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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 
privind selecția Consiliului de Administrație al Societății „ RATBV S.A. ” 

Intocmită în conformitate cu cerintele Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, modificata și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a prevederilor H.G. nr. 722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/ 2011. 
 
 
Acestă scrisoare reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice 
tutelare și a actionariatului Societății RATBV S.A. în ceea ce privește administrarea și conducerea 
societății. 
 
Capitolul 1 Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care 
acţionează intreprinderea publică.  

 
Implementarea și îmbunătătirea guvernantei corporative a intreprinderilor publice reprezintă un 

obiectiv asumat de Guvernul Romaniei inca din anul 2011, prin Scrisoarea de Intentie catre Fondul 
Monetar International, aprobată de Guvern, prin Memorandum, la data de 7 iunie 2011. 

Exigența implementării, respectiv a imbunatățirii guvenantei corporative în intreprinderile 
publice are la baza ratiuni eminamente economice: intreprinderile publice din Romania incepand sa fie 
vazute ca un vector important de redresare economica și echilibrarea bugetului, functionalitatea, 
solvabilitatea și lichiditatea acestora avand o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul 
de multiplicare. 

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa 
cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 
16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice și are ca obiectiv fundamental indeplinirea angajamentelor care vizează 
domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de 
aderare la Uniunea Europeană. 

Pornind de la obligațiile asumate în fata organismelor internationale, dar și de la premisa că 
eficiența unei intreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului 
acesteia, Guvernul Romaniei a adoptat în noiembrie 2011, ordonanța de urgența privind guvernanța 
corporativă a intreprinderilor publice nr. 109/2011, aprobata cu modificări și completari prin Legea nr. 
111/2016, denumita în continuare ,,OUG nr.109", care reglementeaza printre altele stabilirea condițiilor 
în care sunt selectati administratorii și managerii societății prin selectie obiectivă, efectuată de o comisie 
de specialiști în recrutare resurse umane, asistati, când este cazul, de un expert independent specializat 
în recrutare resurse umane precum și regulile care să asigure transparenta politicii de actionariat a 
statului. 
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La nivelul Zonei Metropolitane Brașov serviciile publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov sunt asigurate de Societatea „RATBV S.A.”. 

Societatea „RATBV S.A.” este, în prezent, cel mai important transportator la nivelul Zonei 
Metropolitane Brașov asigurând serviciile publice de transport persoane atât din mediul urban cât și cel 
suburban prin intermediul flotei de autobuze și troleibuze din dotare. Societatea a fost inființată în anul 
2016 prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate 
comercială pe acţiuni cu denumirea „RATBV S.A.”, având ca acționari Municipiul Brașov și Comuna 
Prejmer.  

In prezent, Societatea „RATBV S.A.” dispune de 263 de vehicule active (autobuze, autobuze 

electrice și troleibuze), pentru prestarea serviciile publice de transport persoane în Zona Metropolitană 

Brașov. Flota integrală a RATBV SA include  304 autobuze şi  41 troleibuze. (Notă: RATBV SA derulează 

activități de casare a vehiculelor scoase din uz. De asemenea, au loc livrări de vehicule noi în cadrul contractelor aflate în 

derulare. În aceste condiții, numărul vehiculelor din flotă poate varia de la o lună la următoarea) 

 
 Serviciile comunitare de utilităţi publice, avute în vedere de strategia națională, sunt 

servicii de interes public local - comunal, orasenesc, municipal, judeţean şi/sau intercomunal - infiinţate 
și organizate de autorităţile administraţiei publice locale, gestionate și exploatate sub 
conducerea/coordonarea, responsabilitatea și controlul acestora.  

 Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice și rolul 
acestora în menţinerea coeziunii sociale, reclamă și justifică adoptarea și implementarea unui set de 
măsuri având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene și eliminarea 
disparităților economico-sociale dintre statele membre ale acesteia și România.  

 Astfel, România este țară membră UE, calitate în care, trebuie sa respecte Regulamentul 
(CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de calatori și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și 
nr.1107/70 ale Consiliului, precum și Decizia Comisiei Europene 2012/21/UE privind aplicarea 
articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de 
stat sub formă de compensații pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora 
le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L7 din 11 ianuarie 2012, notificată cu numarul C(2011) 9380. 

Transportul public urban și suburban este principalul instrument de promovare a dezvoltarii 
nivelului de trai și integrării sociale, avand o contributie esentiala la facilitarea accesului la locurile de 
muncă, la serviciile de sanatate și educatie ale populatiei. Dezvoltarea și modernizarea acestui serviciu 
public, creșterea calității și atractivității acestuia și orientarea în mai mare masură a intregii activitati 
spre satisfacerea necesitatilor de mobilitate a populatiei vor contribui la descurajarea transportului cu 
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autoturisme private și implicit, la reducerea aglomerației și poluării, cu influențe benefice asupra 
condițiilor de mediu și calității vieții, mai ales în zonele urbane.  

Atat la nivel central, cat și la nivel local, problema serviciilor publice de transportului local 
constituie o preocupare majora a tuturor factorilor implicati în organizarea, conducerea și mai ales în 
imbunatatirea acestui serviciu, cu profunde semnificatii economice și sociale. în lipsa unei coordonări 
unitare și a unei strategii de integrare a serviciilor de transport public la nivelul intregii zone 
metropolitane, operatorii actioneaza independent pentru fundamentarea programelor de dezvoltare, 
stabilirea și realizarea proiectelor de extindere și de modernizare a infrastructurii și stabilirea politicii 
tarifare. Astfel că, fără o coordonare unică și o maximizare a eficientei oricarei investiții în contextul 
general al teritoriului deservit, se ajunge la paralelisme în dezvoltarea retelelor de transport și alocarea 
de resurse.  

In acest context, a fost inființată Asociatia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov, asociație de dezvoltare intercomuntară, care să functioneze ca un organism 
de reglementare și coordonare a serviciului public de transport local în Zona Metropolitană Brașov și în 
corelatie cu transportul zonal pe calea ferata . 

In prezent, la nivel national, domeniul serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale este reglementat de Legea nr. 51/2006 rep. privind serviciile comunitare de 
utilitati publice, cu modificările și completarile ulterioare, de Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completarile ulterioare, O.G. 
nr. 27/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentele și Normele de 
aplicare a acestora. 
 
Capitolul II  Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire 
la misiunea și obiectivele Societății RATBV S.A., desprinsă din strategia locală de 
mobilitate durabilă 

 
Prezenta secțiune cuprinde viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la 

misiunea și obiectivele Societății ”RATBV” S.A., în corelare cu strategiile aplicabile în sectorul 
serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, în plan local, național și 
regional. 

Astfel, viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de 
management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității Societății ”RATBV” S.A., pentru 
perioada 2021-2025, respectiv: 
 Principiul managementului participativ - Este necesară crearea și menținerea, la nivel formal sau 

informal, a organismelor de management participativ în cadrul Societății ”RATBV” S.A. 
 Principiul supremației obiectivelor - Corespunzător ierarhiei și a obiectivelor stabilite este nevoie 

să se stabilească ierarhia și dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce duce la 
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concentrarea principalelor resurse umane din societate în sectoarele de muncă cele mai 
importante. 

 Principiul apropierii managementului de execuție - Menținerea numărului de niveluri ierarhice 
la minim. 

 Principiul permanenței managementului - Pentru fiecare post de conducere trebuie să fie 
prevăzută o persoană care să poată inlocui oricând titularul său. 

 
Societatea ”RATBV” S.A. este operator regional cu capital social integral al unor unitati 

administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov (AMDDTPBv), respectiv, Municipiul Brașov și Comuna Prejmer, avand 
obiect de activitate efectiv desfășurată transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori, ”cod 
CAEN 4931” și este inființată în baza hotararilor autoritatilor deliberative ale acestora. 

Societatea ”RATBV” S.A. s-a inființat prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport 
Brașov, prin transformare în societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, în baza 
H.C.L. nr. 393/2016 republicată a Consiliului Local al Municipiului Brașov și este operator licențiat.  

Societatea asigură atât gestiunea propriu-zisa a serviciului/activității de transport public local de 
persoane pe raza de competență a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, 
functionarea și exploatarea sistemelor de transport aferente acestora, cât și implementarea programelor 
de investiții publice de interes zonal realizate în comun în cadrul Asociatiei, destinate inființării, 
organizarii, reglementarii, finanțării, exploatării, monitorizarii și gestionării serviciului public de 
transport local. 

In ce privește viziunea de management, aceasta este focalizată pe respectarea unor principii 
fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității Societății 
”RATBV” S.A. pentru perioada 2021-2025, respectiv: 
 principiul managementului participativ - este necesară crearea și menținerea, la nivel formal sau 

informal, a organismelor de management participativ în cadrul Societății ”RATBV” S.A.; 
 principiul supremației obiectivelor - corespunzător ierarhiei și a obiectivelor stabilite este nevoie 

să se stabilească ierarhia și dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce duce la 
concentrarea principalelor resurse umane din societate în sectoarele de muncă cele mai 
importante; 

 principiul apropierii managementului de execuție - menținerea numărului de niveluri ierarhice la 
minim; 

 principiul permanenței managementului - pentru fiecare post de conducere trebuie să fie 
prevăzută o persoană care să poată inlocui oricând titularul său. 
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Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare: 
Misiunea declarată a Autorității publice tutelare (A.P.T.) în aria de deservire în care societatea 

”RATBV” S.A. are dreptul de a fumiza serviciile publice de transport persoane, poate fi atinsă prin: 
 identificarea și propunerea oricarei actiuni vizand realizarea obiectivelor Asociaților în legatura 

cu serviciul public de transport persoane pe raza de competenta a unitatilor administrativ-
teritoriale asociate; 

 asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru 
operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite nerambursabile ori 
parțial rambursabile, iar, pe de alta parte, sa nu se depașeasca limitele de suportabilitate ale 
populatiei; 

 creșterea progresiva a nivelului de acoperire al serviciului public de transport persoane pe raza 
de competență a unitatilor administrativ-teritoriale asociate; 

 implementarea și aplicarea permanenta a principiului "poluatorul plătește"; 
 creșterea calitatății eficientei serviciilor de transport public local de persoane;  
 creșterea confortului și sigurantei călătorilor în mijloacele de transport public; 
 asigurarea dezvoltarii durabile și reducerea poluarii urbane generate de transportul public în 

comun; 
 implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei; 
 preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de incredere al calatorilor și pentru asigurarea 

transparentei actiunilor intreprinse de Societate; 
 informarea eficienta a calatorilor cu privire la traseele, orarele de circulatie și tarifele practicate; 
 mai buna adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport 

al zonei și comunității deservite; 
 orientarea serviciului de transport persoane catre nevoile utilizatorilor finali; 
 asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitații la serviciul de transport 

persoane; 
 asigurarea calitații serviciului la nivelul corespunzator normelor Uniunii Europene; 
 îmbunătătirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în 

conformitate cu prevederile legislatiei de mediu și ale directivelor Uniunii Europene; 
 promovarea programelor de investitii, în scopul dezvoltarii și modernizării sistemului de 

transport persoane; 
 adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de 

dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității; 
 promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, 

stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată; 
 promovarea metodelor moderne de management; 
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 promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a 
personalului ce activează în cadrul Societății ”RATBV” S.A.; 

 buna gestiune a resurselor umane. 
 

Scopuri și obiective ale Societății ”RATBV” S.A. 
In ceea ce privește gestiunea serviciului de transport public de persoane ce i-a fost delegat, scopul 
declarat al societății, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a infrastructurii 
tehnico-edilitară de transport, ceea ce impune: 

 realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile sa sustina 
dezvoltarea economico-sociala a localitatilor, sa atragă investiții private și sa stimuleze 
dezvoltarea durabila a comunitătilor locale; 

 dezvoltarea și extinderea serviciului de transport public de persoane la nivelul intregii arii de 
delegare, în scopul imbunatatirii condițiilor de viata ale comunitatilor locale;  

 imbunatatirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în 
conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;  

 orientarea serviciului de transport persoane catre nevoile utilizatorilor finali; 
 asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de 

transport persoane; 
 creșterea calității și eficientei serviciilor de transport public local de persoane;  
 creșterea confortului și siguranței calatorilor în mijloacele de transport public; 
 asigurarea dezvoltară durabile și reducerea poluarii urbane generate de transportul public în 

comun; 
 implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei; 
 preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de incredere al calatorilor și pentru 

asigurarea transparentei actiunilor intreprinse de societate; 
 informarea eficientă a călatorilor cu privire la traseele, orarele de circulatie și tarifele 

practicate; 
 mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de 

transport al zonei si comunității deservite; 
 asigurarea continuității serviciului și functionarii sistemului de transport persoane în condiții 

de siguranță și la parametrii ceruti prin normele și prescripțiile tehnice;  
 promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltarii și modenizării sistemului de 

transport persoane; 
 adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele 

de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunitații;  
 promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, 

stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegata; 
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 promovarea metodelor modeme de management; 
 promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formarii profesionale continue a 

personalului ce activează în cadrul Societății ”RATBV” S.A.; 
 buna gestiune a resurselor umane; 
 asigurarea echilibrului financiar al delegarii, cu respectarea preturilor și tarifelor. 
 

Obiective strategice ale Societății ”RATBV” S.A.: 
 Modernizarea continuă a infrastructurii preluate în delegare (infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă sectorului transport public local) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse 
externe și din surse locale pentru creșterea eficienței activității de transport public de persoane și 
asigurarea protecției mediului. 

 Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu utilizatorii serviciului care sa asigure circulația 
rapida și eficienta a informației. 

 Acoperirea cheltuielilor în condiții de eficiență și calitate maxima a serviciilor prestate, ținând cont 
și de gradul de suportabilitate al populației. 

 Obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local, în condițiile 
legii. 

 Optimizarea permanentă a costurilor. 
 Reducerea consumului de combustibil, energie, resurse, materii prime, materiale în vederea 

minimizării costurilor. 
 Prestarea a cat mai multe lucrări de întreținere și reparație în regie proprie, în scopul reducerii 

cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de transport public local. 
 Menținerea și îmbunățățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, 

sănătate și securitate în muncă. 
 Implementarea unei Strategii de operare și mentenanță care sa conducă la scăderea costurilor cu 

reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin planificarea fizică și financiară a 
mentenanței. 

 Reducerea pierderilor prin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii 
prime, materiale și energie. 

 Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și fumizarea unor servicii care 
anticipează nevoile și așteptările utilizatorilor, la un cost rezonabil. 

 Alinierea la Directivele U.E. a calității serviciului prestat utilizatorilor din aria de delegare. 
 Creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale. 
 Tarifare echitabilă. 
 Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor. 
 Accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de competență a serviciului public, pe baze 

contractuale. 
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 Transparenta și responsabilitate publica. 
 

Obiective si criterii de performanță: 
 Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de 

stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrativ - Teritoriale; 
 Creșterea cifrei de afaceri și asigurarea cash-flow-ului necesar; 
 Creșterea productivității muncii; 
 Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a contravalorii  serviciilor prestate;  
 Creșterea numărului de utilizatori; 
 Digitalizarea serviciilor prestate/furnizate;  
 Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate;  
 Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare; 
 Realizarea unui management eficient al flotei de vehicule, inclusiv asigurarea parametrilor de 

reînnoire a flotei; 
 Asigurarea continuă a unui management eficient al resurselor umane din cadrul societății; 
 Accelerarea soluționării cererilor și reclamațiilor utilizatorilor ; 
 Asigurarea unui management eficient de protecția mediului; 
 Conformarea la reglementările specifice din domeniul serviciului public de transport de persoane; 
 Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate; 
 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de servicii publice; 
 Funcționarea societății într-un mod transparent și asigurarea unei comunicări eficiente; 
 Atingerea indicatorilor de performanță din contractul de mandat. 
 Pregătirea societății pentru managementul altor sisteme/servicii publice, în funcție de 

necesități/oportunități 
 

Misiunea autorității publice tutelare în ceea ce privește activitatea societății ”RATBV” S.A., 
scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional se constituie în standarde de 
performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății ”RATBV” S.A., 
reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății. 

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul 
de activitate al societății ”RATBV” S.A. și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul 
serviciului public de transport persoane, caietul de sarcini, contractul de delegare a serviciului public de 
transport, contractele de finanțare, etc). 
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 Capitolul III. Incadrarea intreprinderii. Cadru institutional. 

Scurt istoric si prezentare a intreprinderii. 
Societatea ”RATBV” S.A. s-a inființat prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport 

Brașov, prin transformare, în societate comercială pe acțiuni cu caracter inchis, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completarile 
ulterioare, în baza H.C.L. nr. 393/2016 republicată a Consiliului Local al Municipiului Brașov și H.C.L. 
nr. 31/30.05.2017 a U.A.T. Comun a Prejmer și este operator licențiat.  

Societatea ”RATBV” S.A. este persoană juridică română de drept privat și furnizează servicii de  
utilitate publică, cu sediul social în Municipiul Brașov, str. Harmanului nr. 49, Judetul Brașov, fiind 
inregistrată la Oficiul Registrului Comertului Brașov sub nr. J8/45/1991, CIF: RO 1102556 și desfășoară 
activitatea în conformitate cu Legile române și cu Actul Constitutiv al Societății. Societatea este operator 
regional cu capital social integral al unor unitati administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (A.M.D.D.T.P.Bv.), respectiv, 
Municipiul Brașov și Comuna Prejmer, avand obiect de activitate principal transporturi urbane, 
suburbane si metropolitane de calatori, ”cod CAEN 4931”. 

Societatea este o entitate a unităților administrativ–teritoriale acționare, inființată pentru 
satisfacerea nevoilor comunității locale legate de prestarea serviciilor publice de transport si pentru 
realizarea atribuțiilor si responsabilitățiilor autorității administratiei publice locale în acest domeniu. 

Capitalul social subscris și vărsat se constituie din aport în natură și numerar și este de 6.500.590 
lei (șasemilioanecincisutemiișicincisutenouazecilei), divizat în 650.059 actiuni nominative în valoare de 
10 lei, având urmatoarea structură: 

 4.064.000 lei (patrumilioanesaizecisipatrumii lei) aport în numerar,  
 2.436.590 lei (douamiIioanepatrusutreizecisisasemiicicincisutenouazecisisaselei) aport 

în natura.  
Capitalul social este distribuit, dupa cum urmează: 

l. Acționarul Municipiul Brașov detine un număr de 643.659 
(șasesutepatruzecișitreimiișasesutecincizecișinouă) acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, cu o 
valoare totală de 6.436.590 lei, reprezentând 99,0155% din capitalul social; 

 2. Unitatea Administrativ Teritorialii Prejmer detine un numar de 6.400 (șasemiipatrusute) de 
actiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, cu o valoare totală de 64.000 lei, constand în aport în 
numerar, reprezentand 0,9845% din capitalul social. 

Actiunile Societății sunt nominative, în formă dematerializată. 
 

Domeniul de activitate al Societății ”RATBV” S.A. 
Domeniul principal de activitate este: 493 - Ate transporturi terestre de călători; 
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Obiectul principal de activitate cuprinde: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane 
de călători; 

Societatea desfașoara urmatoarele activitati secundare:  
• 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.;  
• 1623 Fabricarea altor element e de dulgherie și tâmplărie, pentru constructii;  
• 2410 Productia de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;  
• 2433 Productia de profile obtinute la rece;  
• 2511 Fabricarea de constructii metalice și parti componente ale structurilor metal ice;  
• 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;  
• 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;  
• 2562 Operatiuni de mecanica generală;  
• 2572 Fabricarea articolelor de feronerie;  
• 2599 Fabricarea de articole din metal n.c.a.;  
• 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.; 
• 3312 Repararea mașinilor;  
• 3317 Repararea și intretinerea a1tor echipamente de transport n.c.a.;  
• 3319 Repararea altor echipamente;  
• 3512Transportu l energiei electrice;  
• 3513 Distributia energiei electrice; 
• 3514 Comercializarea energiei electrice;  
• 4321 Lucrari de instalatii electrice;  
• 4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor;  
• 4669 Comerț cu ridicata a altor mașini și echipamente;  
• 4724 Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine 

specializate;  
• 4939 alte transporturi rutiere de mărfuri;  
• 5210 Depozitări;  
• 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;  
• 5224 Manipulări,  
• 5229 Alte activități anexe transporturilor;  
• 5551 Cantine;  
• 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;  
• 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;  
• 7219 Cercetare și dezvoltare în alte stiințe naturale și inginerie;  
• 7711 Activități de inchiriere și lesing autovehicule rutiere ușoare;  
• 7712 Activități de inchiriere și lesing autovehicule rutiere grele,  
• 7120 Activități de testări și analize tehnice;  
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• 7312 Servicii de reprezentare media;  
• 7810 Activități ale agențiilorde plasare a forței de muncă;( cu exceptia medierii angajării cetățenilor 

români în străinătate);  
• 7911 Activități ale agențiilor turistice;  
• 7912 Actvități ale tur-operatorilor,  
• 8122 Activități specializate de curățenie;  
• 8129 Alte activități de curățenie;  
• 8220Actvități ale centrelor de intermediere telefonică(call center);  
• 8553 Școli de conducere (pilotaj);  
• 8559Alte forme de invățământ n.c.a.;  
• 8690Alte activități referitoare la sănătatea umană. 

 
Alte activitati specifice : 
 executarea transportului public de persoane cu autobuze, troleibuze, microbuze și orice alte 

mijloace care se vor achizitiona în vederea realizarii acestui serviciu public; 
 intretinerea și repararea mijloacelor de transport , a instalațiilor proprii

 in scopul furnizarii/prestarii acestui serviciu public; 
 proiectarea și executarea de piese de schimb , constructii, instalatii , care sunt necesare desfașurarii 

activitatilor proprii; 
 efectuarea transportului de calatori și bunuri, în trafic intern; 
 asigurarea activitatiilor de investitii , reparatii capitale si curente, de reabilitare si modernizare în 

cadrul procesului specific de furnizare si prestare a serviciilor publice incredintate; 
 dezvoltarea si perfectionarea resurselor umane și materiale precum și a bazei tehnice care asigura 

organizarea și functionarea serviciului de transport public incredintat. 
 

Cadrul institutional în care functioneaza Societatea RATBV S.A. 
Societatea RATBV S.A. - operator regional. 
Serviciul de transport public local, în Zona Metropolitană Brașov, pe raza de competență a 

unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov este asigurat de către operatorul regional - Societatea ”RATBV” S.A..  

Operatorul regional este organizat conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile 
comerciale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, Legii nr. 51/2016rep. (autoritatile 
publice locale exercita asupra societății un control direct și o influenta dominanta asupra deciziilor 
strategice și/sau semnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor 
proprii). 
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Operatorul regional asigura prestarea serviciului public de transport local în baza Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/2018, astfel cum a fost 
modificat și completat prin Actul Aditional nr. 1/2019 și Actul Aditional nr. 2/2021. 

 
Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (AMDDTPBv) : 

Asociatia s-a constituit în anul 2013 în scopul inființării, organizării, reglementării, exploatării, 
monitorizării și gestionării în comun a serviciului public de transport local pe raza de competență a 
unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de 
investiții publice de interes zonal sau regional destinate inființării, modernizării și/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului public, pe baza strategiei de dezvoltare a 
acestuia.  

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe 
raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calității serviciului public de 
transport local, în condițiile unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei și 
principiul "poluatorul platește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protectia 
mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finantarea investițiilor necesare 
în infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului. 

Obiectivele declarate de asociați prin actul de inființare sunt urmatoarele: 
 să elaboreze și să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului public de transport local; 
 să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului; 
 să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației 

publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a 
coordona politicile și acțiunile de interes general; 

 să elaboreze și să aprobe caietele de sarcini și regulamentul Serviciului public de Transport; 
 să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractelor de delegare și să stabilească 

condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor; 
 să incheie contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-

teritoriale membre implicare, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut 
de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 să monitorizeze executarea contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre 
aceasta, să urmărească indeplinirea obligațiilor asumate de operatori (indeosebi în ceea ce privește 
realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor incredințare operatorilor și calitatea 
Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile 
contractuale, să aplice penalitățile contractuale; 

 să identifice și să propună orice acțiune vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor 
de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 

mailto:transport@metropolabrasov.ro
mailto:contact@amddtpbv.ro


 
 

 
Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (C.A.T.T.I.A.) str. Institutului nr. 35, Brașov, cod poștal 500484,  
Telefon 0799 909 900, e-mail: transport@metropolabrasov.ro sau contact@amddtpbv.ro 

 

Pa
g.

 1
3 

 să îmbunătățească planificarea investițiilor în intrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 
 să evalueze fluxurile de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a 

cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora; 
 stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public 

de persoane prin curse regulate și atribuire acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în 
conformitate cu prevederile legale; 

 actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare 
ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar de persoane 
existent, precum și corelarea intre modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de 
persoane cu autobuze, troleibuze și în regim de taxi; 

 intocmirea și urmărirea realizării programelor de inființare, reabilitare, extindere și modernizare a 
sistemelor de transport public local, în condițiile legii; 

 aprobarea studiilor de fezabilitate privind inființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei 
părți sau a intregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a 
unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale; 

 proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor 
de transport public local intr-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-
socială a localităților/județului, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de protecție 
a mediului, cu modalitățile de realizare a serviciilor respective și în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare; 

 concesionarea, precum și incheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau 
privată a localităților; 

 acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care 
efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către 
utilizatori, susținerea și incurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în 
vigoare; 

 autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport 
persoane, prin curse regulate, în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației . 

 elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu 
consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier 
și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu; 

 stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de 
persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; 

 stabilirea subvenției acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperitea diferenței 
dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, 
pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv incasate ca urmare a efectuării transportului; 
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 asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public 
de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Asociației. 

Potrivit art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 rep. și art. 6 din H.C.L. nr. 735/2018 AMDDTPBv 
exercită pentru operatorul regional Societatea RATBV S.A. atribuțiile de autoritate publică tutelară în 
numele și pe seama unitatilor administrativ-teritoriale. 

 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG) 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, 
cu modificarile și completarile ulterioare, stabilește cadrul juridic și instituţional privind infiinţarea, 
organizarea și funcţionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale și ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau al altor 
forme de asociere intre unităţile administrativ-teritoriale, fapt ce permite autoritatilor administratiei 
publice locale sau, dupa caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unitatilor 
administrati-teritoriale membre, sa atribuie unui Operator toate, ori numai o parte din competentele și 
responsabilitatile proprii privind gestiunea propriu-zisa a serviciului public, respectiv administrarea și 
exploatarea sistemului public de transport local și judetean aflate în domeniul public sau privat al 
administratiei publice, în baza unui Contract de Delegare a Gestiunii. Potrivit prevederilor art. 28, alin. 
(2) din Legea nr. 51/2006 rep., a serviciilor comunitare de utilitati publice, atribuirea contractului de 
delegare a gestiuni se face prin atribuire directă atunci cand atât operatorul cât și autoritatile 
administrativ-teritoriale indeplinesc condităle cumulative impuse. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, și 
Actele Aditionale nr. 1/2019 și nr. 2/2021 sunt semnate intre AMDDTPBv - în calitate de autoritate 
deleganta și Societatea "RATBV" S.A. - în calitate de Operator. 

Operatorul are dreptul și obligatia de a administra sistemul de transport public, care reprezintă 
infrastructura de transport pusă la dispozitie de catre unitatile administrativ teritoriale din cadrul 
AMDDTPBv. 

Prin contractul de delegare Asociatia, în numele și pe seama asociatilor, a conferit Operatorului 
dreptul exclusiv de a furniza Serviciul public de transport local de persoane ca serviciu de utilitati publice 
pe raza lor de competență teritorială în Zona Metropolitană Brașov și i-au fost puse la dispozitie, în 
condițiile legii, componentele sistemului de transport public local, aparținând unitatilor administrativ-
teritoriale membre, inclusiv, mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de 
transport călători, care i-au fost puse la dispoziție de acționarul Municipiul Brașov, membru al 
Asociației. Operatorul prin semnarea contractului a devenit responsabil de implementarea programelor 
de investiții, de aparținând unitatilor administrativ-teritoriale membre de intretinerea, modernizarea, 
reabilitarea și extinderea sistemului de transport public local și de gestiunea Serviciului pe riscul și 
răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilitati de 
către operator se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului. 
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 Capitolul IV Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea 
de compensare a obligatiei. 

Intrucat autoritatea publică tutelară așteaptă de la Societatea ”RATBV S.A.” indeplinirea 
obligațiilor de serviciu public stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local de călători nr. 1/2018 și Actele Aditionale nr. 1/2019 și nr. 2/2021 la acesta, în condiții de 
calitate, eficiență și siguranță, atât autoritatea delegantă cât și unitatile administrativ teritoriale membre 
ale A.M.D.D.T.P. Brașov, beneficiare ale Serviciului, au convenit, conform dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, Legii nr. 51/2006 rep. a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, la plata catre 
Operatorul de transport a unei compensații pentru acoperirea: 

- Diferențelor de tarif, în cazul în care impune obligații tarifare privind practicarea unor tarife de 
călătorie sub nivelul tarifului mediu, rezultat din aplicarea costului mediu pe calatorie 
ofertat/estimat și fundamentat de catre Operator în conformitate cu structura pe elemente de 
cheltuieli prevazute în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul 
Președintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007; 

- Prețului abonamentelor lunare pentru transportul public local de călători cu autobuze și 
troleibuze, în propoție de 100% pentru: persoanele participante la Revolutie și urmașii eroilor 
Revolutiei, veteranii și vaduvele de razboi, persoanele vârstnice și pensionarii cu venituri lunare 
nete sub 1.200 lei, copii preșcolari, elevii ciclului primar, gimnazial, liceal si postliceal, 
studenții orfani din invatamantul superior, persoanele cu handicap accentuat și grav și asistenții 
personali ai acestora și în propoție de 50% pentru: persoanele vârstnice și pensionarii cu venit 
mediu lunar peste 1.200 lei și donatorii de sange și în proporție de 29,41% pentru studentii din 
invatamantul superior, curs de zi 

Sumele aferente Compensației, se fundamentează anual și se prevad în bugetele locale ale 
U.A.T.- urile membre ale Asociatiei Metropolitate de Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov, potrivit formulei: 

 C anuala= CE - V+ Pr 
unde: 
C anuala - reprezinta Compensatia anuala estimata a fi platita Operatorului; 
CE – reprezintă total costuri eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor 

financiare suportate de Operator pentru indeplinirea Obligațiilor de serviciu public; 
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Pr - reprezinta profitul rezonabil al Operatorului (5,07%), aplicabil la cuantumul cheltuielilor de 
exploatare și financiare auditate; 

V - reprezinta totalitatea veniturilor generate în legatură cu prestarea serviciului public de 
transport de catre Operator. 

 
Principiul separației intre activități pe perioada derularii Contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public local de călători nr. 1/2018, și Actele Aditionale nr. 1/2019 și nr. 2/2021 la acesta. 

Operatorul poate desfășura și alte activități, servicii de transport sau activitati conexe care au 
legatură cu Serviciul public de transport în urmatoarele condiții: 
 activitățile respectă legislatia respectivului domeniu de activitate; 
 activitățile nu genereazăa costuri asociate Serviciului public de transport călători și nu afectează 

în niciun fel prestarea acestuia; 
 activitățile conexe prestate catre terți își acoperă în intregime costurile din veniturile colectate 

de la aceștia; 
 activitățile respectă mediul concurențial. 

Operatorul va ține evidența contabilă separată pentru contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport și pentru alte activitati și servicii care generează costuri sau venituri 
indirecte și nu sunt asociate Serviciului public de transport, în funcție de normele contabile și fiscale în 
vigoare. 

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile inregistrate sunt: 
 principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului 

public de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, materiale, servicii 
efectuate de terti, inclusiv serviciul datoriei societății care au legatura cu Serviciul public 
de transport; 

 principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total 
Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile generale și 
administrative ale societății sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de transport. 
Defalcarea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care inregistrarea contabilă 
primară diferentiată nu este posibilă se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în 
functie de ponderea numarului de vehicule în exploatare aferent fiecarui mod de transport 
din total vehicule exploatate de Operator. 

Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative și generale ale societății intre Serviciul public 
de transport și alte servicii/activitati desfășurate de Operator se poate face prin utilizarea unei chei de 
repartizare în functie de ponderea cifrei de afaceri aferenta celor doua categorii de activitati desfășurate 
din total cifră de afaceri. 
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 Capitolul V Politica de dividende si vărsiminte din profitul net. 

Acționarii urmăresc maximizarea pe termen lung a valorii Societății și implicit a valorii 
dividendului. 

Politica de dividende va ține seama inclusiv de nevoia de dezvoltare a Societății sens în care se 
va analiza nevoia societății privind reinvestirea parțială a profitului. 

Prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificari prin Legea nr. 
111/2016, Autoritatea publică tutelară urmărește o creștere a performantei activității și o reducere a 
costurilor, ceea ce va duce la consolidarea profitabilității societății. 

Astfel, politica de dividende, va fi strâns legată de creșterea performanței și a profitului și va 
avea în vedere menținerea unui echilibru intre distribuirea de dividende și reinvestirea în funcție de 
necesitățile investiționale ale Operatorului. 
 
Capitolul VI Politica de investiții aplicabilă la Societatea "RATBV" S.A.  

Finantarea și realizarea lucrarilor de intretinere și investiții aferente sistemelor publice de 
transport persoane se face cu respectarea legislatiei în vigoare privind initierea, fundamentarea, 
promovarea și aprobarea investitălor publice. 

Unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Brașov au obligatia de a administra și responsabilitatea de a intretine 
componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de Operator 
pentru efectuarea Serviciului public de transport călători care nu sunt puse la dispozitia acestuia, precum 
străzi, semafoare, indicatoare rutiere etc. 

Lucrările de extindere si modernizare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport, altele decat 
cele aflate în proprietatea operatorului, necesare prestari Serviciului public de transport calatori cad în 
sarcina de finantare a autoritatilor publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la 
bugetul national, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritatile locale. 

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând 
cont de faptul că Societatea își desfășoara activitatea intr-un mediu concurential/competitiv. în acest 
sens, planul de investiții propus trebuie să ducă la indeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de 
administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare. 

Planul de investiții se fundamentează de către conducerea executivă pe baza unor analize de 
oportunitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al UAT-
urilor actionare. 

Organele de conducere ale Societății țin seama în intocmirea planului de investiții și de 
necesitatea asigurării continuității politicii de investiții desfășurată de societate care vizeaza obiective 
precum: 
 oferirea unor servicii de calitate clienților; 
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 imbunatatirea performanțelor sistemului informatic si adaptarea continuă la dinamica dezvoltării 
tehnologice pentru accelerarea proceselor decizionale și de control; 

 accelerarea proceselor prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații interne; 
 implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei; 
 continuarea procesului de schimbare a imaginii Societății, corectarea și remodelarea strategiilor și 

proceselor interne în vederea creșteră nivelului de valorificare a competențelor existente. 
 
Capitolul VII Dezideratele autorității publice, în calitate de autoritate tutelară si 
acționar, cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale 
Societății "RATBV" S.A.  

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică și organele de administrare și conducere a 
societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legii 31/1990, legii 51/2006 republicată  și cu 
actul constitutiv al societății. 

Autoritatea publică este angajată să întărească, în mod continuu raspunderea organelor de 
conducere a Societății, îmbunatățind gestionarea fondurilor societății și menționând clar așteptările, în 
calitate de acționar. În acest sens este necesară imbunătațirea comunicării cu organele de conducere ale 
societății în vederea susținerii și asigurării unei intelegeri complete a direcțiilor, așteptarilor și 
responsabilităților părților, precum și alinierea evoluției societății la strategiile prioritare ale 
autorității tutelare. 

 În cadrul Consiliului de Administrație se analizează situația financiară a societății, perspectivele 
și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin 
Planul de administrare, ca instrument de conducere. 

Avand în vedere faptul ca nerealizarea planului de administrare poate afecta predictibilitatea 
politicii de dividende cuvenite U.A.T.-urilor acționare, este necesară asigurarea unei comunicari 
adecvate de către organele de conducere a oricăror riscuri semnificative care pot afecta rezultatul 
financiar al Societății. 

Astfel, în cazul apariției unor abateri semnificative în prognoza planului de administrare, 
Consiliul de administrație trebuie să comunice proactiv autorității tutelare, în timp util, cu privire la 
riscurile care pot afecta performanța proiectată, propunând totodata și măsuri de atenuare a acestor 
riscuri și revizuirea planului de administrare, dupa caz. 

Este de așteptat ca societatea să raporteze trimestrial, semestrial și anual către autoritatea publică 
cu privire la realizarea indicatorilor de performanță din planul de administrare și contractele de mandat 
ale membrilor consiliului de administratie. De asemenea, trebuie să transmită toate informațiile care țin 
de activitatea societății, necesare intocmirii de către autoritatea publică a raportului anual privitor la 
intreprinderile publice aflate în subordine, în conformitate cu prevederile art. 58 din OUG nr. 109/2011 
astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 111/2016. 
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In cazul imposibilității/abaterii de la indeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță 
stabiliți, Consiliul de Administrație are obligația de a notifica în scris acționarii cu privire la cauzele care 
au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. 
 
 
Capitolul VIII  Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de 
întreprinderea publică. 

Având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității, funcțiile 
managementului calității, sunt:  
 planificarea (transpunerea doleanțelor clienților în caracteristici ale serviciilor oferite precum și 

dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici) 
 organizarea (determinarea structurilor administrative, afectarea resurselor necesare fiecărui 

proces), coordonarea (existența unei comunicări adecvate în toate procesele) 
 antrenarea (motivarea prin implicare a personalului companiei) 
 ținerea sub control (activități de supraveghere a desfășurării proceselor și de evaluare a 

rezultatelor) 
 asigurarea (activități preventive în ceea ce privește corectitudinea și eficacitatea activităților de 

planificare, organizare, coordonare, antrenare și ținere sub control, în scopul de a garanta 
obținerea rezultatelor la nivelul dorit) îmbunătățirea calității. 
La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt și principiile managementului 

calității, principii care, intr-o societate condusă de un management performant, inspiră în activitate toți 
angajații, respectiv: 

orientarea către clienți; leadership; 
implicarea personalului; abordarea procesuală; 
abordarea managementului ca sistem; îmbunătățirea continuă; managementul pe bază de fapte; 
relații cu furnizorii reciproc avantajoase. 
Astfel, se așteaptă ca în viitorul mandat, Consiliul de Administrație să facă demersurile necesare 

integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calitații în activitatea cotidiană a Societății 
”RATBV” S.A., prin:  

setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății; 
urmărirea activă a atingerii acestor obiective; 
revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii; 
maparea proceselor cheie de management, de adaugare de valoare, de asigurare de resurse, de 

suport și de calitate, respectiv, de identificare a nevoilor de îmbunătățire. 
Managementul societății trebuie să fie implicat direct în menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea 

sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia, asigurându-se că 
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au fost stabilite politica în domeniul calității, obiectivele calității și menținerea resurselor necesare 
perfecționării sistemului de management al calității și respectarea standardelor în materie asigurate prin 
menținerea calității Sistemului de Management al Calității conform cerintelor legale în materie. 
Controlul și monitorizarea asigurând minimizarea potențialului de producere de evenimente nedorite, 
precum și diminuarea riscurilor specifice. 

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la calitatea și la siguranța 
serviciilor societății sunt în primul rând cele legate de îndeplinirea prevederilor Contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018 și Actelor Aditionale nr. 1/2019 și 
nr. 2/2021 la acesta.  

De asemenea societatea va urmării și realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea 
ce privește îmbunatățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptarilor 
utilizatorilor, orientarea serviciului de transport către utilizatori și asigurarea calității serviciului la 
nivelul corespunzator normelor Uniunii Europene. 

In conformitate cu termenii și condiţiile Contractului de delegare, Operatorul se obligă să 
efectueze Serviciul public de transport local de călători cu respectarea următoarelor obligaţii de serviciu 
public: 

Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de către Unităţile Administrativ Teritoriale și 
va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuităţi 
în conformitate cu politicile naţionale de transport din România și cu cerinţele și reglementările legale 
în vigoare, precum și în conformitate cu hotărârile autorităţilor deliberative ale Unităţilor Administrativ 
Teritoriale membre ale Autorității Contractante; 

Operatorul va presta serviciul public de transport local de călători în conformitate cu principiile 
continuităţii, frecvenţei, regularităţii și capacităţii prevăzute în Programul de transport; 

Operatorul va presta serviciul public de transport local de călători în conformitate cu indicatorii 
de calitate prevăzuţi în Contractul de delegare; 

Operatorul va respecta standardele și cerinţele de siguranţă și securitate prevăzute în Contract și 
în legislaţia naţională și europeană; 

Operatorul va presta serviciul public de transport local de călători cu vehiculele prevăzute în 
Contract. 
 
Capitolul IX. 

 1. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative 
Așteptările acționarilor în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept 

fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al 
Consiliului de Administrație: 
 Valori: 
 responsabilitate, 
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 profesionalism, 
 integritate 
 transparenţă. 

 Principii: 
 Supremația Constituției și a legii - Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta 

Constituția și Legile țării, urmărind de asemenea respectarea lor și de către conducerea și 
salariații Societății ”RATBV” S.A. 

 Imparțialitate - In deciziile care infuențează relațiile cu acționarii, Consiliul de Administrație al 
Societății ”RATBV” S.A. evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, 
rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice 
interes politic, economic, religios sau de a altă natură. 

 Onestitate - In contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliul de Administrație, 
trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile 
și regulamentele interne. Urmărirea intereselor Societății ”RATBV” SA nu va fi sub nici o formă 
utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. 

 Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese - Pe parcursul desfășurării 
oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în 
conflict de interese. Aceasta include nu numai situațiile în care membrii Consiliului de 
Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea, ci și 
situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri, 
precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice 
acționează în contrast cu indatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile 
lor cu societatea. 

 Loialitate - Membrii Consiliului de Administrație vor fi devotați societății în vederea indeplinirii 
obiectivelor asumate în numele Societății ”RATBV” S.A. 

 Confidențialitate și secretul de serviciu - Consiliului de Administrație îi este interzisă 
divulgarea unor informaţii confidenţiale, sau care pot prejudicia societatea. 

 Relațiile cu acționarii - Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea 
Societății ”RATBV” S.A. acționarii societății trebuie să primescă toate informațiile relevante 
disponibile. 

 Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Consiliul 
de Administrație și ale Societății ”RATBV” S.A. în indeplinirea obligațiilor și misiunii sale. 

 Valorificarea investiției acționare - Consiliul de Administrație ia toate măsurile pentru a se 
asigura că activitățile sale tehnico- economice si financiare protejează, pe de-o parte, dar și 
sporesc, pe de altă parte valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului 
asumat de acționar care a investit capital în Societate. 
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 Valoarea resurselor umane - Ținând cont de faptul că salariații Societății ”RATBV” S.A. 
reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii Consiliului de Administrație 
apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, 
pentru a îmbunătății și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a societății. 

 Exercitarea echitabilă a autorității - In procesul de conducere al Societății ”RATBV” S.A., cât 
și al relațiilor contractuale, membrii Consiliului de Administrație se angajează să asigure 
exercitarea autorității intr-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz, 
sau incălcare a drepturilor legale. în acest sens garantează că autoritatea nu se va manifesta prin 
exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate 
cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de 
angajați. 

 Integritate - Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către 
conducerea Societății ”RATBV” S.A. a principiului “integritate” și ia măsurile necesare în caz 
de neindeplinire. 

 Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informaţii confidenţiale, sau care 
pot prejudicia societatea. 

 Libertatea gândirii și exprimării - Consiliul de Administrație garantează principiul conform 
căruia angajații Societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea 
drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri. 

 Conduita în negocierea și gestionarea contractelor - Consiliul de Administrație garantează și 
urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat 
situațiile în care orice persoană care acționează pentru sau în numele Societății incearcă să profite 
de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale, sau în orice alte evenimente neprevăzute, pentru 
a obține avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependeță sau slăbiciune 
în care cealaltă parte se poate găsi. 

 Calitatea serviciilor și a produselor - Consiliul de Administrație sprijină activitățile de inovare, 
cercetare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai inalte standarde de calitate pentru 
serviciile și produsele sale și pentru a face față concurenței. 

 Concurența loială - Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței 
loiale în toate activitățile comerciale ale societății și respectarea cerințelor legale și comerciale. 

 Responsabilitatea față de comunitate - Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare 
pentru indeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție 
și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație se asigură că 
societatea va intreprinde activități de investiții intr-o manieră responsabilă față de mediu, cu 
respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale. 
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 Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile - Consiliul de Administrație va depune 
eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile Societății asupra 
mediului, cât și pentru inițierea de măsuri preventive eficiente, eficace de protecție a mediului. 
 
In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere 
trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. 

In egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, autoritatea publică 
tutelară și acționarii așteaptă ca, în cel mai scurt timp, Consiliul de Administrație să finalizeze 
implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care 
permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul 
contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând, astfel, în bună măsură, rezultatele societății. 

Controlul intern managerial este un proces la care participă tot personalul societății, conceput să 
furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective: 
 desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate; 
 controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății; 
 furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea 

deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor; 
 protejarea patrimoniului; 
 conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile 

societății. 
 realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor, stabilite în concordanță cu propria 

ei misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență; 
 protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 
 respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii; 
 dezvoltarea și intreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare 

a datelor și informaţiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de 
informare publică adecvată prin rapoarte periodice. 

 
In vederea indeplinirii acestor obiective și a consolidării unui sistem de control intern managerial 

societatea elaborează și revizuiește anual documentația aferentă Sistemului de Control intern 
Managerial, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru ca aceasta să 
corespundă necesităților și evoluției societății. 

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de 
management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluari ale eficacității 
sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. 
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In vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, 
a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și 
păstrarea unei bune reputații pe piață, Consiliul de Administrație vor trebui să asigure indeplinirea 
permanentă a următoarelor cerințe: 
 deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe 

tot parcursul deținerii funcției; 
 asigurarea cerințelor guvernanței corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, 

alocarea adecvată și separarea corespunzatoare a responsabilităților; 
 administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și 

strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de 
comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide care să 
împiedice divulgarea informațiilor confidențiale; 

 menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și 
responsabil la nivelul societății reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de 
interese; 

 indeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile; 
 menținerea nivelului de competență relevat în matricea de competențe a Directorului General la 

momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a 
Directorului General; 

 cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia 
și politicile societății, Codul Etic, normele, procedurile, acordurile și convențiile care 
reglementează activitatea; 

 evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau 
profesionale, directe sau indirecte, nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că 
procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, 
raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale). 

  
 2. Așteptări privind prevenirea și combaterea corupției 

Prevenirea și combaterea corupției constituie o prioritate pentru Consiliul de Administrație al 
Societății ”RATBV” S.A., drept pentru care se manifestă o preocupare constantă de îmbunătățire a 
calității serviciilor prin introducerea unor măsuri eficiente de diminuare a fenomenului de corupție. 

Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii în interesul exclusiv al societatii și nu vor 
lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict intre interesele lor personale și cele ale 
societății. 

Societatea ”RATBV” S.A. a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 
mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție. Membrii Consiliului de Administrație 
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nu trebuie să se folosească de indatoririle lor pentru a obține beneficii necuvenite patrimoniale sau 
nepatrimoniale pentru ei, familiile lor sau alte persoane apropiate. 

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun 
administrator, cu loialitate, în interesul societății și vor trata cu maximă seriozitate problemele de 
corupție. Acest angajament se va reflecta în cultura și politicile companiei și va include toleranță zero 
față de toate formele de corupție comise de angajați sau de terți. 
 
3. Consiliul de Administrație 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
intreprinderilor publice, membrii Consiliul de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a 
Actionarilor societății la propunerea autorității publice tutelare (Asociația), în numele acționarilor. 

Societatea este administrată de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori. 
Numirea membrilor Consiliului de Administratie (Administratorii) este temporară și revocabilă. 
Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata indeplinirii 
mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care 
administratorii au fost desemnati dintre salariații societății, contractul individual de muncă este 
suspendat pe durata mandatului; 

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiți și/sau revocati în condițiile legii și în 
conformitate cu art. 11 pct. 11.2 din Actul constitutiv al Societății. Mandatul administratorilor care şi-
au indeplinit în integralitate atribuţiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare în 
conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Președintele Consiliului de Administratie este ales din 
rândul administratorilor. 

 
Competențele Consiliului de administrație 

 
1. Consiliul de Administratie al societații are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea 
Societății, avand urmatoarele competențe de bază: 
 stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății; 
 stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare; 
 numeşte directorii (directorul general și directorul economic) la recomandarea Comitetului de 

-nominalizare după ce în prealabil selecţia a fost efectuată de un expert independent, evident 
specializat în recrutarea de resurse umane; 

 aprobă planul de management al directorilor; 
 stabileşte remuneraţia acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a Adunării 

Generale; 
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 revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activităţii acestora, evaluare ce priveşte atât 
execuţia contractului de mandat cât și a planului de management; 

 urmăreşte și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de 
mandat respectiv a planului de management; 

 convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale actionarilor potrivit legii și 
actului constitutiv; 

 pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea 
hotărârilor acesteia; 

 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței; 
 atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a 

Acționarilor. 
 
2. Administratorii au în secundar și următoarele atribuţii ce pot fi delegate Directorului General: 
 aprobă structura organizatorică a societăţii la propunerea Directorului General; organigrama 

Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la 
propunerea Directorului General; 

 asigură gestionarea și coordonarea societăţii; 
 prezintă Adunării Generale a Acţionarilor situaţia economică și financiară a Societăţii, precum 

și raportul de activitate anual; 
 aprobă Regulamentul Intern al societăţii; 
 supun aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea 

exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţia financiară anuală și 
contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate 
și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societăţii pe anul în curs; 

 aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte de import-export necesare în vederea 
dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acţionarilor, 
precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența Directorului General; 

 decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de 
constituire în garanţie de bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori pe care aceasta urmează să 
le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, în condiţiile legii; 

 aprobă prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul sau 
de activitate, altele decât cele privind serviciile de apă și canalizare care sunt supuse avizării 
A.N.R.S.C. și aprobării Asociației, iar pentru cele supuse avizării aprobă nivelul propunerilor 
și urmărește aprobarea lor; 

 stabileşte competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor 
comerciale pe termen scurt sau mediu; 
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 avizează programele de dezvoltare și investiţii; 
 stabileşte și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală 

a Acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit 
mandat; 

 Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății: 
 registrul acționarilor; 
 registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale; 
 registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație; 
 registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorii financiari 
 administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite 

de lege; 
 Consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restanțe, fie anularea acestor 

acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr. 
 în cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii 

întocmesc proiectul de fuziune sau divizare. 
 îndeplinește orice alte atribuţii și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile 

Adunărilor Generale ale Acţionarilor. 
 aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare. 
 aprobă utilizarea fondului valutar. 
 aprobă Regulamentul de Organizare și Functionare al Societății (care cuprinde și organigrama 

acesteia) după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia; 
 stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății; 
 pentru a supune aprobării Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și 

al bugetului pe anul urmator Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al 
Asociației asupra acestor proiecte. 

 aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societății. 
 propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este 

necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități; 
 rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generala și execută hotărârile luate de aceasta în 

conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 
 verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 

contabile și realizarea planificării financiare; 
 evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora. 
 publică pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor 

și a directorilor, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, situațiile financiare anuale, 
raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, componenta organelor de conducere, 
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CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de 
Administrație. 

 Orice alte obligații stabilite de lege; 
 

3. Consiliul de Administraţie este obligat să prezinte Adunării Generale a Acţionarilor situaţia financiara 
anuală a societății, contul de profit și pierdere, raportul auditorilor asupra activității administratorilor 
pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru 
anul următor, cu cel puţin 30 zile înainte de termenul fixat pentru Adunarea Generală Ordinara a 
Acţionarilor. 
 
4. Situaţiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administraţie 
și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puţin 3 ani. 
 
5. (1) Consiliul de Administraţie informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor 
ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii, cu 
angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin 
punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele și informaţiile esenţiale și 
semnificative în legătură cu acele tranzacţii. 
(2) Obligaţia de informare revine Consiliului de Administraţie și în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul 
sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1). 
Consiliul de Administraţie informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce 
urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de societate cu o altă întreprindere 
publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de 
tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro. 
În rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de Administraţie se vor menţiona, într-un capitol 
special, actele juridice încheiate în condiţiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părţile care 
au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală 
a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele și modalităţile de plată, precum și 
alte elemente esenţiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţiona și 
orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei 
financiare a societăţii. 
 
6. (1) În termen de 60 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie elaborează și prezintă 
Adunării Generale a Acţionarilor, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de 
administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanţă stabilite în 
contractele de mandat. 
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 (2) Dacă este cazul, Adunarea Generală a Acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului 
de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de 
mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă 
stabiliţi în contract. 
 (3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, 
administratorii în funcţie vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru numirea, cu 
respectarea dispoziţiilor legale, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie încetează 
de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune- 
interese. 
 
7. (1) În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și 
comitetul de audit. Acestea iau decizii prin vot, functioneaza pe aceeasi durată cu cea a Consiliului de 
Administratie și se întrunesc la solicitarea acestuia sau în alte cazuri prevazute de lege. 
 (2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, 
elaborează și propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile 
de director și pentru alte funcţii de conducere, recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru 
funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcţii de conducere. 
 (3) Comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit sunt formate din administratori 
neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. 
 
8. Consiliul de Administraţie al societății prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, 
un raport asupra activităţii de administrare, care include și informaţii referitoare la execuţia contractelor 
de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile 
operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii și la raportările contabile semestriale ale societăţii. 
 
9. (1) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie elaborează un 
raport anual cu privire la remuneraţiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul 
anului financiar. 
 (2) Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare este prezentat Adunării Generale a Acţionarilor 
care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor și cuprinde cel puţin 
informaţii privind: 
structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; 
criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre 
performanţa realizată și remuneraţie; 
considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; 
eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 
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informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese 
pentru revocare fără justă cauză. 
Consiliul de Administraţie elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului 
următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății. 
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de A.G.A. și este formatădintr-o 
indemnizatie fixă lunară și o componenta variabilă. 
 
Obiective și priorități pentru mandatul 2021 -2025. 
Eficiența economică: 
 optimizarea permanenta a costurilor; 
 creșterea cifrei de afaceri și asigurarea cash-flow-ului necesar în condiții de eficiență și 

calitate maximă a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al populației; 
 prestarea a cât mai multe lucrări de intreținere și reparație în regie proprie, în scopul reducerii 

cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de transport public 
local; 

 obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local. 
 Astfel că, pentru perioada 2021 - 2025, se așteptă ca îndeplinirea obiectivelor strategice să se 

efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. 
 
Modernizarea și imbunatatirea serviciilor: 
 creșterea calitatății și eficienței serviciilor de transport public local de persoane; 
 creșterea confortului și sigurantei călătorilor în mijloacele de transport public; 
 asigurarea dezvoltarii durabile și reducerea poluăriiă urbane generate de transportul public în 

comun; 
 implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei. 

 
Orientarea catre călători/beneficiari: 
 preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de incredere al călătorilor și pentru asigurarea 

transparenței acțiunilor intreprinse de societate; 
 informarea eficientă a calatorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele practicate; 
 mai buna adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport 

al zonei si comunității deservite; 
 
Competenta profesionala: 
 creșterea eficienței societății prin corecta dimensionare și motivare a personalului societății; 
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 instruirea permanentă a personalului în scopul creșteră gradului de profesionalism. 
 
Concluzionând, așteptarile autorității publice  sunt ca în indeplinirea obiectivelor asumate prin Planul de 
Administrare, conducerea Societății "RATBV" S.A. să realizeze urmatoarele obiective derivate: 
 Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de 

stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrativ - Teritoriale; 
 Creșterea cifrei de afaceri și asigurarea cash-flow-ului necesar; 
 Creșterea productivității muncii; 
 Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a contravalorii  serviciilor prestate;  
 Creșterea numărului de utilizatori; 
 Digitalizarea serviciilor prestate/furnizate;  
 Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate;  
 Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare; 
 Realizarea unui management eficient al flotei de vehicule, inclusiv asigurarea parametrilor de 

reînnoire a flotei; 
 Asigurarea continuă a unui management eficient al resurselor umane din cadrul societății; 
 Accelerarea soluționării cererilor și reclamațiilor utilizatorilor ; 
 Asigurarea unui management eficient de protecția mediului; 
 Conformarea la reglementările specifice din domeniul serviciului public de transport de persoane; 
 Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate; 
 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de servicii publice; 
 Funcționarea societății într-un mod transparent și asigurarea unei comunicări eficiente; 
 Atingerea indicatorilor de performanță din contractul de mandat. 
 Pregătirea societății pentru managementul altor sisteme/servicii publice, în funcție de 

necesități/oportunități 
 

Selectia membrilor Consiliului de Administratie al Societății "RATBV" S.A. se realizează de 
către autoritatea publică potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și normelor de aplicare aprobate prin 
H.G. nr. 722/2016. 

Intrucat Societatea "RATBV" S.A. a inregistrat în ultimul exercitiu financiar o cifra de afaceri 
superioara echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro și are mai mult de 50 de angajati devin 
incidente prevederile art. 29, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea 
selectiei candidatilor pentru functia de membrii în Consiliul de Administratie al Societății "RATBV" 
S.A. de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializată în recrutarea resurselor 
umane. 
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Profilul Consiliului de Administratie, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor 
contextuale ale Societății "RATBV" S.A., în general și ale consiliului în particular, matricea profilului 
consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei 
integrale a Planului de selectie, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare 
conform dispozițiilor art. 14, lit. c) din H.G. nr. 722/2016 - Anexa 1. 

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrație vor fi avute în vedere 
următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 - Anexa 1 din H.G. nr. 
722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice și anume: 

a) să aibă cunoştinţe, aptitudini și experienţă necesară pentru a-şi indeplini cu succes mandatul de 
administrator; 

b) să cunoască responsabilităţile postului și să îşi poată forma viziuni pe termen mediu și lung; 
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de intregul consiliu și să dea dovadă de 

integritate și independenţă; 
d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile și experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, 

comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la 
activitatea consiliului ca intreg. 
Potrivit art. 28, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cel putin doi dintre membrii Consiliului de 

Administratie trebuie sa aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, 
contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani. 

Potrivit art. 28, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie nu pot 
fi mai mult de 2 membri din rândul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul 
autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. 

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului intr-un mod transparent, 
sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui 
mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu. 

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de catre Adunarea Generala a 
Acționarilor, după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară, potrivit art. 34, lit. b) din H.G. nr 
722/2016 – Anexa 1. 
 
Capitolul X  Legislatie: 

In sectorul de activitate al Societății "RATBV" S.A. sunt incidente următoarele prevederi legale: 
• Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

modificata și aprobata prin Legea nr. 111/2016; 
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• Hotararea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
intreprinderilor publice 

• Legea nr. 92/2007, a serviciului de transport public, cu modificarile și completarile ulterioare; 
• Legea nr. 51/2006 rep. a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile 

și completarile ulterioare; 
• Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind servicăle publice de transport feroviar i rutier de calatori i de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 i nr. 1107/70 ale Consiliului; 

• Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile și completarile 
ulterioare; 

• Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
• Norma metodologica din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si 

efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

• Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007; 

• Ordonanta Guvemului nr. 97/1999, republicata, privind garantarea furnizarii de servicii publice 
subventionate de transport rutier intern și de transport pe caile navigabile interioare; 

• Ordonanta Guvemului nr. 19/1999, republicata, privind transporturile; 
• Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; 
• Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea 

neregulilor aparute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
nationale aferente acestora; 

• Ordonanta de urgenta a Guvemului 57/2019 privind Codul Administrativ; 
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
• Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizităle publice; 

• Legea nr. 99/2016 privind achizităle publice sectoriale; 
• Hotararea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica sectoriala; 
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari i concesiunile de servicii; 
• Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct 
ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile i completarile ulterioare; 
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• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
• Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 
• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii; 
• Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea 

neregulilor aparute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
nationale aferente acestora; 

 
Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al Societății "RATBV" S.A.  
 
Intocmit, 
Comisia de selecție 
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	Capitolul 1 Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acţionează intreprinderea publică.
	Implementarea și îmbunătătirea guvernantei corporative a intreprinderilor publice reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul Romaniei inca din anul 2011, prin Scrisoarea de Intentie catre Fondul Monetar International, aprobată de Guvern, prin Memorandu...
	Exigența implementării, respectiv a imbunatățirii guvenantei corporative în intreprinderile publice are la baza ratiuni eminamente economice: intreprinderile publice din Romania incepand sa fie vazute ca un vector important de redresare economica și e...
	Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategie...
	Pornind de la obligațiile asumate în fata organismelor internationale, dar și de la premisa că eficiența unei intreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, Guvernul Romaniei a adoptat în noiembrie 2011, ord...
	La nivelul Zonei Metropolitane Brașov serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov sunt asigurate de Societatea „RATBV S.A.”.
	Societatea „RATBV S.A.” este, în prezent, cel mai important transportator la nivelul Zonei Metropolitane Brașov asigurând serviciile publice de transport persoane atât din mediul urban cât și cel suburban prin intermediul flotei de autobuze și troleib...
	Serviciile comunitare de utilităţi publice, avute în vedere de strategia națională, sunt servicii de interes public local - comunal, orasenesc, municipal, judeţean şi/sau intercomunal - infiinţate și organizate de autorităţile administraţiei publice ...
	Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice și rolul acestora în menţinerea coeziunii sociale, reclamă și justifică adoptarea și implementarea unui set de măsuri având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standa...
	Astfel, România este țară membră UE, calitate în care, trebuie sa respecte Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de calatori și de a...
	Transportul public urban și suburban este principalul instrument de promovare a dezvoltarii nivelului de trai și integrării sociale, avand o contributie esentiala la facilitarea accesului la locurile de muncă, la serviciile de sanatate și educatie ale...
	Atat la nivel central, cat și la nivel local, problema serviciilor publice de transportului local constituie o preocupare majora a tuturor factorilor implicati în organizarea, conducerea și mai ales în imbunatatirea acestui serviciu, cu profunde semni...
	In acest context, a fost inființată Asociatia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, asociație de dezvoltare intercomuntară, care să functioneze ca un organism de reglementare și coordonare a serviciului public de tran...
	In prezent, la nivel national, domeniul serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale este reglementat de Legea nr. 51/2006 rep. privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările și completarile ult...

	Capitolul II  Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele Societății RATBV S.A., desprinsă din strategia locală de mobilitate durabilă
	Prezenta secțiune cuprinde viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele Societății ”RATBV” S.A., în corelare cu strategiile aplicabile în sectorul serviciilor publice de transport persoane în unitățile ...
	Astfel, viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității Societății ”RATBV” S.A., pentru perioada 2021-2025, respectiv:
	 Principiul managementului participativ - Este necesară crearea și menținerea, la nivel formal sau informal, a organismelor de management participativ în cadrul Societății ”RATBV” S.A.
	 Principiul supremației obiectivelor - Corespunzător ierarhiei și a obiectivelor stabilite este nevoie să se stabilească ierarhia și dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce duce la concentrarea principalelor resurse umane din societate î...
	 Principiul apropierii managementului de execuție - Menținerea numărului de niveluri ierarhice la minim.
	 Principiul permanenței managementului - Pentru fiecare post de conducere trebuie să fie prevăzută o persoană care să poată inlocui oricând titularul său.
	Societatea ”RATBV” S.A. este operator regional cu capital social integral al unor unitati administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (AMDDTPBv), respectiv, Municipiul Brașov ș...
	Societatea ”RATBV” S.A. s-a inființat prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Brașov, prin transformare în societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modifi...
	Societatea asigură atât gestiunea propriu-zisa a serviciului/activității de transport public local de persoane pe raza de competență a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, functionarea și exploatarea sistemelor de tra...
	In ce privește viziunea de management, aceasta este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității Societății ”RATBV” S.A. pentru perioada 2021-2025, respectiv:
	 principiul managementului participativ - este necesară crearea și menținerea, la nivel formal sau informal, a organismelor de management participativ în cadrul Societății ”RATBV” S.A.;
	 principiul supremației obiectivelor - corespunzător ierarhiei și a obiectivelor stabilite este nevoie să se stabilească ierarhia și dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce duce la concentrarea principalelor resurse umane din societate î...
	 principiul apropierii managementului de execuție - menținerea numărului de niveluri ierarhice la minim;
	 principiul permanenței managementului - pentru fiecare post de conducere trebuie să fie prevăzută o persoană care să poată inlocui oricând titularul său.
	Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:
	Misiunea declarată a Autorității publice tutelare (A.P.T.) în aria de deservire în care societatea ”RATBV” S.A. are dreptul de a fumiza serviciile publice de transport persoane, poate fi atinsă prin:
	 identificarea și propunerea oricarei actiuni vizand realizarea obiectivelor Asociaților în legatura cu serviciul public de transport persoane pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate;
	 asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite nerambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de alta parte, sa nu...
	 creșterea progresiva a nivelului de acoperire al serviciului public de transport persoane pe raza de competență a unitatilor administrativ-teritoriale asociate;
	 implementarea și aplicarea permanenta a principiului "poluatorul plătește";
	 creșterea calitatății eficientei serviciilor de transport public local de persoane;
	 creșterea confortului și sigurantei călătorilor în mijloacele de transport public;
	 asigurarea dezvoltarii durabile și reducerea poluarii urbane generate de transportul public în comun;
	 implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei;
	 preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de incredere al calatorilor și pentru asigurarea transparentei actiunilor intreprinse de Societate;
	 informarea eficienta a calatorilor cu privire la traseele, orarele de circulatie și tarifele practicate;
	 mai buna adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei și comunității deservite;
	 orientarea serviciului de transport persoane catre nevoile utilizatorilor finali;
	 asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitații la serviciul de transport persoane;
	 asigurarea calitații serviciului la nivelul corespunzator normelor Uniunii Europene;
	 îmbunătătirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
	 promovarea programelor de investitii, în scopul dezvoltarii și modernizării sistemului de transport persoane;
	 adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
	 promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
	 promovarea metodelor moderne de management;
	 promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce activează în cadrul Societății ”RATBV” S.A.;
	 buna gestiune a resurselor umane.

	Scopuri și obiective ale Societății ”RATBV” S.A.
	In ceea ce privește gestiunea serviciului de transport public de persoane ce i-a fost delegat, scopul declarat al societății, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a infrastructurii tehnico-edilitară de transport, ceea ce i...
	 realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile sa sustina dezvoltarea economico-sociala a localitatilor, sa atragă investiții private și sa stimuleze dezvoltarea durabila a comunitătilor locale;
	 dezvoltarea și extinderea serviciului de transport public de persoane la nivelul intregii arii de delegare, în scopul imbunatatirii condițiilor de viata ale comunitatilor locale;
	 imbunatatirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
	 orientarea serviciului de transport persoane catre nevoile utilizatorilor finali;
	 asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de transport persoane;
	 creșterea calității și eficientei serviciilor de transport public local de persoane;
	 creșterea confortului și siguranței calatorilor în mijloacele de transport public;
	 asigurarea dezvoltară durabile și reducerea poluarii urbane generate de transportul public în comun;
	 implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei;
	 preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de incredere al calatorilor și pentru asigurarea transparentei actiunilor intreprinse de societate;
	 informarea eficientă a călatorilor cu privire la traseele, orarele de circulatie și tarifele practicate;
	 mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de transport al zonei si comunității deservite;
	 asigurarea continuității serviciului și functionarii sistemului de transport persoane în condiții de siguranță și la parametrii ceruti prin normele și prescripțiile tehnice;
	 promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltarii și modenizării sistemului de transport persoane;
	 adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunitații;
	 promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegata;
	 promovarea metodelor modeme de management;
	 promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formarii profesionale continue a personalului ce activează în cadrul Societății ”RATBV” S.A.;
	 buna gestiune a resurselor umane;
	 asigurarea echilibrului financiar al delegarii, cu respectarea preturilor și tarifelor.

	Obiective strategice ale Societății ”RATBV” S.A.:
	 Modernizarea continuă a infrastructurii preluate în delegare (infrastructura tehnico-edilitară aferentă sectorului transport public local) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse externe și din surse locale pentru creșterea eficie...
	 Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu utilizatorii serviciului care sa asigure circulația rapida și eficienta a informației.
	 Acoperirea cheltuielilor în condiții de eficiență și calitate maxima a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al populației.
	 Obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local, în condițiile legii.
	 Optimizarea permanentă a costurilor.
	 Reducerea consumului de combustibil, energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor.
	 Prestarea a cat mai multe lucrări de întreținere și reparație în regie proprie, în scopul reducerii cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de transport public local.
	 Menținerea și îmbunățățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
	 Implementarea unei Strategii de operare și mentenanță care sa conducă la scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin planificarea fizică și financiară a mentenanței.
	 Reducerea pierderilor prin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.
	 Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și fumizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările utilizatorilor, la un cost rezonabil.
	 Alinierea la Directivele U.E. a calității serviciului prestat utilizatorilor din aria de delegare.
	 Creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale.
	 Tarifare echitabilă.
	 Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor.
	 Accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de competență a serviciului public, pe baze contractuale.
	 Transparenta și responsabilitate publica.

	Obiective si criterii de performanță:
	 Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrativ - Teritoriale;
	 Creșterea cifrei de afaceri și asigurarea cash-flow-ului necesar;
	 Creșterea productivității muncii;
	 Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a contravalorii  serviciilor prestate;
	 Creșterea numărului de utilizatori;
	 Digitalizarea serviciilor prestate/furnizate;
	 Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate;
	 Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare;
	 Realizarea unui management eficient al flotei de vehicule, inclusiv asigurarea parametrilor de reînnoire a flotei;
	 Asigurarea continuă a unui management eficient al resurselor umane din cadrul societății;
	 Accelerarea soluționării cererilor și reclamațiilor utilizatorilor ;
	 Asigurarea unui management eficient de protecția mediului;
	 Conformarea la reglementările specifice din domeniul serviciului public de transport de persoane;
	 Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate;
	 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de servicii publice;
	 Funcționarea societății într-un mod transparent și asigurarea unei comunicări eficiente;
	 Atingerea indicatorilor de performanță din contractul de mandat.
	 Pregătirea societății pentru managementul altor sisteme/servicii publice, în funcție de necesități/oportunități
	Misiunea autorității publice tutelare în ceea ce privește activitatea societății ”RATBV” S.A., scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliulu...
	Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al societății ”RATBV” S.A. și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de transport persoane, caietul de sar...


	Capitolul III. Incadrarea intreprinderii. Cadru institutional.
	Scurt istoric si prezentare a intreprinderii.
	Societatea ”RATBV” S.A. s-a inființat prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Brașov, prin transformare, în societate comercială pe acțiuni cu caracter inchis, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, re...
	Societatea ”RATBV” S.A. este persoană juridică română de drept privat și furnizează servicii de  utilitate publică, cu sediul social în Municipiul Brașov, str. Harmanului nr. 49, Judetul Brașov, fiind inregistrată la Oficiul Registrului Comertului Bra...
	Societatea este o entitate a unităților administrativ–teritoriale acționare, inființată pentru satisfacerea nevoilor comunității locale legate de prestarea serviciilor publice de transport si pentru realizarea atribuțiilor si responsabilitățiilor auto...
	Capitalul social subscris și vărsat se constituie din aport în natură și numerar și este de 6.500.590 lei (șasemilioanecincisutemiișicincisutenouazecilei), divizat în 650.059 actiuni nominative în valoare de 10 lei, având urmatoarea structură:
	 4.064.000 lei (patrumilioanesaizecisipatrumii lei) aport în numerar,
	 2.436.590 lei (douamiIioanepatrusutreizecisisasemiicicincisutenouazecisisaselei) aport în natura.
	Capitalul social este distribuit, dupa cum urmează:
	l. Acționarul Municipiul Brașov detine un număr de 643.659 (șasesutepatruzecișitreimiișasesutecincizecișinouă) acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, cu o valoare totală de 6.436.590 lei, reprezentând 99,0155% din capitalul social;
	2. Unitatea Administrativ Teritorialii Prejmer detine un numar de 6.400 (șasemiipatrusute) de actiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, cu o valoare totală de 64.000 lei, constand în aport în numerar, reprezentand 0,9845% din capitalul social.
	Actiunile Societății sunt nominative, în formă dematerializată.

	Domeniul de activitate al Societății ”RATBV” S.A.
	Domeniul principal de activitate este: 493 - Ate transporturi terestre de călători;
	Obiectul principal de activitate cuprinde: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
	Societatea desfașoara urmatoarele activitati secundare:
	• 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.;
	• 1623 Fabricarea altor element e de dulgherie și tâmplărie, pentru constructii;
	• 2410 Productia de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;
	• 2433 Productia de profile obtinute la rece;
	• 2511 Fabricarea de constructii metalice și parti componente ale structurilor metal ice;
	• 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;
	• 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;
	• 2562 Operatiuni de mecanica generală;
	• 2572 Fabricarea articolelor de feronerie;
	• 2599 Fabricarea de articole din metal n.c.a.;
	• 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.;
	• 3312 Repararea mașinilor;
	• 3317 Repararea și intretinerea a1tor echipamente de transport n.c.a.;
	• 3319 Repararea altor echipamente;
	• 3512Transportu l energiei electrice;
	• 3513 Distributia energiei electrice;
	• 3514 Comercializarea energiei electrice;
	• 4321 Lucrari de instalatii electrice;
	• 4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor;
	• 4669 Comerț cu ridicata a altor mașini și echipamente;
	• 4724 Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
	• 4939 alte transporturi rutiere de mărfuri;
	• 5210 Depozitări;
	• 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
	• 5224 Manipulări,
	• 5229 Alte activități anexe transporturilor;
	• 5551 Cantine;
	• 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
	• 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
	• 7219 Cercetare și dezvoltare în alte stiințe naturale și inginerie;
	• 7711 Activități de inchiriere și lesing autovehicule rutiere ușoare;
	• 7712 Activități de inchiriere și lesing autovehicule rutiere grele,
	• 7120 Activități de testări și analize tehnice;
	• 7312 Servicii de reprezentare media;
	• 7810 Activități ale agențiilorde plasare a forței de muncă;( cu exceptia medierii angajării cetățenilor români în străinătate);
	• 7911 Activități ale agențiilor turistice;
	• 7912 Actvități ale tur-operatorilor,
	• 8122 Activități specializate de curățenie;
	• 8129 Alte activități de curățenie;
	• 8220Actvități ale centrelor de intermediere telefonică(call center);
	• 8553 Școli de conducere (pilotaj);
	• 8559Alte forme de invățământ n.c.a.;
	• 8690Alte activități referitoare la sănătatea umană.

	Alte activitati specifice :
	 executarea transportului public de persoane cu autobuze, troleibuze, microbuze și orice alte mijloace care se vor achizitiona în vederea realizarii acestui serviciu public;
	 intretinerea și repararea mijloacelor de transport , a instalațiilor proprii in scopul furnizarii/prestarii acestui serviciu public;
	 proiectarea și executarea de piese de schimb , constructii, instalatii , care sunt necesare desfașurarii activitatilor proprii;
	 efectuarea transportului de calatori și bunuri, în trafic intern;
	 asigurarea activitatiilor de investitii , reparatii capitale si curente, de reabilitare si modernizare în cadrul procesului specific de furnizare si prestare a serviciilor publice incredintate;
	 dezvoltarea si perfectionarea resurselor umane și materiale precum și a bazei tehnice care asigura organizarea și functionarea serviciului de transport public incredintat.

	Cadrul institutional în care functioneaza Societatea RATBV S.A.
	Societatea RATBV S.A. - operator regional.
	Serviciul de transport public local, în Zona Metropolitană Brașov, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov este asigurat de către operat...
	Operatorul regional este organizat conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, Legii nr. 51/2016rep. (autoritatile publice locale exercita asupra societății un control...
	Operatorul regional asigura prestarea serviciului public de transport local în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/2018, astfel cum a fost modificat și completat prin Actul Aditional nr. 1/2...

	Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (AMDDTPBv) :
	Asociatia s-a constituit în anul 2013 în scopul inființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului public de transport local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, pr...
	Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calității serviciului public de transport local, în condițiile unor tarife car...
	Obiectivele declarate de asociați prin actul de inființare sunt urmatoarele:
	 să elaboreze și să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului public de transport local;
	 să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
	 să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de intere...
	 să elaboreze și să aprobe caietele de sarcini și regulamentul Serviciului public de Transport;
	 să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor;
	 să incheie contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicare, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările ...
	 să monitorizeze executarea contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească indeplinirea obligațiilor asumate de operatori (indeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea l...
	 să identifice și să propună orice acțiune vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
	 să îmbunătățească planificarea investițiilor în intrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
	 să evalueze fluxurile de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;
	 stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuire acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;
	 actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar de persoane existent, precum și corelarea intre modal...
	 intocmirea și urmărirea realizării programelor de inființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport public local, în condițiile legii;
	 aprobarea studiilor de fezabilitate privind inființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a intregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în a...
	 proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local intr-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților/județului, cu planu...
	 concesionarea, precum și incheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităților;
	 acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și incurajarea d...
	 autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației .
	 elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum ...
	 stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
	 stabilirea subvenției acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperitea diferenței dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și sumele ...
	 asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Asociației.
	Potrivit art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 rep. și art. 6 din H.C.L. nr. 735/2018 AMDDTPBv exercită pentru operatorul regional Societatea RATBV S.A. atribuțiile de autoritate publică tutelară în numele și pe seama unitatilor administrativ-terit...

	Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG)
	Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificarile și completarile ulterioare, stabilește cadrul juridic și instituţional privind infiinţarea, organizarea și funcţionarea compartimente...
	Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, și Actele Aditionale nr. 1/2019 și nr. 2/2021 sunt semnate intre AMDDTPBv - în calitate de autoritate deleganta și Societatea "RATBV" S.A. - în calitate d...
	Operatorul are dreptul și obligatia de a administra sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispozitie de catre unitatile administrativ teritoriale din cadrul AMDDTPBv.
	Prin contractul de delegare Asociatia, în numele și pe seama asociatilor, a conferit Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul public de transport local de persoane ca serviciu de utilitati publice pe raza lor de competență teritorială în Z...


	Capitolul IV Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de compensare a obligatiei.
	Intrucat autoritatea publică tutelară așteaptă de la Societatea ”RATBV S.A.” indeplinirea obligațiilor de serviciu public stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018 și Actele Aditiona...
	- Diferențelor de tarif, în cazul în care impune obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu, rezultat din aplicarea costului mediu pe calatorie ofertat/estimat și fundamentat de catre Operator în confor...
	- Prețului abonamentelor lunare pentru transportul public local de călători cu autobuze și troleibuze, în propoție de 100% pentru: persoanele participante la Revolutie și urmașii eroilor Revolutiei, veteranii și vaduvele de razboi, persoanele vârstnic...
	Sumele aferente Compensației, se fundamentează anual și se prevad în bugetele locale ale U.A.T.- urile membre ale Asociatiei Metropolitate de Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, potrivit formulei:
	C anuala= CE - V+ Pr
	unde:
	C anuala - reprezinta Compensatia anuala estimata a fi platita Operatorului;
	CE – reprezintă total costuri eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru indeplinirea Obligațiilor de serviciu public;
	Pr - reprezinta profitul rezonabil al Operatorului (5,07%), aplicabil la cuantumul cheltuielilor de exploatare și financiare auditate;
	V - reprezinta totalitatea veniturilor generate în legatură cu prestarea serviciului public de transport de catre Operator.
	Principiul separației intre activități pe perioada derularii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, și Actele Aditionale nr. 1/2019 și nr. 2/2021 la acesta.
	Operatorul poate desfășura și alte activități, servicii de transport sau activitati conexe care au legatură cu Serviciul public de transport în urmatoarele condiții:
	 activitățile respectă legislatia respectivului domeniu de activitate;
	 activitățile nu genereazăa costuri asociate Serviciului public de transport călători și nu afectează în niciun fel prestarea acestuia;
	 activitățile conexe prestate catre terți își acoperă în intregime costurile din veniturile colectate de la aceștia;
	 activitățile respectă mediul concurențial.
	Operatorul va ține evidența contabilă separată pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport și pentru alte activitati și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate Serviciului public de tran...
	Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile inregistrate sunt:
	 principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, materiale, servicii efectuate de terti, inclusiv serviciul datoriei societății ca...
	 principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile generale și administrative ale societății sau alte cheltuieli aferente mai mult...
	Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative și generale ale societății intre Serviciul public de transport și alte servicii/activitati desfășurate de Operator se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în functie de ponderea cifrei ...


	Capitolul V Politica de dividende si vărsiminte din profitul net.
	Acționarii urmăresc maximizarea pe termen lung a valorii Societății și implicit a valorii dividendului.
	Politica de dividende va ține seama inclusiv de nevoia de dezvoltare a Societății sens în care se va analiza nevoia societății privind reinvestirea parțială a profitului.
	Prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificari prin Legea nr. 111/2016, Autoritatea publică tutelară urmărește o creștere a performantei activității și o reducere a costurilor, ceea ce va duce la consolidarea profitabilităț...
	Astfel, politica de dividende, va fi strâns legată de creșterea performanței și a profitului și va avea în vedere menținerea unui echilibru intre distribuirea de dividende și reinvestirea în funcție de necesitățile investiționale ale Operatorului.

	Capitolul VI Politica de investiții aplicabilă la Societatea "RATBV" S.A.
	Finantarea și realizarea lucrarilor de intretinere și investiții aferente sistemelor publice de transport persoane se face cu respectarea legislatiei în vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investitălor publice.
	Unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov au obligatia de a administra și responsabilitatea de a intretine componentele infrastructurii de transport aferente infras...
	Lucrările de extindere si modernizare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport, altele decat cele aflate în proprietatea operatorului, necesare prestari Serviciului public de transport calatori cad în sarcina de finantare a autoritatilor publ...
	Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că Societatea își desfășoara activitatea intr-un mediu concurential/competitiv. în acest sens, planul de investiții propus trebuie să du...
	Planul de investiții se fundamentează de către conducerea executivă pe baza unor analize de oportunitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al UAT-urilor actionare.
	Organele de conducere ale Societății țin seama în intocmirea planului de investiții și de necesitatea asigurării continuității politicii de investiții desfășurată de societate care vizeaza obiective precum:
	 oferirea unor servicii de calitate clienților;
	 imbunatatirea performanțelor sistemului informatic si adaptarea continuă la dinamica dezvoltării tehnologice pentru accelerarea proceselor decizionale și de control;
	 accelerarea proceselor prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații interne;
	 implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei;
	 continuarea procesului de schimbare a imaginii Societății, corectarea și remodelarea strategiilor și proceselor interne în vederea creșteră nivelului de valorificare a competențelor existente.

	Capitolul VII Dezideratele autorității publice, în calitate de autoritate tutelară si acționar, cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale Societății "RATBV" S.A.
	Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legii 31/1990, legii 51/2006 republicată  și cu actul constitutiv al societății.
	Autoritatea publică este angajată să întărească, în mod continuu raspunderea organelor de conducere a Societății, îmbunatățind gestionarea fondurilor societății și menționând clar așteptările, în calitate de acționar. În acest sens este necesară imbun...
	În cadrul Consiliului de Administrație se analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare, ca instrument de c...
	Avand în vedere faptul ca nerealizarea planului de administrare poate afecta predictibilitatea politicii de dividende cuvenite U.A.T.-urilor acționare, este necesară asigurarea unei comunicari adecvate de către organele de conducere a oricăror riscuri...
	Astfel, în cazul apariției unor abateri semnificative în prognoza planului de administrare, Consiliul de administrație trebuie să comunice proactiv autorității tutelare, în timp util, cu privire la riscurile care pot afecta performanța proiectată, pro...
	Este de așteptat ca societatea să raporteze trimestrial, semestrial și anual către autoritatea publică cu privire la realizarea indicatorilor de performanță din planul de administrare și contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie...
	In cazul imposibilității/abaterii de la indeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți, Consiliul de Administrație are obligația de a notifica în scris acționarii cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul...
	Având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității, funcțiile managementului calității, sunt:
	La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt și principiile managementului calității, principii care, intr-o societate condusă de un management performant, inspiră în activitate toți angajații, respectiv:
	orientarea către clienți; leadership;
	implicarea personalului; abordarea procesuală;
	abordarea managementului ca sistem; îmbunătățirea continuă; managementul pe bază de fapte;
	relații cu furnizorii reciproc avantajoase.
	Astfel, se așteaptă ca în viitorul mandat, Consiliul de Administrație să facă demersurile necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calitații în activitatea cotidiană a Societății ”RATBV” S.A., prin:
	setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;
	urmărirea activă a atingerii acestor obiective;
	revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;
	maparea proceselor cheie de management, de adaugare de valoare, de asigurare de resurse, de suport și de calitate, respectiv, de identificare a nevoilor de îmbunătățire.
	Managementul societății trebuie să fie implicat direct în menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia, asigurându-se că au fost stabilite politica în domeniul calităț...
	Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la calitatea și la siguranța serviciilor societății sunt în primul rând cele legate de îndeplinirea prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport publ...
	De asemenea societatea va urmării și realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunatățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptarilor utilizatorilor, orientarea serviciului de t...
	In conformitate cu termenii și condiţiile Contractului de delegare, Operatorul se obligă să efectueze Serviciul public de transport local de călători cu respectarea următoarelor obligaţii de serviciu public:
	Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de către Unităţile Administrativ Teritoriale și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale d...
	Operatorul va presta serviciul public de transport local de călători în conformitate cu principiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii și capacităţii prevăzute în Programul de transport;
	Operatorul va presta serviciul public de transport local de călători în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuţi în Contractul de delegare;
	Operatorul va respecta standardele și cerinţele de siguranţă și securitate prevăzute în Contract și în legislaţia naţională și europeană;
	Operatorul va presta serviciul public de transport local de călători cu vehiculele prevăzute în Contract.

	Capitolul IX.
	1. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative
	Așteptările acționarilor în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al Consiliului de Administrație:
	Valori:
	Principii:
	In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună co...
	In egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, autoritatea publică tutelară și acționarii așteaptă ca, în cel mai scurt timp, Consiliul de Administrație să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiecti...
	Controlul intern managerial este un proces la care participă tot personalul societății, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:
	In vederea indeplinirii acestor obiective și a consolidării unui sistem de control intern managerial societatea elaborează și revizuiește anual documentația aferentă Sistemului de Control intern Managerial, Programul de dezvoltare a sistemului de cont...
	Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluari ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii defi...
	In vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, C...


	2. Așteptări privind prevenirea și combaterea corupției
	Prevenirea și combaterea corupției constituie o prioritate pentru Consiliul de Administrație al Societății ”RATBV” S.A., drept pentru care se manifestă o preocupare constantă de îmbunătățire a calității serviciilor prin introducerea unor măsuri eficie...
	Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii în interesul exclusiv al societatii și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict intre interesele lor personale și cele ale societății.
	Societatea ”RATBV” S.A. a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție. Membrii Consiliului de Administrație nu trebuie să se folosească de indatoririle lor pentru a obțin...
	Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și vor trata cu maximă seriozitate problemele de corupție. Acest angajament se va reflecta în cultur...

	3. Consiliul de Administrație
	In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, membrii Consiliul de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor societății la propunerea autorității publice tutelare (...
	Societatea este administrată de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administratie (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte...
	Membrii Consiliului de Administratie sunt numiți și/sau revocati în condițiile legii și în conformitate cu art. 11 pct. 11.2 din Actul constitutiv al Societății. Mandatul administratorilor care şi-au indeplinit în integralitate atribuţiile poate fi re...
	Competențele Consiliului de administrație

	Obiective și priorități pentru mandatul 2021 -2025.
	Eficiența economică:
	Modernizarea și imbunatatirea serviciilor:
	Orientarea catre călători/beneficiari:
	Competenta profesionala:
	 Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrativ - Teritoriale;
	 Creșterea cifrei de afaceri și asigurarea cash-flow-ului necesar;
	 Creșterea productivității muncii;
	 Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a contravalorii  serviciilor prestate;
	 Creșterea numărului de utilizatori;
	 Digitalizarea serviciilor prestate/furnizate;
	 Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate;
	 Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare;
	 Realizarea unui management eficient al flotei de vehicule, inclusiv asigurarea parametrilor de reînnoire a flotei;
	 Asigurarea continuă a unui management eficient al resurselor umane din cadrul societății;
	 Accelerarea soluționării cererilor și reclamațiilor utilizatorilor ;
	 Asigurarea unui management eficient de protecția mediului;
	 Conformarea la reglementările specifice din domeniul serviciului public de transport de persoane;
	 Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate;
	 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de servicii publice;
	 Funcționarea societății într-un mod transparent și asigurarea unei comunicări eficiente;
	 Atingerea indicatorilor de performanță din contractul de mandat.
	 Pregătirea societății pentru managementul altor sisteme/servicii publice, în funcție de necesități/oportunități
	Selectia membrilor Consiliului de Administratie al Societății "RATBV" S.A. se realizează de către autoritatea publică potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările...
	Intrucat Societatea "RATBV" S.A. a inregistrat în ultimul exercitiu financiar o cifra de afaceri superioara echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro și are mai mult de 50 de angajati devin incidente prevederile art. 29, alin. (5) din O.U.G. nr....
	Profilul Consiliului de Administratie, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății "RATBV" S.A., în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul d...
	La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrație vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 - Anexa 1 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicar...
	Potrivit art. 28, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puti...
	Potrivit art. 28, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor a...
	Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului intr-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni ca...
	Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de catre Adunarea Generala a Acționarilor, după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară, potrivit art. 34, lit. b) din H.G. nr 722/2016 – Anexa 1.
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