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Raport Semestrul II 2022 - Consiliul de Administrație Termo-Service S.A. 

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ S.C TERMO - SERVICE S.A.

Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A, persoana juridică română, cu capital social deținut integral

de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Aleea Grădinari, nr. 8 și este înmatriculată la Registrul

Comerțului sub numărul J22/773/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO 14134878.

Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A. fost înființată prin HCL 145/2001, prin divizarea parţială a

R.A.TERMOFICARE Iaşi, în baza prevederilor Legii  nr.  15/1990, privind reorganizarea unităţilor

economice de stat ca regii autonome şi  societăţi  comerciale,  prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a

Guvernului nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997,

prevederilor  Legii  nr.  31/1990  privind  societăţile  comerciale  şi  ale  Legii  nr.  213/1998,  privind

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A se califică în categoria întreprinderilor publice al

căror obiectiv este prestarea de servicii de administrare a condominiilor. 

1.1. Obiect de activitate SC Termo-Service SA Iași

Societatea are ca activitate principală prestarea serviciilor de administrare a condominiilor

pe bază de tarife sau contract (cod CAEN 6832)

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. își defășoară activitatea de prestare de servicii de

administrare  a  condominiului  unității  locative  comune  (financiar-contabilitate  și  management

proprietate cuvenit Asociației), în conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, actualizată, respectiv și ale Legii nr.114/1996 –

Legea locuinţei, actualizată, ale HG 1275/2000 – Normă pentru punerea în aplicare a prevederilor

Legii locuinţei nr. 114/1996, ale Statutului Asociaţiei de proprietari.

Activitatea de administrare imobile este activitatea principală a societății, activitate care are în

componență administrarea financiară, tehnică și juridică a asociațiilor de proprietari, oferind o paletă

largă de serviciii la cel mai mic tarif de pe piața de administrare din Iași, raportat la serviciile oferite.

Activităţile  secundare  pe care  societatea le  desfăşoară  sunt  după cum urmează: lucrări  de

întreţinere  şi  reparaţii  ale  instalaţiilor  şi  părţilor  comune ale  asociaţiilor  administrate  efectuate  de

formaţiile specializate ale societăţii noastre, lucrări de întreţinere şi reparaţii instalaţii efectuate la terţi,

lucrări interioare de zugrăveli, confecţii metalice, lucrări de vopsitorie, sigilări aparate individuale de

măsură, lucrări de reparații fațade, corecții de vegetație, montat tâmplărie PVC.

1.2 Puncte de lucru  SC Termo-Service SA Iași

Sub aspectul reprezentării în teritoriu, societatea are cea mai extinsă reţea de încasare, un

 sediu central, trei ateliere de lucru și respectiv nouăsprezece puncte de încasare, distribuite în
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 toate zonele municipiului încercând în acest fel să fie cât mai aproape de clienţii săi:

Sediu Central Termo-Service - Aleea Grădinari, Nr. 8, PT 2 Metalurgie.

AC 01 Frumoasa - Str. Radu Vodă , Nr. 14, Bl. 769, Parter.

AC 03 + 20 Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 18 A.

AC 04 + 05 Galata - Calea Gălaţii, Nr. 5-7, PT 2 Galata.

AC 06 + 16 Ciric - Str. Ciric, Nr. 40-44, PT 25 Tătărași.

AC 07 + 08 Nicolina - Str. Egalităţii, Nr. 7, Bl. 827, Parter. 

AC 09  Cug - Şos. Nicolina, Nr. 76, Bl. 991B. 

AC 10 Piața Unirii - Piaţa Unirii, Nr. 3, Bl. 3. 

AC 11 Bularga - Str. Butnari, Nr. 5, PT 6 Bularga.

AC 12 + 13 Dacia - Str. Sucidava, Nr. 1, Parter.

AC 14 Alexandru cel Bun - Piaţa Voievozilor, Nr. 21 A.

AC 15 Podu Roş - Aleea Decebal, Nr. 5, Bl. B3, Parter.

AC 17 + 18 Tătăraşi - Str. Vasile Lupu, Nr. 128-130, PT 17 Tătăraşi

Atelier Secția Întreținere Reparații Nicolina - Str. Sălciilor, Nr. 18, PT 2 Nicolina.

Atelier Secția Întreținere Reparații Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 12, PT 28 Ciurchi. 

Atelier Secția Întreținere Reparații  Bularga - Str. Butnari, Nr. 3, PT 6 Bularga.

1.3 Capitalul social al Societății TERMO-SERVICE IAŞI S.A. este deţinut în proporţie de

100% de Municipiul Iaşi care are calitate de acţionar unic.

Acționar Număr acțiuni Valoare acțiune Valoare cap social din care vărsat

Municipiul Iaşi 10.958,00 lei 10,68 lei 116.987,97 lei 116.987,97 lei

1.4 Descrierea atribuțiilor SC Termo-Service SA Iași

Identificarea necesităţilor clienţilor noştri şi rezolvarea lor în cel mai scurt timp este garantată

de  eforturile  susţinute  ale  conducerii  societăţii  şi  salariaților,  eforturi  care  au  scopul  de

menţinere a stabilităţii economice a societăţii şi menţinerea poziţiei de lider de profil.

Activitatea de prestare de servicii  de administrare a condominiului  unității  locative

comune are în componență administrarea financiară, tehnică şi juridică, urmărindu-se astfel:

a) prestarea serviciilor generale de administrare a condominiilor într-o manieră dedicată, în

sensul depunerii eforturilor rezonabile pentru asigurarea calității optime a acestora, în limitele

și condițiile de calitate, legalitate, inclusiv de securitate a muncii.

b) gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor bănești;
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c)  efectuarea  formalităţilor  necesare  în  angajarea  contractelor  cu  furnizorii  de  utilități  și

servicii;

d)  facilitarea  cunoașterii  și  respectării,  de  către  membrii  ai  condominiilor,  a  regulilor  cu

privire la proprietatea comună;

e) gestionarea, în raport de competențe, a modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce

revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice.

Prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 a fost aprobat contractul de

asociere  între  UAT Municipiul  Iași  și  Termo-Service  S.A.  având unic  acționar  autoritatea

locală pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termică –

producție, transport, distribuție și furnizare în municipiul Iași pe o durată tranzitorie, până la

încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Obiectul  contractului  il  constituie  conlucrarea  intre  asociati  in  vederea  asigurării

managementului  serviciului public de alimentare cu energie termică - producție,  transport,

distribuție  și  furnizare  în  municipiul  Iasi  pe  o durată  tranzitorie,  până  la  încheierea  unui

contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Contractul cuprinde următoarele servicii de management necesare desfăsurării activitătilor:

- managementul activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice;

- managementul activității de mentenanță a sistemului;

- managementul activității de reparații a sistemului;

- managementul activității de resurse umane;

- managementul activității de facturare și încasare;

- managementul activității de relații cu clienții;

- managementul activității economico-financiare;

- managementul activității legate de protecția mediului;

- managementul activitații legate de sănătate și securitate în muncă;

- finanțarea fără adaosuri comerciale a activităților enumerate mai sus, dacă este cazul;

- managementul activitătii de servicii asistență, consultanță si reprezentare in justitie necesare

pentru  recuperarea  debitelor  reprezentând  facturi  neachitate  pentru  serviciile  de  furnizare

/producție /distribuirea energiei termice/electrice, precum și pentru recuperarea oricăror alte

sume  rezultate  din  prestareaserviciilor  de  management  aferente  intervalului  contractului,

calitatea procesual activă aparținând Asociatului-Operator.
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CAP. II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO-SERVICE SA IAȘI

Societatea  Termo-Service  SA  este  administrată  în  sistem  unitar  de  către  Consiliul  de

Administrație.  Membrii  Consiliului  de  Administrație  sunt  numiți  de  către  Adunarea  Generală  a

Acționarilor și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobata prin legea nr. 111/2016 ,

cu  modificările  si  completările  ulterioare  şi  cu respectarea  prevederilor  H.G.  nr.  722/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 109/2011

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA, prin Hotărârea nr. 10 din

data de 29 mai 2019, pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210

din 24 mai 2019, a desemnat persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în

cadrul Adunării Generale a Acționarilor la SC TERMO-SERVICE SA Iași:

- Coman Ciprian-Andrei

- Câtea Viorel

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 16.07.2019, Adunarea

Generala a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de

Administrație a numit pentru un mandat de 4 ani, un nou  Consiliu de Administrație al Societății

Termo-Service S.A. având următoarea componență: 

- Alin Constantin Aivănoaei,

- Lefter Victor

- Bârzu Kristian

- Vasile Tiron

În ședința din data de 16.07.2019, Consiliul de Administrație nou format, a procedat la alegerea

președintelui consiliului din rândul membrilor neexecutivi prin procedura votului tuturor membrilor,

fiind desemnat președinte al Consiliului de Administrație domnul Tiron Vasile.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 16.07.2019 s-a constatat vacantarea postului de

director general, fiind numit în funcţia de director general interimar începând cu data de 17.07.2019,

pentru un mandat  de 4 luni,  până la  finalizarea procedurii  de recrutare  și  selecție,  dl.  Aivănoaei

Constantin-Alin, membru executiv al Consiliului de Administrație.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 17.10.2019, Consiliul de Administrație a luat

act de finalizarea procedurii de recrutare și selecție astfel că a numit în funcţia de director general

începând cu data de 17.10.2019, pentru un mandat de 4 ani, până la 17.07.2023, pe  dl. Aivănoaei

Constantin-Alin, membru executiv al Consiliului de Administrație.

În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare

și Comitetul de Audit.

5



Raport Semestrul II 2022 - Consiliul de Administrație Termo-Service S.A. 

În ședința din data de 19 decembrie 2019, Adunarea Generală a Acționarilor în baza Raportului

final nr. 127588/22.11.2019, privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie,

aprobat de Municipiul Iași (în sensul completării componenței actuale a ultimei poziții de membru

existente  vacantă),  a  numit  în  calitate  de membru în cadrul  Consiliului  de Admnistrație,  pe dna.

Dominte Ema-Maria. 
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CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE

Societatea are un capital social subscris vărsat de 116.987,97 lei, divizat în 10.958

acțiuni sociale, fiecare în valoare de 10,767 lei şi este condusă de Consiliul de Administraţie

care  are  ca  principală  atribuţie  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectului  principal  de  activitate,

garantând eficienta supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii, cu excepţia aspectelor care

sunt în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor.    

Acționarul unic este Municipiul Iași ce deține 100% din capitalul social.
Evidenţa contabilă este ţinută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Rezultatele  economico  -  financiare  realizate  de  Societatea  Termo-Service  S.A.  la
31.12.2022, sunt prezentate după cum urmează: 

Veniturile realizate la finele anului 2022 au la bază contractele de administrare pe bază

de comision, contractele de curăţenie, contractele reprezentând alte activităţi, respectiv lucrări

de reparaţii instalaţii, curăţenie pe casa scării, lucrări de hidroizolatii, precum și contractul de

asociere nr 76.229/09.07.2021 incheiat intre UAT Municipiul Iasi si SC Termo Service SA in

baza  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  165/23.06.2021  privind  asigurarea  managementului

serviciilor pentru sustinerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie

termică (productie, transport, distributie si furnizare).

Veniturile      la 31.12.  2022, au următoarea structură:  

1.Venituri totale din exploatare:

- venituri din producția vândută: - din servicii prestate = 43.544.920 lei

- alte venituri = 425.890 lei

2.Venituri financiare: alte venituri = 52.262 lei

Cheltuielile la 31.12.2022 aferente veniturilor, au următoarea structură:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii: 3.047.037 lei
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Nr.crt. Denumire indicatori
Realizat

1 Cifra de afaceri 43.453.000

2
Venituri totale
Venituri din exploatare
Venituri financiare

44.023.072
43.970.810

52.262

3
Cheltuieli totale
1. Cheltuieli pentru exploatare
2. Cheltuieli financiare

42.271.511
42.271.511

0

4 Profit brut 1.751.561

5 Impozit profit 368.362

6 Rezultat net 1383199

7 Productivitatea muncii  85.880
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1.1. Cheltuieli privind stocurile:

- cheltuieli cu materiile materiale  consumabile = 1.377.237 lei

- cheltuieli cu energia si apa = 104.244 lei

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 97.059 lei

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

- cheltuieli cu întreținerea și reparații = 64.022 lei

- cheltuieli privind chiriile = 197.149 lei

- prime de asigurare = 19.247 lei

1.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 1.188.080 lei

2. Cheltuieli cu impozite și taxe =   26.641   lei  

3. Cheltuieli cu personalul =   38.284.933   lei  

4. Alte cheltuieli de exploatare  =   912,.899   lei  

Alte Informaţii:

1. Riscul de piaţă: Temo-Service nu este singura societate care are astfel de activitate în oraşul

lași,  își  desfășoară  activitatea  într-un  cadru  concurențial,  fapt  care  impune  îmbunătățirea

continuă a calității serviciilor.

 Acest tip de risc cuprinde : 

1.1 Riscul valutar: societatea este expusa fluctuaţiilor de curs valutar,  dar nu semnificativ

având in vedere ca unitatea, la data de 31.12.2022, nu are împrumuturi a căror decontare să se

facă în funcţie  de schimbul valutar al monedei euro.

1.2. Riscul ratei dobânzii la valoarea justă: prezent și in ceea ce priveşte plasamentele pe

termen scurt in instrumente financiare cum sunt depozitele bancare, insa in general acestea

sunt limitate la scadente scurte.

1.3 Riscul de preț: creşterea preţului la combustibil, piese de schimb (ex. anvelope) ar putea

afecta activitatea societăţii.

2. Riscul de credit: societatea este expusă riscului de credit aferent creanţelor,  adică riscul

înregistrării de pierderi sau nerealizării incasarilor estimate ca urmare a neîndeplinirii de către

clienţi  a obligaţiilor  contractuale (de plată).  Societatea nu are  credite  pe termen lung sau

contracte de leasing financiar.

3.  Riscul  de  lichiditate:  indicatorii de lichiditate  sunt constanți, societatea isi  poate onora

datoriile curente.

4. Riscul de rata a dobânzii la fluxul de trezorerie: la finele anului 2022 societatea a înregistrat

o trezorerie pozitivă. Fluxurile de trezorerie pot fi afectate si de creşterea cursului euro având
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in vedere contractele comerciale si de neincasarea creanţelor de la clienţi. Societatea nu a

apelat la credite bancare.

5. Dezvoltarea previzibila a societăţii: principiul continuităţii activităţii este asigurat asa cum

rezultă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

6.  Activitatea  in  domeniul  cercetării  si  dezvoltării:unitatea  nu  are  in  derulare  proiecte  in

domeniul cercetării si dezvoltării.

7. Acţiuni proprii

- achiziţionate in anul 2022 - 0

- înstrăinate in anul 2022   - 0

8. Filiale: societatea nu are filiale.

La  nivelul  societăţii  contabilitatea  este  ţinuta  la  zi,  având  la  baza  documente

justificative tipizate. Balanţa de verificare conţine datele preluate din conturile sintetice, iar

balanţa sintetică concordă cu cea analitica. Situaţiile financiare (bilanţul contabil şi contul de

profit şi pierdere) la  31.12.2022 s-au întocmit pe baza balanţei centralizate de verificare  în

conformitate  cu  prevederile  Legii  contabilităţii  nr.  82/1991 republicată,  OMFP 1802/2014

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările

şi  completările  ulterioare  si  a  OMFP nr.  3781/2019 privind principalele  aspecte legate de

întocmirea  şi  depunerea  situaţiilor  financiare  anuale  si  a  raportărilor  contabile  anuale  ale

operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
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CAP. IV ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

Administrarea companiei  pe perioada mandatului  actualului  Consiliu de Administraţie  vizează

continuarea demersurilor de dezvoltare a societăţii în vederea asigurării serviciilor de înaltă calitate

pentru consumatori şi condiţii de muncă adecvate pentru angajaţi.

Planul propriu de lucru al Consiliului de Administraţie în ansamblul său cuprinde:

• Stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii,

• Urmărirea execuţiei planului de administrare, a planului de management, a modului de îndeplinire a

indicatorilor de performanţă de către directorul general;

• Respectarea prevederilor legale din OUG nr. 109/2011;

• Analiza lunară a îndeplinirii indicatorilor de performanţă de către directorul societăţii;

• Pregătirea  şi  susţinerea  rapoartelor  periodice  prevăzute  de  lege  în  faţa  Adunării  Generale  a

Acţionarilor;

• Pregătirea şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor;

• Avizarea sau aprobarea după caz, conform prevederilor actului constitutiv, a materialelor pregătite de

societate şi avizate de Directorul General care intră pe ordinea de zi a Consiliului de Administraţie;

În semestrul II al anului 2022, Consiliul de Administrație al SC Termo-Service SA s-a întrunit

lunar, cu o prezență de 100%, principalele decizii fiind:

� Decizia nr.  48/24.06.2022  privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  a  activității  directorului

general pentru anul 2021;

� Decizia nr.  49/24.06.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor

societății pentru anul 2021;

� Decizia  nr.  52/24.06.2022  privind  calculul  sumelor  care  constituie  repartizarea  pe  salariat  a

participării la profit pentru anul 2021;

� Decizia  nr.  50/24.06.2022 privind aprobarea  Declarației   Nefinanciare  a  societății  pentru  anul

2021;

� Decizia nr. 51/24.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății;

� Decizia nr. 55/09.07.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății;

� Decizia  nr.  52/24.06.2022   privind  calculul  sumelor  care  constituie  repartizarea  pe  salariat  a

participării la profit pentru anul 2021;

� Decizia  nr.  57/22.07.2022  privind   acordarea  unor  drepturi  salariale  salariaților  Diviziei

Termoficare;

� Decizia nr. 58/22.07.2022 privind aprobarea raportului de activitate Control Financiar de Gestiune

semestrul I 2022;

� Decizia nr. 65/31.08.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru luna iunie 2022

Director General;
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� Decizia nr. 66/31.08.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru luna iunie 2022

Administratori Neexecutivi;

� Decizia nr. 67/31.08.2022 privind aprobarea  Raportului de activitate al Directorului General al

societății trimestrul II  2022;

� Decizia  nr.  68/31.08.2022  privind   Raportul   Comitetului  de  Nominalizare  și  Remunerare

semestrul I 2022;

� Deicizia nr. 69/31.08.2022 privind  Raportul  Comitetului de Audit semestrul I 2022;

� Decizia  nr.  70/31.08.2022  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  administratorilor

neexecutivi pentru semestrul I 2022;

� Decizia  nr.  80/21.10.2022 privind  aprobarea  înregistrării  în  contabilitate  a  rezultatelor  casării

obiectelor de inventar și scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe;

� Decizia  nr.  90/10.11.2022  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate  al  Directorului  General

pentru trimestrul III 2022;

� Decizia nr. 92/15.12.2022 privind acordarea de ajutoare materiale și beneficii bănești salariaţilor

societăţii  și copiilor minori ai acestora;
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CAP. V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Dezvoltarea  resurselor  umane  pe  termen  mediu  a  vizat  formarea,  motivarea  şi

coordonarea tuturor angajaţilor societăţii. 

Prin încheierea contractului de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service

S.A.  au fost  preluați  un număr  de 330 salariați  aparținând fostului  operator,  împreună cu

drepturile salariale și a altor drepturi conexe, în condițiile de salarizare existente la încetarea

contractului  de muncă cu respectivul operator.  Astfel  au fost  create două divizii în cadrul

societății  și  anume  Divizia  Administrare  din  care  fac  parte  salariații  existenți  în  cadrul

societății  până  la  data  de  30.07.2021 și  Divizia  Termoficare  din  care  fac  parte  salariații

preluați de la fostul operator.

La sfârșitul anului 2022 SC Termo-Service SA Iași a înregistrat un număr de 540 salariați.

În  acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății,  a luat în

considerare  fiecare  salariat  ca  o  individualitate  distinctă,  cu  calităţi  specifice.  Sarcinile

stabilite în fişa postului fiind specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi

îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte calitatea activităţii. 

Priorităţile resurselor umane pe parcursul acestui an au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale

societăţii;

- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislaţiei în domeniul muncii

şi protecţiei sociale

- adaptarea continuă a structurii de organizare

- utilizarea mai raţională a personalului, prin aplicarea unui management performant si

prin redistribuirea şi acoperirea cu sarcini a personalului existent;

- respectarea normelor de personal.

Principalele activităţi au fost  :  

1. întocmirea  contractelor  individuale  de  muncă  pentru  salariații  preluați  urmare  a

contractului de asociere precum și a noilor angajați;

2. înregistrarea  personalului  nou  angajat  la  Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  prin

programul REVISAL, REGES

3. întocmirea regulamentului de ordine interioară al societății cu  aplicarea dispoziţiilor

legale pentru cele două divizii create;

4. realizarea mişcărilor de personal în conformitate cu necesarul societății.
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5. urmărirea  salariilor  de  încadrare  individuale,  a  sporurilor  şi  a  celorlalte  bonusuri

prevăzute prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă;

6. întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;

7. stabilirea nivelului ajutoarelor şi adaosurilor salariale şi a modului de acordare a lor s-

a realizat

 prin negocieri cu salariaţii prin reprezentanţii lor, urmărindu-se respectarea încadrării

în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.

8. întocmirea fișelor de post pentru personalul nou angajat;

9. întocmirea adeverințelor solicitate de către salariați;

10. realizarea evaluarii profesionale a salariaților;

11. întocmirea planului anual de pregătire profesională;

12. întocmirea dosarelor privind decontarea ajutoarelor de deces pentru salariații societății

din cadrul Diviziei Termoficare;

13. emiterea deciziilor privind activitatea de gestiune și întocmirea/urmărirea  contractelor

de garanție;

14. emiterea deciziilor privind activitatea de SSM și PSI, întocmirea planului  de măsuri

privind combaterea riscului de îmbolnăvire.

15. corespondența cu AJOFM privind situația cu locurile de muncă vacante;

16. întocmirea  statelor  de  plată  pentru  primele  cuvenite  cu  ocazia  pensionării  pentru

salariații din cadrul Diviziei Termoficare și urmărirea decontării acestora;

17. realizarea corespondenței cu executorii judecătorești privind popririle salariale;

18. eliberarea  de  adeverințe  solicitate  de  salariați  sau  emise  ca  urmare  a  încetării

raporturilor de muncă;

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienţei activităţii economice al

unei societăţi, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producţie.

Prin contractul de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A., au fost 

preluați un număr de 330 salariați, salariati ce nu sunt implicați în procesul de producție al SC

Termo-Service SA, ci doar in procesul de productie si distributie al operatorului sistemului de 

termoficare, in speta UAT Iasi, generand sume ce sunt facturate si incasate de catre operatorul

sistemului de termoficare. 
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În perioada de referinţă reiese o productivitate a muncii de  85,88 mii lei/angajat.

An
Număr

salariați
Cifra de afaceri (lei)

Productivitate mii

lei/salariat/perioadă

2021 499 11.832.646,00 23,71

2022 537 43.453.000,00 85,88

În anul 2022 numărul mediu de salariaţi  a fost de  537, iar cheltuielile cu salariile,

bonificaţiile, bonsurile acordate salariaţilor şi asigurări sociale au fost în această perioadă, în

valoare de 32.598.853,00 lei.

An
Cheltuieli

salariale (lei)
Venituri totale (lei)

Ponderea
cheltuielilor

salariale în total
venituri

Număr mediu
salariați

2020 8.693.205,35 11.977.134,63 72,82 175

2021 17.761.765,00 21.157.012,00 83,95 499

2022 32.598.853,00 44.023.072,00 74,05 537

La nivelul  societății au fost  distribuite  materiale de protecție  salariaților,  s-au luat

măsuri pentru respectarea normelor de igienă și dezinfectare pentru a preintâmpina infectarea,

s-au luat masuri specifice privind interacțiunea între salariați și între salariati și colaboratori,

s-au luat masuri privind limitarea intrărilor in incinta societatii cu respectarea programărilor

cât și a normelor de igienă. 

In  perioada  raportată  S.C.  Termo-Service SA  si-a  achitat  întotdeauna  la  termen

obligaţiile  fata  de  bugetul  statului  (impozit  pe  salarii,  TVA,  impozit  pe  profit),  bugetul

asigurărilor  sociale  de stat  (C.A.S,  sănătate,  contribuţia  asiguratorie  de  muncă)  si  bugetul

local (taxe si impozite locale, redeventa).
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CAP. VI. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Respectarea  planului  de  investiţii  a  reprezentat  o  preocupare  constantă  pentru

societate, având in vedere infrastructura si dotarea cu personal calificat  de care dispune si

cerinţele legislative tot mai restrictive in domeniul calităţii serviciilor.

Planul  de  investiții  pentru  perioada   2022-2024  este  respectat,  fiind  procurate
următoarele produse prin procedeul de cumpărare directă:

Nr.
crt.

Denumire produs Nr. buc Procedura de achiziție

1 Autovehicul 1 achiziție directă

2 Ciocan rotopercutor cu acumulator 3 achiziție directă

3
Dispozitiv de sudare (lipire) țevi material 
plastic 75-125

1 achiziție directă

4 Modernizare program Dotsal 1 achiziție directă

5 Modernizare program Syncron 1 achiziție directă

6 Motocoasă 1 achiziție directă

7 Pachete software antivirus 127 achiziție directă

8
Pachete software pentru gestionarea licențelor 
(pachet Microsoft Office)

3 achiziție directă

9
Pachete software pentru gestionarea licențelor 
(pachet Syncron)

2
             achiziție

directă

10
Pachete software pentru sisteme de operare 
pentru computere personale (PC) 

25 achiziție directă

11 Rotopercutantă cu acumulator 2 achiziție directă

12 Scaner profesional 2 achiziție directă

13 Seifuri pentru bani 2 achiziție directă

14 Server 1 achiziție directă

15
Servicii de dezvoltare de software pentru 
editare de pagini web (TsAsociații)

1 achiziție directă

16
Servicii de furnizare de software (soft 
registratură electronică)

1 achiziție directă

17
Sistem de operare de rețea 
(utilizatori/dispozitive)

50 achiziție directă

18 Sisteme video 8 achiziție directă

19 Upgrade VPN FortiGate (licențe) 1 achiziție directă
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CAP.VII  INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ

Obiectivele şi criteriile de performanţă, stabilite prin anexa la contractul de mandat, încheiate

cu administratorii neexecutivi ai societăţii pentru anul 2022, se prezintă astfel:
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1.  Gradul  de  îndatorare: în  contextul  realizării  activităţii  societăţii  se  urmăreşte  asigurarea  unui

echilibru cu privire la gradul de îndatorare.

Obiectiv: ≤ 115

Realizat: 114%

- Sursa informaţiilor: bilanţ, balanţa lunară

Starea de sanatate financiara a unei companii este reflectata si de gradul sau de indatorare.

Acesta se determină ca raport intre datoriile totale si activele totale, arătând  in ce masură societatea se

sprijină pe bani imprumutați. 

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul anului 2022 este de peste 100%.

2. Rata lichidității imediate

Obiectiv: ≥ 1

Realizat: 2,16

- Formula de calcul 

- Sursa informaţiilor: bilanţ, balanţa lunară

Rata lichidității imediate este un indicator de apreciere a lichidității care exprimă capacitatea

efectivă a societății de a face față imediat achitării unor obligații; acest indicator nu ia in considerare

stocurile.

La sfârșitul anului 2022, indicatorul privind rata lichidității este calculat la nivelul de 2,16 față

de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul anului 2022 este de peste 100%.

3. Realizarea cheltuielilor totale  prevăzute în BVC

Obiectiv: ≥ 100

Realizat: 101

- Formula de calcul 

- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanţ, balanţa lunară

Realizarea  cheltuielilor  totale  prevăzute  în  BVC  este  un  indicator de  verificare  a  performanțelor

finaciare  ale  societății.  La  sfârșitul  anului  2022,  indicatorul  privind  realizarea  cheltuielilor  totale

prevăzute în BVC este calculat la nivelul de 101% față de cel programat, ceea ce arată că societatea

este rentabilă.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul anului 2022 este de peste 100%.
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4.   Perioada de rambursare a datoriilor  

Obiectiv: ≤ 110 zile

Realizat: 46,51 zile

- Formula de calcul 

- Sursa informaţiilor: bilanţ, balanţa lunară

Perioada de rambursare a datoriilor este un indicator ce arată ritmul achitării datoriilor față

de terți

 ale societății. Valorile mici ale acestui indicator arată ca societatea iși achită obligatiile mai repede.

 Ca și durată de recuperare a creantelor, acest indicator exprima in mod concret numarul de

zile in care compania isi ramburseaza datoriile fata de furnizori.

La sfârșitul anului 2022, indicatorul privind perioada de rambursare a datoriilor este calculat la

nivelul de 46,51 zile  față de cel programat, ceea ce arată că își achită obligațiile față de furnizori la

termenele prevăzute în contractele încheiate cu aceștia.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul anului 2022  este de peste 100%.

5  .   Productivitatea muncii  

Obiectiv  ≥15 mii lei/angajat

Realizat: 85,05 mii lei/angajat

- Formula de calcul 

- Sursa de informaţii: Bilanţul din perioada de referinţă

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienţei activităţii economice al unei societăţi,

care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producţie.

Din datele avute la dispoziţie în periada de referinţă reiese o productivitate a muncii de  85,05 mii

lei/angajat.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul anului 2022  este de peste 100%.

6. Optimizarea activităților secundare (echipă reparații)

Obiectiv: ≥ 76%

Realizat: 94,82 %

-Formula de calcul 

-Sursa de informații: Secția Întreținere Reparații

Din datele puse la dispoziţie de Secția Întreținere Reparații, care a centralizat la sfârșitul anului 2022,

solicitările  primite prin serviciul  de dispecerat  al  societății  şi  modalitatea de rezolvare a acestora,
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reiese  faptul  că  în perioada  analizată,  procentul  de  realizare  a  intervențiilor  este  94,82% față  de

programatul de 76%.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul anului 2022 este de peste 100%.

7. Numărul de reclamații scrise justificate rezolvate, raportat la numărul total de reclamații

Obiectiv  ≥ 88%

Realizat: 99,67 %

-Formula calcul 

- Sursa informații: toate compartimentele societății 

Din  datele  puse  la  dispoziţie  de  Serviciul  Resurse  Umane  și  Protecția  Muncii,  care  a  centralizat

reclamaţiile primite şi  modalitatea de răspuns la  acestea,  reiese faptul  că la sfârșitul  anului  2022,

procentul de realizare a acestui indicator este de 99,67% față de programatul de 88%.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul anului 2022 este de peste 100%.

8.  Raportarea  indicatorilor  de  performanta  ai  Consiliului  de  Administratie: monitorizarea

calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

- Obiectiv: încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanţă

-  Sursa: Adresele de transmitere a raportărilor faţă de calendarul stabilit.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100%.

9. Informare publică

Gradul de accesibilitate a informaţiilor de interes public şi cetăţenesc din partea SC Termo-Service SA

-  Obiectiv: încadrarea în termele legale la informaţiile de interes public.

-  Sursa informaţiilor: Documentele de raportare internă.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100% ceea ce

indică asigurarea transparenţei necesare atât în relaţia cu autoritatea tutelară cât , cu celelalte instituţii

ale statului şi nu în ultimul rând cu partenerii de afaceri.

10.  Aprobarea  rapoartelor  Consiliului  in  AGA  si  prezenta  rea  lor  structurii  de  guvernanță:  

monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen.

- Obiectiv: încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanţă

- Sursa: Adresele de transmitere a raportărilor faţă de calendarul stabilit.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100%
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Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă la 31 decembrie 2022

Misiunea  Consiliului de Administrație este de a  respecta interesele acţionarului şi a tuturor

părţilor implicate, în concordanţă cu valorile promovate, urmărind creşterea valorii societăţii.

În concluzie,

din analiza indicatorilor de performanţă, rezultă faptul că, pe parcursul anului 2022 au fost îndeplinite

obligaţiile  stabilite  prin  contractele  de  mandat  ale  membrilori  neexecutivi  ai  Consiliului  de

Administratie  și  contractul de  mandat  al  directorului  general,  membru  executiv  al  Consiliului  de

Administratie.

Consiliul de Administrație al SC Termo Service S.A.

Președinte Consiliu Administrație,

              Tiron Vasile 

20


