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Capitolul 1.
GENERALITĂŢI
RAGCL Reghin SA se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate comercială
pe acţiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile
comerciale. Ca atare în conformitate cu art. 36 din OUG 109/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, directorul general a elaborat prezentul document.
Conform OUG nr. 109/2011 Adunarea generală a acţionarilor a aprobat Planul de administrare
elaborat de Consiliul de Administraţie, care include strategia de administrare pe durata
mandatului şi componenta de management pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de
performanţă. Acest plan a fost adus la cunoştinţa directorului general numit pentru asumare.
Prezentul document reprezintă asumarea în totalitate de către directorul general a Planului de
administrare, inclusiv a componentei de management referitoare la atingerea obiectivelor şi
criteriilor de performanţă aşa cum a fost aprobat prin AGA şi cum au fost anexate contractelor de
mandat ale administratorilor şi directorului general.
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Capitolul 2.
STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE
Administrarea societăţii pe perioada mandatului va viza pe de-o parte continuarea demersurilor
de modernizare, întreţinere şi atragerea de fonduri, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate
pentru angajaţii societăţii, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de
administrare cu principiile guvernanţei corporative elaborate de către Organizaţia pentru
cooperare economică şi Dezvoltare şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Acţiuni şi măsuri strategice privind organizarea şi funcţionarea societăţii.
Cunoscând că succesul unei organizaţii este condiţionat de măsura în care personalul acţionează
unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul RAGCL SA este esenţial să primeze
eficienţa, eficacitatea şi economicitatea, iar managementul să fie orientat asupra obiectivelor şi
rezultatelor.
Din perspectiva obiectivelor operaţionale, strategiilor şi programelor de acţiune se impune
realizarea următoarelor:


acţionarea cu profesionalism, în funcţie de misiunea RAGCL SA, de valorile, de
obiectivele strategice şi operaţionale în conformitate cu varietatea nevoilor sociale şi a
variabilelor organizaţionale specifice societăţii;



îmbunătăţirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din
aparatul de specialitate al RAGCL Reghin SA în scopul cunoaşterii exacte de către
angajaţi a obiectivelor de realizat prin adaptarea şi integrarea principiilor, metodelor şi
tehnicilor practicate în prezent într-o strategie stabilită, care să fie funcţională pentru
entitate, cu coordonate de bază clar precizate, menite să conducă la o coeziune între
decizie şi acţiune, ţinându-se seama de gradul de autonomie managerială şi financiară în
perioadele de fundamentare şi elaborare a strategiilor şi politicilor entităţii – în limitele
definite de cadrul legislativ;



întărirea rolului managementului ca celulă de bază în administraţia entităţii, în evaluarea
mediului concurenţial în care îşi desfăşoară activitatea, în fundamentarea şi aplicarea
deciziilor operative.



dezvoltarea şi implementarea unui sistem informaţional, ca suport obligatoriu pentru
optimizarea comunicării intra-organizaţionale şi pentru fundamentarea deciziilor, la toate
nivelurile ierarhice;
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Priorităţi strategice.
Realizarea obiectivelor, criteriilor şi indicatorii de performanţă asumate prin Planul de
Administrare, va fi susţinut de operaţionalizarea următoarelor priorităţi strategice la nivelul
orizontului 2016-2020.


Implementarea managementului prin obiective şi standarde de performanţă, ca tehnică
principală de management utilizată de RAGCL Reghin SA.



Stabilirea de indicatori de performanţă pentru contractele de administrare şi management.



Creşterea gradului de informatizare a societăţii prin extinderea sistemului informatic la
nivelul activităţilor care în prezent sunt mai puţin informatizate.



Menţinerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea cheltuielilor de
exploatare.



Creşterea volumului investiţiilor realizate din surse proprii, din surse bugetare şi, credite.



Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe motivarea valorilor şi pe stimularea
performanţelor, cu scopul de a avea un cadru propice unei activităţi eficiente şi eficace.



Formarea permanentă a personalului societăţii, în vederea creşterii nivelului de
competenţă profesională al fiecărui angajat, concomitent cu cultivarea mândriei de a fi
angajat al RAGCL Reghin SA.
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Capitolul 3.
PRZENTARE ACTIVITĂŢI
3.1. Serviciul de salubrizare
Misiunea care stă la baza desfăşurării activităţii RAGCL este crearea unui mediu curat şi sănătos
pentru toţi cetăţenii. Misiunea societăţii noastre este foarte importantă pentru dezvoltarea
comunităţii şi are un impact major asupra calităţii vieţii în viitor. Este datoria noastră să
convingem populaţia că indiferenţa fiecăruia dintre noi duce la degradarea mediului, însă spiritul
civic poate schimba această situaţie.
Prestarea serviciului public se va face: cu respectarea cerinţelor legale şi contractuale, fără
discriminare, în condiţii de calitate şi promptitudine şi cu efecte benefice asupra mediului
înconjurător.
Procesul cuprinde totalitatea operaţiilor executate atât mecanizat cât şi manual pentru colectarea,
transportul şi depozitarea deşeurilor de la populaţie, agenţi economici, instituţii, precum şi
curăţarea şi întreţinerea domeniului public (măturat, spălat, etc.).
De modul cum este organizat serviciul de salubrizare depinde atât eficienţa, cât şi calitatea
acestuia, de aceea acordăm o atenţie deosebită organizării propriu zise, cât şi pregătirii
personalului. Când ne referim la asigurarea calităţii serviciului, ne referim la: gradul de
acoperire, frecvenţa şi regularitatea serviciului, accesibilitatea acestuia, preţ, şi calitatea
infrastructurii, etc.

3.2. Serviciul de transport public
Misiunea constă în furnizarea unui serviciu de transport public local în condiţii de calitate, cu
asigurarea confortului şi siguranţei călătorilor, a conducătorilor auto, a taxatoarelor şi a
autovehiculelor.
Prestarea serviciului public se va face: cu respectarea cerinţelor legale şi contractuale, fără
discriminare, în concordanţă cu cerinţele de deplasare a populaţiei, în condiţii de calitate şi
siguranţă şi cu efecte minime asupra mediului înconjurător. Procesul de transport public auto de
călători cuprinde totalitatea operaţiilor executate cu autovehicule pentru efectuarea deplasării în
spaţiu a persoanelor.
Calitatea serviciului public de transport local include principalele dimensiuni ce definesc
serviciul, respectiv: preţul, durata călătoriei, frecvenţa serviciului, confortul (studiile arată că
transportul este un factor de oboseala a organismului uman, astfel încât se pune problema
acesteia prin asigurarea unui grad de confort prin reducerea aglomeraţiei, a timpilor de aşteptare
în staţii, climatizarea incintelor, scaune confortabile, etc.), regularitatea (respectarea orarului),
siguranţa, accesibilitatea, calitatea infrastructurii, etc.
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De modul cum este organizat procesul de transport depinde atât eficienţa, cât şi calitatea
acestuia, de aceea acordam o atenţie deosebită atât pregătirii procesului de transport propriu-zis,
cât şi pregătirii personalului pentru a respecta disciplina rutieră şi a muncii, în vederea asigurării
regularităţii, siguranţei în circulaţie, etc.

3.3. Administrarea fondului locativ:
Aceasta activitate implică gestionarea Fondului Locativ de Stat, care include atât administrarea
imobilelor cu destinaţie de locuinţe cât şi a spaţiilor cu altă destinaţie care alcătuiesc domeniul
privat al municipiului Reghin.
Obiectivele vizează îmbunătăţirea serviciului prin : creşterea eficienţei muncii de administrare,
cu respectarea legislaţiei în domeniu şi a hotărârilor Consiliului Local.
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Capitolul 4.
OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ
4.1. Obiective
Obiectivul general al societăţii, este asigurarea serviciilor publice de salubrizare şi transport local
de persoane, la un nivel cât mai ridicat de satisfacere a cetăţeanului, în condiţii de siguranţă,
confort şi pentru un mediu curat şi cu asigurarea unui profit minim asumat prin Bugetul de
venituri şi cheltuieli.
Directorul general îşi propune pe perioada mandatului său să contribuie la îmbunătăţirea
serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spaţiului public pentru toţi
cetăţenii municipiului. În acest scop directorul va avea ca principală preocupare satisfacerea
clienţilor societăţii, prin administrarea activităţilor unităţii în vederea creşterii eficacităţii şi
eficienţei activităţii.
În acest context directorul general îşi propune următoarele obiective:


creşterea eficacităţii activităţii prin anticiparea cerinţelor clienţilor, respectiv completarea şi
dezvoltarea serviciilor;



creşterea eficienţei prin reducerea pierderilor şi o bună organizare internă;



îmbunătăţirea calităţii serviciilor;



promovarea respectului faţă de cetăţean prin tratamentul egal, transparenţă şi comunicare
eficientă;



consolidarea relaţiilor cu clienţii şi creşterea gradului lor de încredere prin furnizarea de
servicii regulate şi de calitate;



elaborarea unui plan de investiţii împreună cu autoritatea publică tutelară care să permită
susţinerea obiectivelor pe termen mediu şi lung;

4.2. Criterii economic-financiare.
Realizarea veniturilor prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli.
În evaluarea acestui obiectiv se vor lua în considerare totalul veniturilor din exploatare
previzionate în BVC şi totalul veniturilor realizate efectiv de societate. Se vor lua în calcul şi
eventualele influenţe rezultate de-a lungul procesului care vor afecta veniturile şi cheltuielile.
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În evaluarea obiectivului se va ţine cont de nivelul inflaţiei, de modificările preţurilor la
furnizorii de utilităţi, precum şi de faptul că serviciile publice se prestează în principal cu scopul
asigurării unor condiţii şi standarde de viaţă normale, înaintea realizării unor indicatori de profit.
Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul de stat:


impozitul pe profit;



impozitul pe veniturile din salarii;



taxa pe valoarea adăugată.

Excepţie fac acele datorii care sunt sau pot fi obiectul unor procese verbale de compensare.
Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat:


fondul naţional unic pentru asigurările sociale de sănătate inclusiv asigurări pentru concedii
medicale;



fondul asigurărilor de pensii şi alte drepturi sociale, inclusiv pentru accidente de muncă şi
boli profesionale



fondul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

Excepţie fac acele datorii care sunt sau pot fi obiectul unor procese verbale de compensare.
Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul local:


impozitul pe clădiri;



impozitul pe teren;



taxa pentru mijloacele de transport;



taxa de firmă;



taxa pentru reclamă şi publicitate;



redevenţa contractele de concesionare.

Excepţie fac acele datorii care sunt sau pot fi obiectul unor procese verbale de compensare.

4.3. Principii şi metode de determinare a criteriilor economicofinanciare:


Suma reală datorată la bugetele de mai sus se va calcula prin diminuarea datoriei scadente
cu sumele de încasat scadente de la bugetele respective, indiferent de natura acestora ca de
exemplu:
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o
o

o


subvenţii, ajutoare sociale, etc., stabilite conform legii şi neprimite la termen;
facturi neîncasate de la instituţiile subordonate bugetelor de mai sus (şcoli,
grădiniţe, spitale, cămine, instituţii culturale, sportive, primărie, unităţi militare, poliţie,
etc.) indiferent dacă plata se face direct din bugetele menţionate sau ale instituţiilor
subordonate;
altele similare;

Suma reală achitată se compune din:
o
o

Datoria efectiv achitată;
Sumele care fac obiectul unor procese verbale de compensare aflate fie în
derulare fie în stare de iniţiere, care se consideră ca şi achitate;

4.4. Criterii de performanţă a serviciilor
Numărul de reduceri/refuzuri la facturile de salubrizare, dovedite a fi din vina
prestaţiei defectuoase a operatorului.
Se au în vedere reducerile şi stornările valorii facturilor de salubrizare, cauzate de reclamaţii
fondate privind neprestarea sau prestarea necorespunzătoare a unor servicii din vina exclusivă a
operatorului. Perioada de calcul este perioada cumulată de la începutul anului.
Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare
Se au în vedere numărul de reclamaţii fondate şi nerezolvate privind ridicarea conform
programării a deşeurilor menajere de la populaţie, respectiv privind ridicarea deşeurilor conform
comenzii agenţilor economici.
Numărul de zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public
Se are în vedere numărul de zile în care pe un traseu, operatorul nu a desfăşurat toate cursele
prevăzute, din vina sa exclusivă. Se exclud cazurile de forţă majoră şi cele independente de
voinţa operatorului. Perioada de calcul este perioada cumulată de la începutul anului.
Numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns.
Se au în vedere numărul de reclamaţii scrise primite de la călători, înregistrate la operator, la care
acesta nu a răspuns.
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4.5. Modul de evaluare a îndeplinirii criteriilor
Ponderile individuale ale criteriilor sunt următoarele:
Criteriu de performanţă

Pondere

UM

planificat

realizat

îndeplinire

îndeplinire
ponderată

a

b

c

d

e

f

g

Realizarea veniturilor prevăzute
în BVC

0,10

%

85%

realizat / planificat
cf. descrierii de mai sus

e/d

f*b

Plata datoriilor la bugetul de stat
la termen

0,10

%

85%

achitat / datorat
cf. descrierii de mai sus

e/d

f*b

Plata datoriilor la bugetele
asigurărilor sociale de stat
obligatorii

0,10

%

85%

achitat / datorat
cf. descrierii de mai sus

e/d

f*b

Plata datoriilor la bugetul local

0,10

%

85%

achitat / datorat
cf. descrierii de mai sus

e/d

f*b

Numărul de reduceri la facturile
de salubrizare, din cauze
dovedite a fi din vina
operatorului

0,20

număr

20/an

valoare realizată
cf. descrierii de mai sus

d/e

f*b

Numărul de reclamaţii privind
parametrii de calitate ai
serviciului de salubrizare

0,10

număr

12/an

valoare realizată
cf. descrierii de mai sus

d/e

f*b

Numărul zile traseu pe care
operatorul nu a executat
transportul public

0.20

număr

10/an

valoare realizată
cf. descrierii de mai sus

d/e

f*b

Numărul de reclamaţii privind
calitatea transportului
nerezolvate sau fără răspuns

0,10

număr

10/an

valoare realizată
cf. descrierii de mai sus

d/e

f*b

TOTAL

1.00

Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):

Suma rândurilor
de deasupra

La calculul gradului de îndeplinire, atunci când e cazul unei împărţiri la zero, se va face
împărţirea la 1. Gradul de îndeplinire a fiecărui criteriu poate lua valori între 0-2 (0%-200%).
Orice valori mai mari decât 2 se vor limita la această valoare.
În cazul în care unul sau mai multe din domeniile de activitate cuprinse în tabelul de mai sus nu
se mai prestează, criteriul aferent se va considera îndeplinit cu gradul de îndeplinire 1 (adică
100%), până la retragerea sau înlocuirea lui de către părţile semnatare ale contractului.
Evaluarea performanţei directorului general se face pa baza Gradului global de îndeplinire
a criteriilor (GGIC) calculat ca sumă a îndeplinirilor ponderate, din col.(g)
Evaluarea se face la finele anului calendaristic. Pentru evaluări parţiale se vor lua în considerare
valorile cumulate ale criteriilor de la începutul anului la sfârșitul lunii curente evaluării. Valorile
planificate ca număr se vor lua în considerare proporţional cu numărul lunilor scurse din an până
la data evaluării.
Îndeplinirea criteriilor se va prezenta anual sau la solicitare în faţa Consiliului de administraţie.
Ultimele 4 criterii sunt preluate din Contractele de delegare de gestiune.
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Capitolul 5.
CONCLUZII
Principiile directoare privind managementul RAGCL SA, obiectivele strategice, ţintele de
performanţă şi priorităţile strategice statuate prin prezenta Componentă de management a
Planului de administrare, se constituie în standarde de performanţe obligatorii pentru directorul
general.
Planul de administrare, inclusiv prezenta componentă de management reprezintă un instrument
de planificare strategică a politicii de administrare a societăţii, fiind ca atare un document de
referinţă pentru directorul general, din momentul aprobării.
Directorul general îşi asumă în totalitate Planul de administrare al RAGCL S.A. inclusiv
componenta de management.

Reghin la ______________

Director general:

Portik Adela
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