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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 16 Podu de Fier - Str. Pantelimon, Nr. 0, PT 2 Tudor Vladimirescu.

AC 16 Tudor Vladimirescu - Str. Smârdan, Nr. 1, PT 102 Tudor Vladimirescu.

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

AC 19 Păcurari - Str. Rediu Tătar, Nr. 0, Bl. 482D. 

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 Procent Valoare cap social din care vărsat

Municipiul Iaşi 10.958 100 107.470,74 lei 107.470,74 lei

TOTAL 10.958 100 107.470,74 lei 107.470,74 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;

c) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de utilități și servicii;
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CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE

Societatea are un capital social subscris vărsat de 107.470,74 lei, divizat în 10.958 acțiuni sociale,

fiecare în valoare de 9,8075 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 în totalitate 10.958 acțiuni, în valoare de 9,8075

lei fiecare, reprezentând 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  sfârșitul

trimestrulului IV al anului 2021, sunt prezentate după cum urmează: 

Nr.crt. Denumire indicatori Prognozat Realizat

1 Cifra de afaceri 11.618 11.813

2

Venituri totale

Venituri din exploatare

Venituri financiare

21.191

21.166

25

21.191

21.164

27

3

Cheltuieli totale

1.Cheltuieli pentru exploatare

2. Cheltuieli financiare

20.368

20.368

0

19.800

19.800

0

4 Profit brut 823 1.391

5 Impozit profit 99 205

6 Rezultat net 714 1.186

7 Productivitatea muncii 66 70,00

Veniturile realizate la finele anului 2021 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  si  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).

Cheltuielile totale în anul 2021 aferente veniturilor, au următoarea structură:

1. Cheltuieli privind stocurile:

- cheltuieli cu materiile materiale  consumabile = 625.341 lei
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angajamentele de plată asumate în numele și pentru asociații de către reprezentanții legali, astfel

încât  asociațiile  să  nu  fie  grevate  de  cheltuieli  disproporționate  privind  comisioanele  bancare,

asigurând eficiența managementului financiar;

f)  sesizarea  comitetelor  executiv  în  vederea  somării  sau  notificării  restanțierilor  și  aplicarea

procedurii de recuperare a restanțelor, cu penalizările aferente;

g) actualizarea, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;

h) întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și registrelor asociațiilor de proprietari sau chiriași,

specifice managementului financiar, în limitele termenilor ; 

i)  controlul  facturării  corecte  a  consumurilor  în  funcție  de  indexul  contoarelor  de  bloc  și  al

contoarelor individuale.

j)  realizarea,  pentru  taxele  judiciare  de  timbru  aferente  cauzelor  aflate  pe  rolul  instanțelor  de

judecată, a taxelor de investire cu cereri a tribunalelor și curților de arbitraj judiciar, respectiv cele

aferente/presupuse  de  verificările  în  registrele  publice  cadastrale,  fiscale  sau  de  evidență  a

persoanelor, de către societatea TERMO-SERVICE S.A., în calitate de administrator al Asociațiilor

de proprietari sau chiriași, a plăților, din contul Asociațiilor de proprietari sau chiriași.  

Activitatea de administrare condominii la sfârșitul trimestrului IV 2021 se concretizează astfel:

Nr.crt.
Asociații

prorietari/locatari

Număr

contracte

Facturat

(lei)

Încasat

(lei)

1 Servicii de Administrare 533 1.728.793,71 1.128.388,09

2 Servicii de Curățenie 498 1.273.635,63 835.371,32

4.1.2 Managementul de proprietate al condominiului 

Proprietatea comună din cadrul condominiului are atributul specific de a nu putea fi identificată în

mod precis pentru fiecare proprietar în parte, din acest motiv un rol foarte important revine administratorului

de  condominiu  pentru  a  asigura  buna  funcționare  a  instalațiilor  și  suprafețelor  comune.  În  acest  scop

managemetul de proprietate trebuie să urmărească:

a) inventarierea tehnică a construcțiilor, întocmind anual un proces-verbal de inventariere, care se aduce la

cunoștința reprezentanților legali ai asociațiilor asociațiilor de proprietari sau chiriași;

b) efectuarea de verificări, urmare a sesizărilor primite de la membrii asociaţiilor de proprietari sau chiriași,

în vederea înlăturării defecțiunilor apărute la instalațiile aflate în folosință comună și a eliminării pierderilor

care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor;

c) înștiințarea comitetului executiv pentru luarea măsurilor necesare efectuării, la timp și eficient, a lucrărilor

de întreținere și reparații;

d) verificarea existenței  contractelor de închiriere între asociațiile de proprietari sau chiriași și  persoane

fizice sau juridice, care folosesc spații ori elemente din proprietatea comună.
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e) supravegherea execuției lucrărilor de reparații și de întreținere și participarea la recepția lor;

f) asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuit în condominii. 

g)  verificarea  sau  avizarea  indexului  contoarelor  de  rețea  în  prezența  reprezentantului asociațiilor  de

proprietari sau chiriași și a reprezentantului furnizorului, precum și a indexului contoarelor individuale;

h) asigurarea efectuării curățeniei precum și menținerea acesteia la suprafețele comune, astfel:

- măturarea zilnică a casei scării;

- spălarea săptămânală, cu apă și detergenți a casei scării;

- alte servicii de curățenie a spațiilor comune din imobil sau altă periodicitate a acestora se vor putea asigura,

numai la solicitarea asociațiilor de proprietari sau chiriași și contra cost.

i) asigurarea curățeniei în spațiile exterioare ale condominiilor, imediat limitrofe acestora, astfel:

- îngrijirea spațiilor verzi prin tăierea ierbii și toaletarea gardului viu de două ori pe an;

- curățarea zăpezii de pe aleile și trotuarele aferente condominiilor atunci când este cazul;

- alte servicii de curățenie în spaţiile exterioare ale condominiilor sau altă periodicitate a acestora se vor

putea asigura, numai la solicitarea asociațiilor de proprietari sau chiriași  și contra cost.

Pe  parcursul  trimestrului  IV al  anului  2021 au  fost  realizate  lucrări  de  reparații  pe  baza  devizelor

estimative, dar și lucrări de reparaţii accidentale anunțate la dispeceratul non-stop al societății. 

Astfel  că,  Secția  Întreținere  Reparații  a  avut  o  contribuţie  majoră  asupra  activităţii  societăţii  noastre,

antrenând atât resurse financiare cât si umane importante. Aceste lucrări au fost executate atât la asociații

aflate în administrarea societăţii noastre cât şi la instituţii sau asociaţii care nu sunt administrate de Termo-

Service S.A.

La sfârșitul trim IV al anului 2021, valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, se prezintă după

cum urmează:

Nr.

crt.
Lucrări Întreținere Reparații Număr lucrări

Facturat

(lei)

Încasat

(lei)

1 Lucrări la asociații administrate 513 194.322,19 141.378,24

2 Lucrări la  terți 5 71.858,00 9.391,43

4.1.3 Managementul juridic al condominiului

O altă  componentă  importantă  a  administrării  condominiilor  este  reprezentată  de  managemetul

relațiilor juridice, acestea fiind atât între membrii proprietari și asociația ca formă de organizare juridică, cât

și  între  asociație  și  terți.  Pentru  unui  management  juridic  care  să  asigure  funcționarea  în  legalitate  a

asociației trebuie îndeplinite următoarele:

a)  realizarea  analizelor  de  risc  juridico-economic  a  debitorilor,  având  particularități  speciale  (persoane

juridice aflate în insolvență sau radiate, persoane fizice decedate și cu proceduri succesorale neinițiate, etc.);

b) optimizarea procedurilor interinstituționale în scopul facilitării accesului la informații de interes public

utile în valorificarea drepturilor legislative ale asociațiilor de proprietari sau chiriași. 
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c) consultarea registrelor publice de informații cadastrale în vederea înscrierii de privilegii imobiliare cu

rang prioritar pentru debitorii aflați în proceduri executabile, în scopul  garantării creanțelor asociațiilor de

proprietari sau chiriași. 

d)  acțiuni  de  promovare  și  apărare  a  intereselor  asociațiilor  de  proprietari  sau  chiriași  administrate,  a

Municipiului Iași în calitate de locator și a intereselor societății.

Pe  parcursul  trimestrului  IV  al  anului  2021,  au  fost  intocmite  și  transmise  57 notificări  de  plată

debitorilor, s-au promovat împotriva acestora 46 acțiuni în instanță, au fost depuse un număr de 20 de cereri

de executare, au fost încheiate 2 convenții de plată, au fost înscrise 2 privilegii imobiliare.

Activitatea privind recuperarea restanţelor prin instanţele judecătoreşti la sfârșitul  trimestrului

anului 2021 s-a concretizat astfel: 

An 2021

Restanţe

solicitate în

instanță

Penalităţi

solicitate în

instanță

Restanţe solicitate

către executori

Penalităţi solicitate

către executori

1.252.217,58 1.910.686,28 586.841,23 678.470,61

4.2 Activități operaționale Divizia Termoficare:

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 Iașii 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;
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� 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.

� întocmirea fișelor de post pentru personalul nou angajat;

� întocmirea adeverințelor solicitate de către salariați;

� realizarea evaluarii profesionale a salariaților;

� întocmirea planului anual de pregătire profesională;

� întocmirea dosarelor privind decontarea ajutoarelor de deces pentru salariații societății din

cadrul Diviziei Termoficare;

� emiterea deciziilor privind activitatea de gestiune și întocmirea/urmărirea  contractelor de

garanție;

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

combaterea riscului de îmbolnăvire cu coronavirus (SARS-CoV-2).

� corespondența cu AJOFM privind situația cu locurile de muncă vacante;

� întocmirea statelor de plată pentru primele cuvenite cu ocazia pensionării pentru salariații

din cadrul Diviziei Termoficare și urmărirea decontării acestora;

� realizarea corespondenței cu executorii judecătorești privind popririle salariale;

� 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. Astfel că, în perioada de referinţă reiese o productivitate a muncii de  

23,17 mii lei/angajat.

An
Număr

salariați
Cifra de afaceri (lei)

Productivitate mii

lei/salariat/perioadă

2019 186 10.917.486,00 58,69

2020 175 11.618.570,32 66,39

2021 499 11.839.646,00 23,71
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În  anul  2021  numărul  mediu  de  salariaţi  a  fost  de  499,  iar  cheltuielile  cu  salariile,

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

valoare de 16.312.041,00 lei.

An
Cheltuieli

salariale (lei)
Venituri totale (lei)

Ponderea

cheltuielilor

salariale în total

venituri

Număr mediu

salariați

2019 8.304.859,00 11.231.307,00 73,94 186

2020 8.693.205,35 11.977.134,63 72,82 175

2021 16.312.041,00 21.190.707,00 77,00 499

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

pentru  respectarea  normelor  de  igienă  și  dezinfectare,  fiind luate  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, iar acolo

unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la telemuncă. 

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 munca) si bugetul local (taxe si impozite locale,

redeventa).
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