FORMULAR 1

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a __________________________________________, având
CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________, str.
_________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor
al/a

C.I.,

seria

____nr.__________,

_______________________________la
fix:___________,telefon

mobil

data

de

eliberat/ă
__________,

______________________,

de
telefon
e-mail:

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director exploatare la
Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., cunoscând
dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar
pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director exploatare la Societatea
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A

Data, _____________

Semnătura , __________________

FORMULAR 2

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a __________________________________________,

având

CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________, str.
_________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor
al/a

C.I.,

seria

____nr.__________,

_______________________________la
fix:_________________,telefon

data

de

eliberat/ă
__________,

mobil ______________________,

de
telefon
e-mail:

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director exploatare la
Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A, cunoscând
dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar
pe proprie răspundere că nu am cazier fiscal.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director exploatare la Societatea
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A
Data, _____________

Semnătura , __________________

FORMULAR 3

DECLARAȚIE
privind adeverinţa medicală

Subsemnatul/a __________________________________________, având
CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________,
str. _________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____,
posesor

al/a

C.I.,

seria

____nr.__________,

_______________________________la
fix:___________,telefon

mobil

data

de

eliberat/ă

__________,

______________________,

de
telefon
e-mail:

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director exploatare la
Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A, cunoscând
dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar
pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere
medical.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director exploatare la Societatea
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A

Data, _____________

Semnătura , __________________

FORMULAR 4

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a,___________________________________________,
având CNP______________________, declar pe propria răspundere că îmi dau
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea
verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în
vederea ocupării unei poziţii de Director exploatare la Societatea COMPANIA
DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A, iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate
confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia
persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.
Data,
_________________
Semnătura,
______________________

FORMULAR 5

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE
CONFLICT DE INTERESE
Subsemnatul /a ____________________________________ domiciliat/ă în
____________, posesor al

C.I. seria

____________________

data

la

de

_____ nr. ______
___________________

eliberată de
având

CNP

____________________, în calitate de candidat pentru poziţia de Director
exploatare la Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a
candidaţilor pentru poziţia de Director exploatare la Societatea COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC IASI S.A şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal
privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus
candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa
cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania.
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că Societatea are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în
conformitate cu prevederile legale.
Data completării,
__________________
___________________________
(Nume, prenume)
___________________
(Semnătura

FORMULAR 6

DECLARAŢIE
privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011

Subsemnatul/a____________________________________________,
având
CNP _____________________, domiciliat/ă în ______________,
str.
_________________, nr.____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor al CI, seria
_____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de
_________________,
telefon fix: _______________, telefon mobil
____________________, e-mail: _______________________, ca şi aplicant/ă
pentru poziţia de Director exploatare la Societatea COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC IASI S.A, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din
Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu
mă aflu întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu
sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în
înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri
de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu am suferit o
condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director exploatare la Societatea
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A
Data,
_________________

Semnătura ,
_________________

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J 22 / 1473 / 2013, C.U.I. RO32175213, tel.: 0232-267575
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PLAN DE SELECȚIE
pentru recrutarea Directorului exploatare
al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
Prezentul Plan de selecție este întocmit cu scopul recrutării și selecției Directorului exploatare
al Societății Compania de Transport Public Iasi S.A , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a
normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.
I. Termene și proceduri de selecție :
Data începerii procedurii de selecție este 19.07.2018, prin Hotărârea Consiliului de Administrație
al Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. nr. 3/19.07.2018.

II. Procesul de recrutare și selecție
Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente
necesare și părțile implicate:
Nr.
crt.

1
2

3

4

5

Etapă

Termen

Declanșarea procedurii de
19.07.2018
selectie
Maxim
Elaborarea
14.08.2018
Profilului Candidatului
Urmatoarea
sedinta C.A. dupa
Aprobarea
depunerea
Profilului Candidatului
Profilului
Candidatului
Pana
la
data
Elaborarea
finalizarii
Planului
de
selecție
Procedurii
de
componenta integrala
selectie
Raport inițial

Responsabil
Consiliul de
adminisitratie
Expertul
independent
Comitetul de
nominalizare
si remunerare
Consiliul de
administratie

Hotarare C.A.

Expertul
independent

Plan
de
selecție
Componenta integrala

Expertul
independent

-

1

Documentul rezultat

Comunicare scrisa a
Profilului Candidatului
Decizie
Hotarare C.A.

Matrice,
Profilul candidatului,
documente si materiale
folosite pe parcursul
procesului de recrutare

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Publicarea anunţului de Minim 30 de zile
selecţie
si colectarea candidaturilor pentru colectarea
candidaturilor
In termen de
Depunerea candidaturilor
maxim 30 de zile
de
la
data
publicării
anunțului
Evaluarea candidaturilor 2 zile de la data
limita a depunerii
în raport cu criteriile
si
transmiterea
catre candidaturilor
societate a listei lungi
Solicitarea de clarificări
privitoare la candidatură in 2 zile de la data
masura in care este cazul limita a depunerii
(inclusiv interviu de selectie candidaturilor
in vederea stabilirii listei
scurte)
2 zile de la data
Transmiterea răspunsului
limita a depunerii
către candidați
candidaturilor
2 zile de la data
Informarea în scris a
limita a depunerii
candidaţilor respinși din
candidaturilor
lista lungă
Verificarea
informaţiilor 3 zile de la data
din dosarele ramase în lista limita a depunerii
lunga
și
stabilirea candidaturilor
punctajului
4 zile de la data
Întocmirea listei scurte și
limita a depunerii
comunicarea
selecției
candidaturilor
candidaților din lista scurtă
Raport de activitate și
comunicarea
acestuia
Comitetului
de
nominalizare si remunerare
Înştiinţarea
candidaților
aflați în lista scurtă privind
termenul de depunerea a
declarațiilor de intenție
declarație

Candidați

Dosar de candidatură

Expertul
independent

Lista
lungă
a
candidaturilor eligibile

Expertul
independent

Formular solicitări

Expertul
independent

Formular răspuns

Expertul
independent

Adresă informare

Expertul
independent

Formular
pentru
solicitare clarificări
Plan de interviu
Grilă de evaluare

Expertul
independent

Lista scurtă

4 zile de la data
limita a depunerii Expertul
candidaturilor
independent
4 zile de la data
limita a depunerii Expertul
candidaturilor
independent

In termen de
de maxim 15 zile de
la
data
comunicarii
In termen de 2
Analiza declarațiilor de zile de la data
tuturor
intenție
și
integrarea primirii
rezultatelor în Matricea declaratiilor
candidatilor din
profilului de candidat
Lista scurta
Selecție finală pe bază de Se va stabili
interviu cu candidatii care ulterior analizei
care
au dosarul complet si au dosarelor
depus declaratia de intentie sunt complete
2
Depunere
intenție

Comitetul de
Anunț de selecție
nominalizare
si remunerare

Raport de activitate

Înștiințare depunere
Declarație de intenție

Candidații din
lista scurtă

Declarație de intenție
conform Scrisorii de
așteptare

Expert
independent

Completare
în
matricea profilului de
candidat
Formular de analiză a
declarației de intenție

Expert
independent

Plan de interviu

20

21

22

Întocmirea
Raportului
pentru numirile finale
Transmiterea Raportului
către
Comitetului
de
nominalizare si remunerare
Transmiterea Raportului
catre
Consiliul
de
Administrație pentru a fi
aprobat prin hotărâre

In termen de 2
zile de la data
finalizarii
interviurilor
In termen de 2
zile
de
la
intocmire
La
urmatoarea
sedinta C.A. dupa
transmiterea
raportului

Expert
independent

Raport
(plus clasificare
motivare )

Expert
independent

Formular comunicare
raport
Raport
Decizie

Comitetul de
nominalizare
si remunerare

Hotarare C.A.

si

III. Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului
de candidatură:
 Curriculum Vitae
 Copie act identitate
 Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională.
 Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea
/managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 Cazier juridiciar si cazier fiscal/completare Formulare declaratie pe proprie raspundere.
 Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu / completare
Declaratie pe proprie raspundere .
 Copie carnet de muncă, extras revisal si/sau adeverință, după caz.
 Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal,
din care să rezulte neincadrarea in situatiile stipulate de art. 6 al. 2 din Lg. nr. 31/1990;
 Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate
pe pagina de internet a societății. Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu
cerințele legale reglementate în Anexa 1d din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

IV. Lista persoanelor de contact:
Expert independent: FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, reprezentant de Radu
Magdalena
Tel. : 0799.358.582
E-mail: aconsiliu@gmail.com
Olariu-Cotnareanu Cristina
Tel.: 0741.144.044
E-mail:ccotnareanu@yahoo.com
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V. Metode de comunicare ce urmeaza a fi folosite
Pentru relatii suplimentare va puteti adresa in scris prin depunere la Serviciul Registratura al
Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A, str. Silvestru nr. 5 Iasi, judetul Iasi sau prin e-mail
cu confirmare de primire, transmise la adresele anterior-mentionate.

VI. Elemente de confidentialitate
Toate dosarele de candidatura ale aplicantilor vor fi tratate in deplina confidentialitate atât de
catre prestator-expertul independent, cit si de catre beneficiar-autoritatea publica tutelara, in
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor). De asemenea, confidentialitatea datelor se refera si la a nu folosi in
interes propriu aceste informatii.
Informatiile privind identitatea candidatilor vor fi tratate cu cel mai inalt grad de
confidentialitate iar accesul la aceste informatii se limiteaza numai la acele persoane care sunt
implicate in procesul decizional.
Lista elementelor confidentiale, in conformitate cu Regulamentul general privind protecția
datelor:
 Identitatea, datele personale si dosarele de candidatura ale aplicantilor;
 Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi facute publice, in conformitate cu Regulamentul general privind
protecția datelor:
 Profilul candidatului
 Criterii de selectie si de evaluare
 Grile de punctaj
 Modele de declaratii
 Scrisoarea de asteptari
 Plan de selectie.
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COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J 22 / 1473 / 2013, C.U.I. RO32175213, tel.: 0232-267575
www.sctpiasi.ro

PROFILUL DIRECTORULUI EXPLOATARE
al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
A. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI
1. Contextul organizațional
C.T.P.IASI S.A. este intreprindere publica, in sensul dispozitilor prevazute la art 2. pct 2
lit b) din O.U.G. 109/2011, fiind o societate la care unitatea administrativ-teritoriala locala este
actionar unic.
Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI a fost înfiinţată conform H.C.L.
Iaşi nr. 152/2013 si are ca scop furnizarea serviciului de transport public local cu tramvaie/
autobuze/ microbuze, pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Iasi, in conformitate cu
contractul de delegare atribuit. C.T.P.IASI S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile
romane, pe baza de gestiune economica si de autonomie financiara, fiind operatorul local licentiat
in sfera serviciilor de transport de persoane.
Serviciul de transport public local este organizat de catre autoritatea administratiei publice
locale, pe raza administrativ - teritoriala a Municipiului Iasi, fiind delegat catre C.T.P.IASI S.A.,
prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 169/31.05.2016, hotarare prin care s-a atribuit in mod
direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune,
societatii mai sus mentionate.
Bunurile si elementele componente ale sistemului de transport local aflate in domeniul
public sau privat al Municipiului Iasi au fost date in exploatare pentru prestarea serviciului de
transport public catre C.T.P.IASI S.A.
 Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A IASI, este persoană juridică
română cu sediul in Municipiul Iaşi, str. Silvestru Nr. 5, Iasi, Judeţul Iaşi, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Iaşi sub nr. J22/1473/2013, având
cod unic de inregistrare RO 32175213.
 Forma juridica: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe actiuni
care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și
statutului propriu.
 Sistem de administrare: Unitar.
 Asociat Unic: Municipiul Iasi
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 Obiectul de activitate: Potrivit actului constitutiv C.T.P.IASI S.A. implementeaza, pe
langa activitatea de serviciu public, si alte activitati de natura economica si are obligatia
de a tine o evidenta contabila separata pentru activitatile si serviciile care fac obiectul
prestarii serviciului de transport public local delegat. C.T.P.IASI S.A. este autorizata de
catre Municipiul Iasi sa desfasoare activitatile secundare aprobate de catre adunarea
generala a actionarilor. Obiectul secundar de activitate cuprinde urmatoarele activitati,
conform codului CAEN:
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii
3513 - Distributia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
nealimentare
4799 - Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor.
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturile terestre
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (fara leasing)
7120 - Activităti de testări si analize tehnice
7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile nca
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8553 - Scoli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.
Societatea poate desfăşura, inclusiv, activităţi de import-export, reclamă, publicitate a produselor
proprii, obţinerea de finanţări pentru desfăşurarea activităţilor menţionate etc.
 Legislație relevantă domeniului de activitate al Companiei:
Activitatea societatii este reglementata prin legislatia specifica, dupa cum urmeaza:
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din O.U.G. nr.109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordinul nr. 272/2007 pentru aplicarea normelor cadru pentru stabilirea, ajustarea si
modificarea tarifelor pentru servicii de transport public local;
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-

Regulamentul C.E. nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si
rutier de calatori.
O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice.

2. Viziunea generala a autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea si obiectivele
intreprinderii publice SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
Transportul public local de calatori reprezinta una din principalele componente din
mecanismul economico-social al Municipiului Iasi, misiunea operatorului fiind de a incuraja
utilizarea preponderenta a acestei forme de deplasare, respectiv de a asigura cresterea interesului
pentru transportul public de persoane prin curse regulate.
Conform Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi din contractual de delegare aplicabil, misiunea
serviciului de transport public local de calatori consta in: garantarea unor servicii de transport de
calatori sigure, eficiente si de o inalta calitate prin intermediul concurentei reglementate,
garantand in acelasi timp transparenta si buna functionare a serviciilor publice de transport de
calatori, luand in considerare factorii sociali, de mediu si de dezvoltare urbana sau oferirea de
conditii tarifare specifice anumitor categorii de calatori.
Raportat la strategia locala enuntata anterior, C.T.P.IASI S.A. va avea in vedere atingerea
urmatoarelor deziderate:
- mobilitate pentru toti;
- corectitudine si loialitate;
- participare si transparenta;
- eficienta si eficacitate.

C.T.P.IASI S.A. va avea in vedere atingerea urmatoarelor obiective:
1. Eficienta economica


optimizarea permanenta a costurilor;



promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor cu respectarea principiului eficientei
costului si a calitatii maxime a serviciilor prestate, luand in considerare si gradul de
suportabilitate al populatiei;



Cresterea gradului de realizare a veniturilor din vanzarea titlurilor de calatorie (bilete
si abonamente) prin:
 aplicarea unor masuri vizand controlul calatorilor;
 introducerea unor mijloace noi de taxare;
 formularea de propuneri pentru revizuirea programului de transport, functie de
realitatile momentului;
 actualizarea periodica a valorii tarifelor de calatorie, in concordanta cu cresterile de
pret inregistrate la principalele categorii de cheltuieli (combustibil, energie electrica,
indexari salariale) cu acordul Municipiului Iasi, in conditiile contractului de delegare
aplicabil;



Renegocierea periodica a costurilor unitare pe km, pentru fiecare tip de transport
public local, luand in considerare valoarea cheltuielilor eligibile reale ale activitatii de
transport, in baza unei analize de cost efectuata la nivelul societatii;



Respectarea obligatiei de separarea a costurilor pe tipuri de transport (conform
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cerintelor art.17 alin.(2) si (3) din anexa 1c a H.G. nr. 722/2016, respectiv ale
Regulamentului C.E. nr. 1370/2007).

2. Orientarea catre calatori/ beneficiari
- preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al calatorilor si pentru
asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;
- informarea eficienta a calatorilor asupra traseelor si a orarului de mers a vehiculelor de
transport public local, a locatiilor statiilor de oprire, a tarifelor, a impactului asupra
mediului inconjurator a mijloacelor de transport public in comparatie cu autoturismele
proprii etc.
3. Competenta profesionala
- cresterea eficientei societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a
personalului societatii;
- instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism.
3. Atribuțiile Directorului exploatare (fara a fi limitative):
1. sa ia masurile aferente conducerii C.T.P.IASI S.A. in limitele obiectului de activitate al
C.T.P.IASI S.A. si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de Actul
constitutiv A.G.A., C.A.-ului si celorlaltor directori; in acest sens, DIRECTORUL
EXPLOATARE va actiona impreuna cu directorul general, cu directorul tehnic si cu
directorul economic al C.T.P.IASI S.A.;
2. sa indeplineasca indicatorii de performanta stabilite de catre C.A. prin Anexa la contractul
de mandat;
3. sa informeze C.A.-ul, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si
asupra celor avute in vedere;
4. sa prezinte trimestrial C.A.-ului un raport continand informatii privind executia mandatului
său, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea
afecta performanta C.T.P.IASI S.A. sau perspectivele sale strategice;
5. sa-si exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. DIRECTORUL
EXPLOATARE nu incalca obligatia anterior-prevazuta, daca in momentul luarii unei
decizii de afaceri (adica orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la
administrarea C.T.P.IASI S.A.) el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca
actioneaza in interesul C.T.P.IASI S.A. si pe baza unor informatii adecvate;
6. sa-si exercite mandatul cu loialitate, in interesul C.T.P.IASI S.A.;
7. sa nu divulge informatiile confidentiale si secretele comerciale ale C.T.P.IASI S.A., la care
are acces in calitatea conferita prin prezentul contract. Aceasta obligatie ii revine si dupa
incetarea contractului de mandat pentru o durata de 1 an;
8. sa instiinteze C.A.-ul de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor avute;
9. sa participe impreuna cu ceilalti membrii din conducerea C.T.P.IASI S.A. la stabilirea
obiectivelor generale de dezvoltare, comunica obiectivele pe linie ierarhica descendenta si
monitorizeaza gradul de realizare;
10. sa participe la elaborarea bugetului, analizează propunerile înaintate, operează corecţiile
necesare;
11. sa identifice modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de C.T.P.IASI S.A. în
concordanţă cu tendinţele pieţei;
12. sa identifice şi sa atraga resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri;
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13. sa stabileasca obiectivele sefilor de sectii, servicii, birouri sau compartimente din
subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a
obiectivelor;
14. sa raspunda de organizarea si indrumarea activitatii de exploatare, intretinere si reparatii a
parcului de mijloace de transport din patrimoniul societatii sau cel detinut cu orice titlu;
15. sa organizeze si sa raspunda de aplicarea tuturor reglementarilor legale in vigoare, a
hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi, a Adunarii Generale a Actionarilor si a
Consiliului de Administratie, in vederea realizarii unui transport eficient si de calitate;
16. sa raspunda de organizarea activitatii de exploatare si intretinere in schimburi, a
controlului si asistentei tehnice prin personal calificat;
17. sa organizeze activitatea de receptie si de punere in in functiune a instalatiilor si masinilor
cu respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnica de executie;
18. sa urmareasca respectarea si aplicarea riguroasa a normativelor tehnice privind
exploatarea, precum si a reglementarilor privind siguranta in functionare a instalatiilor,
masinilor-unelte, utilajelor, mijloacelor de transport persoane si marfa, substatiilor de
redresare, retelei fir contact, caii de rulare si aparatelor de cale, instalatiilor energetice,
instalatiilor de ridicat, instalatiilor sub presiune, aparatura de masura, control si
automatizare, etc.;
19. sa coordoneze activitatea de normare a consumurilor de piese, materiale, carburanti,
organizate la sectii si in celelalte compartimente ale unitatii;
20. sa stabileasca cu persoanele desemnate locurile de munca unde accesul sau circulatia este
interzisa, permisa numai in anumite conditii, precum si a locurilor de munca unde este
interzis fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care
ar putea produce incendii sau explozii;
21. sa organizeze si sa raspunda de aplicarea studiilor privind optimizarea transportului si a
sistemului informational din activitatea de exploatare, intretinere si reparatii;
22. sa asigure impreuna cu persoanele desemnate baza tehnico-materiala necesara efectuarii
operatiilor de intretinere, revizii si reparatii a masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport
si raspunde de respectarea si aplicarea riguroasa a procedurilor si normativelor tehnice;
23. sa coordoneze si sa indrume activitatea de intretinere si reparatii a parcului de mijloace de
transport ce se executa de catre sectiile subordonate precum si activitatea de intretinere si
reparatii la masini-unelte, utilaje, cladiri, hale, depouri, etc.;
24. sa asigure repartizarea sarcinilor de productie privind intretinerile si reparatiile pe sectii,
urmarind defalcarea acestora pana la formatiile de lucru, astfel incat sa se asigure in
permanenta desfasurarea procesului de productie in conditiile de siguranta si eficienta;
25. sa ia masuri pentru realizarea controlului starii tehnice zilnice a mijloacelor de transport la
iesirea in exploatare;
26. sa planifice periodic efectuarea de fluxuri de calatori in vederea stabilirii graficelor de
circulatie;
27. sa organizeze analiza periodica a rezultatelor obtinute in domeniul exploatarii parcului, al
eficientei acesteia si propune masuri de imbunatatire ;
28. sa ia masuri si sa intervina operativ cind este necesar, pentru indrumarea personalului de
intretinere si exploatare, cu scopul de a preveni sau inlatura orice dereglari, intreruperi sau
avarii, desemneaza persoana care asigura asistenta tehnica si pe cele autorizate sa dispuna
oprirea sau repunerea in functiune a mijloacelor de transport, masinilor, utilajelor sau a
altor instalatii ;
29. sa controleze si sa stabileasca teme pentru instruirea periodica a personalului de intretinere
si exploatare a mijloacelor de transport, a controlorilor de bilete, a vinzatorilor de bilete si
a celorlalte categorii profesionale din subordine, urmarind perfectionarea continua a
acestora;
30. sa urmareasca selectionarea personalului cu calificarea necesara pentru exploatarea,
intretinerea si repararea instalatiilor, utilajelor si masinilor, organizarea formelor de
perfectionare a pregatirii profesionale, precum si a verificarii periodice a cunostintelor si a
aptitudinilor acestora;
5

31. sa participe la lucrarile comisiilor de receptie pentru utilaje si lucrari de C+M;
32. sa controleze daca la fiecare loc de munca sunt afisate instructiuni tehnice specifice
privind exploatarea in conditii normale a instalatiilor, masinilor si utilajelor, stabileste
masurile ce trebuie luate in caz de dereglari, intreruperi sau avarii;
33. sa urmareasca si sa controleze aducerea la cunostinta a personalului muncitor din
activitatile de intretinere, reparatii, a raspunderilor ce le revin la locul de munca, verifica
modul cum acestea au fost insusite si se duc la indeplinire de catre acestia;
34. sa controleze modul cum se aplica dispozitiile privind interzicerea participarii la lucru a
celor care nu sunt apti sa indeplineasca sarcinile de serviciu din diferite motive pentru
activitatea de care raspunde;
35. sa controlezea, sa ia masuri si sa raspunda de aplicarea normelor de protectia muncii,
protectia mediului, prevenirea si stingerea incendiilor, dotarea mijloacelor de transport cu
mijloace de protectie si de lucru specifice, de aparatura necesara si materialele necesare
acestui scop;
36. sa controleze aplicarea masurilor pentru asigurarea personalului muncitor cu echipament
de protectie si de lucru specifice locurilor de munca in vederea prevenirii accidentelor,
exploziilor si incendiilor;
37. sa controleze folosirea, depozitarea si transportul materialelor explozive, refolosibile si
altor materiale ce prezinta pericol in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
38. in cazul intreruperilor accidentale, este obligat sa ia masurile neintarziate pentru repunerea
in functiune, in cel mai scurt timp, a capacitatilor de transport, analizeaza cauzele si
propune masuri de prevenire a unor asemenea evenimente, inclsuiv propunand
sanctionarea celor vinovati;
39. sa raspunda de asigurarea prin personalul din subordine evidenta avariilor si oricaror
accidente tehnice in exploatare, precum si raportarea acestora in conditiile legii;
40. sa controleze si ia masuri de respectare de catre personalul din subordine a prevederilor
ROI, ROF sau a normelor interne de protectie a muncii, cu privire la obligativitatea
prezentarii la lucru in deplinatatea capacitatilor fizice si mentale a acestora, interzicerea
consumului de alcool sau de substante stupefiante si a prezentei la lucru sub influenta
bauturilor alcoolice;
41. sa inlocuiasca directorul general in perioada cât acesta nu este in unitate, exercitand
atributiile acestuia pentru o perioada de cel mult 60 de zile;
42. sa raspunda de indeplinirea in mod exemplar a indatoririlor de serviciu, de luarea
masurilor pentru instaurarea ordinei si a unei disciplini ferme a intregului personal, de
dezvoltarea in rândul acestuia a simtului datoriei si a raspunderii, de sanctionare cu
promptitudine si cu severitate a oricaror incalcari sau nerespectari a normelor de
exploatare si a atributiunilor de serviciu;
43. sa raspunda, in cadrul competentelor functiei, de darea de dispozitii clare si precise, de
asigurarea conditiilor necesare pentru executarea lor si de controlarea sistematica a
modului cum sunt duse la indeplinire;
44. sa confirme prin semnatura legalitatea si realitatea operatiunilor cuprinse in documentelor
semnate;
45. sa execute controlul operativ curent prevazut de legislatia in vigoare;
46. sa raspunda de indeplinirea tuturor sarcinilor delegate de directorul general;
47. sa participe la sedintele A.G.A. si C.A.;
48. sa participe la cursuri de specializare si alte intruniri sau schimburi de experienta,
organizate în ţară sau în străinătate, pe cheltuiala MANDANTEI;
49. sa ii instiinteze pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o
deliberare privitoare la o operatiune in care, direct sau indirect, el, sotul sau sotia sa, rudele
ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, are, respectiv, au interese contrare
intereselor C.T.P.IASI S.A.. Interdictiile anterior-stipulate nu sunt aplicabile in cazul in
care obiectul votului il constituie operatiunile exceptate prin lege;
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50. sa nu solicite si sa nu obtina creditarea de catre C.T.P.IASI S.A. prin intermediul
operatiunilor prevazute la art. 144^4 din Legea nr. 31/1990, cu exceptia operatiunilor
prevazute la art. 144^4 al. 3 din acelasi act normativ;
51. sa nu instraineze sau sa nu dobandeasca, el sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul
al IV-lea inclusiv, bunuri catre sau de la C.T.P.IASI S.A., avand o valoare de peste 10%
din valoarea activelor nete ale C.T.P.IASI S.A., fara obtinerea aprobarii prealabile a
Adunarii generale extraordinare, conform legislatiei in vigoare la acel moment;
52. sa nu incheie acte juridice in numele si in contul C.T.P.IASI S.A., prin care sa
dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa
constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul C.T.P.IASI S.A., a caror valoare
depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor C.T.P.IASI S.A. la data incheierii
actului juridic, fara obtinerea aprobarii prealabile a Adunarii generale extraordinare,
conform legislatiei in vigoare la acel moment;
53. sa nu fie, fara autorizarea C.A.-ului, director, administrator, membru al directoratului ori al
consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere
nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate si nici sa nu
exercite acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub
pedeapsa revocarii si a raspunderii pentru daune;
54. sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau de membru al
consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul
Romaniei, cu exceptia cazurile cand este proprietar a cel putin o patrime din totalul
actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de
supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata. In eventualitatea
depasirii numarului maxim de mandate, DIRECTORUL EXPLOATARE este obligat sa
demisioneze din functiile de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de
supraveghere care au condus la aceasta situatie, in termen de o luna de la data aparitiei
situatiei de incompatibilitate, in caz contrar, la expirarea acestei perioade, pierzand
mandatul obtinut prin depasirea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a
numirilor, si fiind obligat la restituirea remuneratiei si a altor beneficii primite catre
societatea in care a exercitat acest mandat. Deliberarile si deciziile luate in perioada de
incompatibilitate raman valabile;
55. sa supuna aprobării C.A.-ului orice tranzacţie cu administratorii, cu directorii, cu angajaţii
sau cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de
aceştia dacă aceasta tranzactie are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel
puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.
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B. PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI EXPLOATARE al Societatatii
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
 Condițiile generale minime obligatorii pentru pozitia de DIRECTOR
EXPLOATARE sunt următoarele:
a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul
tehnic ;
b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
c) capacitate deplină de exercițiu;
d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a
administrat/condus;
f) minim 10 ani experiență profesională;
g) minim 5 ani de experienta intr-o functie de conducere;
h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
i) sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează
provocările societății în anii următori.
 Cunoștințe, aptitudini si abilităti:
a) Cunostinte specifice sectorului de activitate
- cunoștinte despre domeniul de activitate al operatorului de transport public;
- cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Iasi;
- studii in domeniul transportului public de calatori.
b) Competente profesionale de importantă strategică/tehnică/economică
Are experientă în:
- îmbunătățirea performanței societății/a activitatii departamentelor/serviciilor pe
care le-a condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor sale
privind societatea/persoana juridica respectiva și părțile interesate ale acesteia;
- evaluarea opțiunilor strategice și riscurilor, identificare a priorităților și de a
contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societătii;
- abilitatea de a comunica în clar așteptările și actiunile necesare pentru realizarea
indicatorilor de performanta;
c) Guvernanta corporativă: puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță
corporativă cu privire la:
- rolurile și responsabilitățile functiei lor:
- gândire strategică și previziuni:
- monitorizarea performantei.
d) Social si personal
Se au în vedere următoarele:
- se comporta cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalti si cu societatea;
- construiește bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și
rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor
acesteia.
- gestionează cu eficacitate conflictele, găsește un interes comun să obțină cooperare atunci
când are de-a face cu opinii adverse;
- luarea deciziilor: cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță a întreprinderii
publice.
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PROFILUL CANDIDATULUI
PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR EXPLOATARE
AL SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobata si modificata prin Lg. 111/2016 și
ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din Ordonanața de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și
rezultatele așteptate, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute directorului de
exploatare pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile
acestora, Consiliul de administratie al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
Iasi S.A. stabileste Profilul Candidatului pentru pozitia de Director Exploatare al Societatii.
Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de director
exploatare sunt următoarele:
a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul tehnic;
b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
c) capacitate deplină de exercițiu;
d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
e) experienta profesionala de cel putin 10 ani;
f) experiență în îmbunătățirea performanței societăților / departamentelor pe care le-a
administrat sau condus de cel puțin 5 ani ;
g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive imputabile în ultimii 5 ani;
h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
i) sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările
societății în anii următori.
Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei
directorului de exploatare.
Directorul de exploatare trebuie să aiba experiență în domeniile care privesc activitatea
societății și anticipează provocările societații în anii următori.
Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe,
aptitudini și abilități:
a. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor
în domeniul de activitate al societății:
- cunoștinte de sector specifice întreprinderii publice ;
cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice
b. Competente profesionale de importanta strategică/tehnică
Candidatul ideal va avea experiență în:
îmbunătățirea performanței societăților și/sau serviciilor pe care le-a administrat sau
condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea și
părțile interesate ale acesteia;
întelegerea rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen
lung;
evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
identificarea priorităților strategice și contributia la prezentarea de direcții strategice
Consiliului de administratie , în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen
lung;
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cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de
a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar
așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de
administratie;
cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și
propune strategii pentru managementul riscului;
are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

-

c. Guvernanta corporativă
O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:
- practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile
guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și înțelege importanța
gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
- rolului și responsabilitățillor directorului;
- gândire strategică și previziuni ; monitorizarea performanței
- înțelege responsabilitățile functiei privind monitorizearea organizației și responsabilitățile sale
legale, etice sau sociale.
d. Social si personal
Se au în vedere următoarele:
- dezvoltarea și motivarea personalului
- relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile
armonioase de lucru;
- eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce
demonstrează respect și integritate
- imbunatatirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților,
- creșterea performanței personalului.
e. Etică si integritate
Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.
Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
f. Independentă
Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a
asista Consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor
care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.
g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor
Rating
1
2
3
Alinierea cu Calitatie
si
scrisoarea de intentia
asteptari
a exprimata nu
actionarilor
se aliniaza

4

5
Alinierea se
realizeaza atit
la nivel de
intentie cat si
la nivel de
calitati

Criterii de evaluare si selectie la interviu:
1. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, si in H.G. nr. 722/2016;
2. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
3. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale
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Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fi evaluati in baza matricii
Profilului Candidatului.
CRITERII DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII
PENTRU POSTUL DE DIRECTOR EXPLOATARE

3.Cerinte prescriptive
si proscriptive

2.Trasaturi

1.Competente

1. 1Competente specifice sectorului
1.1.2 Cunostinte despre domeniul de activitate al
societatii comerciale, cunostinte de afaceri in privinta
obiectului de activitate al societatii, cunoasterea pietei
in care activeaza societatea
1.2 Cunostinte profesionale de importanta strategica
1.2.1 Gandire strategica si previziuni
1.2.2 Cunoaștere și experiența în aplicarea practică a
reglementărilor și procedurilor conexe funcției
1.2.3 Tehnologia informatiei
1.2.4 Legislatie
1.3 Guvernanta corporativa
1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice
1.3.2 Rolul directorului
1.3.3 Monitorizarea performantei
1.4 Social si personal
1.4.1 Luarea deciziilor
1.4.2 Relatii interpersonale
1.4.3 Negociere
1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza
1.4.5 Competente de conducere si management
2.1 Reputatie personala si profesionala
2. 2 Integritate
2.3 Independenta
2.4 Abilitati de comunicare interpersonala
2.5 Alinierea cu scrisoarea de asteptari
3.1 Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor
in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de
director
3.2 Cazier judiciar si fiscal
3.3 Ani de experienta in functii de conducere
3.4 Studii superioare si experienta in domeniu
3.5. Ani de experienta in transportul public de calatori
Subtotal

Candidat 5

Candidat 4

Candidat 3

Candidat 2

Candidat 1

Criterii

Pondere

Obligatoriu ( Oblig )
sau Optional ( Opt )

Candidati

opt
0,8
oblig
oblig

1

opt
oblig

1
0,5
1

opt
opt
opt

0,5
0,5
0,5

oblig 1
oblig 0,7
oblig 1
Oblig 1
Oblig 1
oblig 1
oblig 1
oblig 1
oblig 1
oblig 1
opt
0.8
opt
oblig
opt

1
1
1

Rating 1=Novice; Rating 2=Intermediar; Rating 3=Competent; Rating 4=Avansat; Rating 5=Expert
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ANUNȚ
Municipiul Iasi aduce la cunostinta publica
SCRISOAREA DE ASTEPTARI
pentru
SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA

Tel:+40232267582 INT 123

MUNICIPIUL IAȘI

SCRISOARE DE ASTEPTARI
PENTRU SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
I. Introducere
Prezentul document a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta
nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice.
Scrisoarea de asteptari reprezinta un document de lucru, care exprima asteptarile Municipiului
Iasi, in calitate de autoritate publica tutelara, in ceea ce priveste administrarea si conducerea
Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. (S.C.T.P.I. S.A.).
Rolul Scrisorii de asteptari este acela de a reflecta viziunea si performantele asteptate de
autoritatea publica tutelara, actionar unic, precum si de a prezenta politica autoritatii publice tutelare
privind asigurarea serviciului public de transport public local de persoane.
Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. a fost infiintata in luna august 2013, in
temeiul prevederilor Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 152/27.06.2013 si are ca obiect principal de
activitate „Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori”, clasa CAEN 4931. S.C.T.P.I.
S.A. are un capital social de 2.090.000 lei, divizat in 209.000 actiuni nominative in valoarea de 10 lei
fiecare, capitalul fiind subscris si varsat integral de Municipiul Iasi, care are calitatea de actionar
unic. S.C.T.P.I. S.A. este administrata in sistem unitar conform prevederilor Legii 31/1990 privind
societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
II. Cadrul legal
Activitatea societatii este reglementata prin legislatia specifica, dupa cum urmeaza:
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-

H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi
din O.U.G. nr.109/2011;

-

Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-

Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificarile si completarile
ulterioare;
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-

Ordinul nr. 272/2007 pentru aplicarea normelor cadru pentru stabilirea, ajustarea si
modificarea tarifelor pentru servicii de transport public local;

-

Regulamentul C.E. nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier
de calatori.

III.

Rezumatul strategiei guvernamentale si locale in domeniul transportului public
local de calatori
III.1 Administrația publică și provocările economice majore
Programul Naţional de Reformă constituie platforma-cadru pentru definirea priorităţilor de
dezvoltare care ghidează evoluţia Romaniei până în anul 2020, în vederea atingerii obiectivelor
Strategiei Europa 2020, dar şi pentru definirea unor reforme structurale care să răspundă provocărilor
identificate de Comisia Europeană pentru Romania.
Reforma administraţiei publice se axează pe urmărirea obiectivelor stabilite prin
Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020, intensificarea eforturilor în
direcţia materializării acestora fiind esenţială. Intervenţiile privind finanţarea măsurilor de reformă
cuprinse în strategie, susţinute din fonduri europene, joacă un rol deosebit de important în
crearea unei administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică.
Astfel, administraţia publică este un factor determinant în coordonarea, reglementarea,
promovarea şi implementarea politicilor şi acţiunilor care creează cadrul pentru atingerea ţintelor
Strategiei Europa 2020.
Pentru consolidarea capacităţii administrative şi a autonomiei autorităţilor administraţiei
publice locale, precum şi în vederea îmbunătăţirii capacităţii instituţiilor publice de a elabora şi
implementa politici în mod strategic şi coordonat, este avută în vedere continuarea procesului de
descentralizare.
Asigurarea liberului acces la informaţii de interes public şi creşterea transparenţei
decizionale rămân o prioritate pentru guvern, de natură să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor
publice. Din această perspectivă, se urmăreşte implementarea Memorandumului Creşterea
transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, astfel încât să fie instituită
o guvernare participativă şi deschisă, cu respectarea aceloraşi standarde la toate palierele
executivului. Potrivit raportului final privind punerea în aplicare a memorandumului,
principalele provocări în domeniu sunt reprezentate de afişarea, din oficiu, a celor mai solicitate
informaţii de interes public, respectiv standardizarea afişării datelor minimale prevăzute de cadrul
legal. Schimbările vizează, în principal, oferirea unor modele de cereri, rapoarte etc., menite să
faciliteze relaţia instituţie publică-solicitanţi, dezvoltarea de noi mecanisme de monitorizare şi
adaptarea administraţiei la metode moderne de comunicare a informaţiilor.
Pentru eficientizarea exploatării soluţiilor de e-guvernare, se are în vedere dezvoltarea
capacităţii instituţionale a autorităţilor publice în scopul dezvoltării instrumentelor de e–
guvernare pentru cetăţeni şi mediul de afaceri precum şi asigurării viziunii şi a direcţiilor de acţiune
din domeniul e-guvernării.
Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice se află în curs de implementare,
având în vedere măsurile complexe în care sunt implicaţi mai mulţi factori de decizie. În vederea
eliminării întârzierilor în achiziţii publice şi a obstacolelor birocratice, este prevăzută dezvoltarea, în
mai multe etape, a unui ghid online care să cuprindă ciclul complet al achiziţiilor publice pentru
autorităţile contractante şi părţile interesate.
Pentru reducerea şi prevenirea corupţiei la toate nivelurile administraţiei, Ministerul
Justiţiei îşi orientează eforturile în direcţia implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–
2020, promovând astfel transparenţa actului decizional şi guvernarea deschisă, în folosul cetăţenilor.
Lupta împotriva corupţiei reprezintă un exerciţiu continuu şi este important ca accentul să fie pus
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pe componentele de prevenţie şi educaţie. Consolidarea capacităţii administrative a
secretariatului tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie, monitorizarea procesului de
elaborare a planurilor de integritate ale întreprinderilor publice sunt măsuri menite să conducă
la creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii, factori-cheie pentru furnizarea unor servicii publice
de calitate.
Totodată, prin adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, România are în vedere
reiterarea obiectivului strategic naţional de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică, inclusiv la Convenţia şi Grupul de lucru anti-mită.
III.2 Viziunea privind consolidarea administrației publice la nivel național
Conform H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei
publice 2014-2020, prezentăm viziunea privind administraţia publică la nivel naţional:
Până în 2020, administraţia publică va avea un trend ascendent în raport cu societatea, din
punct de vedere al încrederii iar beneficiarii se vor bucura de servicii publice integrate, oportune şi de
calitate, furnizate de către autorităţi şi instituţii publice proactive şi receptive la schimbare. Valorile
care stau la baza dezvoltării unei asemenea administraţii sunt transparenţa, profesionalismul,
predictibilitatea şi adecvarea la nevoi, toate subsumate interesului public.
Administraţia publică va câştiga încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de beneficiari, oferindule servicii prompte şi asigurând constanţă în calitatea prestării serviciilor. Autorităţile şi instituţiile
publice vor fi apte să stimuleze implicarea cetăţenilor, identificând astfel probleme, anticipând
provocări şi propunând soluţii pe care le fundamentează, testează şi validează sistematic. Astfel, se va
genera un cadru de servicii adecvate nevoilor cetăţenilor şi ţintite pe eficienţă economică.
Prezenta strategie se întemeiază pe următoarele principii generale:
Principii în raport cu cetăţenii:
 Principiul transparenţei - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare
activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la
informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să
constituie excepţia, în condiţiile legii;
 Principiul participării - organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat, autorităţile locale şi
instituţiile internaţionale contribuie la procesul de stabilire a priorităţilor strategiei.
 Principiul echităţii - implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile publice şi de
utilitate publică;
 Principiul egalităţii de şanse - se asigură participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor pe
piaţa muncii, a tinerilor, precum şi egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi
bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii
pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare,
rasă, religie, dizabilităţi.
 Principiul dezvoltării durabile - care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezente, fără a
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi;
Principii în raport cu propria activitate:
 Principiul bunei guvernări - conform acestui principiu Guvernul trebuie să stabilească acţiuni
clare şi eficiente pe baza unor obiective de calitate şi să aibă capacitatea de a răspunde rapid
unor necesităţi sociale;
 Principiul responsabilităţii - stabilirea priorităţilor reformei administraţiei publice este un
proces orientat spre obţinerea de rezultate;
 Principiul eficienţei şi eficacităţii - se va urmări atingerea obiectivelor printr-o utilizare
optimală a resurselor disponibile şi obţinerea unor rezultate care să fie conforme cu
obiectivele fixate;
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 Principiul stabilităţii şi predictibilităţii - măsurile de reformă urmăresc să creeze, în timp, un
cadru stabil şi predictibil, atât pentru instituţiile din administraţia publică, cât şi pentru
cetăţeni şi mediul de afaceri;
 Principiul proporţionalităţii - orice măsură luată trebuie să fie adecvată, necesară şi
corespunzătoare scopului urmărit;
 Principiul subsidiarităţii - constă în exercitarea competenţelor de către autoritatea
administraţiei publice situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi care
dispune de capacitate administrativă necesară.
Obiectivele generale propuse prin strategie sunt:
A. Adaptarea structurii şi mandatului administraţiei la nevoile cetăţenilor şi la posibilităţile reale de
finanţare
Autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să deţină competenţele, capacitatea şi
nivelul de autonomie necesar pentru furnizarea serviciilor publice şi rezolvarea treburilor publice în
comunităţile locale.
B. Implementarea unui management performant în administraţia publică
Implementarea unui management performant în administraţia publică reprezintă o condiţie
esenţială pentru derularea reformelor actuale şi viitoare, fiind necesară abordarea coerentă şi
coordonată a aspectelor referitoare la procesul decizional, resursele umane, tehnologia informaţiei,
procesele interne, asigurarea calităţii şi cercetarea şi inovarea ca premise ale dezvoltării viitoare.
Consolidarea planificării strategice, îmbunătăţirea procesului de consultare publică precum şi
promovarea unor măsuri referitoare la etică şi integritate şi la reducerea şi prevenirea corupţiei sunt
de natură să determine creşterea coerenţei, eficienţei, predictibilităţii şi transparenţei procesului
decizional în administraţia publică.
Un management performant al resurselor umane, de natură să asigure o gestiune previzională,
coerentă şi stimulativă a carierei, va avea efecte benefice atât pentru instituţiile publice, din
perspectiva eficientizării cheltuielilor de personal şi creşterii calităţii rezultatelor, cât şi pentru
personal, din perspectiva motivării şi stabilităţii în funcţie. Totodată, pentru creşterea eficienţei
activităţii derulate de administraţie este foarte important ca tehnologia informatică să fie utilizată la o
scară largă, atât în raport cu cetăţenii, beneficiarii serviciilor cât şi cu alte instituţii publice.
În acest context este necesară dinamizarea implementării standardelor de management în
administraţia publică şi creşterea capacităţii structurilor de audit intern, ale căror recomandări sunt
esenţiale pentru creşterea performanţei în cadrul instituţiilor publice, limitarea risipei de resurse şi
posibilităţilor de fraudă şi corupţie, detectarea din timp a disfuncţionalităţilor şi a neregulilor.
Totodată, având în vedere faptul că un management performant urmăreşte nu doar gestionarea unei
situaţii actuale, ci şi anticiparea situaţiilor viitoare, urmărirea tendinţelor în domeniu şi chiar crearea
de tendinţe noi, o importanţă deosebită trebuie acordată managementului calităţii, promovării şi
utilizării de bune practici, transferului de know-how şi cercetării şi inovării în administraţia publică.
C. Debirocratizare şi simplificare proceduri pentru cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţie
Reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor, atât pentru cetăţeni şi mediul de afaceri,
cât şi la nivel inter şi intra-instituţional, sunt de natură să eficientizeze activitatea administraţiei
publice (din perspectiva costurilor şi timpului de reacţie) şi să crească gradul de transparenţă şi
integritate în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creşterea gradului de satisfacţie al
cetăţeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administraţiei publice.
D. Consolidarea capacităţii administraţiei publice de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice
Consolidarea capacităţii administraţiei publice este esenţială pentru asigurarea unor servicii
publice de calitate, în condiţii de eficienţă şi accesibile beneficiarilor finali. Serviciile publice
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constituie principalul element la care cetăţeanul se raportează atunci când evaluează rezultatele,
performanţele administraţiei publice. Pentru a asigura creşterea calităţii şi a accesului la serviciile
publice este important să se dezvolte şi să se implementeze mecanisme care să asigure un nivel
minim (standarde de calitate şi de cost), permiţând în acelaşi timp autorităţilor publice cu interes
pentru inovare şi dezvoltare şi resursele necesare să dezvolte servicii la calitate superioară, precum şi
diverse mecanisme alternative de livrare a acestora. În acest sens se impune crearea cadrului şi
mecanismelor necesare prioritizării şi corelării necesarului de investiţii locale, promovarea de măsuri
care să conducă la creşterea veniturilor proprii şi dezvoltarea unor mecanisme eficiente de gestiune a
execuţiei bugetare, cu accent pe calitatea şi eficienţa cheltuielilor publice şi corelarea planificării
strategice cu resursele financiare, care să eficientizeze managementul la nivelul autorităţilor publice
locale.
Un obiectiv specific important este Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice prin
eficientizarea costurilor şi reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice. Aceasta
reprezintă o condiţie esenţială pentru furnizarea serviciilor publice în condiţii optime de calitate şi
eficienţă pentru a răspunde pertinent şi anticipativ nevoilor beneficiarilor finali. În acest sens,
prezenta Strategie propune o abordare care vizează patru domenii majore de intervenţie:
 stabilirea standardelor de cost şi calitate pentru servicii publice;
 încurajarea asocierilor în vederea promovării economiilor de scară;
 dezvoltarea culturii manageriale în instituţiile şi autorităţile care furnizează servicii
publice;
Instituirea unui management modern în instituţiile şi autorităţile care furnizează servicii
publice reprezintă o abordare strategică ce are în vedere, mai multe perspective:
- corelarea planificării strategice cu bugetul şi resursele umane;
- eficienţa cheltuirii fondurilor publice şi gestionarea responsabilă a bunurilor;
- urmărirea asigurării calităţii;
- deschidere, promptitudine şi anticipativitate în relaţia cu clienţii;
- responsabilizare atât pentru acţiunile întreprinse cât şi pentru inacţiuni.
Pentru realizarea acestui deziderat se au în vedere, pe de o parte, acţiuni coordonate de
formare în domeniul managementului serviciilor publice pentru decidenţii din instituţiile şi
autorităţile care furnizează servicii publice şi schimburi de experienţă între instituţii cu profil similar,
elaborarea de manuale pentru managerii de servicii publice şi, pe de altă parte, măsuri legislative şi
procedurale care să conducă la respectarea obiectivelor instituţionale sau a angajamentelor asumate
prin contractele de management.
 îmbunătăţirea accesului la serviciile publice.
Autoritatea tutelara poate defini principalele directii de actiune in domeniul in care activeaza
operatorul de transport avand ca reper Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si
2020-2030 aprobata prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 508/2008.
Potrivit principiilor stipulate in Strategia europeana de transport durabila, o politica de
transport sustenabila ar trebui sa faca fata intensitatii traficului si nivelelor de congestie crescande,
zgomotului si poluarii si sa sprijine folosirea modului de transport mai putin agresive fata de mediul
inconjurator precum si internationalizarea costurilor sociale si ambientale.
Obiectivul general il reprezinta dezvoltarea echilibrata a sistemului national de transport care
sa asigure o infrastructura si servicii de transport moderne si durabile, dezvoltarea sustenabila a
economiei si imbunatatirea calitatii vietii.
Ministerul Dezvoltarii Regionale a identificat necesitatea cresterii gradului de mobilitate
urbana a persoanelor si bunurilor, sporirea adaptabilitatii populatiei la nevoile pietei fortei de munca.
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In cadrul POR 2014-2020 se identifica ca si prioritate de investitii "promovarea strategiei de reducere
a emisiilor de C02 in zone urbane".
Autoritatea publica tutelara, Consiliul Local al Municipiului Iasi a aprobat, prin Hotararea nr.
248/23.06.2017, Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (S.I.D.U.) 2015-2030 Iasi in Zona
Metropolitana, prin care au fost identificate mai multe proiecte aflate in diferite stadii de pregatire si
implementare in functie de prioritatile majore ale Municipiului Iasi si ale Zonei Metropolitane.
S.I.D.U. are la baza Planul de Dezvoltare Regionala Nord – Est 2014 – 2020 si Planul Integrat
de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Iasi 2009- 2015.
Planul de Dezvoltare Regionala Nord – Est 2014 – 2020 descrie Regiunea Nord- Est a anului
2022 ca pe o destinatie atractiva pentru a investi, a lucra si a locui. Obiectivul general pentru perioada
2014 – 2020 este de a genera o crestere economica durabila, favorabila cresterii competitivitaţii
economice si incluziunii sociale, care sa conduca la diminuarea decalajelor existente faţa de celelalte
regiuni ale Romaniei.
In cadrul Planului de Dezvoltare Regionala Nord – Est 2014 – 2020 polul de crestere Iasi este
recunoscut ca fiind unul dintre cele mai dinamice centre universitare din Romania, ceea ce a
contribuit la apariţia unei baze economice diversificate. Printre proiectele propuse pentru perioada
2014 – 2020 care vizeaza Municipiul Iasi si zona sa metropolitana se numara:


Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului Internaţional Iasi;



Infiinţarea de centre intermodale de transport;



Dezvoltarea axelor strategice Iasi – Suceava si Botosani – Iasi, avand ca obiectiv
imbunataţirea accesibilitaţii si a mobilitaţii populaţiei, bunurilor si serviciilor, in vederea
stimularii dezvoltarii economice durabile.

In faza de realizare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Iasi (PIDPC)
2009- 2015, cele mai importante probleme identificate la nivelul Zonei Metropolitane Iași au fost:


Necesitatea imbunataţirii infrastructurii de transport in vederea dezvoltarii conectivitaţii si
imbunataţirii accesibilitaţii, precum si a mobilitaţii intre urban si rural si a promovarii
turismului;



Inexistenţa unor centre intermodale in transportul rutier in adevaratul sens al cuvantului, care
sa deserveasca populaţia metropolitana, dar si limitarea transportului public de persoane al
societatii de profil doar la nivelul orasului;



Necesitatea unui sistem de transport public in comun bine dezvoltat si a unui management al
traficului bine pus la punct;



Insuficienţa spaţiilor de parcare;



Traversarea orasului de catre calea ferata de la un capat la altul imparţindu-l astfel in doua
parţi, creand o multitudine de probleme de traversare, care si-ar gasi soluţii prin reabilitarea/
modernizarea /extinderea pasajelor existente sau prin construirea altora noi ;



Necesitatea reabilitarii blocurilor vechi din mai multe cartiere iesene;



Necesitatea unor masuri de readucere in circuitul economic a fostei platforme industriale;



Imbatranirea si migraţia populaţiei ce duce la scaderea forţei de munca;
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Construcţia de drumuri noi si modernizarea celor existente in zona metropolitana, precum si
extinderea transportului public in comun si dotarea acestuia cu autovehicule, ţinandu-se cont
de dezvoltarea demografica in zona;



Disproporţia foarte mare intre ponderea activitaţii economice a Municipiului Iași in total ZMI
si ponderea activitaţii economice a comunelor in total ZMI;

Pentru indeplinirea misiunii Polului de Crestere Iasi de „Transformare a Zonei Metropolitane
Iași - centru economic, universitar si academic de tradiţie - intr-o comunitate metropolitana
dezvoltata policentric, un pol regional al cunoasterii si competitivitaţii – articulaţie importanta a
Uniunii Europene cu spaţiul extracomunitar” - s-au formulat urmatoarele 4 obiective generale,
menite sa rezolve problemele identificate la nivelul municipiului:
Obiectiv general 1: Dezvoltarea conectivitaţii teritoriale prin asigurarea accesibilitaţii,
imbunataţirea mobilitaţii spre si dinspre polul de crestere si a fluidizari traficului in interiorul
acestuia;
Obiectiv general 2: Imbunataţirea serviciilor prin achizitie de mijloace de transport moderne,
reabilitarea si modernizarea infrastructurii aferente, in vederea asigurarii unui standard de calitate
sporit al transportului public;
Obiectiv general 3: Valorificarea patrimoniului cultural-istoric si natural in vederea
dezvoltarii potenţialului turistic al polului de crestere;
Obiectiv general 4: Asigurarea protecţiei si calitaţii mediului in vederea cresterii standardului
de viaţa al locuitorilor si sporirea atractivitaţii investiţionale.
Analizand situaţia proiectelor finalizate, fondurile au fost direcţionate in cea mai mare parte
catre investiţii in asigurarea protecţiei si calitaţii mediului, investiţii pentru asigurarea infrastructurii
necesare pentru cresterea conectivitaţii teritoriale.
In vederea atingerii Obiectivului general 2, au fost formulate urmatoarele obiective specifice:
Obiectiv Specific 2.1: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport rutiere in
scopul asigurarii unei accesibilitaţi crescute a polului de crestere
Acest obiectiv vizeaza proiecte destinate reabilitarii infrastructurii liniei de tramvai in zona
industriala a Municipiului Iași precum si reabilitarea liniei de tramvai Iasi-Dancu.
Obiectivul specific 2.2: Cresterea gradului de siguranţa in trafic si derularea transportului
public in condiţii de confort la standardele europene
Acest obiectiv a vizat asigurarea unor servicii de transport la standarde europene de siguranţa,
securitate, calitate si costuri. Aceasta presupune realizarea si respectarea sistematica a standardelor
specifice de siguranţa, securitate, calitate si costuri in domeniul transporturilor.
In prezent, transportul public in Municipiul Iasi este asigurat de catre Societatea Compania de
Transport Public Iasi, care opereaza cu 149 de tramvaie, 130 de autobuze si 10 microbuze. Astfel, in
Municipiul Iasi exista, la data elaborararii prezentului document, 8 linii de tramvai, 16 linii de
autobuz si 5 linii de microbuz.
In ceea ce priveste acoperirea cu linii de transport, se impune crearea unui transport public
echilibrat care sa asigure accesul locuitorilor dinspre zonele rezidentiale catre centrul administrativ
al Municipiului Iasi. Se impune de asemenea, optimizarea vitezei de urmarire intre mijloacele de
transport in comun atat in zonele periferice cat si in zona centrala, acolo unde se suprapun mai multe
trasee.
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S-a constatat ca exista si zone / asezari suburbane cu o cerere ridicata de transport care nu
sunt deservite de reţeaua de transport public cum ar fi: Valea Lupului (zona de expansiune
rezidenţiala), Miroslava, Holboca (numai satul Dancu este deservit) sau satul Visan din comuna
Barnova. O simpla extensie a liniilor deja existente ar putea asigura un bazin mai amplu de forţa de
munca, ingredient esenţial pentru bunastarea economica a orasului.
O alta problema se refera la corelarea transportului suburban cu cel regional. Transportul in
comun suburban are capete de linie in asezarile invecinate, iar cel regional are autogarile amplasate in
vecinatatea sudica a zonei centrale (proximitatea garii CFR). In acest sens va fi nevoie de conturarea
unor poli intermodali cu structuri de tip park & ride care sa permita transferul de la transportul
regional catre cel urban.
IV.
Viziunea generala a autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea si
obiectivele intreprinderii publice SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
IASI S.A.
Transportul public local de calatori reprezinta una din principalele componente din
mecanismul economico-social al Municipiului Iasi, misiunea operatorului fiind de a incuraja
utilizarea preponderenta a acestei forme de deplasare, respectiv de a asigura cresterea interesului
pentru transportul public de persoane prin curse regulate.
Conform Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate in Municipiul Iasi din contractual de delegare aplicabil, misiunea serviciului de
transport public local de calatori consta in: garantarea unor servicii de transport de calatori sigure,
eficiente si de o inalta calitate prin intermediul concurentei reglementate, garantand in acelasi timp
transparenta si buna functionare a serviciilor publice de transport de calatori, luand in considerare
factorii sociali, de mediu si de dezvoltare urbana sau oferirea de conditii tarifare specifice anumitor
categorii de calatori.
Raportat la strategia locala enuntata anterior, S.C.T.P.I. S.A. va avea in vedere atingerea
urmatoarelor deziderate:
- mobilitate pentru toti;
- corectitudine si loialitate;
- participare si transparenta;
- eficienta si eficacitate.
S.C.T.P.I. S.A. va avea in vedere atingerea urmatoarelor obiective:
1. Eficienta economica
 optimizarea permanenta a costurilor;
 promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor cu respectarea principiului eficientei
costului si a calitatii maxime a serviciilor prestate, luand in considerare si gradul de
suportabilitate al populatiei;
 Cresterea gradului de realizare a veniturilor din vanzarea titlurilor de calatorie (bilete si
abonamente) prin:
 aplicarea unor masuri vizand controlul calatorilor;
 introducerea unor mijloace noi de taxare;
 formularea de propuneri pentru revizuirea programului de transport, functie de realitatile
momentului;
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actualizarea periodica a valorii tarifelor de calatorie, in concordanta cu cresterile de pret
inregistrate la principalele categorii de cheltuieli (combustibil, energie electrica,
indexari salariale) cu acordul Municipiului Iasi, in conditiile contractului de delegare
aplicabil;

 Renegocierea periodica a costurilor unitare pe km, pentru fiecare tip de transport public local,
luand in considerare valoarea cheltuielilor eligibile reale ale activitatii de transport, in baza
unei analize de cost efectuata la nivelul societatii;
 Respectarea obligatiei de separarea a costurilor pe tipuri de transport (conform cerintelor
art.17 alin.(2) si (3) din anexa 1c a H.G. nr. 722/2016, respectiv ale Regulamentului C.E. nr.
1370/2007).
2. Orientarea catre calatori/ beneficiari
- preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al calatorilor si pentru
asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;
- informarea eficienta a calatorilor asupra traseelor si a orarului de mers a vehiculelor de
transport public local, a locatiilor statiilor de oprire, a tarifelor, a impactului asupra mediului
inconjurator a mijloacelor de transport public in comparatie cu autoturismele proprii etc.
3. Competenta profesionala
- cresterea eficientei societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului
societatii;
- instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism.
V. Incadrarea intreprinderii publice in categoria intreprinderilor publice care indeplinesc
obligatii de serviciu public
S.C.T.P.I. S.A. este intreprindere publica, in sensul dispozitilor prevazute la art 2. pct 2 lit b)
din O.U.G. 109/2011, fiind o societate la care unitatea administrativ-teritoriala locala este actionar
unic.
Societatea are ca scop furnizarea serviciului de transport public local cu tramvaie/ autobuze/
microbuze, pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Iasi, in conformitate cu contractul de
delegare atribuit. S.C.T.P.I.. S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, pe baza
de gestiune economica si de autonomie financiara, fiind operatorul local licentiat in sfera serviciilor
de transport de persoane.
Serviciul de transport public local este organizat de catre autoritatea administratiei publice
locale, pe raza administrativ - teritoriala a municipiului Iasi, fiind delegat catre S.C.T.P.I. S.A., prin
Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 169/31.05.2016, hotarare prin care s-a atribuit in mod direct
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, societatii mai
sus mentionate.
Bunurile si elementele componente ale sistemului de transport local aflate in domeniul public
sau privat al Municipiului Iasi au fost date in exploatare pentru prestarea serviciului de transport
public catre S.C.T.P.I. S.A.
Obiectul contractului de gestiune il constituie delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului
de transport public local cu tramvaie/ autobuze/ microbuze, pe raza administrativ-teritoriala a
Municipiului Iasi, cu conditia indeplinirii de catre operator a obligatiilor de serviciu public.
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Conform contractului de delegare, operatorul va indeplini serviciul de transport public local
cu respectarea obligatiilor de serviciu public stabilite mai jos:
i.

operatorul va aplica tarifele de calatorie aprobate de autoritatea contractanta si va furniza
servicii de transport pentru grupuri sociale de calatori care pot beneficia de reduceri/ gratuitati
in conformitate cu politicile nationale de transport din Romania și cu cerintele și
reglementarile legale, precum și in conformitate cu Hotararile Consiliului Local Iasi, potrivit
contractului de delegare;

ii.

operatorul va presta serviciul de transport public local in conformitate cu principiile
continuitatii, frecventei, regularitatii și capacitatii prevazute in Programul de transport;

iii.

operatorul va presta serviciul de transport public local in conformitate cu indicatorii de
calitate prevazuti in contractul de delegare;

iv.

operatorul va respecta standardele și cerintele de siguranta și securitate prevazute in contractul
de delegare si in legislatia europeana si nationala;

v.

operatorul va presta serviciul de transport public local cu vehiculele prevazute in contractul de
delegare.

Totodata, principale obiective care vor fi urmarite de autoritatea publica tutelara sunt
urmatoarele:
a) dezvoltarea si promovarea calitatii eficientei transportului public local de calatori in scopul
asigurarii mobilitatii populatiei in functie de necesitatile acesteia si de dezvoltarea
economica a localitatii;
b) stabilirea structurii retelei de trasee pentru transport calatori in functie de dezvoltarea
economica a municipiului in concordanta cu cererile de transport;
c) exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze in conditii care sa asigure executarea
transportului public local de calatori in conditii de regularitate, siguranta si confort pe
intreaga durata a contractului de delegare;
d) asigurarea modernizarii infrastructurii aferente transportului public local de calatori;
e) asigurarea finantarii necesare dezvoltarii componentelor sistemului de transport public local
care aparatin domeniului public sau privat al municipiului;
f) acordarea unor facilitati de transport anumitor categorii de persoane si asigurarea
continuitatii serviciului de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de
calatori;
g) protectia mediului inconjurator.
In conformitate cu prevederile Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor
Comunitare de Utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, procedura
de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane se
precizeaza in hotararile de dare in administrare a serviciului, respectiv in contractele de delegare a
gestiunii si trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:
a) tarifele si subventiile incasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul
autorizat in urma prestarii serviciului de transport public local de persoane trebuie sa acopere cel
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putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare a sistemului de transport
public local respectiv;
b) tarifele se actualizeaza periodic prin indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum,
prin hotarare a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, dupa caz;
c) conditiile care genereaza modificarea tarifelor sau a subventiilor, precum si procedurile
specifice aplicate pentru astfel de situatii se prevad in contractele de atribuire a gestiunii;
d) modificarea tarifelor sau a subventiilor se aproba prin hotarare a consiliilor locale,
consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
VI. Obiectul obligatiei de serviciu public si angajamentul autoritatii publice tutelare vizavi
de modalitatea de asigurare a compensatiilor corespunzatoare sau de plata a obligatiei
Autoritatea publica tutelara are obligatia de a asigura compensatiile corespunzatoare pentru
obligatia de serviciu public.
Conform contractului de delegare aplicabil, autoritatea publica tutelara plateste operatorului
economic compensatii pentru efectuarea obligatiei de serviciu public, dupa urmatoarea formula:
Compensatia = Cheltuieli de exploatare + Profit Rezonabil - Venituri ale operatorului asociate
obligatiei de serviciu public.
C = CE + Pr – V, unde
C – reprezinta Compensatia,
CE – reprezinta cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligatiilor de serviciu public,
Pr – reprezinta profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rata de rentabilitate a capitalului
normala pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al
Serviciului de transport public local suportat de Operator.
V – reprezinta totalitatea veniturilor generate in legatura cu prestarea Serviciului de transport public
local de catre Operator, pentru luna pentru care se acorda Compensatia.
Potrivit actului constitutiv S.C.T.P.I. S.A. implementeaza, pe langa activitatea de serviciu
public, si alte activitati de natura economica si are obligatia de a tine o evidenta contabila separata
pentru activitatile si serviciile care fac obiectul prestarii serviciului de transport public local delegat.
S.C.T.P.I. S.A. este autorizata de catre Municipiul Iasi sa desfasoare activitatile secundare aprobate
de catre adunarea generala a actionarilor. La data aprobarii prezentei scrisori de asteptari, obiectul
secundar de activitate cuprinde urmatoarele activitati, conform codului CAEN:
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii
3513 - Distributia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
nealimentare
4799 - Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
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4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturile terestre
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (fara leasing)
7120 - Activităti de testări si analize tehnice
7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile nca
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8553 - Scoli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.
Compensatia se calculeaza si se plateste cumulat pentru activitatile de transport in comun cu
tramvaie, autobuze si microbuze si nu poate depasi efectul financiar net.
Costurile aferente activitatilor de transport sau activitatilor conexe serviciului de transport
public local, care nu fac obiectul delegarii de gestiune (prestarea de servicii de transport turistic,
transport prin curse speciale, servicii ITP pentru terti, inchiriere spatiu publicitar, cedare drept de
folosinta partiala a stalpilor concesionati si ai imobilelor care fac obiectul contractului de gestiune),
sunt excluse din calculul compensatiei. Activitatile de implementare a investitiilor desfasurate de
operator in baza contractului incheiat se considera activitati eligibile pentru calculul cheltuielilor de
exploatare, astfel incat costurile aferente investitiilor vor fi luate in considerare pentru calculul
compensatiei. Cheltuielile cu implementarea investitiilor se evidentiaza distinct si se comunica dupa
receptia lucrarilor autoritatii contractante, pentru inregistrare in evidenta patrimoniului public sau
privat concesionat.
Autoritatea publica tutelara acorda operatorului sume din bugetul local pentru acoperirea
influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile de calatorie individuale pentru
anumite categorii de calatori, cu titlul de diferente de tarif.
Fondurile acordate cu titlul de diferente de tarif si de compensare vor fi aprobate de catre
Consiliul Local Iasi, in functie de estimarile initiale si vor putea fi supuse rectificarilor ulterioare de
buget, in vederea asigurarii necesarului de sume pana la sfarsitul anului.
In baza Ordinului A.N.R.S.C. nr. 272/2007, prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile
de transport public local de persoane, suportate de catre utilizatori, se vor recupera integral costurile
de exploatare, reabilitare si dezvoltare, precum si prin finantarea de la bugetele locale, asigurandu-se
astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport/transportatorii autorizati. Conform
contractului de delegare incheiat, profitul rezonabil acordat, luat in calculul compensatiei, este de 3%
din valoarea cheltuielilor efectuate.
VII. Asteptari in ceea ce priveste politica de dividente / de varsaminte din profitul net
aplicabila S.C.T.P.I. S.A.
Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de Adunarea Generala a
Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform reglementarilor legale in vigoare, iar profitul
societatii ramas dupa plata impozitului pe profit si prelevarea sumelor necesare constituirii si
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mentinerii fondurilor prevazute de lege se va repartiza conform hotararilor A.G.A. si dispozitiilor
legale in vigoare.
Conform prevederilor art. 1 din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile
nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se
repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate
provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiara in economiile
hiperinflationiste”, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de
raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice
Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de
credit;
c^1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi
externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;
d) alte repartizari prevazute de lege;
e) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au
stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor
angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in
exercitiul financiar de referinta;
f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori
dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finantare, putand fi redistribuit ulterior sub forma de dividende sau
varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome.
VIII. Asteptari privind politica de investitii aplicabila S.C.T.P.I. S.A.
Potrivit Legii nr. 92/2007, finantarea investitiilor pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea
si/sau dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane se face din bugetele locale, din
bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotararilor consiliilor locale, ale consiliilor judetene,
ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale Guvernului, dupa caz, cu respectarea
legislatiei in vigoare privind finantele publice, respectiv finantele publice locale, si a legislatiei in
vigoare privind achizitiile publice.
Autoritatea publica tutelara solicita ca proiectele de investitii proprii de dezvoltare identificate
si incluse in cadrul Programului anual si multianual de investitii inaintat de Consiliul de
Administratie spre aprobare A.G.A. si Autoritatii Publice Tutelare sa respecte prevederile
documentelor strategice de dezvoltare ale Municipiului Iasi, principiile si obiectivele stabilite in
cadrul acestor documente:
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Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2015-2030 Iasi – Zona Metropolitana, aprobata prin
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.402/2017;
 Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Iasi, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.401/2017.
De asemenea, proiectele proprii de investitii propuse de catre S.C.T.P.I. S.A. vor respecta
principiile si obiectivele Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4:
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.1: Promovarea strategiilor de
reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de
adaptare relevante pentru atenuarea adaptarilor, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de
carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana
durabila.
S.C.T.P.I. S.A. va dispune urmatoarele masuri operationale/organizationale care sa asigure
atractivitatea si competitivitatea sistemului de transport public, in conditiile din contractul de
delegare aplicabil:
 Modificarea si integrarea intr-o maniera multimodala a orarelor mijloacelor de transport
public;
 Cresterea frecventei mijloacelor de transport public;
 Stabilirea unor sisteme de tarifare atractive pentru utilizatori;
 Derularea unor campanii de informare a utilizatorilor mijloacelor de transport public si a
utilizatorilor transportului privat cu autoturisme cu privire la avantajele/beneficiile utilizarii
transportului public sau cu privire la masurile luate referitoare la reducerea traficului.
Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilitatii urbane
trebuie sa devina mult mai putin dependenta de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului
de la o mobilitate bazata in principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazata pe utilizarea
transportului public de inalta calitate si eficienta.
Politica de investitii trebuie corelata atat cu obligatia de extindere a prestarilor de servicii
catre terti cat si cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului in perioada 2014-2020 dar si cu
Planul de Mobilitate Urbana Durabila, implementarea acestuia fiind sustinuta financiar prin mai
multe tipuri de actiuni integrate la nivelul POR 2014-2030, in scopul modernizarii si imbunatatirii
serviciilor de transport public local de calatori.
Politica de investitii vizeaza urmatoarele obiective:
- investitii in mijloace de transport mai putin poluante;
- investitii de modernizare a sediului societatii si a dotarilor specifice activitatii (statii de
calatori, echiparea mijloacelor de transport in comun cu sisteme GPS/ de monitorizare si de
informare);
- investitii pentru introducerea unui sistem de informare in timp real cu privire la serviciile de
transport public local de calatori in principalele statii din municipiu;
- investitii pentru promovarea serviciilor societatii si facilitarea accesului calatorilor la
serviciile oferite (realizarea unui web-site pentru planificarea calatoriei, realizarea unei
aplicatii pentru telefonul mobil de achitare contravaloare calatorie cu transportul public);
- introducerea sistemului de transport electric si a dotarilor aferente.
Autoritatea contractanta poate atribui operatorului competenta privind implementarea unor
investitii in numele sau, in conformitate cu prevederile legale. Costurile atribuite operatorului pentru
implementarea investitiilor in numele autoritatii contractante sunt recunoscute drept cheltuieli
eligibile in structura de cost.
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IX.
Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de
administrare si conducere ale S.C.T.P.I. S.A.
In contextul cumularii celor doua atributii: de autoritate contractanta in raport cu executarea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune si de
actionar unic in raport cu forma de organizare a intreprinderii - societate pe actiuni, autoritatea
publica tutelara apreciaza ca, in context legal, statutar si contractual, obligatiile de transparenta si
raportare sunt cele prevazute in O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum şi H.G. nr. 722/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Totodata, autoritatea publica tutelara considera ca este importanta mentinerea comunicarii
intre administratori si reprezentantii actionarului in A.G.A., astfel incat acestia sa fie reciproc
informati cu privire la aspectele privind interesele actionarului, inclusiv informatii referitoare la
riscurile care pot sa apara in indeplinirea planurilor de administrare.
Organele de administrare şi conducere ale societăţii vor oferi structurii de guvemanţă
corporativă din cadrul autorităţii publice tutelare orice informaţii şi documente solicitate referitoare la
activitatea desfăşurată, în conformitate cu reglementările legale.
In caz de deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi ca anexă la contractele de mandat
ale administratorilor, aceştia din urmă au obligaţia de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară şi
acţionarii, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce organele de administrare şi conducere
ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.
X. Asteptari privind calitatea si siguranta serviciului de transport public local de calatori
Autoritatea publica tutelara are astepari in ceea ce priveste imbunatatirea serviciului de
transport public local de calatori din punct de vedere al calitatii si sigurantei prin:
 reducerea timpilor de asteptare in statiile de autobuz;
 sporirea sigurantei si a confortului in mijloacele de transport in comun;
 punctualitate, seriozitate si respect pentru calatori;
 cresterea accesibilitatii la mijloacele de transport public;
 asigurarea unor conexiuni intre trasee in avantajul calatorilor;
 extinderea ariei de operare spre acele zone ale Municipiului Iasi neacoperite de
transportul in comun si spre Zona Metropolitana;
 diversificarea ofertei de servicii catre populatie.
XI.

Asteptari in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative

Directiile de dezvoltare ale operatorului trebuie sa aiba la baza principiile care statueaza o
atitudine responsabila, profesionista si etica, in raport cu principalii sai consumatori/beneficiari cu
autoritatea locala, autoritatile de reglementare, organismele de control si proprii angajati. Pe durata
îndeplinirii mandatului, organele de administrare si conducere nu pot încheia cu societatea un
contract de muncă. În cazul în care administratorii/directorii au fost desemnați dintre salariații
societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
Autoritatea publica tutelara considera oportuna si necesara mentinerea Codului de etica al
societatii, in care sunt cuprinse o serie de reguli specifice care fixeaza cerintele minime pentru orice
angajat in raport cu toti factorii implicati in organizarea si functionarea societatii.
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Totodata, autoritatea publica tutelara recomanda denuntarea conflictelor de interese definite
conform legislatiei in vigoare pentru asigurarea integritatii organelor de administrare si conducere ale
societatii.
Autoritatea publica tutelara are asteptari in ceea ce priveste tratarea cu discretie a informatiilor
cu caracter confidential astfel incat societatea si actionarul sa nu fie prejudiciati ca urmare a
comportamentului neprofesionist si indiscret al membrilor organelor de administrare si conducere ale
societatii. Obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor se mentine si dupa incetarea
mandatului de administrator/director.
Organele de administrare si conducere își exercită mandatul cu prudența şi diligența unui bun
administrator/director. Ele nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de
afaceri, sunt în mod rezonabil îndreptățite să considere că acționează în interesul societății şi pe baza
unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua
anumite măsuri cu privire la administrarea/managementul societății.
Autoritatea publica tutelara se asteapta ca toti administratorii si directorii societatii sa
cunoasca mecanismele de guvernanta corporativa, sa realizeze un management performant si sa
implementeze mecanismele de buna guvernare in functionarea societatii.
Consiliul de administraţie adoptă, în termen 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.
Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice Codul de
etică pe pagina proprie de internet în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an,

în cazul revizuirii acestuia.
În ceea ce priveşte organizarea comitetelor, administratorii au următoarele competenţe şi
obligaţii:
 Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de
administrator/membru în noul consiliu de administrație, elaborează şi propune consiliului de
administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte
funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţii pentru funcţiile
enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi
a altor funcţii de conducere.
 Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.47 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.90/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar Comitetul de
nominalizare şi remunerare și Comitetul de audit sunt formate din administratori neexecutivi.
 Subliniem importanţa revizuirii regulate a funcţionalităţii sistemului de control intern de către
administratori, ca şi importanţa Comitetului de Audit din cadrul Consiliului, precum şi a
lucrului acestuia cu auditori interni şi externi responsabili de aceste aspect.
 Întreprinderea publică va stabili prin actul constitutiv sau regulament intern modul de
funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.
În ceea ce priveşte colaborarea dintre consiliu si auditori, auditorii interni raportează direct
consiliului de administraţie.
În ceea ce priveşte colaborarea dintre consiliu și directori, modul de organizare a activităţii
directorului general se stabileşte prin decizia consiliului de administraţie, atribuţiile şi răspunderile
fiind cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii. Fiecare administrator poate
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solicita directorului general informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii, acesta din urmă
punând la dispoziţie, de îndată, documentele solicitate.
Directorul general va informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra
operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere, precum şi de toate neregulile constatate cu
ocazia îndeplinirii atribuţiilor lui.
XII. Asteparile autoritatii tutelare referitoare la cheltuielile de capital, reducerile de
cheltuieli si alte aspecte ale afacerii
Potrivit Legii nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificarile si completarile
ulterioare, finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate se asigura din veniturile operatorilor de
transport sau ale transportatorilor autorizati. Acestea sunt formate din incasarea de la utilizatorii
serviciului a tarifelor, reprezentand contravaloarea serviciului prestat, si/sau din subventii de la
bugetul de stat si de la bugetele locale, calculate ca diferenta de tarif, in conditiile legii.
Conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata,
preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se fundamenteaza, cu respectarea
metodologiei de calcul stabilite de autoritatile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de
productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a
costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivand din contractul de delegare a
gestiunii, si includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati
publice, precum si o cota de profit.
Mentionam faptul ca O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevede ca operatorii economici sa aiba in vedere la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli
urmatoarele:
a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind
imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;
c) criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si
creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea
productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de
administrare a Consiliului de administratie/Consiliului de supraveghere si a planului de management
al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
d) programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe
baza posibilitatilor reale de plata a acestora;
e) programele de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a
acestora;
f) programele de reducere a platilor/creantelor restante.
A. Asteptari in legatura cu cheltuielile de capital:
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- organele de conducere ale societatii vor analiza, fundamenta, aviza si propune spre
aprobare anual actionarului - autoritatea publica tutelara, programul de investitii, dotari si
sursele de finantare, reprezentand una dintre anexele bugetului de venituri si cheltuieli
propus;
B. Asteptari in legatura cu reducerea cheltuielilor:
-

urmarirea reducerii la minim a platilor restante pentru a se preveni cheltuieli de
suplimentare cu penalitatile si majorarile de intarziere in sarcina societatii.

-

achitarea cu prioritate a obligatiilor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si la
bugetul local;

-

incasarea la termen a creantelor societatii si luarea tuturor masurilor de recuperare a
acestora in termenul legal de prescriptie;

-

angajarea oricaror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacitatii si
economicitatii.

XIII. Intentiile legislative si de reglementare ale Guvernului cu privire la domeniul in
care isi desfasoara activitatea intreprinderea publica
Conform situatiei cunoscute la data prezentei, se doreste adoptarea unui act normative care va
influenta activitatea S.C.T.P.I. S.A., respectiv o noua lege care sa reglementeze activitatea de
transport public local.
XIV.

Concluzii

Scrisoarea de asteptari reflecta politica Municipiului Iasi privind serviciul de transport public
local acoperind un orizont de timp mai mare de patru ani.
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