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RAPORT DE ACTIVITATE AL
S.C. TRANSURB S.A. GALATI
PENTRU ANUL 2014
S.C. Transurb S.A. a luat fiinţă în anul 1998, ca urmare a reorganizării R.A.T.U. Galaţi.
Este amplasată astfel: sediul central-strada Basarabiei nr. 4, Secţia Transport Electric: strada
Magistralei nr. 4, Autobaza şi Depoul nr. 2 se află pe strada G. Coşbuc nr. 259 şi respectiv nr.
261. Telefon:0236/460022; fax:0236/472333; email: transurbgl@gmail.com.
S.C. Transurb S.A. Galati este principalul operator de transport public local de persoane
din Galati, care contribuie la dezvoltarea orasului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor sai.
S.C. Transurb S.A. Galati se află în subordinea Primăriei Municipiului Galati şi a Consiliului
Local al Municipiului Galati, iar prestaţia efectuată este reglementată de Legea 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, care are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind
exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării transportului public de persoane.
Particularităţile activităţii desfăşurate se regăsesc în prevederile legii menţionate, astfel:
- o prestaţie subvenţionată de către bugetul local atât pentru activitatea de exploatare, pentru
care se acordă subvenţie (conform art.17, pct.n, se realizează “acoperirea diferenţei dintre
costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv
încasate ca urmare a efectuării transportului”), cât şi pentru investiţii (conform art.17, pct.k
“finanţarea, contractarea ori garantarea împrumuturilor pentru realizarea programelor de
investiţii vizând dezvoltarea şi eficientizarea serviciului de transport “);
- un profund caracter economico-social, ce presupune “susţinerea totală sau parţială a
costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite
prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Galati sau prin lege” (conform art.17, pct.
o).
Trebuie menţionat că S.C. Transurb S.A. Galati desfăşoară, în afara activitaţii de bază activitatea de transport public de persoane - şi alte activităţi conexe care contribuie la

efectuarea prestaţiei (detaliate pe coduri CAEN în certificatul de inregistrare in registrul
comertului).
Cadrul legislativ care reglementează activitatea S.C. Transurb S.A. Galati este structurat
pe două coordonate şi include:
Cadrul general
- Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;
- Ordonanţa de Urgenţă 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
- Ordonanţa de Urgenţă 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
cesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Legea 500/2002 privind finanţele publice;
- Legea 82/1991 a contabilităţii, republicată;
- Legea 571/2003 privind codul fiscal;
- Hotărârea Guvernului 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003 privind codul fiscal;
- Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 62/2011 a solidarităţii sociale;
- Legea 53/2003 privind codul muncii;
- Ordinul ministrului finanţelor publice 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conform cu directivele europene;
- Regulamentul Parlamentului European 1370/2007 privind serviciile publice de transport
feroviar şi rutier de călători.

Cadrul specific
- Legea 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea 92/19.04.2007 privind serviciile de transport public local (cu normele de aplicare
aprobate prin Ordinul 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care
stabilesc cadrul juridic privind înfiinţarea, autorizarea şi organizarea, gestionarea şi finanţarea
serviciilor de transport public local);
- Ordonanţa Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere;
- Ordonanţa Guvernului 97/1999 (republicată) privind garantarea furnizării de servicii publice
subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare”.
- Ordonanţa Guvernului 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 majoritară;
- Ordinul 972/2007 al Ministrului Transporturilor de aprobare a Regulamentului cadru pentru
efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice aprobat prin Ordinul 272/2007 referitor la Normele cadru privind tarifele
pentru serviciile de transport public de persoane.
Activitatea se desfăşoară conform strategiei adoptate şi Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli, fundamentat în funcţie de normele şi normativele existente, de parametrii de bază
ce se au în vedere la organizarea şi dimensionarea activităţii de transport, respectiv cererea de
transport, reţea, parc mediu circulant, de realizările anului precedent, precum şi de permanenta
preocupare pentru eficientizarea activităţii de transport, conform prevederilor legale.

PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE
ALE S.C. TRANSURB S.A. GALATI
ÎN ANUL 2014
1. Îmbunătăţirea calităţii organizării activităţii interne
Administrarea societatii este asigurată de Consiliul de Administraţie al S.C. Transurb
S.A. Galati. Prin Hotararea Consiliului Local nr. 149/16.04.2013 modificata si completata de

HCL nr. 256/29.05.2014, a fost numita componenta Consiliului de Administatie al S.C.
Transurb S.A.: d-na Bortes Didina, d-l Munteanu Sava, d-l Barbut Ioan Francisc, d-na Totolici
Genica, d-na Andriescu Nicoleta, d-l Ungureanu Catalin si D-l Lapusneanu Cristian
Gheorghita. Reprezentantul Consiliului Local a fost numit d-l Mihai Stefan prin HCL nr.
154/16.04.2013. Un membru al Consiliului de Administraţie, d-na Totolici Genica, a fost
numit Director general al societatii, prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 27 din
25.11.2013.
Pentru a răspunde cerinţelor la schimbările continue ale societăţii, în perioada analizată
a avut loc actualizarea structurii organizatorice a S.C. Transurb S.A. Galati, modificările fiind
implementate etapizat în sistem, conform organigramei aprobate de Consiliul Local al
Municipiului Galati prin HCL 259/29.05.2014.
Pe parcursul anului 2014 activitatatea CA s-a desfăşurat în cadrul şedinţelor, ordinare şi
extraordinare, şedinţe conduse de către preşedintele Consiliului de Administraţie. În funcţie de
problemele dezbătute, la şedinţe au participat, în calitate de invitaţi, directori executivi ai
societatii, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Galati, ai Consiliului Local al Municipiului
Galati, ai structurilor organizatorice, precum şi ai organizaţiilor sindicale din S.C. Transurb
S.A. Galati.
Prin susţinerea proiectelor şi programelor proprii sau conexe aferente politicii de
dezvoltare continuă a S.C. Transurb S.A. Galati., conducerea administrativă s-a implicat activ
în coordonarea eficientă a activităţii şi promovarea unui serviciu public de transport de
persoane la un nivel calitativ.
Principalele teme abordate în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie în anul
2014:
- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (fundamentare, actualizare, repartizare, rectificare, realizare);
- Lista de investiţii cu finanţare din alocaţii de la buget şi din surse proprii (fundamentare,
actualizare, realizare);
- Situaţiile Financiare Anuale pentru anul precedent, auditate conform reglementărilor legale
aplicabile;
- Rezultatele reevaluării mijloacelor fixe;
- Rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul precedent;

- Programul Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2014 (fundamentare, actualizare în
conformitate cu sursele bugetare aprobate, modificare din punct de vedere structural şi
valoric, inclusiv declanşări de proceduri de achiziţie publică, încheieri de contracte, etc.);
- Structura organizatorică şi/sau redimensionarea numărului de posturi prevăzut în aceasta
(actualizare);
- Obiectivele şi criteriile de performanţă prevăzute în Contractul de Mandat al Directorului
General la nivel de an, cu repartizare trimestrială şi lunară (stabilire, actualizare, realizare);
- Actualizarea Contractului Colectiv de Muncă aplicabil;
- Măsuri de reorganizare pentru optimizarea transportului public şi reducerea costurilor de
exploatare pe diverse linii din reţeaua de transport;
- Programul de Transport pentru anul următor şi indicatorii de exploatare aferenţi;
- Scoaterea din uz/declasarea, în condiţiile legii, de obiecte de inventar, bunuri materiale, altele
decât mijloacele fixe, scoataerea din funcţiune de mijloace fixe ce îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege şi pot fi valorificate sau dezmembrate/după caz.
Totodată, Consiliul de Administraţie a dezbătut şi concretizat prin decizii şi alte
probleme din sfera managementului.
Rezultatul şedinţelor a fost formalizat prin hotărâri ale consiliului, duse la îndeplinire de
către conducerea S.C. Transurb S.A..
Activitatea conducerii a fost concentrată pe decizii punctuale, materializate prin
adoptarea de hotărâri, ce au vizat în principal, în afara celor propuse spre aprobare şi
Consiliului de Administraţie:
- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014
- Plan de măsuri privind încadrarea în suma aprobată;
- Parcul probabil programat de tramvaie, troleibuze şi autobuze, necesar pentru stabilirea
indicatorilor prestaţiei activităţii de transport public pe trimestrul IV/anul următor;
- Circulaţia mijloacelor de transport public în iarna 2014-2015 - Program de măsuri pentru
asigurarea acesteia;
- Comandamentul de iarnă 2014-2015;
- Programul de circulaţie pentru transportul public în perioade de sărbători;

- Optimizarea transportului public şi reducerea costurilor de exploatare pe anumite linii
-măsuri propuse pentru realizarea acesteia;
- Activitatea de achiziţii publice (modificări ale Programului Anual al Achiziţiilor Publice);
- Protecţie socială acordată unor categorii de salariaţi prin acordarea de ajutoare sociale,
conform criteriilor stabilite pentru anul în curs.
2.Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane vizează asigurarea tuturor posturilor din structura unei
organizaţii, cu oameni competenţi. Aceasta presupune identificarea necesarului de personal,
recrutarea, selectarea, angajarea, stimularea/ motivarea, salarizarea, promovarea, formarea şi
perfecţionarea, precum şi activităţile cu caracter social.
Pentru Transurb politica de resurse umane constituie unul dintre elementele importante
în asigurarea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, având în vedere rolul
resurselor umane în creşterea eficienţei, acestea posedând capacitatea de a amplifica
considerabil efectul utilizării celorlalte resurse.
Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ are ca obiect de activitate punerea în
aplicare a legislaţiei şi a altor reglementări în vigoare din domeniul managementului resurselor
umane, are relaţii funcţionale şi de colaborare cu toate entităţile organizaţionale şi relaţii de
reprezentare cu instituţiile publice de specialitate.
Obiectivele principale ale activităţii de management al resurselor umane desfăşurată în cadrul
S.C. Transurb sunt:
1. Realizarea unui corp de personal contractual competent, stabil, prin atragerea de personal
contractual în vederea angajării, care să răspundă cerinţelor domeniilor de activitate specifice;
2. Armonizarea cadrului legislativ pentru activitatea de resurse umane prin implementarea
reglementărilor legislative sau urmare a negocierilor la nivelul instituţiei.
2.1. Structura de personal
Existentul de personal al societatii pe total, categorii de personal şi entităţi
organizatorice importante, la data de 31.12.2014 se prezintă după cum urmează:
ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

In cadrul procesului de reorganizare si restructurare a societatii, punerea in aplicare a
noii structuri organizatorice aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 259/ 29.05.2014, a avut
in vedere asigurarea necesarului de personal astfel incat activitatile efectuate la locurile de
munca in cadrul compartimentelor si sectiilor societatii sa nu fie afectate in aceasta perioada.
Conform Procedurii aprobata prin HCA nr. 26/31.07.2014, Serviciul Resurse Umane a
efectuat selectia personalului in vederea incadrarii pe posturile prevazute in statul de functii
aprobat, organizand concursurile in conformitate cu procedura: Recrutarea si Selectia
personalului, astfel:
- 11 concursuri pentru ocuparea urmatoarelor posturi: economisti (3) – Serv.
Contabilitate, inginer - Serv Tehnic (2) + Sectia Transport Electric (2), inginer (1) - Depart.
exploatare, sef Departament (1), economist (2) - Control Gestiuni, casier (1), electrician SR (3),
maistru CFSR (1), maistru (2) - service auto, specialist IT (1), inginer electronist (1);
- 4 selectii de personal pentru posturile de operator circulatie miscare (16), gestionar (2),
controlor bilete (9) si operator calculator(4);
Urmare a externalizarii activitatii de paza a obiectivelor societatii, pe 01.11.2014, pentru
personalul avand functia de agent paza si protectie au intervenit urmatoarele modificari: din 18
salariati 2 au fost tranferati la Atelier CFSR - cale rulare, 6 selectati pentru ocuparea posturilor
vacante de controlor bilete, 1 pentru postul de instalator la Autobaza, 2 salariati s-au
pensionat si 7 salariati au fost disponibilizati conform art. 65 din Codul muncii.
Prin punerea in aplicare a HCL nr.259/ 2014 in perioada 01.07.2014 - 01.12.2014
personalul societatii a scazut de la 679 salariati la 637 salariati, 21 salariati fiind disponibilizati
si 21 s-au pensionat.
3. În cadrul societatii, sistemul de management al calităţii este asigurat de activitatea
desfăşurată de Compartimentul Management, structură organizaţională cu rol de
coordonare şi îndrumare metodologică de ansamblu în domeniul calităţii.
În cadrul Compartimentului Management s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- asigurarea coordonării metodologice a Sistemului de Management al Calităţii prin:
- îndrumarea metodologică a activităţii de management al calităţii la nivel de s.a.;
- instruirea responsabililor cu Sistemul de Management al Calităţii din Autobaza si STE;

- gestionarea, întreţinerea şi arhivarea reviziilor procedurilor/instrucţiunilor Sistemului de
Management al Calităţii;
- arhivarea procedurilor şi instrucţiunilor elaborate în cadrul societatii;
- asigurarea mentinerii certificarii Sistemului de Management al Calităţii la auditul de
supraveghere; S.C. Transurb S.A. Galati are incepand cu 29 ianuarie 2007 implementat si
certificat SMC conform standardului SR EN ISO 9001: 2008 si beneficiaza de perechea de
marci SRAC si IQNet nr. 4880/2, a caror utilizare este limitata la domeniul de activitate
mentionat pe certificat.
- actualizarea celor 6 proceduri de sistem din Manualul Calităţii.
4.În domeniul ISCIR - PSI activităţile au vizat:
- completarea şi actualizarea permanentă a evidenţei centralizate a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR utilizate în sectii;
- verificări tehnice la scadenţă ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR în baza
contractelor cu CNCIR;
- obţinerea autorizării funcţionării ISCIR a instalaţiilor/ echipamentelor care nu deţineau
asemenea documente sau care aveau durata de utilizare depăşită;
- verificarea supapelor de siguranţă de la instalaţiile mecanice sub presiune şi cazane din sectii;
- instruirea şi examinarea personalului deservent autorizat ISCIR şi a personalului auxiliar
deservent;
- monitorizarea permanentă a funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibili, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
- reactualizarea/întocmirea documentelor de autoritate din domeniul Apărării Împotriva
Incendiilor;
- efectuarea, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galati, a
controlului pe linie de situaţii de urgenţă în societate;
- asigurarea mentenanţei instalaţiilor şi mijloacelor tehnice A.I.I.

5.Activitatea de transport public de persoane joacă un rol esenţial în dezvoltarea economică şi
socială a unei societăţi, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor
factorilor de mediu prin: poluarea fonică şi vibraţii, poluarea aerului şi a apei, aglomerări de
trafic şi accidente, generarea de deşeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).
Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării
fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct şi mai sesizabil, urmat de poluarea
factorilor de mediu aer şi apă.
Preocupările privind protecţia mediului se cuantifică, prin intermediul inspectorului de
protectia mediului. Acesta intocmeste documentaţia specificea în vederea obţinerii Acordurilor
de Mediu, conform noilor prevederi legale privind protecţia mediului si are responsabilitati in:
- Optimizarea raportărilor privind gestiunea deşeurilor generate în S.C. Transurb S.A.;
- Valorificarea/eliminarea deşeurilor conform legislaţiei în vigoare.
- Întocmirea raportărilor privind calitatea factorilor de mediu;
- Elaborarea de proceduri şi instrucţiuni de lucru cu privire la activităţile specifice de protecţia
mediului;
6.Managementul unei unităţi economice gravitează în jurul unor activităţi pe care trebuie să le
înfăptuiască şi care, de fapt, se sintetizează în funcţiile sale.
Astfel, procesul de management include, alături de funcţiile previziune, organizare,
coordonare, antrenare-motivaţie şi funcţia de control-evaluare, ce reprezintă ansamblul
acţiunilor de evaluare a rezultatelor organizaţiei, a verigilor ei organizatorice şi a fiecărui
salariat, de identificare a abaterilor care apar de la obiectivele, normele, standardele, termenele
stabilite iniţial, a cauzelor care le-au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure
eliminarea acestor abateri.
La nivelul societatii coexistă în mod integrat forme diferite de control. În anul 2014 acestea au
fost organizate şi au funcţionat în cadrul Compartimentului de Audit Intern şi în cadrul
activitatii de CFP si CG.
Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă de asigurare şi consiliere, concepută
să îmbunătăţească activităţile entităţilor publice şi să adauge valoare, furnizată prin evaluarea

eficienţei şi eficacităţii managementului riscurilor, controlului intern/ managerial şi a
proceselor de guvernanţă pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Compartimentul de Audit Intern îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a
Directorului General, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activitaţile societatii, cu
scopul de a furniza managementului superior informaţii utile asupra funcţionalităţii sistemului
de conducere bazat pe identificarea şi gestionarea riscului, a controlului intern şi a proceselor
de administrare.
Obiectivele Compartimentului de Audit Public Intern au în vedere o monitorizare a tipurilor
de control, inclusiv managerial, asupra activităţiilor desfăşurate în cadrul societatii care să
conducă la îmbunătăţirea performanţei existente.
Respectarea cadrului normativ de reglementare şi implicit a Standardelor internaţionale de
audit intern, cu privire la asigurarea independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni, prin
subordonarea acestora direct celui mai înalt nivel decizional din societate, a contribuit la
consolidarea auditului intern din cadrul S.C. Transurb S.A.
Prin atribuţiile pe care le are, structura de audit intern exercită o funcţie distinctă şi
independentă de activităţile desfăşurate de compartimentele funcţionale ale societatii, fără
implicare în elaborarea procedurilor de control intern sau în orice activitate în afara celor de
audit.
Definirea poziţiei auditului intern s-a concretizat prin organizarea şi exercitarea activităţii de
audit intern la nivel de societate.
Auditorul intern îndeplineste obiectivele Codului privind conduita etică a auditorului intern,
referitoare la: performanţă, profesionalism, calitatea serviciilor, încredere, conduită,
credibilitate.
Planificarea şi derularea misiunilor de audit intern
Planul anual elaborat pentru 2014 este aprobat de către directorul general, cu
respectarea prevederilor Legii 672/2002, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea activităţilor
auditabile, la baza căruia au stat etapele de fundamentare materializate în: inventarierea
structurilor, a activităţilor din cadrul entităţii, identificarea potenţialelor riscuri asociate,
precum şi a zonelor vulnerabile ale sistemului de control ataşat, stabilirea priorităţilor pentru

activităţile ce vor fi auditate în fiecare an, începând cu activităţile care au generat cel mai mare
punctaj din analiza riscurilor.
Planul anual aferent anului 2014 a cuprins misiuni de audit şi misiuni de consiliere.
Planul de activitate pe anul 2014 a fost realizat în totalitate.
Domeniile auditabile au fost:
- Procese financiar contabile;
- Procese şi activităţi specifice societatii: sistemul de conducere şi control din Autobaza si STE.
Urmărirea implementării recomandărilor reprezintă etapa finală din cadrul unei misiuni de
audit public intern şi se realizează astfel:
- prin întocmirea planului de acţiune şi a calendarului implementării recomandărilor de către
structura auditată, respectiv prin completarea fişei de urmărire a implementării
recomandărilor de către auditor, pe baza informărilor primite de la structura auditată
conform planului de acţiune;
- prin întocmirea situaţiei anuale privind misiunile realizate, obiectivele urmărite, riscurile
identificate, principalele constatări şi recomandări, precum şi implementarea acestora.
7.De asemenea, în conformitate cu cerinţele Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 946/2005,
cu modificarile si completarile ulterioare a fost îmbunătăţit Registrul riscurilor la nivelul
societatii. Din analiză a reieşit că la nivel de societate a fost întocmit Registrul riscurilor,
cuprinzând riscurile potenţiale şi istoricul acestora, cu efectele şi consecinţele lor, precum şi
activităţile de control intern asociate, pentru limitarea lor sau cel puţin pentru diminuarea
consecinţelor acestor riscuri, care vizeaza:
- dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
- creşterea gradului de responsabilizare a personalului din cadrul societatii.
La nivel de societate se impune elaborarea si aprobarea procedurii de management al riscurilor.
8.O formă de control la nivelul societatii este concretizată prin activitatea de control de
gestiune, aceasta desfăşurându-se în baza unor programe de activitate anuale, trimestriale şi
lunare, întocmite de către personalul cu atribuţii de control de gestiune şi aprobate de
Directorul General. Anexa.

9.Alta forma de control este materializata prin activitatea de CFP.

Prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective,
analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se
impun.
10. Compartimentul Juridic este un compartiment funcţional în structura organizatorică a
societatii, care asigură reprezentarea S.C. Transurb S.A. în faţa instanţelor judecătoreşti sau a
altor autorităţi, în limitele competenţelor acordate în domeniul specific, precum şi asistenţă
juridică de specialitate la nivelul societatii, potrivit dispoziţiilor conducătorului ierarhic.
Activităţile desfăşurate în anul 2014 de Serviciul Juridic Contencios sunt structurate după cum
urmează:

11.Activitatea suport desfăşurată în cadrul Serviciului Tehnic se defineşte prin asigurarea
antrenării potenţialului tehnic al societatii în scopul creşterii siguranţei circulaţiei şi a calităţii
serviciului de transport.

ACTIVITATEA SERVICIULUI TEHNIC
IN PERIOADA 01.01.2014- 31.12.2014
IANUARIE 2014
- Bugetul de venituri si cheltuieli, propuneri pentru BVC 2014, cheltuieli estimate de
Serviciul Tehnic;
- Impozite si taxe
- calculul impozit cladiri amortizate, calculul impozit cladiri
neamortizate calculul impozit auto: autoturisme si auto > 12 tone, calculul taxa teren,
incadrare teren in zone de impozitare, corespondenta pentru autobuze scutite la impozit,
taxa de ecarisaj, taxa de mediu, taxa afisaj reclama si publicitate;
- impozit constructii speciale conform OUG 102/2013;
- Calcul consum : energie electrica pe luna decembrie 2013;
- Calcul consum decembrie 2013 : energie termica; gaze naturale;
- Intocmirea situatiilor cu statiile de emisie – receptie;
- Solicitare din partea Electrica Filiala Distributie retragerea din exploatare pentru revizie
tehnica in Statia 110/20kV Galati Centru din SR 7;manevre executate sub coordonarea
DEDL Galati;
- Solicitarea din partea Transurb catre UATM Galati, din punct de vedere tehnic, refacerea
liniei de tramvai de pe strada Basarabiei, pe tronsonul Anul Revolutiei 1848- B-dul George
Cosbuc: analiza situatiei existente, solutie tehnica noua, foto anexate;
- Intocmirea scadentarului de plata a parcului auto asigurat pe anul 2014 si transmiterea
catre Serviciul financiar contabilitate;
- Imputernicire catre REMAT pentru preluare documente de distrugere a 20 mijloace de
transport;
- Radierea din evidentele fiscale Primaria municipiului Galati de la Seviciul Impozite Taxe
si alte Venituri persoane juridice a 20 autobuze casate si predate la REMAT;
- Intocmirea Memoriului Justificativ privind achizitiile de mijloace fixe din planul de
investitii pe anul 2014 si alte cheltuieli din sursa proprie anexa la BVC/2014 ;
- Transmitere documente catre unitatea asiguratoare UNIQA pentru recuperearea pagubei
de catre proprietar auto Cristoiu Vasile, a carui autoturism a fost avariat datorita ruperii
retelei de contact la tramvaie;
- Analiza starii vremii si sistarea incepand cu 13.01.2014 a coefientului “ A” pentru conditii
climaterice nefavorabile catre Autobaza si Sectia Transport Electric;
- Prezentarea transportului Local pentru Camera de Conturi
- Prezentare catre controlul Camerei de conturi a listei de investitii si realizari 2013;
- Prezentare catre controlul Camerei de conturi a parcului societatii din 1990 pana in anul
2013;
- Situatia investitiilor in anul 2013 raportata catre Directia de Statistica Galati;
- Raspuns catre Controlul Intern privind complexitatea activitatilor, continuarea
activitatilor, activitatile procedurale si sarcinile de serviciu, obiectivele specifice si activitatile
procedurale ale Serviciului Tehnic;
- Transmitere catre Electrica SA a consumului calculat preconizat pentru luna februarie
2014;

- Participarea la intocmirea Proceselor Verbale de Casare a obiectelor de inventar si
echipamente de protectie , scule, motostivuitor si butelii de oxigen de la Sectia de
transport Electric;
- Analiza, verificarea indexelor si repartizarea consumului de energie electrica la mici
consumatori pentru dec. 2013;
- Analiza, verificarea indexelor, calculul si repartizarea consumului de energie electrica la
mari consumatori pentru dec. 2013;
- Intocmire corespondenta so colaborarea cu societate autorizata ANEVAR pentru
reevaluarea cladirilor societatii, cerinta conform modificarii Codului Fiscal 2013;
- Corespondenta cu IML privind defectiuni la motoarele de la autobuzele 43, 46 si 51
PMG;
- Transmiterea datelor solicitate catre URTP pentru anuarul URTP;
- Calculul CUP – ului pe luna decembrie 2013 pentru Autobaza si Sectia Transport
Electric;
- Revenire la PMG asupra propunerilor si solutiei tehnice petru strada Basarabiei
Tronsonul Anul Revolutiei 1848- B-dul George Cosbuc;
- Cerere catre Seviciul Impozite Taxe si alte Venituri persoane juridice pentru scoatre din
functiune a 3 cabine tip loto casate;
- Reaplicarea coeficientului cu 22.01.2014 a coefientului “ A” pentru conditii climaterice
nefavorabile catre Autobaza si Sectia Transport Electric;
- intocmire Memoriu justificativ pentru incheierea contractului de achizitii piese de schimb
pentru motoarele Deutz de la IML Motoare unicul Dealer Deutz in Romania;
- Declaratia Fiscala privind calculul taxei teren pentru Depoul 1 cu suprafata remasurata;
- Studiu si intocmirea intrebarilor pentru examinarea electricienilor de intretinere si
exploatare a substatiilor de redresare ianuarie 2014;
- Reinoirea contractului cu SC APA CANAL privind apa si canalizarea pe anul 2014;
- Remediere prin terti a generatorului de aer cald de la Depoul 2;
- Intocmire chestionar satisfacere clienti emis de Electrica Serv AISE Galati;
- Verificare si repartizare facturi pentru consumul de :
* apa si canalizare;
* energie electrica cabina gara CFR;
* gaze naturale
- Intocmire situatie date solicitate de ISCTR;
FEBRUARIE 2014
- Continuarea corespondentei cu UNIQA privind accidentul din ianuarie 2014 din Piata
Energiei;
- Situatia circulatiei a tramvaielor inainte de :
27.06.2013 – inchis viaduct CSG
si dupa
10.10.2013 – intrerupta circulatia pe strada Basarabiei
consecinte, mod de rezolvare, propuneri ale Serviciului Tehnic;
- Situatie adresata Camerei de conturi privind inutilizarea din punct de vedere tehnic, a
autobuzelor MAZ la cursele de conventii;

- Primirea delegatiei din Germania de la compania DATWYLER pe data de 18.02.2014
avand ca obiect : infrastructura caii de rulare: discutii , schimb de experienta;
- Participare impreuna cu Compartiment Exploatare si Compartiment juridic , pentru
raspunsul destinat camerei de conturi cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu
modificări şi completări, prin Legea nr.591/2002, cu modificările şi completările ulterioare1
( tarif utilizare stalpi diferit in aceste conditii fata, de alti utilizatori );
- Intocmire referate pentru efectueze probe PRAM:
*detectoarele de medie tensiune - 4 bucati;
* prajini electoizolante pentru detectoare de medie tensiune - 4 bucati;
* detectoare de joasa tensiune continua - 8 bucati;
* cizme electroizolante 8 perechi
* manusi electroizolante 6 perechi
- Intocmire comenzi la ELECTRICA SERV SA - AISE Galati pentru probe PRAM la
detectoare, prajini, cizme si manusi electroizolante;
- Calculul energiei consumate in perioada 27.01.2014 – 31.01.2014 perioada cand vehiculele
societatii au fost in grava;
- Citire index contori energie electrica la mari consumatori eligibili aferent consumuui de
energie electrica pe luna ianuarie 2014;
- Transmitere suplimentare de date la societatea autorizata ANEVAR pentru finalizarea
reevaluarii cladirilor neamortizate ale societatii;
- Stabilirea continutului al Contractului de prestari servicii privind revaluarea cladirilor, cu
Societatea comercială EVALCAD 2012 S.R.L.;
- Intocmire referat necesitate privind achizitia a unui autoturn;
- Intocmire referat necesitate privind achizitia a doua motostivuitoare;
- Inceperea Auditului de supraveghere anual nr. 9 ca urmare a intrarii in vigoare a OM
nr.1022/2013 la Autobaza ca service autorizar RAR, cod dosar GL0071:
* Cerere catre Registrul Comertului in vederea eliberarii certificatului constatator
pentru obtinerea cazierului judiciar;
* Cerere privind obtinerea cazierului judiciar;
* Cerere privind
* Completare chestuionar autoevaluare
* Semnare contract la compartmentele societatii, pentru autorizare si
supravegherea cod dosar GL0071 si efectuarea platilor aferente auditului;
* Completare cerere tip privind desfasurarea activitatii de reparatii intretinere ,
reglari afunctionale ale vehiculelor rutiere si identificarea activitatilor pentru care se solicita
autorizare conform RNTR 9 actualizat;
* Intocmire comenzi pentru verificarea metrologica a SDV-urilor pentru atelier
service si intocmire documente plata;
* Intocmire comenzi pentru etalonarea SDV-urilor pentru atelier service si
intocmire documente plata;
* Intocmire de catre auditor RAR a raportului de autit privind evaluarea
capabilitatii tehnice a opreatorului economic TRANSURB;
* Intocmire dosar audit RAR cu documentele sus mentionate;

* Obtinerea de la RAR Bucuresti a Autorizatiei tehnice pentru A 1 activitati de
reparatii ale vehiculelor rutiere si B 1 activitati de reparatii ale componentelor si ale
sistemelor vehiculelor rutiere.
- Emitere aviz catre Compania Nationala “Administratia Porturilor Dunarii Maritime” S.A.
Str. Portului nr. 34 pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru modernizare
racorduri alimentare cu apa si evacuare ape uzate la reteaua publica “
- Participarea la intocmirea Procesului Verbal de Casare a autobuz GL 08 LTB;
- Transmitere care UATM Galati a adresei prin care constatam avarierea tabloului de
comanda pentru automatizarea macazelor din Micro 19, Strada Otelarilor (capat tramvaie),
ca urmare a interventiei utilajelor de deszapezire. Au fost anuntati telefonic reprezentantii
Tancrad si voestalpine VAE APCAROM SA Buzau;
- Prezentarea parcului auto pentru Banca europeana pentru reconstructie si dezvoltare
precum si statiile si traseele autobuzelor si troleibuzelor;
- Intocmirea si transmiterea catre UATM Galati a informaţiilor necesare pentru imprumut
la BERD;
- Intocmirea de catre reprezentanti ai comisiei de disciplina a referatelor de sanctionare a
salariatilor : Braga Marcicel si alt referat pentru Nedu Marcel;
- Intocmirea Date privind consumul energetic in anul 2013 pentru energie electrică, gaze
naturale, energie termica (cumpărată de la apaterm), carburanţi (motorină);
- Intocmire si inaintare adrese catre RAR Galati pentru modificare in CIV inlocuire
motoare de la autobuzele GL05UXA si GL08LTN cu altele din parcul propriu;
- Analiza, verificarea indexelor si repartizarea consumului de energie electrica la mici
consumatori pentru ian. 2014;
- Analiza, verificarea indexelor, calculul si repartizarea consumului de energie electrica la
mari consumatori pentru ian. 2014;
- Intocmire documente sistare coeficient de corectie “ A” = 1.1 incepand cu 09.02.2014
transmis catre Autobaza , Sectia Transport Electric si Compartiment IT;
- Intocmire documente plata pentru subconsumatori;
- Membri ai comisiei de disciplina, salariati al Serviciului Tehnic dupa intrunirea in sedinta
intocmesc referat de sanctionare pentru Necula Iancu;
- Radierea din evidentele ale Politiei Rutiere a 20 autobuze casate si predate la REMAT;
- Solicitare oferta de pret pentru autobuze si troleibuze noi de la SC ASTRA BUS Arad
pentru stabilirea vaorii estimate in cazul unei licitatii;
- Calculul consumului mediu de combustibil pe trasee la autobuzele MAZ;
- Participarea in data de 24.02.2014 la licitatia deschisa cu strigare privind vanzarea de
materiale feroase si neferoase rezultate din casari;
- Intocmire raport de control privind identificarea surselor de incalzire in cadrul Autobazei
si Sectiei Transport Electric si propuneri de eliminare acestora;
- Intocmirea referat de necesitate privind achizitia de 14 troleibuze noi transmis catre
UATM Galati, Directia Generala Buget Finante, Directia Generala de Dezvoltare, Comisia
buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului
- Membri ai comisiei de disciplina, salariati al Serviciului Tehnic dupa intrunirea in sedinta
intocmes referat de sanctionare pentru Lupu Marinica;
- Intocmire, calcul si transmitere catre serviciul contabilitate a Coeficientului de Utilizare a
Parcului (CUP) pentru luna ianuarie 2014;

- Propunere catre CA de scoatere din functiune a opt tramvaie Tatra KT4D (amortizate),
conform proceselor verbale emise de SIET;
- Depunerea documentelor necesare scoaterii din evidentele Serviciului Rutier Galati a 20
de autobuze in baza Certificatelor de distrugere emise de SC Remat SA Galati;
- Citire indexe energie activa pentru luna februarie si martie 2014 si calcul consum energie
electrica pentru marii consumatori (substatiile de redresare si Autobaza 1);
- Calcul si transmitere prognoza consum energie electrica a marilor consumatori pentru
luna martie (Conform Anexa 2 a Contractului nr. 20149255/29.11.2013);
- Raport de control a Comisiei de identificare a surselor de incalzire cu energie electrica
din cadrul SIET si SEAT si masurile stabilite de aceasta;
- Solicitare clarificari privind obligatiile proprietarului ca institutie publica pentru
“constructiile speciale” adresata Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Agentia Regionala de Administrare Fiscala Galati;
- Transmitere indexe contor gaze pentru calculul facturilor pe lunile noiembrie si
decembrie 2013;
- Transmitere decont contravaloare energie electrica consumata de subconsumator de la
Depoul 1;
- Transmitere de documente catre serviciul contabilitate pentru scoaterea din evidenta
contabila a societatii a 20 de autobuze;
- Referat catre conducerea societatii in care se solicita contactarea unei societati de
evaluare a cladirilor membra ANEVAR pentru ca pe anul 2014 sa se plateasca o taxa pe
cladiri in urma unor evaluari competente;
- Analiza a trei oferte privind executarea documentatiei de expertizare pentru cladirile ce se
supun evaluarii in urma catreia s-a stabilit ca SC Evalcad 2012 SRL corespunde din punct
de vedere financiar;
- Analiza si transpunere in practica pentru SC Transurb a Ordonantei nr.27/31.08.2011
privind transporturile rutiere;
MARTIE 2014
- Asistenta pentru intocmirea procesului verbal de constatare si remediere produse ZF
intocmit de SC Service Faur SRL Bucuresti;
- Citire index SR-uri pentru luna martie 2014;
- Completare la citire indexe energie activa pentru luna februarie si martie 2014 si calcul
consum energie electrica pentru marii consumatori (substatiile de redresare si Autobaza 1);
- Indexe facturi energie electrica pentru marii consumatori luna februarie 2014 (energie
activa si reactiva);
- Situatia parcului inventar in luna martie 2014 adaptat pentru transportul persoanelor cu
handicap si transmiterea acestuia catre Primaria Municipiului Galati;
- Intocmire, calcul si transmitere catre serviciul contabilitate a Coeficientului de Utilizare a
Parcului (CUP) pentru luna februarie 2014;
- Adresa catre Ministerul Transporturilor si infrastructurii – Directia Generala Transport
terestru – Directia Rutiera prin care se solicita precizari daca autobuzele folosite in
transpotul public local de persoane in interiorul localitatii, la capacitatea de transport
inscrisa in Certificatul de inmatriculare (locuri pe scaune si in picioare), se clasifica pe
categorii si actul normativ care reglementeaza aceasta;

- Informare privind solicitarea aprovizionarii cu piese de schimb pt autobuzul GL-43-PMG
in regie proprie, de la IML Motoare Galati si SC Tegero SRL Sibiu;
- Analiza capitole contract de service preventat de IML Motoare Galati si anexele 1.1, 2.1 si
3.1 ale acestuia, privind executarea unor lucrari complete de intretinere, verificari periodice
si reparatii motoare Diesel Deutz, lucrari de mecanica generala puse in opera in locatia
indicata sau in atelier conform cerintelor SC Transurb;
- Imputernicire pentru Ing. Enuta Petre pentru depunerea documentatiei si ridicarea a 6
Certificate distrugere pentru 6 autobuze si 14 tramvaie de la SC Remat SA Galati;
- Analiza Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici;
- Raspuns si clarificari la solicitarea SC Metal Grup Industrie SRL Bucuresti si SC Damen
Shipyards Galati privind un transport agabaritic;
- Studiu al normativului pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice NTE
007/08/00 (anexe);
- Solicitare de depistare si remediere defect LES 04 kV PT baza ITO statia de spalare
autobuze catre A.I.S.E. Galati;
- Intocmire situatie pe puncte de lucru pentru statii portabile mobile si fixe Motorola;
- Analiza consumuri LSZ, LTA si LTP;
- Propunere catre CA de scoatere din functiune a 9 autobuze Isuzu, 10 autobuze DAB si
un autobuz UDM (amortizate), conform proceselor verbale emise de SIEAT;
- Solicitare oferta de depistare si remediere defect LES 04 kV PT baza ITO statia de
spalare autobuze catre RBX Electric SRL Galati;
- Analiza consumuri LTE, LAE, LTD, LAH, LTC, LTJ, LTH, LTL pentru luna ianuarie
2014;
- Analiza consumuri LAG, LAL, LTN, LTV, LTU, LTP, LTR, LTO, LTM, LTZ, LAI,
LTY, LAF, LTW, LAD, LAC, LSB, LSL, LSM, LSS, LSP, LSJ, LSR PENTRU LUNA
IANUARIE 2015;
- Solicitare clarificari de la Serviciul Impozite taxe si alte venituri persoane juridice privind
impozitul pe cladiri reevaluate;
- Analiza consumuri LSO, LSV, LSI;
- Intocmire declaratie fiscala 2014 (Anexa nr.10) pentru stabilirea impozitului pe cladiri
pentru anul 2014 ;
- Adresa catre Serviciul Impozite taxe si alte venituri persoane juridice si raportul de
evaluare pentru cladirile proprietatea SC Transurb SA realizat de SC Evalcad 2012 SRL;
- Transmiterea SDV-urilor pentru obtinerea Buletinelor de verificare metrologica pentru
autorizatia RAR din luna martie a Autobazei 1;
- Consumuri energie electrica mari consumatori eligibili pentru auditul energetic 2013;
- Clarificari la Declaratia fiscala nr. 1474/05.02.2014 prin care se solicita schimbarea adresei
imobilelor situate pe Magistrala Sidex nr.2 si nr.4;
- Precizari transmise catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii referitoare la codul autorizatiei, nume utilizator, echipamentul, indicativul de
apel;
- Situatia privind starea tehnica a parcului de vehicule (autobuze si troleibuze) in luna
martie 2014;

- Adresa catre Directia tehnica a PMG pentru Certificatul de urbanism de pe str. Mihai
Bravu, Proiect 2463/2008 cuprinzand solicitarile tehnice pe care SC Transurb SA le
considera necesare sa fie aplicate in faza de proiect tehnic si faza de executie;
- Situatia consumurilor de energie electrica si costurile acestora pe sectii in anul 2013;
- Aviz GDF Suez pentru Universitatea Dunarea de Jos Galati, Corp B, Colegiul Universitar
Medical;
- Lista mijloacelor de transport scoase din functiune/casate 2012-2013;
- Situatia parcului auto pe pneuri si sine la data de 15.03.2014 pentru Strategia de
dezvoltare locala Galati;
- Fisa activitatii mijloacelor de transport pe luna ianuarie 2014 PNO, MAV, MKP, MKN,
UXA, CIJ, CIK, FRE, MAU. MKO, LXD, UMN, UXB, VOD, FPV;
- Solicitare raspuns de catre Banca Europeana cu nr.42 /17.03.2014 privind categoriile de
mijloace de transport, numarul traseelor, programe strategii de dezvoltare;
- Situatia cu energia electrica facturata subconsumatorilor Depoului nr.1;
- Propuneri casare a bunurilor materiale din evidenta contabila a SIEAT;
- Propuneri scoatere din functiune si casare conform proceselor verbale nr.3, 4, 8, 9 si 10 a
bunurilor materiale din evidenta contabila a SIEAT;
- Situatia de plata a facturilor pentru mari consumatori eligibili din februarie 2014;
- Proces verbal nr.7 de scoatere din functiune si casare a bunurilor materiale din evidenta
contabila a SIEAT;
- Proces verbal de scoatere din functiune a unui autobuz DAB, un autobuz Rocar, un
autobuz Prestij;
- Adresa catre PMG cu solicitari in vederea elaborarii “ Strategiei de dezvoltare locala a
mun. Galati 2014-2020” privind categorii de mijloace de transport, numar de trasee,
proiecte si programe de strategii de dezvoltare;
- Fisa activitatii mijloacelor fixe LSZ, LTA si LTF pentru luna februarie 2014;
- Proces verbal de scoatere din functiune si radiere din evidentele Serviciului rutier pentru
20 autobuze conform HCA nr.20/21.08.2012, HCA 11/31.07.2013, HCA 17/30.08.2013 si
HCA 20/27.09.2013;
- Fisa activitatii mijloacelor de transport pe luna ianuarie 2014: LTE, LAE, LTD, LAH,
LTC, LTJ, LTH, LTL, LAG, LAL, LTN, LTV, LTU, LTT, LTR, LTO, LTM, LTZ, LAI,
LTY, LAF, LTW, LAD, LAK, LSD, LSL, LSN, LSS, LST, LSJ, LSR, LSO, LSV, LSI;
- Adresa Serviciul impozite taxe si alte venituri persoane juridice – solicitare raspuns
privitor la impozitul pe cladiri reevaluate;
- Intocmire declaratii fiscale 2014, impozitul pe cladiri amortizate si neamortizate pentru
anul 2014 recalculat;
- Starea tehnica a parcului de autovehicule (autobuze si troleibuze) martie 2014;
- Referat in vederea realimentarii cu energiei termica a cladirii statiei de spalare de la
Autobaza 1 cu un cablu aerian trifazat 0,4 kV;
- Solicitare oferta pret de la SC Instal Electric SRL Galati pentru echipamente si materiale
electrice;
- Adresa catre Compartimentul Juridic privind evenimentul descris prin adresa Sectiei de
Politie nr.2 prin care autori necunoscuti au sustras mai multe cabluri electrice de contact
din zona Viaduct Arcelor Mittal Galati, inregistrandu-se prejudicii societatii noastre;

- Aviz catre SC RCS & RDS SA in vederea realizarii unei retele de fibra optica in mun.
Galati, zona 4;
- Referat privind calculul taxelor avizelor indexate anual cu indicele de inflatie;
- Adresa Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili – Serviciul de asistenta
pentru marii contribuabili, prin care se solicita precizari daca SC Transurb SA datoreaza
impozit pe aceste constructii speciale concesionate si actul normativ care reglementeaza
aceasta;
- Referat privind inlocuirea cablului subteran trifazat ce alimenteaza din postul de
transformare al Autobazei 1 (PT baza ITO) cladirea in care se afla statia de spalare si
vopsitoria, cu un cablu aerian;
- Cerere de radiere catre Primaria Galati a unui numar de 14 vagoane tramvai;
APRILIE 2014
- Tabel pe tipo-dimensiuni a anvelopei si tip autobuz utilizat, privind profilul si pretul pe
contract 2012;
- Referat Comisia tehnica pentru CA cu starea tehnica a trei autobuze (FRE, PNO, MRU);
- Solicitare aviz de la PMG cu lucru in carosabil pe str. Stefan cel Mare, inlocuire sina
tramvai pe lungimea de 15 m;
- Solicitare aviz de la PMG cu lucru in carosabil pe str. Stefan cel Mare, inlocuire sina
tramvai pe lungimea de 12 m;
- Tabel cu tipodimensiuni anvelope si profile necesare pentru 2014 (fotografii);
- Caiet de sarcini tehnic pentru achizitia de pneuri, fara camera “tubeless” (TL) si anvelope
cu camera “tubetipe” (TT);
- Referat defect cablu subteran trifazat ce alimenteaza cladirea in care sunt statia de spalare
si vopsitoria (solicitare oferte);
- Tabel cu indecsi mari consumatori la data de 01.04.2014;
- Tabel cu indecsi situatia consumurilor la SR1 de energie activa, reactiva si factori de
putere;
- Situatie parc autobuze 2012-2013;
- Tabel cu factura de energie electrica mari consumatori captivi 2013;
- Tabel cu factura de energie electrica mari consumatori eligibili 2013;
- Referat cu costurile de reparat autobuze MAZ si DAF, pe componente;
- Tabel cu factura de energie electrica mici consumatori 2013;
- Situatia consum energie electrica pe anul 2013 si costurile pe sectii;
- Informare privind aprovizionarea cu piese de schimb pentru motorul Deutz la autobuzul
GL-43-PMG;
- Tabloul de bord privind starea tehnica a parcului auto pe pneuri si sine a societatii, casari
2012, 2013, propuneri scoateri din functiune si achizitii 2014, 2015;
- Referat prin care IML Motoare Galati a acordat peste garantia furnizorului de autobuze o
garantie de 36 de luni, dar care in septembrie 2011 a expirat, incheiere contract service
motoare;
- Indexe facturi luna martie 2014 statii de redresare si Autobaza;
- Caiet de sarcini pentru motorina Diesel Euro5;
- Caiet de sarcini tehnic autobuze SH pentru transportul public local de persoane;
- Memoriu justificativ catre PMG privind achizitia de autobuze de 12 m si 9 m SH;

- Aviz modernizare str. Traian, tronson Parc Rizer-str. Tecuci;
- Imputerniciri radiere 6 autobuze;
- Referat privind echipamentele de protectie electroizolante;
- Tabel indexe energie activa aprilie 2014;
- Situatia consumului de combustibil mediu normat pe trasee la autobuzele marca DAF;
- Situatia consumului de combustibil mediu normat pe trasee la autobuzele marca MAZ;
- Centralizare CUP luna martie 2014;
- Repartizare consumuri energie electrica conform facturi energie luna martie 2014;
- Situatia numarului de km efectuati pe 2013 si 2014 la tramvaie si troleibuze;
- Memoriu justificativ pribvind achizitia de autobuze de 12 m si 9 m, noi sau second hand;
- Tabel privind platile de energie electrica pe subunitati si statii de redresare;
- Referat pentru achizitionarea unor indicatoare rutiere de catre societate;
- Referat de necesitate catre PMG privind achizitia de autobuze noi sau second hand;
- Comparatii consumuri intre autobuze DAF si MAZ;
- Memoriu justificativ privind achizitiile de mijloace fixe, plan de investitii 2014 si alte
cheltuieli din sursa proprie, anexa la BVC 2014;
- Memoriu justificativ privind modificarea listei de investitii pe 2014 nr. 1005/08.01.2014;
- Adresa Electrica Muntenia Nord anexa 2 contract;
- Prognoza consum energie electrica pentru luna mai 2014;
- Adresa catre SIEAT privind consumul de combustibil la autobuzele MAZ, DAF, Prestij,
Cobra si DAB;
- Consum energie electrica realizat in luna aprilie 2014;
- Aviz GDF Suez pentru Consiliul Judetului Galati;
- Oferte pret rezervor 20 m3 poliester;
- Referat reparatie capitala incarcator frontal IF 1,3 U pentru SIEAT;
- Analiza caiet de sarcini pentru achizitie energie electrica si servicii conexe medie tensiune
RAT Craiova;
- Proces verbal de casare 14 tramvaie;
- Adresa catre Electro T.G. SRL privind conditiile de conectare a tensiunii electrice de pe
reteaua de tractiune urbana pentru tramvaie;
- Fisa cu bunuri rechizitionabile la data de 16.12.2013 pentru SMEPTA;
- Adresa catre Distrigaz Sud Retele referitoare la prezenta curentilor de dispersie in
instalatiile de gaze naturale;
- Indexe de citire a energiei electrice la data de 30.04.2014;
MAI 2014
- Indexe energie activa luna aprilie 2014;
- Indexe energie activa luna mai 2014;
- Selectare caracteristici tehnice pentru troleibuzele noi;
- Solicitare aviz de la PMG pentru lucrari in carosabil intersectia Str. G. Cosbuc cu str. H.
Coanda, pentru sudarea sinei de tramvai;
- Model caiet de sarcini tehnic troleibuz cu podea 100% coborata pentru transportul public
local de persoane;
- Situatie privind starea tehnica a parcului pentru luna decembrie 2013;
- Informare privind analiza eficientei gestiunii serviciului de transport public local;

- Nota de constatare asupra studiului de fezabilitate efectuat de PRAXIS SISTEMS
MANAGEMENT;
- Consum energie electrica pe anul 2013 la nivel de societate;
- Caiet de sarcini tehnic pentru autobuze second hand pentru transportul public local de
persoane;
- Indexe energie activa luna mai 2014;
- Referat reparatii aparat sifon Autobaza 1;
- Completare formulare pentru Directia de Statistica Galati;
- Situatie privind starea tehnica a parcului pentru luna mai 2014;
- Documentatie tehnica pentru certificat urbanism RCS RDS zona 5, zona 6;
- Centralizator CUP luna aprile 2014;
- Informare privind aprovizionarea cu materiale necesare instalatiei de spalare auto din
cadrul SIEAT;
- Caiet de sarcini tehnic pentru achizitia de anvelope;
- Index energie activa luna aprilie 2014;
- Situatia consumului de energie electrica pentru luna mai 2014;
- Caiet de sarcini tehnic achizitie autobuze second hand;
- Indexe energie activa luna mai 2014;
- Prognoza luna iunie 2014 anexa 2 la contract;
- Referat privind declivitatile mai mari de 2% pe trasee si incadrarea in categoria T;
- Memoriu justificativ privind achizitia de obiecte de inventar in anul 2014 (refacuta);
- Consum de combustibil mediu noramt pe trasee la autobuzele marca MAZ;
- Comanda covor asfaltic pe B-dul G. Cosbuc intersectie cu str. H. Coanda;
- Aviz PMG pentru autorizatie de construire zona LTE locuinte Faleza;
- Adresa RAR pentru modificare carte de identitate GL-05-MKP;
- Comanda diagnosticare 42PMG, 39PMG, 52PMG si 70PMG;
- Adresa PMG Directia Programe Europene cu observatii privind starea tehnica a str.
Basarabiei, intre Piata Energiei si B-dul Cosbuc;
IUNIE 2014
- Contract de furnizare anvelope cu SC RAILEX SRL Suceava;
- Solicitare aviz la PMG pentru lucrari in carosabil B-dul G. Cosbuc, inlocuirea pe o
distanta de 15 ml a sinei de tramvai;
- Adresa catre SIEAT cu consumurile de combustibil aprobate la cursele speciale pentru
DAF, Cobra, DAB, Prestij si MAZ;
- Index energie electrica luna mai 2014;
- Adresa catre Dispeceratul Energetic Local Galati referitoare la preluare consum energetic
din SR1 pentru SR2;
- Caiet de sarcini pentru implementarea aplicatiei informatica integrata pentru SC Transurb
SA;
- Studiu oferta comerciala a OSD pentru sistem informatic pentru SC Transurb SA;
- Situatie privind starea tehnica a parcului iunie 2014;
- Indexe energie activa luna iunie 2014;
- Aviz pentru autorizatia de construire pentru reparatii covor asfaltic si construire sens
giratoriu, str. Brailei c/c B-dul G. Cosbuc;

- Adresa catre PMG pentru desfiintarea caii de rulare a tramvaielor de pe b-dul G. Cosbuc,
pe segmentul cuprins intre str. Bucovinei si str. H. Coanda;
- Plata facturi mari consumatori eligibili luna mai 2014;
- Infrastructura de transport actuala la troleibuze, componenta a contractului nr.
55922/07.05.2010;
- Referat de necesitate privind: inlocuire retea de tractiune urbana la troleibuze, cabluri de
alimentarea retea de tractiune urbana pentru troleibuze (1000 V curent continuu), cabluri
de alimentare a substatiilor de redresare (20kV) solicitate la PMG;
- Informare privind activitatea autobuzului electric marca BYD K9E-BUS;
- Prognoza consum energie electrica iulie 2014, anexa 2 la contract furnizare energie;
- Solicitare prelungire alimentare SR1 prin SR2 si alimentare SR2 prin SR1;
- Referat final pentru constatare si reparare incarcator frontal IF 1,3 m3 la SIET;
- Adresa catre PMG privind rezultatele testarii autobuzului cu tractiune electrica;
- Situatia parcului auto asigurat pentru 01.07.2014-31.12.2014;
- Scadentar plati asigurari si impartirea pe sectii;
- Index energie activa iunie 2014;
- Contract prestari servicii nr.122/02.06.2014 privind reparatii hidraulice la incarcatorul
frontalIF1,3U;
IULIE 2014
- Contract de vanzare-cumparare nr.22/01.07.2014 cu UPRUC POL SA FAGARAS
pentru achizitionarea unui rezervor de 20000 m3 pentru statia de spalare SIEAT;
- Indexe energie activa luna iunie 2014;
- Solicitare catre PMG privind finantarea din fonduri europene pentru elaborare studii
fezabilitate (D.A.L.I.) pentru obiectivele reabilitare infrastructura str. Brailei si Calea
Prutului;
- Aviz pentru obtinere autorizatie de contruire pe str. Domneasca nr. 141;
- Aviz GDF Suez str. Regiment 11 Siret nr. 46;
- Date tehnice autobuz electric comercializat de Cefin Truks;
- Indexe energie activa luna iulie 2014;
- Referat de necesitate catre PMG privind achizitia a douazeci autobuze de mare capacitate
12 m, 20 autobuze de medie capacitate, 20 autobuze interurbane de 12 m si unul
interurban/autocar de 9 m ;
- Adresa catre compartimentul managementul calitatii privind analiza de manegement
aferenta anului 2013;
- Situatia privind starea tehnica a parcului de vehicule pentru transport persoane pentru
luna iunie 2014;
- Referat al comisiei tehnice catre CA privind scoaterea din functiune, valorificarea si/sau
casarea autobuzelor MIE, MRM, MAU, DWN;
- Adresa catre PMG cu punct de vedere cu privire la procesul verbal de constatare al Curtii
de Conturi Galati incheiat in data de 27.06.2014;
- Proces-verbal de casare al autobuzelor MIE, MRM, MAU, DWN;
- Aviz RCS RDS zona 5;
- situatia privind starea tehnica a parcului de tramvaie iunie 2014;
- Fisa postului pentru inginer 1, inginer 2, inginer 3, economist;

- Calculul de preturi informative in euro pentru inlocuire si extindere retea troleibuze;
- Situatie privind starea tehnica a parcului de vehicule, anexa 5;
- Centralizator CUP anul 2013;
- Situatie cu vechimea parcului de transport al societatii;
AUGUST 2014
- Situatia stalpilor defecti la reteaua de trolebuze;
- Situatia indexelor de energie electrica pe luna iunie 2014;
- Informare defectiuni majore motocoasa STIHL PS, solicitare oferte reparatii;
- Aviz catre PMG pentru obtinerea autorizatiei de construire str. Tecuci tronson str. 1
Decembrie 1918 – str. Traian;
- Solicitare clarificari licitatii autobuze secomd hand de la WOMY EQUPMENT SUPPLY;
- Prognoza consumuri energie electrica septembrie 2014;
- Proces verbal de scoatere din functiune obiecte de inventar SIEAT;
- Adresa catre SC Constructa Mecanique privind avarie cablu electric subteran 1kV de pe
str. Anghel Saligny;
- Raspuns catre ziarul Viata Libera cu istoricul circulatiei cu troleibuze in Galati;
SEPTEMBRIE 2014
- Plata facturi mari consumatori eligibili, iulie 2014;
- Index energie activa august 2014;
- Referat pentru transportul rezervorului POLSTIF de 18.000 litri confectionat la SC
UPRUC POL Fagaras;
- Proces verbal de scoatere din functiune autobuz GL-07-FRC;
- Referat catre CA privind scoaterea din functiune, valorificarea si/sau casarea autobuzului
GL-07-FRC;
- Situatia privind starea tehnica a parcului de vehicule in luna august 2014;
- Informare catre CA cu privire la situatia terenului si constructiilor de pe str. Magistrala
CSG nr.2;
- Informare cu privire la refacerea statiei de spalare din cadrul Autobazei, cu forte proprii;
- Nota justificativa privind scoaterea din functiune si casarea unor obiecte de inventar
reprezentand telefoane mobile, mobilier, birotica, aparate de uz gospodaresc;
- Proces verbal de scoatere din functiune caroserie vagon ZGT de la STE;
- Proces verbal de scoatere din functiune obiecte de inventar SIET;
- Proces verbal de scoatere din functiune scule si dispozitive de la SIET;
- Memoriu justificativ privind achizitiile de mijloace fixe din planul de investitii pe 2014 si
alte cheltuieli din sursa proprie, anexa la BVC pe 2014 (ultima varianta);
- Adresa catre Administratia Nationala Apele Romane cu propunere de volum de apa
prelevata pe anul 2015;
- Referat catre PMG cu necesarul achizitiei de troleibuze noi;
- Adresa catre PMG cu referatele de necesitate pentru obiectivele de investitii prin alocatii
bugetare pentru anul 2014;
- Referat de necesitate privind achizitia de 14 troleibuze noi;
- Aviz catre GDF Suez pentru SC Damen SA;

- Aviz pentru PMG pentru autorizatie de construire largire carosabil intre str Brailei si Piata
30 Decembrie;
- Aviz catre GDF Suez SA zona Gradina Publica, str. Rizer, str. Bucovinei;
- Aviz GDF Suez pe str. Siderurgistilor;
- Memoriu privind imbunatatirea transportului urban electric, in special cu tramvaie;
- Intrebari examinare pentru functia de maistru CFSR SIET;
- Prognoza consum energie electrica luna octombrie 2014;
- Referat necesitate incheiere asigurari RCA incepand cu 01.10.2014 pentru 23 autobuze;
- Caiet de sarcini tehnic autobuze second hand pentru transportul public de persoane;
OCTOMBRIE 2014
- Referat solicitare casare autobuz GL-07-FPV;
- Referat casare 2 autobuze GL-07-FPV, GL-05-MAY;
- Proces verbal de casare 2 autobuze GL-07-FPV, GL-05-MAY;
- Proces verbal de casare obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe de la STE;
- Nota justificativa privind scoaterea din functiune si casarea unor obiecte de inventar de
natura mijloacelor fixe;
- Proces verbal scoatere din functiune motocoasa FS 300;
- Referat privind inlocuirea autoturismului GL-04-VKB cu unul nou;
- Tabel nominal cu soferii care alimenteaza cu carburanti pe coloane, marci si tipuri de
autobuze;
- Informare privind necesitatea realizarii unor noi tipuri de rapoarte diferite de cele utilizate
in sistemul informatic actual al societatii;
- Situatie privind starea tehnica a parcului in luna octombrie 2014;
- Proces verbal de scoatere din functiune autoturism GL-04-VKB;
- Caiet de sarcini tehnic pentru parcul auto supus asigurarii de raspundere civila pentru anul
2014;
- Referat pentru efectuarea incercarilor PRAM pentru cizme si manusi electroizolante;
- Prelungire aviz pentru obtinerea autorizatiei de contruire pe str. Stadionului, micro 21 si
micro 20;
- Aviz pentru autorizatia de contruire str. Romana, intre str. Tecuci si str. M. Eminescu;
- Indexe energie activa luna octombrie 2014;
- Prognoza consum en. electrica luna noiembrie 2014, anexa 2 la Contract;
- Starea tehnica a parcului pe luna octombrie 2014 pentru tramvaie;
- Adresa catre PMG prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pentru 23
autobuze;
- Instructiuni de alimentare la pompa pentru rezervoare tip Oscar;
- Situatia parcului auto asigurat pentru anii 2014, 2015, 2016;
- Memoriu justificativ privind modificarea punctului 9, Capitolul II A1 din lista de investitii
aprobata in CA din 15.09.2014;
- Memoriu justificativ privind modificarea si completarea Listei de investitii din octombrie
2014;
- Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport (anexa 5)
octombrie 2014;
- Situatia privind consumul de gaze naturale pentru 2014;

- Solicitare de deconectare cabina vanzare bilete IREG, Depoul 2, si Parc CFR;
- Studierea Contractului de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili propus de
SC Electrica Furnizare SA;
- Informare privind Contractul de furnizare energie electrica pentru anul 2015;
NOIEMBRIE 2014
- Tabel anexa la cererea pentru taxa de mediu;
- Aviz pentru obtinerea autorizatiei de contruire pentru Colegiul tehnic Aurel Vlaicu;
- Situatie privind starea tehnica a parcului de tramvaie pentru luna noiembrie 2014;
- Raport de evaluare a reducerii consumurilor energetice in anii 2006-2010 la SC Transurb
in urma investitiilor efectuate;
- Starea parcului de autobuze si troleibuze luna noiembrie 2014;
- Solicitare oferte asfaltare autobaza catre SC Vega si SC Tancrad;
- Adresa catre PMG cu datele solicitate pentru realizare expertiza tehnica a firului de
contact troleibuze str. Brailei si str. Domneasca;
- Memoriu justificativ privind completarea si modificarea listei de investitii aprobata in CA
din 31.10.2014 capitolul achizitii din surse proprii – mijloace fixe;
- Adresa catre PMG privind masurile intreprinse de SC Transurb pentru reducerea
consumurilor energetice;
- Proces verbal de casare pentru autobuzele MIE, MRM, MAU, DWN;
- Prognoza consum energie electrica decembrie 2014, anexa 2 la Contract;
- Depunere documentatie pentru radiere PNO, PRE, DWN, MRU, MIE, MAU, MRM;
- Scadentar plati pentru asigurari si impartirea valorilor pe sectii;
- Depunere documentatie pentru radiere 6 tramvaie;
- Act aditional nr. 1/ 27.11.2014 la Contractul de furnizare energie electrica pe anul 2015
privind pretul energiei electrice pana la data de 31.12.2015;
DECEMBRIE 2014
- Aviz pentru obtinerea autorizatiei de construire str. Traian nr.417, pentru PROINSTAL
GALATI;
- Indexe energie electrica mari consumatori luna noiembrie 2014;
- Nota catre Autobaza si STE privind aplicarea coeficientului de corectie pentru conditii
climatice nefavorabile “A=1.1” pentru luna decembrie;
- Adresa catre Serviciu Contabilitate financiar privind majorarea valorii de inventar a patru
autobuze MAZ: 43 PMG, 46 PMG, 51 PMG, 61 PMG;
- Cerere de oferta de la SC Electrositem SRL Galati pentru executarea unei tablou electric
pentru alimantarea consumatorilor statie de spalare de la Autobaza;
- Grafic de revizii si reparatii pentru anul 2015 la statii de redresare SR1, SR2, SR3, SR5,
SR6, SR7;
- Caiet de sarcini tehnic pentru achizitionarea de lubrifianti auto, aditivi pentru carburanti
auto, lichide de frana, lichidele de racire, uleiurile hidraulice pentru anul 2015;
- Adresa catre Directia Impozite, taxe si alte venituri locale, referitor la scutirea de la plata
taxelor si impozitelor a 20 de autobuze DAF SB 250;
- Referat al Comisiei Tehnice privind analiza starii tehnice a 4 autobuze: MRO, MKP,
LXC, WUM;

- Informare catre Autobaza, STE si Compartiment IT privind sistarea temporara a aplicarii
coeficientului de corectie “A=1.1”;
- Adresa catre Serviciul Financiar contabilitate privind corectarea valorii de majorare a
valorii de inventar la autobuzul 43PMG;
- Index contori energie electrica la 30.11.2014;
- Caiet de sarcini tehnic pentru achizitia de anvelope fara camera “tubeless” (TL) si
anvelope cu camera “tubetipe” (TT) prin Bursa Romana de Marfuri;
- Situatia investitiilor in anul 2014 trimestrele I, II, si III 2014;
- Proces verbal pentru casarea a 116 buc telefoane mobile STE;
- Situatie plati facturi mari consumatori eligibili noiembrie 2014;
- Receptii autobuze de la firma Womy (total costuri, timbru mediu, factura RAR, numere
provizorii, numere definitive si total);
- Adresa catre SC Global Service Proiect referitor la investitia “Modernizare str.
Siderurgistilor, str. 1 Decembrie 1918, B-dul G. Cosbuc” – Prezentare structura caii de
rulare pentru tramvaie existenta;
- Referat privind avarie la substatia SR1, lucrari necesare pentru a se reveni la schema
normala de functionare a substatiei;
- Informare privind starea tehnica a autobuzelor DAF cu numerele de inmatriculare 08
LTA, 08 LTF, 08 LTJ;
- Referat privind avarie datorata strapungerii (conturnarii) izolatiei intre barele de 20 kV in
peretii metalici ai celulei la SR5 si solicitare repunerea substatiei in functiune prin adresa la
SC Electrica Serv SA – AISE Galati;
- Indexe energie activa luna decembrie 2014;
- Prognoza luna ianuarie 2015, anexa 2 la Contract;
- Referat privind solicitare ca in urma avariei la substatia SR5 sa se execute o coloana
trifazata in cablu de 20 kV pentru alimentarea celulei de masura din celula de sosire si sa se
renunte la varianta actuala de alimentare prin bare cu izolatori de trecere;
- Caiet de sarcini tehnic privind achizitia de autobuze second hand pentru transportul
public de persoane;
- Situatia privind starea tehnica a parcului de vehicule in luna decembrie 2014 (autobuze,
troleibuze);
- Nota catre Autobaza, STE si Compartiment IT privind aplicarea coeficientului de
corectie pentru conditii climatice nefavorabile “A=1.1” incepand cu data de 27.12.2014;
INVESTITII REALIZATE IN 2014
Prin Hotararea nr. 299/31.07.2014 a Consiliului Local Galati, se aproba majorarea
capitalului social al SC Transurb SA Galati cu suma de 4.300.000 lei reprezentand un numar de
1.720.000 actiuni.
Sursa disponibila pentru - Achizitii din surse proprii devine :
4.300.000 lei + 1.415.000 lei = 5.715.000 lei adica :
4.300.000 lei din majorare de capital conform HCL

1.415.000 lei sursa proprie din amortizare conform Anexa 5 la BVC/2014
In trimestrul I, II si III
In 2014, din 5.715.000 lei s-au achitat :
- C/valoare 23 autobuze si taxa de timbru
23 autobuze : 592.250 euro x 4,5 lei

= 2.658.419 lei

- c/val 2 cabine modulare

=

10.000 lei

- c/val rezervor apa

=

15.799 lei

- c/val lucrari reparatii motoare MAZ= 253.655lei
TOTAL

= 2.937.873 lei

Din 4.300.000 lei pentru achizitia a 23 autobuze s-a alocat suma de 2.658.419 lei,
ramanand 1.641.581 lei pentru avans 20 autobuze de 12 metri platibil in aprilie - mai 2015
(licitatie de autobuze repetata in matie 2015).
12. Menţinerea activităţii de transport public de persoane în condiţii de confort şi
siguranţă
Societatea S.C. Transurb S.A., cel mai important operator de transport public urban de
călători are în prezent:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
1.

Mijloc de
transport
autobuze de mare
capacitate
autobuze de mica
capacitate
autobuze de
medie capacitate
autobuze de mare
capacitate
autobuze de mare
capacitate
autobuze de mare
capacitate

Marca /tip
ROCAR U412260

Data
fabricatiei

Norma de
poluare

101

1997

Non euro

1

43

2002

Y3

15

69

2003-2004

R3

14

66

1996

R2

3

106

2008

R4

30

91

1999-2001

R2

37

Nr. locuri

MITSUBISHI
PRESTIJ CITY
GULERYUZ
COBRA GD
160
DAB
SILKEBORG
MAZ
203/0/203076
DEN
OUDSTEN
B96
DL595//ALLI
ANCE CITY

troleibuz
troleibuz de mare
capacitate
tramvai motor

IKARUS 415 T

2000

MAZ ETON

2008

tip L

Nr.
unitati

total autobuze

1956-1957

total troleibuze

100
3
10
13
3

2.
3.
4.

tramvai motor
tramvai motor
tramvai motor

tip KT4D
tip T4D
tip ZGT 6

1977-1978
1971-1978
1984-1988

1.
2.

tramvai remorca
tramvai remorca

tip L
tip B4D

1956-1957
1971-1978
total tramvaie remorca

total tramvaie motor

26
8
25
62
1
2
3

Aceste mijloace de transport deservesc un numar de 19 trasee de autobuz cu 158 statii,
7 trasee de tramvai cu 61 statii, precum si 2 trasee de troleibuz cu 32 statii, toate acestea fiind pe
teritoriul municipiului. S.C. Transurb S.A. nu efectueaza transport interurban.
Parcul auto al TRANSURB este, dupa cum se poate observa din Tabelul de mai sus,
unul invechit, ceea ce face ca un numar mare de autobuze sa necesite reparatii zilnice sau chiar
capitale. Cele mai noi mijloace de transport sunt autobuzele MAZ, achizitionate in anul 2008,
iar cele mai uzate sunt cele marca ISUZU, COBRA, PRESTIGE.
Conform estimarilor societatii, pentru buna desfasurare a activitatii de transport in
comun din municipiu ar mai fi necesare circa 60 de autobuze si 20 de troleibuze noi, cu podea
joasa, in conditiile in care multe dintre cele existente in prezent vor trebui casate in curand.
In luna aprilie 2014, Consiliul de Administratie al TRANSURB a aprobat achizitionarea
a 43 de autovehicule pentru transport in comun, noi si second-hand, dintre care unele
ecologice, cu fonduri BERD.
Activitatea de planificare a transportului urban in comun este o activitate complexa care
presupune existenta unui program de transport care se intocmeste tinandu-se seama de mai
multi factori, cum ar fi :
- cererea de transport si capacitatea oferita
- conditiile climatice
- arterele de circulatie
- oscilatiile accesului calatorilor in statii
- numarul de locuitori si populatia activa
- zonele de influenta ale publicului calator
- nivelul de exploatare a parcului auto
Acesti factori trebuie sa asigure o astfel de organizare, in care rentabilitatea activitatii de
transport sa fie crescuta concomitent cu satisfacerea cerintelor de transport si cu folosirea
rationala a capacitatii oferite.
In acelasi timp se urmareste si incadrarea in programul de reducere a cheltuielilor cu
efecte cat mai usor de suportat de publicul calator.

Intocmirea programului de transport, respectiv a diagramelor de transport si a graficelor
mijloacelor de transport, permite utilizarea rationala a tuturor resurselor materiale si umane
alocate pentru servirea publicului calator si presupune stabilirea cererii de transport pe ore, a
tronsonului cu cea mai mare cerere de transport, impartirea zilei in perioade caracteristice
functie de cerere, calculul parcului necesar pe fiecare traseu care sa acopere cererea. De
asemenea, diagramele de circulatie cuprind date privind lungimea traseelor, durata curselor,
frecventa de circulatie pentru fiecare traseu si perioada din zi, date care sunt necesare la
calculul numarului de kilometri planificati pentru o anumita perioada pe care este valabila
diagrama de circulatie.
Parcursul lunar/anual al mijloacelor de transport (kilometri realizati) reprezinta unul
dintre principalii indicatori privind exploatarea organizatorica (planificare, control, evidenta) si
tehnica (masuri privind asigurarea starii tehnice, control tehnic, etc.)
In perioada 01.07.2014 - 31.12.2014, s-au efectuat un numar total de 6.475317 km
aferenti transportului urban de calatori prin curse regulate.
Programul de transport prevede numarul de curse pe intreaga perioada a zilei (tur retur) si prin care se realizeaza ritmicitatea circulatiei si regularitatea sosirii vehiculelor in statii
si capete de linie si implicit buna deservire a calatorilor. La intocmirea graficelor de circulatie sa tinut cont de intreaga retea de transport, de corelarea plecarii vehiculelor pe trasee comune
cu acelasi capat de linie, precum si circulatia ritmica pe tronsoanele comune de traseu.
Mentionam ca, in programul de circulatie al mijloacelor de transport public de calatori,
valabil de la data de 15.09.2014, pentru fiecare traseu in parte s-a luat in calcul parcursul
echivalent zilnic al autobuzelor, corectat cu coeficientii si sporurile corespunzatoare diferitelor
situatii de exploatare (starea drumurilor, circulatia in localitatile urbane, actionarea instalatiilor
speciale din dotarea automobilului si elementele care influenteaza aerodinamicitatea acestuia)
conform Ordinului nr. 14/ 1982 emis de Ministerul Transporturilor pentru aprobarea
normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile.
Potrivit cap. IV, art.11, alin (3) al Ordinului 272/ 2007 al Presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, cu privire la
aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile
de transport public local de persoane, prin serviciu public subventionat de transport local se
intelege acel transport public care necesita subventii bugetare pe care S.C. Transurb S.A. este
obligat sa il efectueze in conditiile impuse de UATM Galati, chiar daca acesta ar avea efecte
negative economice asupra activitatii sale pe perioada derularii contractului de delegare a
gestiunii inregistrat sub nr. 55922/07.05.2010.

13.În completare, Statia ITP este compartimentul care coordonează activităţile de ordin
tehnic referitoare la activităţile de inspecţii tehnice periodice - ITP şi inspecţii finale - IF.
Printre activităţile desfăşurate în cursul anului 2014 pot fi enumerate:
- efectuarea de inspecţii tehnice periodice şi finale pentru autovehiculele societatii şi pentru
terţi;
14.VÂNZAREA PE TIPURI DE TITLURI DE CĂLĂTORIE S.C. Transurb S.A.

15.Organizarea activităţii de control, activitate complementară celei de vânzare titluri de
călătorie, se realizează în cadrul BCCSC.
Obiective urmărite sunt:
- creşterea încasărilor din vânzarea titlurilor de călătorie, diminuarea numărului de neplătitori;
- crearea de condiţii civilizate în mijloacele de transport (prin îndepărtarea persoanelor fără
adăpost şi câinilor comunitari care utilizează vehiculele ca refugiu în condiţii meteorologice
nefavorabile);
- orientarea clienţilor către titlurile tip abonament;
- educarea călătorilor în sensul înţelegerii importanţei validării indiferent de tipul de titlu
de transport utilizat;
- aplicarea măsurilor legale în cazurile de nerespectare a sarcinilor de serviciu înregistrate
în rândul controlorilor de legitimaţii de călătorie;
- îmbunătăţirea percepţiei opiniei publice cu privire la imaginea controlorilor.
In anul 2104 Biroul control calatori si siguranta circulatiei si-a desfasurat activitatea dupa
urmatoarele coordonate:
Organizarea activităţii de control în traseu, în colaborare cu alte compartimente ale
societatii sau instituţii
În organizarea activităţii de control s-a ţinut cont de următorii parametri:
- nivelul încasărilor în zonele de monitorizare şi al validărilor pe liniile monitorizate;
- gradul de solicitare al liniei;
- gradul de periculozitate şi tipologia călătorilor din traseele şi zonele parcurse de liniile de
transport;
- gradul de receptivitate al călătorilor la impactul prezenţei pe o perioada lungă de timp a unui
corp de control numeros, reflectat în:
- numărul validărilor în funcţie de titlul de călătorie înregistrat pe o anumită linie şi la nivel
general (linie, zi, lună, zonă);
- numărul de sesizări şi reclamaţii înregistrate (în mare parte sesizările vin pe fondul neplăţii
serviciului de transport);
- solicitările şi sugestiile primite din partea călătorilor referitoare la activitatea de control.
Activitatea de verificare a modului în care se realizează plata taxei de călătorie pe mijloacele de

transport în comun se desfăşoară cu personal propriu, organizat în cadrul Biroului CCSC.
Modificarea metodelor de efectuare a controlului (personal disponibil activ în traseu; zona în
care s-a acţionat; existenţa punctelor de vânzare din zona de acţiune; reacţia călătorilor la
prezenţa constantă a controlorilor) a contribuit, în perioada analizată, la creşterea nivelului de
încasări obţinute din titluri de călătorie comercializate.
De asemenea, s-a continuat aplicarea combinată a setului de scheme de control:
a. în zona fixă, punct fix (staţii, intersecţii cu flux mare de călători) sau controlor/i în
vehicul. Acest tip de control constă în verificarea titlurilor de călătorie la urcarea
călătorilor în mijloacele de transport prin validare.
b. echipe mobile: acest tip de control (clasic) constă în verificarea biletelor călătorilor deja
validate.
Conform analizelor pe baza cărora s-a apreciat gradul de implicare a controlorilor în
acoperirea tuturor tronsoanelor şi zonelor parcurse de mijloacele de transport ale societatii,
prezenţa controlorilor a adus o creştere, deşi nu spectaculoasă, a numărului posesorilor de
abonamente. Rezultatele sunt evidenţiate în: creşterea încasărilor din titluri de călătorie
valabile pe aceste linii; reducerea reclamaţiilor înregistrate pe aceste linii; eliminarea fraudei şi
creşterea gradului de confort al călătorilor.
Pentru a oferi servicii de calitate prestate în condiţii de siguranţă şi diminuarea numărului de
călători neplătitori din mijloacele de transport în comun, BCCSC a solicitat colaborarea cu
jandarmeria si politia locala.
- gestionarea proceselor verbale întocmite contravenienţilor, colaborarea cu organele
fiscale pentru situaţiile generate de aplicarea legislaţiei în domeniul contravenţional şi
fiscal
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local, controlorii legitimaţiilor de
călătorie constată şi sancţionează contravenţiile săvârşite în mijloacele de transport prin
întocmirea de procese-verbale de contravenţie sau prin bilete de suprataxă.
Pe parcursul anului 2014 s-au trimis prin poştă către contravenienţi procese-verbale de
contravenţie şi au fost expediate către Direcţiile/Serviciile de Impozite şi Taxe Locale din
Municipiul Galati spre executare silită procese-verbale de contravenţie.
În cursul anului 2014:

Luna

Nr. pv de

Nr. bilete de
suprataxa

constatare

locala

h i t
1150

10

396

1048

10

Martie

521

1330

12

Aprilie

173

212

12

Mai

377

713

12

Iunie

315

488

12

Iulie

395

556

12

August

500

796

12

Septembrie

725

1017

12

Octombrie

712

947

12

Noiembrie

558

763

12

Decembrie

366

349

10

5526

9369

138

Ianuarie

488

Februarie

i

Actiuni cu politia

16.Activitatea de îmbunătăţire a imaginii societatii
Marketingul modern este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii,
indispensabil în dezvoltarea sa economico-socială, soluţie miraculoasă ce rezolvă problemele
acesteia, instrument de bază în atingerea marilor performanţe, dar şi în evitarea riscului.
Fundamentarea acţiunilor întreprinderii trebuie să pornească de la premisele orientării către
client şi către piaţă, întreaga activitate trebuie să fie canalizată în direcţia satisfacerii cerinţelor
clienţilor actuali şi a celor potenţiali.
Astfel societatea a desfăşurat activităţi vizând: închirierea spaţiilor publicitare aparţinând S.C.
Transurb S.A., campanii de informare călători, programe de publicitate, studii şi analize
privind calitatea serviciilor,
Pe parcursul anului 2014, prin intermediul Biroului Comercial, Licitatii au fost încheiate şi
derulate contracte şi acte adiţionale de închiriere spaţii publicitare (vehicule, stâlpi, cabluri).
17.Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi reclamaţiilor
În funcţie de obiect, în unele situaţii, pentru stabilirea cât mai exactă a faptelor şi împrejurărilor

reclamate, au avut loc întrevederi/confruntări cu petenţii la care au participat cei reclamaţi,
urmând să se aplice măsurile corespunzătoare în cazul în care cele reclamate se confirmă.
În cursul anului 2014, cele 65 de sesizări, reclamaţii şi sugestii primite din partea publicului
călător prin poştă sau email au fost analizate şi s-au identificat soluţii pentru rezolvarea
acestora, cu întocmirea răspunsurilor aferente.
Printre motivele invocate în sesizări şi petiţii pot fi enumerate: solicitarea anulării procesului
verbal de contravenţie/restituirea suprataxei; funcţionarea defectuoasă a compostoarelor,
comportamentul salariaţilor în relaţia cu călătorii (limbaj, atitudine, nelegitimare, informaţii
eronate); modificari de statii si trasee, etc.
18.
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Statistica chestionar Transurb
Total completat: 694
1. Ce mijloc de transport urban utilizati?
S.C. Transurb S.A. 555
Maxi taxi 101
Auto personal 32
Taxi

2. Ce mijloc de transport urban preferati?
S.C. Transurb S.A. 460
Maxi taxi 132
Auto personal 76
Taxi 26

3. Societatea comerciala Transurb S.A. efectueaza transport public pe un numar de 19 trasee de autobuz si 4 de
tramvai. Stiti care sunt?
DA 518
NU 176

4. Care sunt mijloacele prin care ati aflat despre programul de circulatie (trasee, statii, itinerar, ore de sosire in
statii) al mijloacelor de transport in comun in Galati?
Informati oferite de S.C. Transurb S.A. Galati 435
Informatii de la rude, prieteni 169
Presa 48
Radio 42

5. Va rugam sa ne spuneti cat de frecvent circulati cu S.C. Transurb S.A. Galati
Foarte frecvent 424
Frecvent 179
Rar 55
Foarte rar 36

6. Care sunt motivele care va fac sa circulati cu S.C. Transurb S.A. Galati?

Pretul biletului/ abonamentului 227
Siguranta 150
Frecventa sosirii in statie 128
Altele 117
Confortul calatoriei 72

7. Acordati o nota de 1 la 5 (5 pentru foarte important, 4 pentru important, 3 pentru indiferent, 2 pentru
neimportant, 1 pentru deloc important) urmatoarelor atribute ale serviciilor prestate de S.C. Transurb S.A.
Galati.
Siguranta
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

5
4
3
1
2

313
134
97
91
59

Confort

Nota 5 190

Nota
Nota
Nota
Nota

4
3
1
2

142
136
133
93

Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

5
3
4
1
2

309
130
127
81
47

Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

5
1
3
4
2

233
148
125
106
82

Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

5
3
1
4
2

169
146
138
135
106

Pret

Ritmicitate

Design mijloace de transport

8.Cum apreciati in general calitatea serviciilor prestate de S.C. Transurb S.A. Galati?
Satisfacatoare 244
Nesatisfacatoare 180
Buna 169
Foarte buna 79
Fara opinie (nu vati
format inca o parere) 22

9. Care este ocupatia dumneavoastra?
Elev/ Student 258
Salariat cu studii superioare 241
Salariat cu studii medii 157
Alte categorii: de exemplu pensionari 38

10. Care este varsta dumneavoastra?
30-49 ani 253
20-29 ani 223
15-19 ani 172
peste 49 ani 46

11. Care este venitul familiei dumneavoastra in lei?
Sub 1500 334
1500-2500 227
Peste 3000 68
2500-3000 65

12. Care este numarul de persoane din familia dumneavoastra?
3
4
2
5
6

persoane
persoane
persoane
persoane
persoane

269
195
182
36
12

19.Dezvoltarea componentei comerciale
Componenta comercială are un rol determinant în ansamblul funcţiunilor companiei şi
în desfăşurarea serviciului de transport public prestat. Ea cuprinde ansamblul de activităţi ce
vizează asigurarea veniturilor din activitatea de bază prin desfacerea produselor. O importanţă
deosebită o are, de asemenea, şi studiul pieţei pentru a se adapta continuu la cerinţele
utilizatorilor, pentru promovarea imaginii companiei prin orientarea eficientă a acesteia către
clienţi, adaptarea şi ajustarea serviciului desfăşurat la cerinţele acestora şi la mediul extern
existent.

Activitatea desfăşurată prin biroul comercial licitatii cuprinde domeniul achiziţiei bazei
tehnico-materiale, în vederea aprovizionării cu produse şi servicii necesare desfăşurării
activităţii, domeniul comercializării produselor tarifare către utilizatorii transportului public,
etc.
Activitatea de aprovizionare tehnico-materială
Obţinerea de produse, servicii şi lucrări de la autorităţi contractante pentru o varietate
largă de activităţi pe care le desfăşoară operatorul de transport, reprezintă scopul activităţii de
aprovizionare tehnico-materială.
Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a
priorităţilor şi organizare de proceduri pentru realizarea de cumpărări de către organizaţiile
care sunt finanţate total sau parţial din bugete publice.
Baza legală a activităţii desfăşurată de biroul comercial, licitatii o reprezintă prevederile
O.U.G. 34/2006 şi H.G. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică si obligativitatea realizării achiziţiilor în corelaţie cu
programului anual de achiziţii publice.
În acest sens, în cadrul biroului a fost întocmit programul anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2014, aprobat de Consiliul de Administraţie.
Programul anual al achiziţiilor publice a integrat într-un tot unitar fluxul şi controlul
resurselor materiale din momentul iniţierii procesului de achiziţie a lor (adică de la identificarea
necesităţii, contractare, livrare, depozitare şi până la trecerea în consum, controlul utilizării
resurselor în scopul obţinerii unor efecte maxime din achiziţia făcută), presupunând o
activitate complexă, vastă şi laborioasă datorită diversităţii gamei de produse achiziţionate, cu
specificităţi cu totul distincte.
Piesele, materialele şi echipamentele achiziţionate au fost folosite atât pentru realizarea
programelor de întreţinere şi reparaţii, cât şi pentru modernizări, având drept scop îndeplinirea
următoarelor obiective:
- realizarea condiţiilor privind siguranţa circulaţiei;
- asigurarea şi menţinerea condiţiilor de electrosecuritate la tramvaie şi troleibuze;
- asigurarea şi menţinerea stării estetice a vehiculelor;

- executarea în condiţii optime a operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii vehicule şi agregate realizarea în condiţii optime a operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii infrastructură şi clădiri.

Nr
crt

Obiectul
contractului

1 Motorina
2 Uleiuri pentru
motoare

CONTRACTE PENTRU ANUL 2014
cu o valoare de peste 10.000 euro
Denumire furnizor

Valoare fara TVA

S.C. Oscar Downstream S.R.L. Magurele

9.275.000 lei fara
acciza
265.000 lei

S.C. Germiser S.R.L. Galati

3 Piese Maz

S.C. International Motoare Leader
S.R.L.Galati

94.617 euro

4 Anvelope

S.C. Railex S.R.L. Suceava

470.590 lei

20.Activitatea de SSM
S.C. Transurb S.A. are obligaţia menţinerii sănătăţii şi securităţii în muncă a angajaţilor, în
vederea asigurării unor condiţii de muncă care să menţină integritatea fizică şi a sănătăţii
angajaţilor, să prevină accidentele şi îmbolnăvirile profesionale.
Astfel, preocuparea continuă privind starea de sănătate a personalului şi menţinerea capacităţii
profesionale corespunzătoare a acestuia conduce la realizarea în bune condiţii a activităţii
societatii în ansamblu.
Rolul securităţii şi sănătăţii în muncă este primordial pentru consolidarea competitivităţii şi
a productivităţii întreprinderilor, prin efectele pozitive pe care le produce: reducerea costurilor
cu accidentele, incidentele, bolile şi creşterea motivării în muncă.
În acest sens, în cadrul S.C. Transurb S.A. funcţionează in Compartimentul management
un inspector SSM specializat în domeniul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă, a cărui
activitate, relevantă pentru societate, se desfăşoară în baza actelor normative în vigoare,

respectiv: Legea 319/2006, H.G. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ca urmare a măsurilor dispuse în urma controalelor efectuate de Inspectoratul
Teritorial de Muncă al Municipiului Galati, având ca scop asigurarea unor condiţii normale de
muncă pentru salariaţi şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor
profesionale.
În anul 2014, activitatea de securitate şi sănătate în muncă efectuată în cadrul S.C. Transurb
S.A. Galati, a fost structurată pe trei direcţii după cum urmează:
- Legislaţie, identificarea şi evaluarea riscurilor:
-instruirea introductiv-generală privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru noi angajaţi,
schimbare loc de muncă, revenire concediu de maternitate, etc.;
-verificarea şi elaborarea clauzelor privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea
contractelor de prestări servicii cu alţi angajatori care îşi desfăşoară activitatea în S.C. Transurb
S.A. Galati;
-instruirea pe fişe colective a lucrătorilor din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care
desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii precum şi a vizitatorilor, privind
activităţile specifice, riscurile, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la
nivelul întreprindererii şi/sau Autobaza/ STE în general;
-instruirea conducătorilor auto din cadrul societatii, în cadrul campaniei privind conştientizarea
riscurilor profesionale şi verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în
muncă;
-cursuri de instruire şi formare profesională în domeniul S.S.M.;
-elaborarea testelor (în scopul verificării cunoştinţelor privind securitatea şi sănătatea în muncă
pentru anumite categorii de meserii) şi a tematicilor pentru toate tipurile de instruire
(introductiv generală, la locul de muncă, periodică şi periodică suplimentară);
- Implementare, monitorizare şi control:
-cercetarea a unui accident de muncă soldat cu incapacitate temporară de muncă cercetat de
către S.I.P.P.
- Medicina muncii:
- 691 de salariaţi au efectuat examinare medicala pentru: noi angajaţi, control periodic,
schimbare loc de muncă, revenire concediu de maternitate, etc.;

- 142 de persoane din 691 au necesitat dispensarizare avand tensiune arteriala, diabet zaharat si
alte afectiuni;
CONCLUZII
Contextul economic şi social actual, de restrângere a cheltuielilor bugetare, de
restructurare a activităţii determină în mod iminent şi pentru S.C. Transurb S.A. Galati
necesitatea producerii unor schimbări substanţiale, având drept scop final eficientizarea
activităţii şi obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare care să ne recomande ca o
companie competitivă pe piaţa serviciilor de transport.
Managerierea acestui proces, în concordanţă cu principiile clasice de management,
reprezintă un demers conştient de conducere şi coordonare a acţiunilor si activităţilor
individuale şi de grup, precum şi de mobilizare şi alocare a resurselor organizaţiei în vederea
îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanţă cu misiunea, obiectivele şi resposabilităţile sale
economice şi sociale.
Execuţia serviciilor de transport presupune adoptarea unor decizii prin care se fixează
valorile parametrilor acestora, activităţile asociate şi caracteristicile lor, astfel încât să se asigure
atât deservirea corespunzătoare a cererii, cât şi utilizarea eficientă şi eficace a resurselor umane,
materiale şi financiare disponibile. Ca urmare, se impune luarea unor decizii care stabilesc
valorile indicatorilor specifici serviciilor şi prin care se stabilesc activităţile şi resursele care
contribuie la execuţia acestora.

Consiliul de Administratie
al S.C. Transurb S.A. Galati
presedinte CA - Lapusneanu Cristian Gheorghita
membru CA - Bortes Didina
membru CA - Munteanu Sava

membru CA - Barbut ioan Francisc
membru CA - Totolici Genica
membru CA - Andriescu Nicoleta
membru CA - Ungureanu Catalin
ANEXE:

- ANEXA 1
Politica de actionariat, respectiv: obiectivele politicii de actionariat; indicatorii economici
de realizare a obiectivelor politicii de actionariat; selectia administratorilor si a directorilor,
executia mandatului acestora
S.C. Transurb S.A. este societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat,
actionar unic fiind Consiliul Local Galati.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2014 este in suma de 9.489.704 lei, divizat in 3.795.882
actiuni egale.
Valoarea nominala a fiecarei actiuni este de 2,50 lei.
Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: 663.368.
In timpul exercitiului financiar nu au fost emise obligatiuni si nu au fost rascumparate
actiuni sau obligatiuni.
Obiectivele si indicatorii de performanta sunt stabiliti anual de catre Consiliul de
Administratie al Societatii Transurb SA pe baza indicatorilor din anii anteriori.
Obiectivele si Indicatorii de performanta se cuantifica tinand cont de normativele legale
in vigoare si conditiile stipulate in Contractul de delegare de gestiune inregistrat sub nr.
55922/07.05.2010 privind serviciile de transport public local de calatori incheiat cu S.C.
Transurb SA.
La analiza realizarii obiectivelor si indicatorilor de performanta se va tine seama de
gradul de asigurare la bugetul local a necesarului de subventii pentru gratuitati si/ sau alte

facilitati acordate categoriilor de persoane in baza Hotararii Consiliului Local pentru anul
respectiv.
Pentru anul 2015 s-au stabilit:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Indicatori de performanta, obiective si criterii cuantificabile
Obiectivele si criteriile
Indicatori de
Coeficient
cuantificabile privind indicatorii de
performanta
de pondere
performanta
Cresterea cu 3% a productivitatii
muncii realizata in anul 2015 fata de
realizarile 2014.
Productivitatea muncii
0.25
Realizarea unei productivitati de 73418
lei pe salariat la 31.12.2015 (6118
lei/luna) fata de 71280 lei/salariat,
realizate in anul 2014.
Cheltuieli la 1000 lei
Realizarea unei cheltuieli de 985,35 la
0.25
venituri
1000 lei venituri la 31.12.2015
Pentru acoperirea numarului de
mijloace de transport programate zilnic,
se va asigura un indice de utilizare a
Indicele de utilizare a
0.25
parcului de vehicule din dotare de
parcului de transport
0.75% ( nr. de vehicule in circulatie
raportat la la nr. de vehicule din
dotare)
Reducerea platilor
Reducerea platilor restante la
restante realizate la
0.25
31.12.2014 in valoare de 1159 mii lei
31.12.2014
pina la 31.12.2015

Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta, stabiliti anual, Consiliul de
Administratie al S.C. Transurb SA va face toate diligentele ca sa asigure directorului general
deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii, in limitele
prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a societatii si prevederile
contractului de mandat incheiat.
Productivitatea muncii se determina ca raport intre rezultatul muncii si factorii de
productie implicati in realizarea lor, reprezentand indicatorul care reflecta eficienta muncii.
Masurile de crestere a productivitatii muncii sunt:
a) cresterea coeficientului de utilizare a parcului auto prin :
- imbunatatirea starii tehnice a parcului auto;
- reorganizarea fluxului tehnologic de intretinere reparatii;

- reducerea timpului de imobilizare a mijloacelor de transport aflate in reparatie ;
b) cresterea capacitatii de transport prin:
- optimizarea dispecerizarii;
- imbunatatirea programului de circulatie ;
- repartizarea capacitatilor adecvate pe traseu
- monitorizarea in trafic a mijloacelor de transport si reducerea timpilor neproductivi;
c) cresterea parcursului mediu zilnic prin:
- optimizarea graficelor de circulatie
- introducerea de curse suplimentare
- monitorizarea fluxului de calatori si asigurarea capacitatilor de transport adecvate;
d) utilizarea cat mai efecienta a personalului de bord prin:
- monitorizarea activitatii corespunzator programului de lucru;
- planificarea la programul de lucru pe baza graficelor;
- introducerea gestiunii de bilete de calatorie;
- utilizarea unui sistem de comunicare adecvat
e) optimizarea consumurilor de combustibil, lubrefianti si energie electrica prin:
- asigurarea unei capacitate optime de transport;
- oprirea din circulatie a vehiculelor cu depasiri ale consumului de combustibil;
- respectarea vitezelor economice specifice mijlocului de transport in exploatare.
Productivitatea muncii reprezinta parghia prin care se realizeaza eficienta economica,
care conduce la realizarea unei prestatii de calitate cu cheltuieli de munca reduse. Pe langa
imbunatatirea continua a serviciilor de trasnsport de calatori, utilizarea eficienta a mijloacelor
de transport asigura o crestere a productivitatii muncii.
Prin prin Hotararea Consiliului Local nr. 149/16.04.2013 modificata si completata de
HCL nr. 256/29.05.2014, a fost numita componenta Consiliului de Administatie al S.C.
Transurb S.A.: d-na Bortes Didina, d-l Munteanu Sava, d-l Barbut Ioan Francisc, d-na Totolici
Genica, d-na Andriescu Nicoleta, d-l Ungureanu Catalin si D-l Lapusneanu Cristian
Gheorghita pentru perioada mandatului 2013 - 2017. Reprezentantul Consiliului Local a fost
numit d-l Mihai Stefan prin HCL nr. 154/16.04.2013.

Un membru al Consiliului de Administraţie, d-na Totolici Genica, a fost numit Director
general al societatii, prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 27 din 25.11.2013.
Selectia administratorilor si a directorului general s-a facut in conformitate cu
prevederile art.28 şi art.29 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice:
Art. 28 (1)În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie
este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de
administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor
comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puţin unul dintre
membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul
economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai mult
de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul
autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
(2)Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori
neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3)Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani.
Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi
reînnoit.
Art. 29(1)Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a
acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.
(2)Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi
recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a
consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de
nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în
recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii.
(3)La societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică
tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţi
pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza
unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor
umane.
(4)Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau
selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în
recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară
potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de
selecţie.
(5)Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană
fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice
care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a)au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei a
sumei de 7.300.000 euro;
b)au cel puţin 50 de angajaţi.

(6)Criteriile de selecţie sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent
prevăzut la alin. (4) şi (5), cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii
societăţii comerciale.
(7)Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija
consiliului de administraţie, în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe
pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie
întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea
principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a
specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.
(8)Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere
este publicată, prin grija consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, pe pagina de
internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
- ANEXA 2
Modificari strategice in functionarea intreprinderii publice:
fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital
In conformitate cu Dispozitia Primarului Municipiului Galati nr. 2942 din 02.09.2014 si
HCL nr. 299 din 31.07.2014 privind majorarea capitalului social al S.C. Transurb S.A. Galati sa aprobat majorarea capitalului social al S.C. Transurb S.A. Galati cu suma de 4.300,00 mii lei
reprezentand un numar de 1.720.000 actiuni. Aceasta majorare a capitalului social este redata
in tabelul de mai jos:
Nr
.
rt.

Element al capitalului propriu

Sold la
31.12.201
3

1.

Capital subscris si varsat

7.831.285

2.

Capital subscris nevarsat

-

3.

Patrimoniu public

1.361.297

-

-

1.361.297

4.

Rezerve legale

195.220

52.003

-

247.223

5.

Rezerve din reevaluare prin acte normative

4.814.396

-

-

4.814.396

678.266

37.056

-

715.322

2.367

-

1.949

418

6.
7.
8.

Alte rezerve (vanzari mijloace fixe, din profit net,
etc.)
Rezultatul reportat din acceptarea pentru prima
data a I.A.S.
- sold creditor
- sold debitor
Rezultatul reportat din corectarea erorilor
- sold creditor

Cresteri

Reducer
i

Sold la
31.12.201
4

1.658.419

-

9.849.704

4.300.000 1.658.419

2.641.581

- sold debitor

14.134
-

32.743
-

1.886
-

44.991
-

79.943
-

643.230
-

79.943
-

643.230
-

52.003

79.943

52.003

9.

Rezultatul exercitiului
- sold creditor
- sold debitor

10.

Repartizarea profitului

79.943

11.

Total capitaluri proprii

13.530.934

6.671.448 1.658.356

18.544.026

- ANEXA 3
Evolutia performantei economice a intreprinderii publice:
reducerea arieratelor, profit si altele;
Evolutia performantei economice a S.C. Transurb S.A. se reflecta in notele 4 si 9 anexe
la bilantul 2014

- ANEXA 4
Politicile economice si sociale implementate
si costurile/ avantajele acestora
Politicile economice sunt definite in S.C. Transurb S.A. prin documentul Politici
contabile, aprobat prin HCA nr. 15 din 2011, structurat pe capitolele:
Entitatea care raporteaza,
Bazele intocmirii situatiilor financiare, principii contabile,
Numerar si echivalente de numerar,
Taxa pe valoarea adaugata,
Contabilitatea contractelor, imobilizari corporale,
Stocuri,
Imprumuturi,
Creante,
Provizioane,
Impozit pe profit,
Repartizarea profitului,
Capital propriu,
Cheltuieli de exploatare,
Beneficiile angajatilor
Politicile socialeale S.C. Transurb S.A. sunt transpuse in practica prin:
-

obligatiile curente catre angajati: Societatea face plati in numele angajatilor

catre Sistemul de pensii existent in Romania, aceste cheltuieli sunt recunoscute ca si
cheltuieli de exploatare in perioada in care se efectueaza.
-

asigurari sociale: Societatea inregistreaza cheltuieli in legatura cu angajatii

sai, ca urmare a acordarii de plati aferente unor prestatii, cum sunt asigurarile de sanatate,
asigurarile de somaj. Acestea sunt incluse in cheltuielile de exploatare.
-

protectia sociala: conform CCM societatea constituie un fond de 2%

aplicat fondului de salarii realizat anual, in vederea efectuarii unor cheltuieli sociale:
ajutoare pentru inmormantari si pentru nastere, ajutoare pentru salariati care au suferit

pierderi insemnate in gospodarie ca urmare a calamitatilor, ajutoare pentru acoperirea
unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile si proteze pentru salariati
sau membrii familiilor acestora (sot, sotie, copii minori)
-

societatea inregistreaza ca si cheltuieli de exploatare plati in numerar ale

angajatilor in vederea protectiei sociale in momentul disponibilizarilor.
-

ca urmare a specificului activitatii se asigura cel putin o data pe an

examinarea medicala gratuita; se asigura si examinarea medicala specifica salariatilor care
lucreaza in mediul cu noxe.
-

societatea furnizeaza beneficii in bani salariatilor care se pensioneaza in

functie de vechimea in munca si ajutor de casatorie.
Toate aceste cheltuieli sunt recunoscute ca avantaje aordate salariatilor si se constituie
ca parte din venitul salarial si sunt supuse impozitarii.

- ANEXA 5
macheta indicatori economico-financiari si Anexa 2a
MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic

S.C. TRANSURB S.A. GALATI

CUI operator economic

RO 10890801

Denumire autoritate publică tutelară

Primaria Municipiului Galati

Forma de organizare

Societate comerciala la care Consiliul local este actionar majoritar

Denumire indicator

Unitate de
măsură

Anul
precedent
2013

Anul
curent
2014

Diferente

0

1

2

3

4=3-2

Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)

mii lei

Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd
19+35+36)

mii lei

Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd
19)

mii lei

Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL
F10 Rd 35)

mii lei

Datorii totale (a+b)

mii lei

a) datorii cu scadenţa până la 1 an (curente)
(BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)

mii lei

b) datorii cu scadenţa peste 1 an (BS F 10
Rd 14 sau BL F10 Rd 56)

mii lei

Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)

mii lei

Capital împrumutat (credite peste 1 an)
sau BL F30 Rd 145 +151 )

(BS

Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)

Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10
Rd 6)

Subvenţii şi transferuri Total (c+d) *

Explicaţii diferenţe
5

13605

18544

4939

majorare capital social, rezerve, profit

21383

27637

6254

achizitii, imobilizari corporale, creante de incasat, capital
subscris si nevarsat

5926

7552

1626

achizitii, imobilizari corporale

15323

19884

4561

stocuri materiale, creante de incasat, capital subscris si nevarsat

6410

6837

427

furnizori de platit, impozit profit, alte datorii

6410

6837

427

furnizori de platit, impozit profit, alte datorii

-

-

-

1179

1237

58

-

-

-

873

963

90

rezerve legale, alte rezerve

11

6

-5

amortizare imobilizari necorporale

35130

31701

-3429

stocuri materiale

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
subventii diferente pret

c) subvenţii / transferuri de investitii - sume
primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul
anului

mii lei

d) subvenţii / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in
cursul anului

mii lei

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:

mii lei

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)

Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)

Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)

Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)

-

35130

31701

-3429

46185

46567

382

crestere venituri

46068

45527

-541

reducere cheltuieli

117

1040

923

crestere profit brut

-

-

-

80

643

563

-

-

-

37

397

360

-

-

-

-

-

-

45762

45101

-661

76

1054

978

1642

838

-804

1245

184

-1061

397

654

257

lipsa lichiditati datorate neincasarii subventiei

730

669

-61

reducere personal

713

639

-74

reducere personal

subventii diferente pret

mii lei

mii lei

mii lei
crestere profit net

mii lei

mii lei
impozit profit datorat cresterii profitului

mii lei

mii lei

Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)

mii lei

Plăţi restante total (e+f)

-

mii lei

Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd
49)

Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)

-

reducere venituri din subventii si alte venituri

mii lei

mii lei

e) plăţi restante - bugetul general consolidat
(BS sau BL F30 rd (9+17+18) )

mii lei

f) plăţi restante - alţi creditori (BS sau BL
F30 rd (5+15+16+19+23) )

mii lei

Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30
rd 24)

nr. pers

Număr total de personal la sfârşitul perioadei (BS
sau BL F30 rd 25)

nr. pers

Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor
(BS sau BL F30 Rd 202) din care:

mii lei

- catre institutii publice centrale (BS sau BL
F30 Rd 203)

mii lei

- catre institutii publice locale (BS sau BL
F30 Rd 204)

mii lei

- catre alti actionari la care statul/ unitatile
administrativ teritoriale /institutiile publice detin
direct/indirect actiuni sau participatii indiferent
de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)

mii lei

Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau
BL F30 Rd 206), din care:

mii lei

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului
financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd
207), din care virate :

mii lei

- catre institutii publice centrale (BS sau BL
F30 Rd 208),

mii lei

- catre institutii publice locale (BS sau BL F30
Rd 209),

mii lei

- catre alti actionari la care statul/ unitatile
administrativ teritoriale /institutiile publice detin
direct/indirect actiuni sau participatii indiferent
de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),

mii lei

Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din
care: **

mii lei

- detinut de stat prin instituţii publice
(BS sau BL F 30 Rd 191)

mii lei

- deţinut indirect de societăţile cu
capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)

mii lei

- deţinut de regii autonome (BS sau
BL F 30 Rd 198)

mii lei

- deţinut de societăţile cu capital privat
(BS sau BL F 30 Rd 199)

mii lei

- deţinut de persoane fizice (BS sau
BL F 30 Rd 200)

mii lei

- deţinut de alte entităţi (BS sau BL
F 30 Rd 201)

mii lei

37

296

259

dividende rezultate din repartizarea profitului

-

-

-

37

296

259

-

-

-

6

37

31

dividente eferente profitului

6

37

31

dividente eferente profitului

-

-

-

6

37

31

-

-

-

7831

9490

1659

majorare capital social

7831

9490

1659

majorare capital social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dividende rezultate din repartizarea profitului

dividente eferente profitului

Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd
70)

mii lei

Patrimoniul institutelor naţionale de cercetaredezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)

mii lei

Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor
imobile proprietate privată a statului, asupra
cărora dețineți un drept real, altul decât cel de
proprietate

mii lei

Valoarea de inventar a bunurilor proprietate
publică a statului, asupra cărora dețineți un drept
de administrare, de concesiune sau de folosință
cu titlu gratuit

mii lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenţii, se va completa şi Anexa 2 Situaţia subvenţiilor pe domenii de activitate şi scopul acestora
**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va
completa PATRIMONIUL
Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se vor transmite autorităţii publice tutelare şi informaţii despre:
1.

modificările strategice în funcţionarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);

2.

evoluţia performanţei economice a operatorului economic: reducerea plăţilor restante, profitul…în anul curent faţă de anul precedent ;

3.

politicile economice, sociale, costurile şi avantajele acestora;

4.

alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorităţii publice tutelare.

Legenda

BL=

Bilant lung

BS=

Bilant scurt

F=

Formularul

Rd=

Randul

Anexa
2a

Nr crt

0

1

Anexa
2b

Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Operatorul
economic beneficiar
de subventie de
exploatare
1

S.C.Transurb S.A.
Galati

Scopul subventiei

Baza legala

2

3

acoperire diferente de tarif si
compensatia

HCL 20 din 20.01.2015
Legea 44 din 1994, Legea 341 din 2004
HG 1364 din 2006, HCL 499 din 2014
HCL 506 din 2014, Legea 448 din 2006

Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt

Operatorul
economic beneficiar
de subventie de
investitii

Scopul subventiei*

Baza legala

0

1

2

3

1
2
3
4
5
6

Scopul subventiei*
achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului,
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital….).

