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I. Introducere
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.
Capitalul social al Societății TERMO-SERVICE IAŞI S.A. este deţinut în proporţie de 100% de
Municipiul Iaşi care are calitate de acţionar unic.

II. Cadrul Legal
Activitatea societăţii TERMO-SERVICE S.A. IAȘI este reglementată prin legislaţia
aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică, după cum
urmează:
1.
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2.
O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
3.
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
4.
H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
5.
Legea nr. 544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
6.
H.G. nr. 123/2 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările aprobate prin H.G. nr. 478 din
6 iulie 2016
7.
H.C.L. nr. 145/18.06.2001 privind infiinţarea Societăţii TERMO-SERVICE IAŞI S.A.;
8.
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
9.
O.G numărul 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie;
10.
Legea numărul 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice;
11.
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
și administrarea condominiilor;
12.
Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial;
13.
Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
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III. Prezentarea societății Termo-Service SA Iași
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.
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.
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 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.
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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 16 Hala Centrală - Str. A. Panu, Nr. 1A, Bl. 1A1.
AC 17 + 18 Tătăraşi - Str. Vasile Lupu, Nr. 128-130, PT 17 Tătăraşi
AC 19 Păcurari - Str. Rediu Tătar, Nr. 0, Bl. 482D.
Atelier F1 Dacia - Str. Drobeta, Nr. 4 A..
Atelier F1 Nicolina - Str. Sălciilor, Nr. 18, PT 2 Nicolina.
Atelier F1 Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 12, PT 28 Ciurchi.
Atelier F2 Bularga - Str. Butnari, Nr. 3, PT 6 Bularga.

IV. Coordonate strategice
Lumea este într-o continuă schimbare, în consecință încercăm să fim cu un pas inainte, pentru a
înțelege factorii principali care aduc schimbarea, pentru a ne putea adapta usor si pentru a ramane
pe piață. Abilitatea de a ne adapta ne face să avem o abordare competitiva și pragmatica in tot ceea
ce facem.
Misiune
Misiunea Termo-Service S.A. este oferirea de servicii de calitate în domeniul administrării
condominiilor ce aparţin Asociaţiilor de proprietari/chiriași, în baza contractelor încheiate cu
acestea precum şi activităţi de întreţinere şi reparaţii instalaţii şi construcţii.
Echipa managerială își asumă această misiune și o duce la îndeplinire implicându-se în planificarea,
organizarea, coordonarea și controlarea activității din organizație – toate acestea în baza legislației
în vigoare, a deciziilor Consiliului de Administrație și a hotărârilor Adunării Generale a
Aacționarilor, a regulamentului intern și a regulamentului de organizare și funcționare.
Principiile care guvernează activitatea societății Termo-Service SA sunt:
• modernizarea societăţii, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru beneficiari.
• îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
• deschidere, promptitudine şi anticipativitate în relaţia cu clienţii.
Obiectivele strategice al societății Termo-Service SA, sunt:
• eficienţa economică;
• dezvoltarea durabilă şi corelarea cerinţelor cu resursele;
• transparenţă şi liber acces la informaţii;
• orientarea către client;
• modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
Obiectivul prioritar al SC Termo-Service SA este crearea in mod sustenabil a valorii adaugate pe
termen lung pentru actionarii noștri, iar atingerea acestui obiectiv prioritar, au fost urmatoarele
scopuri strategice:
• Asigurarea unei cresteri sustenabile;
• Mentinerea stabilitatii financiare;
• Îmbunatatirea eficientei operationale;
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• Gestionarea in mod activ a portofoliul de clienți;
• Asigurarea unei forte de muncă implicată și calificată;
• Creșterea cotei de piaţă şi întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife
competitive și îmbunataţirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate;
• Creșterea ponderii activităților secundare în veniturile totale ale societății, prin adaptarea ofertei
de lucrări la cerințele clienților, prin contractarea și executarea de lucrări la terți sau încheierea de
contacte de mentenanță cu instituții publice.

V. Politica de acționariat
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.

VI. Obiectivele politicii de acționariat conform Scrisorii de așteptări
Până în 2023, 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, oferindu-le
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.
Obiectivele generale ale societății:
 adaptarea structurii şi mandatului administraţiei la nevoile cetăţenilor şi la posibilităţile reale
de finanţare
 implementarea unui management performant în administraţia publică
 debirocratizare şi simplificare proceduri pentru cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţie
 consolidarea capacităţii administraţiei publice de a asigura calitatea şi accesul la serviciile
publice
Autoritatea publică tutelară este preocupată de următoarele obiective pe termen lung:
• asigurarea continuității activității societății;
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• creşterea eficienţei generale a societăţii prin corecta dimensionare, informare şi motivare a
personalului societăţii;
• creșterea cotei de piaţă şi întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife
competitive și îmbunataţirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate;
• creșterea ponderii activităților secundare în veniturile totale ale societății;
• realizarea unei profitabilități rezonabile;
• creşterea productivităţii muncii;
• creșterea portofoliului de clienți – persoane fizice, juridice, inclusiv a portofoliului de contracte de
prestări servicii/execuții lucrări, în vederea creșterii cotei de piață și întăririi poziției pe o piață
concurențială;
• îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
• menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate, securitate în muncă și
responsabilitate socială;
• tehnologizarea activității desfășurate de Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. prin
modernizări, achiziții de maşini, utilaje şi echipamente performante;
• îmbunătățirea permanentă imaginii societăţii prin asigurarea și menținerea conformității cu
reglementările în domeniu;
• îmbunătățirea mentalității proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele societăţii, în
ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în
muncă;
• dezvoltarea durabilă a serviciilor;
• introducerea unor metode moderne de management, de elaborare şi implementare a strategiilor,
politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice;

VII. Structura de administrare
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. Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, membrii Consiliului de Administrație sunt
numiți pentru un mandat de cel mult 4 ani. Consiliul de Administrație este format din 5 membri.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și
independenți. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii
economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5
ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
Procesul de luare a deciziilor este o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care,
ca regulă, va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor
sale.
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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.
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.
Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea societății sunt:
➢
participă la elaborarea și aplicarea de strategii și politici de dezvoltare a Societății;
➢
stabileste politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea
financiara;
➢
aprobă structura organizatorică a Societății;
➢
supune anual A.G.A., în cel mult 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul
cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale, raportul auditorului financiar, precum
și programul de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;
➢
organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
➢
numește, revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;
➢
introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
➢
alte prerogative încredintate de către A.G.A. sau stabilite prin lege.
Consiliul de administraţie prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport
asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de
mandat ale directorului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale
societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.
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Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea societăţii, în luna mai a
anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet
societăţii.
În conformitate cu dispoziţiile OUG 109/2011 aprobată prin legea 111/2016, prin grija preşedintelui
consiliului de administraţie sunt publicate pe pagina proprie de internet, următoarele documente şi
informaţii:
a)hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b)situaţiile financiare anuale;
c)raportările contabile semestriale;
d)raportul de audit anual;
e)lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale
directorilor;
f)rapoartele consiliului de administraţie sau;
g)raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor;
h)Codul de etică.
În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și
Comitetul de Audit.
Activitatea Consiliului de Administraţie s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legii 31/1990
a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile Actului
Constitutiv.
Prezenţa administratorilor la şedinţele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluţionate prin
mandate de împuternicire şi reprezentare acordate altor administratori. Fixarea datei şedintelor s-a
efectuat după consultarea şi stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa
conţinând ordinea de zi propusă şi materialele aferente a fost pusă la dispoziţia membrilor
consiliului cu cel puţin o zi înainte de data fixată pentru şedinţă.
Fiecare şedinţă a avut înscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor indicatori
economico-financiari, precum şi a indicatorilor de performanţă realizaţi de către directorul general
în luna anterioară.
În anul 2019 Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în cadrul şedintelor ordinare şi a emis un
numar de 75 decizii, dintre acestea cele mai importante referindu-se la:
- Avizarea raportelor trimestriale privind execuţia mandatului directorului general, conform
prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Aprobarea indicatorilor cheie de performanta pentru administratorii executivi si neexecutivi;
- Analiza rapoartelor privind activitatea de audit intern;
- Aprobarea rapoartelor semestriale privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportelor Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind analiza activitatii
semestriale;
- Aprobarea raportului Comitetului de Audit privind analiza activitatii semestriale;
- Aprobarea/ modificarea Programului anual al achiziţiilor;
- Aprobarea casărilor pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar;
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- Analiza rapoartelor de activitate trimestriale privind rezultatele CFG;
- Analiza lunară a principalilor indicatori economico - financiari ai societăţii;
- Aprobarea rapoartelor elaborate de comitetul de nominalizare şi remunerare şi de comitetul de
audit;
- Aprobarea raportelor semestriale ale Consiliului de Administraţie;
- Aprobarea politicii și criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorului general al
Societății Termo-Service S.A;
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății;
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiţii pe anul 2019;
- Aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii executivi şi
neexecutivi ai Consiliului de Administratie;
- Aprobarea componentei variabile aferenta anului 2019, pentru membri executivi și neexecutivi ai
Consiliului de Administratie;
- Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a raportului auditorului financiar
extern, privind activitatea Societăţii Termo-Service S.A. în anul 2018;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activităţii directorului;
- Avizarea Raportului de evaluare a activităţii administratorilor;
- Avizarea Raportului privind activitatea Societăţii TermoService S.A. in anul 2018;
- Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie;
- Constituirea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetului de Audit;
- Numirea in functia de director general;
- Propunerea remuneratiei pentru membrii neexecutivi si pentru directorul general, membru
executiv al Consiliului de Administratie;
- Aprobarea planului de administrare impreuna cu componenta managerială;
În anul 2019 Consiliul de Administraţie al Societăţii Termo-Service SA a convocat într-un număr de
10 şedinţe Adunarea Generală a Acţionarilor.
In cadrul şedinţelor adunării generale au fost adoptate următoarele hotărâri:
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2019;
- declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la
Societatea TERMO-SERVICE S.A
- Aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii executivi şi
neexecutivi ai Consiliului de Administratie;
- Aprobarea componentei variabile aferenta anului 2019, pentru membri executivi și neexecutivi ai
Consiliului de Administratie;
- Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a raportului auditorului financiar
extern, privind activitatea Societăţii Termo-Service S.A. în anul 2018;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2018;
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2018;
-Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare privind remuneraţiile
Administratorilor si Directorului general;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activităţii directorului general;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activităţii administratorilor;
- Aprobarea Raportului privind activitatea Societăţii Termo-Service S.A. în anul 2018;
- Aprobarea planului de administrare împreună cu componenta managerială;
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- Aprobarea politicii şi criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorulor Termo-Service
S.A.;
- Aprobarea codului etic al consiliului de administrație al societății Termo-Service S.A.;
- Aprobarea Indicatorilor de Performanță Financiari și Nefinanciari impreună cu componenta
variabila a remunerariei;
- Aprobarea Planului de Administrare;
- Aprobarea actelor aditionale la contractelor de mandat;
- Modificarea Listei Investitiilor pentru anul 2019;
- Aprobarea criteriilor privind acordarea a componentei variabile a indemnizației pentru membrii
executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administraţie;
- Aprobarea politicii și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general al
Societății Termo-Service S.A.
- Aprobarea modificării prețului practicat de societate pentru serviciile de curățenie și administrare
prestate asociațiilor de locatari/proprietari;
- Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
- Modificarea Listei Investitiilor pentru anul 2019.
- Aprobarea listei de investitii pentru anul 2020;

VIII. Obiective generale și indicatori de performanță
Obiectivele strategice ale societăţii
Obiectivul prioritar al SC Termo-Service SA este crearea in mod sustenabil a valorii adaugate pe
termen lung pentru actionarii noștri urmărindu-se astfel:
 Îmbunatatirea eficientei operationale
 Gestionarea in mod activ a portofoliul de clienți
 Asigurarea unei forte de muncă implicată și calificată
 Adoptarea celor mai inalte standarde de guvernanta corporativa
 Creșterea ponderii activităților secundare în veniturile totale ale societății, prin adaptarea ofertei
de lucrări la cerințele clienților, prin contractarea și executarea de lucrări la terți sau încheierea
de contacte de mentenanță cu instituții publice;
Criterii și indicatori cheie de performanță
Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă, în expresie cantitativă şi valorică,
principalele rezultate ale societății, pe care Consiliul de Administrație s-a angajat să le obţină prin
conducerea, gestionarea şi organizarea activităţii acesteia, urmărindu-se:
➢ Creșterea profitabilității societății;
➢ Indeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurarilor sociale de stat și fonduri
speciale;
➢ Realizarea programului de investitii;
➢ Asigurarea calității serviciilor ;
➢ Asigurarea satisfacţiei clienţilor;
➢ Revizuirea, evaluarea şi raportarea performanţei directorului;
➢ Stabilirea şi respectarea politicilor de transparenţă şi comunicare;
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Indicatorii cheie de performanță, stabiliți prin contractul de mandat, încheiat cu
administratorii neexecutivi ai societăţii pentru anul 2019, se prezintă astfel:
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IX. Evoluția performanței economice a Societăţii TERMO-SERVICE S.A.
Repartizarea profitului realizat în anul 2019.
Propunerea de repartizare a profitului net pentru anul 2019 s-a facut conform O.M.F.P nr.
144/15.01.2005, privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul
repartizării profitului conform OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile
naționale, companiile naționale și societățile comericale cu capital integral sau majoritar de stat,
aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și comletările ulterioare, astfel;
 Profitul net al exercițiului financiar la 21.12.2019 - 333.059.01 lei
 Provizion privind participarea salariaților la profit - 36.047 lei
 Profit net de repartizat - 369.106.01 lei
 Facilități fiscale – impozit profit reinvestit – 8.636.86 lei
 Rămas de repartizat – 360.469.15 lei
La finele anului 2019, profitul net de repartizat a fost de 360.469.15 lei, iar în conformitate cu
prevederile OG nr. 64/2001, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și comletările
ulterioare a fost repartizat astfel:
 50% dividende cuvenite acționarului unic : 180.235 lei.
 50% la dispoziția societății, din care:
- 10% participarea salariatilor la profit : 36.047 lei.
- 40% rezerve ca sursa proprie de finantare : 144.187.15 lei

X. Politicile economice și sociale implementate de Societatea Termo-Service S.A.
Politicile economice ale Societății au fost îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de
optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, a urmărit realizarea acestora printr-o
serie de obiective tactice:
- asigurarea unei rate a profitului şi a unei lichidităţi curente conform ţintelor stabilite;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfăsurări a activităţilor productive şi a
celor investiţionale.
- asigurarea implementării Planului de administrare și a Planului de management.
A existat o preocupare permanentă pentru fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru
populaţie, dar care în acelaşi timp să asigure acoperirea costurilor şi obţinerea unei marje de profit.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, Societatea Termo-Service S.A. a avut în vedere următoarele
direcții:
- optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului
serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu cât mai accesibile pentru aceștia;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății
cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea
costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a
calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a clienților;
- monitorizarea permanentă a încasării facturilor restante.
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- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de
tehnologii performante.
O atenţie deosebită a fost acordată în direcţia reglementării relaţiilor cu clienții, în sensul respectării
principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G.109/2011, cu modificările si
completările ulterioare, pentru implementarea următoarelor măsuri de comunicare şi de asigurare a
transparenţei procesului de management:
promovarea în continuare a abordării centrate pe interesul beneficiarului, drept premisă a
îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate.
- înţelegerea permanentă a nevoilor beneficiarilor şi reconsiderarea continuă a serviciilor de
administrare, din această perspectivă.
- asigurarea unui nivel optim al ratei de soluţionare a reclamaţiilor, precum şi al vitezei de răspuns
la reclamaţii/petiţii, în scopul de a asigura creşterea nivelului de satisfacţie al clienților.
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor în serviciile oferite
și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

XI. Relația cu acționarii și părțile interesate
În relaţia cu autoritate tuteleră respectiv Municipiul laşi, Consiliul de Administraţie al
Societăţii Termo-Service S.A. a dat dovadă de transparenţă, comunicare şi colaborare. Astfel, că
semestrial a înaintat Adunării Generale a Acţionarilor un raport de activitate al administratorilor
societăţii prin intermediul căruia acţionarii au putut monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor
stabilite prin prezentul plan, parcursul economic al societăţii, calitatea serviciilor prestate precum şi
alte aspecte de interes pentru aceştia.
Consiliul de Administraţie a furnizat tuturor părţilor interesate informaţiile specifice, de interes
general, complete şi corecte cu privire la situaţia financiară şi rezultatele economice ale societăţii,
cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societăţii şi la strategia acesteia.
În relaţia cu clienţii, Societatea Termo-Service SA a avut în vedere prestarea de servicii de
administrare performante prin următoarele măsuri:
 creşterea gradului de informare a clienţilor cu privire la cadrul legal de organizare şi funcţionare
a asociaţiilor de proprietari/chiriași prin folosirea tuturor mijloacelor de informare (presă scrisă,
tv, online, audienţe zilnice),
 intensificarea activităţii de recuperare a restanţelor clienţilor rău platnici, creşterea gradului de
informare a clienţilor privind lucrările conexe realizate cu formaţiile de lucru ale societăţii,
armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative.
 preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al populaţiei:
 monitorizarea atentă a modului de interacţiune a angajaţilor cu clienţii, în vederea sancţionării
comportamentelor care dăunează imaginii societăţii;
 urmărirea asigurării continuităţii serviciilor oferite (administrare, reparaţii şi întreţinere instalaţii
atât către asociaţii de proprietari/chiriași cât şi către agenţii economici);
 îmbunătăţirea continuă a relaţiilor de comunicare şi colaborare cu fiecare categorie de clienţi în
parte;
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creşterea gradului de încasare, respectiv recuperare a creanţelor.
În relaţia cu furnizorii de servicii, care se află în relaţie directă cu clienţii societăţii,
Societatea Termo-Service S.A a respectat reglementările legale în vigoare, standardele de calitate şi
performanţă pentru serviciile prestate și a asigurat transparenţa informaţiilor cu privire la
monitorizarea activităţilor desfăşurate
În relaţia cu autorităţile locale, S.C. Termo-Service SA a fost preocupată de respectarea
reglementărilor legale în vigoare, având o comunicarea promptă şi eficientă pe linie ierarhică şi
operativă, în condiţii de transparenţă.
În relaţia cu angajaţii societăţii, Societatea Termo-Service SA a dat dovadă de stabilitate,
sprijin şi respect reciproc. Totodată, în măsura în care situaţia financiară a societăţii a permis acest
lucru, a adoptat o strategie de motivare prin forma de salarizare astfel încât aceştia să-şi execute
sarcinile şi atribuţiile de serviciu specificate în fişa postului la un nivel de eficienţă ridicat.
În relația cu partenerii contractuali, societatea a urmărit respectarea cadrului legal în
derularea tuturor activităţilor pe bază de corectitudine, respect şi exigenţă profesională, respectarea
termenilor contractuali, colaborare transparentă bazată pe etica în afaceri,

XII. Comitete Consultative
Comitetul de nominalizare şi remunerare
Comitetul de nominalizare şi remunerare este format din 3 administratori neexecutivi, din care unul
este independent şi decide cu majoritatea voturilor membrilor sai.
În cadrul Consiliului de administraţie al Termo-Service, societate pe acţiuni, Comitetul de nominalizare
şi remunerare a fost constituit prin Decizia nr. 37/16.07.2019, în următoarea componenţă:
 Dl. Tiron Vasile – președinte


Dl. Lefter Victor – membru

 Dl. Bârzu Kristian – membru.
Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea
responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare și
selecție) și remunerare a administratorilor și directorilor.
Comitetul de Nominalizare și Remunerare este însărcinat cu desfășurarea activităților
specifice, precum și de analize, verificări și investigații și cu elaborarea de recomandări, înaintând
Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității sale.
Comitetul de nominalizare şi remunerare se întruneste de câte ori este necesar, dar cel puţin de două
ori pe an, când va analiza rezultatele semestriale şi anuale şi prezentarea acestora către consiliul de
administraţie şi în adunarea generală a acţionarilor.
Comitetul de Nominalizare și Remunerare a analizat rezultatele semestriale și anuale privind
indeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă al directorului societăţii şi le-a prezentat
către Consiliul de Administrație.
Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011, a
propus Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director
general, a formulat propuneri privind remunerarea administratorilor și directorului general, a
elaborat recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor, a
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elaborat un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorului general, în cursul anului financiar.
Comitetul de Audit
Comitetul de Audit cuprinde trei membri ai Consiliului de Administrație, care sunt
administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului consultativ de audit trebuie să aibă
experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar.
În ședința din data de 16.07.2019, Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 38/16.07.2019 a
numit Comitetul de Audit format din următorii membri:
• Dl. Lefter Victor – președinte
• Dl. Tiron Vasile – membru
• Dl. Bârzu Kristian - membru
Comitetul de Audit a analizat rezultatele semestriale și anuale privind rezultatele financiare,
activitatea de audit intern, activitatea de control intern şi le-a prezentat către Consiliul de
Administrație.
Comitetul de Audit a colaborat în activitatea sa cu departamentul de control intern şi cu auditorul
statutar.
În conformitate cu prevederile art. 47 din O.U.G. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.
278/2008, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Audit a efectuat analize, verificări
și a înaintat Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității sale, pentru asigurarea unui
standard ridicat de calitate a misiunilor încredințate.
Comitetul de Audit a monitorizat procesul de raportare financiară, eficacitatea sistemelor de control
intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății, a avizat rapoartele
financiare, planul de control intern si rapoartele de control.

XII. Concluzii
Având, în vedere contextul economic și piața concurențială în ascensiune s-a urmărit consolidarea
poziției de lider a societății TERMO-SERVICE pe piața furnizorilor de servicii de administrare
clădiri, poziție dobândită în cei optsprezece ani de activitate prin creșterea calitatea serviciilor
oferite clienților primari și secundari, concomitent cu o îmbunătățire a relațiilor comerciale pe care
aceștia le au cu furnizorii de utilități.
Administrarea companiei a vizat continuarea demersurilor de dezvoltare a societăţii în vederea
lărgirii ariei de operare, asigurării serviciilor de înaltă calitate pentru clienți şi condiţii de muncă
adecvate pentru angajaţi.
Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a urmărit armonizarea politicilor
manageriale şi de administrare cu principiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a manifestat o preocupare continuă
pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul
organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care răspunde cerințelor înaintate de
către clienții săi.
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