;

•  evaluare si performanţă -  pornind de la sistemul de evaluare a personalului se vor asigura 

obiectivele individuale de îndeplinit care să conveargă spre atingerea obiectivelor societăţii.

Relaţia cu alţi colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare:

Pa
ge

 JL
 /

 /3
1



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR i

* acces direct la informaţie - societatea va furniza tuturor părţilor interesate informaţii de interes 

general complete şi corecte cu privire la situaţia financiară şi rezultatele economice ale 

societăţii, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societăţii şi la strategia acesteia, la 

mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum şi la orice alte informaţii de interes 

public. In acest sens se va corda atentie paginii proprii de internet;

* nediscriminare -  toate aceste linii directoare vor fi respectate de administratori, manageri şi 

personalul societăţii, astfel încât alinierea la standardele şi criteriile de guvemanţă corporativă 

să se realizeze rapid şi complet.

Principii strategice
Societatea comercială se prezintă ca o companie modernă şi dinamică, având drept referinţă cel 

puţin următoarele realizări:

* îmbinarea profitabilităţii economice cu interesul cetăţeanului/clientului, societatea promovând 

o abordare echilibrată între politica de refinanţare şi politica de investiţii, astfel încât 

performanţa economică a societăţii să se reflecte şi în gradul de satisfacere a cetăţenilor/clienţi;

* preocuparea pentru angajaţi şi pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare 

profesională şi libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaţilor şi experienţa 

dobândită de aceştia în cadrul societăţii;

* atragerea de investiţii de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective;

Pentru asigurarea acestora este necesar ca în cadrul Consiliului de Administraţie să se adopte o 

serie de principii, măsuri şi acţiuni strategice care să ofere conducerii operative, cadrul general 

pentru ducerea la îndeplinire a mandatului primit la investire, precum şi a indicatorilor de 

performanţă stabiliţi prin acesta şi anume:

* fundamentarea şi adoptarea unor bugete de venituri şi cheltuieli multianuale şi anuale realiste, 

cu defalcare, prin care să se asigure funcţionarea societăţii ADMINISTRARE ACTIVE 

SECTOR 3 S.R.L. cu un profit rezonabil şi cu evitarea pierderilor;

* urmărirea şi analiza realizării prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli, semnalarea 

oricăror neîncadrări în bugetul aprobat şi luarea măsurilor în consecinţă;
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* îmbinarea profitabilităţii economice cu interesul cetăţeanului / clientului, promovând o 

abordare echilibrată între politica de refmanţare şi politica de investiţii, astfel încât performanţa 

economică a societăţii să se reflecte în gradul de satisfacere a cetăţenilor / clienţilor;

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE 2019-2021

4.1. Obiectivele generale

Principalele obiectivele generale ale societăţii stabilite în conformitate cu scrisoarea de 

aşteptări, pentru perioada 2019-2021 sunt:

-  continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate;

-  transparenţă, eficienţă şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate;

-  economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, în perioada 2017-2021, ce urmăresc realizarea 

activităţilor societăţii, stabilite conform aceluiaşi act, sunt:

-  activitatea prestată şi nivelul acesteia să corespundă necesităţilor cetăţenilor

-  promovarea calităţii şi eficienţei activităţii

-  dezvoltare durabilă pe criterii de transparenţă şi competitivitate prin aplicarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

-  respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfăşurată

-  stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, 

aviza şi propune spre aprobare, anual Autorităţii publice tutelare şi asociaţilor programul de 

investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor

-  îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele

de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3. C;
€Tt

-  instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism rH
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-  angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficientei, eficacităţii şi 

economicităţii

-  Consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor şi să 

dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în 

caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat societăţii

-  achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligaţiilor sociale

~ creşterea cifrei de afaceri

-  reducerea datoriilor la bugetul de stat

-  creşterea productivităţii muncii

-  creşterea profitului

4.2. Analiza situaţiei actuale

In cursul celui de-al doilea semestru al anului 2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus 

prin Hotărârea nr. 517/30.10.2018 împuternicirea reprezentantului Algorithm Construcţii S3 SRL 

în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea noastră avand ca obiect 

vânzarea-cumpărarea unor imobile, clădiri şi terenuri, din Bulevardul Basarabia nr. 256, aflate în 

patrimoniul Administrare Active Sector 3 SRL. Totodată, prin HCLS3 nr. 518/30.10.2018 s-a 

aprobat încheierea între societatea noastră şi Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL a unui contract de 

vânzare-cumpărare privind alte imobile proprietate a Administrarea Active Sector 3 din Bulevardul 

Basarabia nr. 256. Menţionăm faptul ca strategia de dezvoltare stabilită în anul 2017 pentru societate 

şi implicit pentru Consiliul de Administraţie avea la bază gestionarea unui proiect implicând 

imobilele anterior menţionate pentru care a fost ulterior aprobată vânzarea.

Totodată, în conformitate cuHCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018, societatea a procedat la 

achiziţionarea fabricii de betoane şi prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea 

activităţii productive în acelaşi sector, a fost preluată prin închiriere staţia de mixturi asfaltice £  

BENNINGHOVEN BA 4000, staţia de bitum modificat BENNINGHOVEN şi instalaţia de ^  

preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate în localitatea Popeşti Leordeni, Şoseaua de Pa
ge
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Centură, nr, 111, jud. Ilfov. Astfel, Administrare Active Sector 3 SRL exploatează staţiile de 

betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat şi hala de prefabricate. In 

prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv şi 
având în vedere complexitatea acestor activităţi, societatea işi concentrează în această direcţie 

majoritatea resurselor operative. In acelaşi sens domeniul şi obiectul principal de activitate 

au fost armonizate cu noua realitate funcţională şi economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

Menţionăm faptul că societatea realizează în continuare şi venituri din servicii de închiriere 

având în vedere imobile aflate la dispoziţie în proprietate, în administrare sau în închiriere, precum 

şi venituri din servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 Bucureşti, 

incluzând servicii de casierie, curăţenie şi administrare imobile, în conformitate cu contractul de 

prestări servicii nr. 12148/20.10.2016.

Astfel, considerăm ca prioritate strategică pentru atingerea scopului societăţii atât 

reanalizarea prin prezentul Plan de Administrare a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune cât şi 

stabilirea, în consecinţă, de indicatori de performanţă corelaţi pentru implementarea 

managementului bazat pe criterii de performanţă actuale şi motivare corespunzătoare.

4.3. Acţiunile CA propuse spre atingerea obiectivelor

Cunoscând că succesul unei organizaţii este condiţionat de măsura în care personalul 

acţionează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societăţii ADMINISTRARE 

ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este esenţial ca la toate palierele operaţionale gestionarea tuturor 

proceselor să se realizeze conform principiilor de eficienţă, eficacitate şi economicitate în utilizarea 

resurselor, iar managementul să fie orientat si să monitorizeze atingerea obiectivelor şi rezultatelor 

stabilite.

Din perspectiva scopului, şi anume efectuarea de acte de comerţ, în condiţiile legii, pentru 

obţinerea de profit, a misiunii şi a strategiei societăţii, CA işi propune următoarele acţiuni concrete ^  

îndreptate spre atingerea obiectivelor:
cuooro
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• Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare şi însuşirea acestora 

de către înteaga structură (organigramă, ROF, ROI, fişe post actualizate, proceduri şi 

instrucţiuni de derulare a activităţii);

• Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activităţii desfăşurate şi adaptarea 

continuă a acesteia pentru asigurarea competitivităţii societăţii, ocuparea posturilor cu 

personal competent, la toate nivelurile, instruirea şi perfecţionarea acestuia;

•  Planificarea şi asigurarea resurselor financiare şi tehnice necesare desfăşurării activităţii în 

bune condiţii;

•  Fidelizarea clienţilor şi beneficiarilor actuali şi identificarea altora noi;

•  Utilizarea eficientă, eficace şi cu economicitate a resurselor şi protejarea de utilizare 

neadecvată, pierderi, risipă şi abuz, în asigurarea necesarului desfăşurării activităţii;

• Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de organizare şi difuzare a informaţiei, ca suport 

obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaţionale şi pentru fundamentarea 

deciziilor, la toate nivelurile ierarhice şi îmbunătăţirea sistemului de comunicare a 

managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoaşterii 

exacte de către angajaţi a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor 

specifice ale departamentului şi obiectivele generale ale societăţii;

• Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe stimularea performanţelor.

Referitor la structura şi tipologia veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru realizarea 

acestora, se vor valorifica mijloacele existente, urmărindu~se optimizarea proceselor de producţie 

şi menţinerea şi/sau creşterea calităţii serviciilor prestate prin:

•  Exploatarea la capacitate optimă a staţiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie 

bituminoasă, bitum modificat şi halei de prefabricate,

• Creşterea veniturilor din închirierea spaţiilor aflate la dispoziţia societăţii,

• Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional şi pro-activ faţă de

chiriaşi, H
m

•  Asigurarea echilibrului bugetar şi a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor şi
C*Njîncasărilor cu înregistrarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor; 2
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• Asigurarea fondurilor necesare pentru susţinerea necesarului de resurse până la valorificarea 

produselor/serviciilor realizate, precum şi pentru realizarea investiţiilor propuse.

• Realizarea investiţiilor aprobate şi demararea unor proiecte de investiţii care în viitor să 

genereze plus valoare.

administrare a societăţii comerciale, fiind ca atare un document de referinţă pentru toţi 

administratorii şi managerii societăţii, din momentul aprobării.

Prin planul de administrare se reiterează scopul, respectiv caracterul comercial al societăţii, 

misiunea, strategia şi principiile directoare de administrare, se reanalizează obiectivele prin 

prisma realităţii actuale în care se derulează activitatea societăţii şi în baza acestuia se pot 

restabili indicatori cheie de performanţă şi ţinte corespunzătoare pentru atingerea unor criterii 
şi standarde de performanţe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru echipa de administrare 

şi management a societăţii.

Conform a rt 22. din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă 

financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de 

administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor 

directoratului din 28.09.2016, principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a 

administratorilor sunt următoarele:

a) atragerea, păstrarea şi motivarea celor mai buni administratori;

b) asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice şi a activităţii 

acesteia şi generarea unei valori pe termen lung;

CAPITOLUL 5. CONCLUZII

Planul de administrare reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de

c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d) păstrarea competitivităţii în piaţa de remunerare;
Q.
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e) alinierea remuneraţiei cu recomandările privind buna guvemanţă;

f) promovarea transparenţei privind remunerarea şi criteriile de stabilire a acesteia;

g) păstrarea unui echilibru just între indemnizaţia fixă şi componenta variabilă a 

remuneraţiei.

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de aşteptări si prezentul plan de 

administrare, considerăm oportună stabilirea remuneraţiei variabile, pentru întreaga conducere, 

respectiv Consiliul de Administraţie, la total 10% din Profitul net stabilit conform situaţiilor anuale, 

după cum urmează:

- 5% pentru membrii CA, respectiv cate 0,83% pentru fiecare poziţie;

- 5% pentru Preşedintele CA;

Acordarea remuneraţiei variabile pentru fiecare dintre membrii CA, inclusiv Preşedinte:

- se realizeză anual după aprobarea situaţiilor anuale şi evaluarea indicatorilor,

- se realizeză corespunzător numărului de luni de mandat din anul pentru care se acordă 

remuneraţia variabilă,

- va fi condiţionată de desfăşurarea activităţii pentru cel puţin de 3 luni în anul pentru care 

se acordă remuneraţia variabila şi de neantrenarea vreunei clauze de desfacerea a contractului de 

mandat din motive imputabile.

m
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INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

în conformitate cu prevederile a rt 10 din Normele metodologice pentru stabilirea 

indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei 

membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, 

respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016, există două clasificări generale ale indicatorilor 

de performanţă:

a) indicatori de performanţă pentru monitorizarea performanţei întreprinderilor publice;

b) indicatori-cheie de performanţă pentru acordarea componentei variabile a remuneraţiei 

pentru administratori, denumiţi in continuare ICP.

în temeiul art. 13, din acelaşi act normativ, ICP simt clasificaţi ca financiari şi nefinanciari, 

iar ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaţionali şi de guvemanţă corporativă.

Conform art. 18. criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a 

se limita la acestea, următoarele cerinţe:

a) să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obţinut;

b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;

c) să fie transparente;

d) să fie verificabile în mod independent;

e) să ia în calcul obiectivele, ţintele şi rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;

f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

1) Indicatori cheie de performanţă financiari

Conform pct. 8 art. 1 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de 

performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor 

consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a 

membrilor directoratului din 28.09.2016, indicatorii de performanţă financiari sunt instrumente de £  

măsurare a performanţei, utilizate pentru a determina eficienţa utilizării resurselor pentru generarea ^  

veniturilor, acoperirea costurilor şi obţinerea profitului. De obicei, aceştia se exprimă sub forma &
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unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situaţiilor financiare anuale, 

contului de profit şi pierdere şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale întreprinderii publice.

Exemplele oferite de cadrul legal, respectiv Anexele la normele metodologice, privind 

categoriile de ICP financiari sunt:

1) Lichiditate/flux numerar

2) Cost

3) Datorie

4) Investiţii

5) Profitabilitatea

6) Venituri

7) Politica privind dividendele

8) Altele, conform cerinţelor legale

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de aşteptări, şi planul de administrare 

aprobat, am selectat următorii ICP financiari pe care îi propunem Autorităţii tutelare spre 

negociere/aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor:

V' Din categoria Lichiditate/flux numerar:

Indicator propus: Rata de rotatie a datoriilor, exprimat ca raport:

= Totalul General al Achiziţiilor / Datorii medii*

* datorii medii — (datorii la 01. OL a. c.+datorii la 31.12. a.c.)/2 

Ţinte propuse: 2019 > 84,33

2020 > 84,66

2021 > 85

S  Din categoria Cost:

Indicator propus: Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salariat,

exprimat ca raport:
. .  O")

-  (Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii medicina muncii + jT J  

Ajutoare medicale) / număr mediu salariaţi ^ ooasCl
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Ţinte propuse: 2019 < 1.000 lei

2020 <1.100 lei

2021 <1.200 lei

V Din categoria Profitabilitate:

Indicator propus: Marja profitului brut, exprimat ca procent:

-  (Profit brut / Venituri totale) X 100%

Ţinte propuse: 2019 > 2%

2020 >  2%

2021 > 2%

V Din categoria Venituri:

Indicator propus: Creşterea veniturilor din vanzarea produselor finite, exprimat ca procent:

= (Venituri din vanzare produse finite an curent / Venituri din vanzare 

produse finite an anterior) X 100%

Ţinte propuse: 2019 > 120% 2018

2020 > 103% 2019

2021 > 103% 2020

2) Indicatori cheie de performanţă nefinanciari

Conform pct. 8 a rt 1 normele metodologice indicatorii de performanţă nefinanciari sunt 

instrumente de măsurare a performanţei, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică 

resursele, în principal pentru:

a) eficientizarea activităţii interne;

b) furnizarea de servicii externe pentru clienţi;

c) îndeplinirea cerinţelor legale. Indicatorii de performanţă nefinanciari sunt, de obicei, 

derivaţi din politica întreprinderii, nivelul de satisfacţie a clienţilor, cota de piaţă a întreprinderii 

publice etc.;
CMaiaore
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În temeiul a r t  13. din acelaşi act normativ, ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaţionali 

şi de guvemanţă corporativă.

a) ICP Operaţionali

Exemplele oferite de cadrul legal, respectiv Anexele la normele metodologice, privind 

categoriile de ICP operaţionali sunt:

1. Politici sociale guvernamentale (egalitate de gen, munca, sănătate, mediu, servicii 

echitabile, etc.),

2. Calitate servicii/produse (valoare),

3. Acoperire servicii/produse (disponibilitate),

4. Productivitatea activelor (adecvare/conformitatea activelor, capacitatea de utilizare),

5. Satisfacţia clienţilor,

6. Capacitatea (de dezvoltare) angajaţilor (şi satisfacţia)

7. Strategie de investiţii şi implementare

8. Altele, conform cerinţelor legale

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de aşteptări, şi planul de administrare 

aprobat, am selectat următorii ICP nefinanciari operaţionali pe care îi propunem Autorităţii tutelare 

şi spre negociere/aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor:

✓  Din categoria Politici sociale guvernamentale -  muncă:

Indicator propus: Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile, exprimat ca procent:

= (Număr salariaţi activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare 

de 16 zile / Număr salariaţi activi la 31 decembrie) X 100%

Ţinte propuse: 2019 < 30%

2020 < 28%

2021 <26%

S  Din categoria Productivitatea activelor:

Indicator propus: Creşterea cantitatii (tone/mc) vândute de produse finite (beton, asfalt,

prefabricate), exprimat ca procent:
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= (Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate 

(tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100%

Ţinte propuse: 2019 > 120% 2018

2020 > 103% 2019

2021 > 103% 2020

S  Din categoria Satisfacţia clienţilor:

Indicator propus: Evaluarea pozitiva a activitatii de către clienţi, exprimat ca procent:

-  (Număr recomandări pozitive privind serviciile prestate si/sau produsele 

furnizate acordate/Număr recomandări solicitate*) X 100%

* Număr recomandări solicitate >10 

Ţinte propuse: 2019 > 70%

2020 >73%

2021 > 75%

b) Guvemanţă corporativă

Exemplele oferite de cadrul legal, respectiv Anexele la normele metodologice, privind 

categoriile de ÎCP nefinanciari de guvemanţă corporativă sunt:

1) Strategia întreprinderii este dezvoltată şi aprobată la timp

Revizuirea şi raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii 

Stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă ai

2)

3)
întreprinderii

4)

5)

6)
7)

8)
directorului.

Stabilirea politicilor managementului de risc şi monitorizarea riscului 

Realizarea şi raportarea revizuirii la timp a managementului riscului 

Se stabilesc şi se respectă politicile de transparenţă şi comunicare 

Revizuirea, evaluarea şi raportarea performanţei administratorului şi directorului 

Stabilirea şi revizuirea periodică a politicilor de remuneraţie a administratorului şi

C\f
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Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de aşteptări, şi planul de administrare 

aprobat, am selectat ca ICP nefmanciar de guvernanţă corporativă pe care îl propunem Autorităţii 

tutelare spre negociere/aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, atingerea unui total de 

puncte ascendant la evaluarea conform chestionarului următor:

Chestionar privind gradul de implementare a legislaţiei privind guvernanţa
corporativă DA NU

M onitorizarea perform anţei

a Consiliul de Adm inistraţie  are aprobat (prin Autorita tea Publică Tutelară, la nivel AGA) un set de 
indicatori de perform anţă?

2
Consiliu! de Adm inistraţie  în fo rm at transm ite corect şi la tim p, către Autorita tea Publică Tutelară, 
datele privind realizarea ind icatorilo r de perform anţă?

3 Consiliul de Adm in istra ţie  verifica funcţionarea sistemului de contro l in tern  sau managerial?

4 Consiliul de Adm in istra ţie  a supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare?

5
Consiliul de Adm inistraţie  se intruneste cei puţin  o dată pe trim estru  pentru monitorizarea 
desfăşurării activ ită ţii IP?

6
Componenta variabilă a rem uneraţiei este evaluată şi acordată pe bază de indicatori de 
perform anţă pe term en scurt, mediu şi lung?

7
Consiliul de Adm inistraţie  monitorizează eficacitatea practic ilor de guvernanţă corporativă ale 
în treprinderii publice?

Recomandări generale

8

Consiliul de Adm inistraţie  funcţionează ca un nivel tam pon în tre  conducerea executivă şi 
Autorita tea Publică Tutelară, mediind fluxurile  de comunicare în tre  aceşti? Consiliul de 
Adm inistraţie  este mereu implicat şt in form at cu privire Ea comunicarea care a avut loc dinspre 
Autorita tea  Publică Tutelara spre IP ?

9
Sunt respectate fluxurile  de comunicare Auto rita te  Publică Tutelară -Consiliul de Adm inistraţie - 
D irector Gen era l/D i rectorat ?

10
Consiliul de Adm in istra ţie  a partic ipat la un program de inducţie cu durata de cei puţin  o săptămână, 
pe tem atici relevante ?

11
M em brii Consiliului de Adm inistraţie  au posibilitatea contractării de asistenţă profesională de 
specialitate pentru fundam entarea deciziilor lor de afaceri ?

12
M em brii Consiliului de Adm inistraţie au contractat asistenţă profesională de specialitate pentru 
fundam entarea unor decizii de afaceri pe care le-a luat ?

13
Consiliul de Adm in istra ţie  revizuieşte şi propune amendamente la actul constitu tiv şi s ta tu tu l 
companiei pentru a-! aduce în conform itate cu noutăţile  legislative din dom eniul guvernanţei 
corporative şi cu cele mai bune practici internaţionale?

■ Etică şi in tegrita te

14
Consiliul de Adm in istra ţie  demonstrează angajament faţă de princip iul in tegrită ţii în activitatea 
obişnuită a Consiliul de Adm inistraţie şi în autoevaluare?

15
Situaţiile de incom patib ilita te , conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupţie sunt 
denunţate  conform  fluxurilo r ierarhice "A utorita te  Publică Tutelară -  Consiliul de Adm inistraţie  -  
D irector G enerai/D irectorat"?

(
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16
Consiliul de Adm inistraţie se asigura de diseminarea intensă, internă şi externă, a Coduiui de Etică 
al societăţii?

Plan de Adm inistrare

17
Planul de adm inistrare cuprinde o prezentare succintă a IP, a obiectului de activ ita te  al acesteia şi a
patrim oniu lu i adm inistrat?

18 Planul de adm inistrare defineşte misiunea IP?

19
Planul de adm inistrare cuprinde o analiză-diagnostic a s ituaţie i actuale a IP din punct de vedere 
organizatoric, tehnic, financiar, comercial, al guvernanţei corporative, samd?

20
Planul de adm inistrare prezintă acţiunile de guvernanţă corporativă pe care Consiliul de 
Adm inistraţie  doreşte să le implementeze?

21 Planul de adm inistrare este un docum ent public, pe site-ul IP?
Transparenţă

22
La secţiunea de guvernanţă corporativă de pe site-ul IP sunt prezentate, în ordine cronologică toate  
rapoartele Consiliul de Adm inistraţie  (semestriale şi anuale)?

23 Prin grija Consiliului de Adm inistraţie pe site-ul IP este publicată politica privind rem uneraţiile?

24
Situaţiile financiare anuale ale IP au fost publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, d istinct pe 
pagina web a IP la secţiunea de guvernanţă?

25 Raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?
Pe pagina WEB a IP au fost publicate urm ătoarele in form aţii:

26 Principii strategice/strategia de dezvoltare pe term en mediu şi lung a IP
27 Organigrama
28 Lista tu tu ro r m em brilor Consiliului de Adm inistraţie
29 Declaraţiile de avere, dacă este cazul, conform  reglem entărilor în vigoare
30 Biografiile m em brilo r Consiliului de Adm inistraţie  şi ale Conducerii Executive
31 M ateria le le discutate în AGA şi rezultatul vo tu lu i (disponibile fără parolă, către publicul larg)
32 Codul de conduită al în treprinderii publice
33 Codul de Etică al in treprinderii publice
34 Forma cadru a contractulu i de m andat ai m em brilor Consiliului de Adm inistraţie

NOTA:
Se va răspunde prin DA sau NU setufui de 34 întrebări precizate mai sus, referitoare la atribute de guvernanţâ 
corporativă Daca răspunsul este DA, valoarea atributului este 1 punct (atributul a fost adoptat de către 
societatea Administrare Active Sector 3 SRL} Dacă răspunsul este NU, valoarea atributului este 0 puncte ( 
atributul nu fost încă adoptat}

Ţinte propuse: 2019 > 28 puncte

2020 > 30 puncte

2021 > 32 puncte
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A N EXA ^
SITUAŢIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROPUŞI PENTRU ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 PERIOADA 2019-2021

C ateg o rie
in d ica to r

F IN A N C IA R I N E F IN A N C IA R I
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F lu x  de  
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che ie
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C h e ltu ie li m ed ii 
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C re ş te rea  
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fin ite ,

R ed u cerea  
co n ced iu lu i re s tan t 

m a i m are  de 16 
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C re ş te re a  
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(to n e /m c) 

v ân d u te  de 
p ro d u se  fin ite  
(be ton , asfalt, 
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E v a lu a re a  p o z itiv a  a  
a c tiv ita tii de către  

c lien ţi

C h e s tio n a r  
p riv in d  

g rad u l de  
im p lem en ta r 
e  g u v e rn an ta  
c o rp o ra tiv a

F o rm u la  de 
ca lcu l in d ica to r

T o ta lu l G en era l 
al A ch iz iţiilo r  / 
D a to rii m ed ii*

*da torii m ed ii  
~  (d a to rii la  
01.01.
a x .  +d a to r ii la  
3 U 2 .a .c . ) /2

(C h e ltu ie li 
se rv ic ii 

S S M /S U  + 
C heltu ie li 

se rv ic ii 
m e d ic in a  
m u n c ii +  
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m ed ica le ) / 
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(P ro fit b ru t 
/  V en itu ri 
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100%
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V en itu ri d in  
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p ro d u se  fin ite  
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(N u m ăr sa la ria ţi 
ac tiv i av an d  

co n ced iu  
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d ecem b rie  m ai 

m are  de 16 z ile  / 
N u m ă r sa la ria ţi 

ac tiv i la  31 
d ecem b rie ) X  
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(C an tita te  
(to n e /m c) 
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d e  p e rfo rm an ta
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20 1 9
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84 ,6 6 1100 2 103 28 103
73

30

Ţ in ta  in d ica to r 
d e  p e rfo rm an ta  
rea liz a t p en tru  
2021

85 1200 2 103 26 103 75 32
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Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea actualizării Planului de administrare şi a 
indicatorilor cheie de performanţă pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL., însoţit 
de raportul de specialitate în vederea iniţierii proiectului menţionat.
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