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1. INFORMA II GENERALE 
 

1.1. Constituire 

 

Societatea Compania Municipală Parcuri i Grădini Bucure ti S.A. (în cele ce urmează 
denumită ”Compania” sau ”CMPGB S.A.”) a fost înființată în anul 2017, de către Municipiul 
Bucure ti, prin Consiliul General al Municipiului Bucure ti, prin intermediul Hotărârii CGMB 
nr.101 din data de 29.03.2017, modificată conform  Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
Bucure ti nr. 243 din data de 08.06.2017 i a Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
Bucure ti nr. 287 din data de 30.06.2017, în asociere cu societatea comercială Service Ciclop S.A.  

În data de 31 Iulie 2019, prin Hotărârea CGMB nr. 414 a fost confirmată intenția autorității 
deliberative de înființare a Companiei.  

 Compania Municipală Parcuri i Grădini Bucure ti S.A. a fost înregistrată la Registrul 
Comerțului Bucure ti prin Rezoluția Oficiului Național al Registrului Comerțului cu nr. 
92555/10.07.2017.  
 
 În tabelul de mai jos sunt prezentate informații referitoare la datele de identificare i de contact 
ale Companiei, valabile la 31 Decembrie 2019: 

Tabel 1: Date identificare și de contact ale CMPGB S.A. 

 Compania Municipal  Parcuri i Gr dini Bucureşti S.A. 
Număr înregistrare la  
O.N.R.C Bucure ti: J40/11863/2017 

Cod Unic de Identificare: RO37938154 

Capital social subscris i vărsat: 
21.120.000 lei, aport în numerar 

Capitalul social este împărțit în 2.112.000 acțiuni nominative, fiecare 
în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează: 

1. MUNICIPIULUI BUCURE TI prin CONSILIUL GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE TI deține un număr de 2.111.988 
acțiuni, în valoare totală de 21.119.880 Lei, reprezentând 99,99943 % 
din capitalul social; 
2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. deține un numar de 12 actiuni, în 
valoare totală de 120 Lei reprezentând 0.00057% din capitalul 
social. 

Sediu: Bvd. Lascăr Catargiu nr. 34, Sector 1, Bucure ti 
Punct de lucru:  os. Bucure ti – Ploie ti nr. 8B, Corp C5, Sector 1, Bucureşti 

Date de contact: 
Telefon: 0738.948.969 
E-mail: office@cmpgb.ro 
Website: www.cmpgb.ro  
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Conform Actului Constitutiv, Compania are ca obiect principal de activitate: Activit i de 

între inere peisagistic  - cod CAEN 8130.  

Activitățile secundare ale Companiei, conform Actului Constitutiv, sunt menționate în 
tabelul de mai jos:  

Tabel 2: Obiecte de activitate secundare ale CMPGB S.A. 

COD 

CAEN 

ACTIVITATE COD 

CAEN 

ACTIVITATE 

0111 Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi 
a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase 

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor 
şi tuberculilor; 

0119 Cultivarea altor plante din culturile 
neparmente 

0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, 
nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; 

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire 

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0163 Activităţi după recoltare 

0163 Activităţi după recoltare 0164 Pregătirea seminţelor 
0210 Silvicultura şi alte activităţi forestiere 0220 Exploatarea forestieră 

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase 
din flora spontană 

0892 Extracţia turbei 

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana 
animalelor de fermă 

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, 
pentru construcţii 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea 
articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale 
împletite 

2015 Fabricarea îngraşămintelor şi produselor 
azotoase 

2053 Fabricarea uleiurilor esentiale 

2369 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi 
ipsos 

2511 Fabricarea de construcţii metalice i parti componente 
ale structurilor metalice 

2512 Fabricarea de usi i ferestre din metal 2571 Fabricarea produselor de tăiat 
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2573 Fabricarea uneltelor 

2591 Fabricarea de recipienți, containere i alte 
produse similare din oțel 

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal 

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru 
agricultură şi exploatări forestiere 

2562 Operaţiuni de mecanică generală 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 Repararea maşinilor 3317 Repararea şi intreţinerea altor echipamente de 
transport n.c.a.; 

3319 Repararea altor echipamente 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3812 Colectarea de eurilor periculoase 

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3822 Tratarea i eliminarea deseurilor periculoase 

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru 
fluide 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte 
inginereşti n.c.a 

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 Lucrări de pregătire a terenului 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 

4332 Lucrari de tamplarie i dulgherie 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
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4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de 
geamuri 

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
 

4621 ➢ Comerţ cu ridicata al cerealelor, semintelor, 
furajelor i al tutunului neprelucrat; 

4622 Comert cu ridicata al florilor i al plantelor 

 

 

1.2. Conducere i administrare 

 

1.2.1. Adunarea Generală a Acționarilor  
 

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Companiei care decide asupra 
activității acesteia i asigură politica economică i comercială, fiind compusă din acționari sau 
reprezentanți ai acestora. 

COD 

CAEN 

ACTIVITATE COD 

CAEN 

ACTIVITATE 

4623 ➢ Comert cu ridicata al animalelor vii 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor 
proaspete, în magazine specializate 

4776 ➢ Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 
seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor 
de companie şi a hranei pentru acestea, în 
magazine specializate 

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşchiuri şi 
pieţe al altor produse 

4791 ➢ Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor 
de comenzi sau prin Internet 

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, 
standurilor, chioşchiurilor şi pieţelor 

4931 ➢ Transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători 

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 

4941 ➢ Transporturi rutiere de mărfuri 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

6810 ➢ Cumpararea i vanzarea de bunuri imobiliare 
proprii 

6820 – Inchirierea i subinchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau inchiriate 

7022 ➢ Activităţi de consultanţă pentru afaceri i 
management 

7111 Activitati de arhitectura 

7112 ➢ Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică 
legate de acestea 

7120 Activităti de testari şi analize tehnice  

7211 ➢ Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi 
inginerie 

7410 ➢ Activităţi de design specializat 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; 
7711 ➢ Activitati de inchiriere i leasing cu 

autoturisme i autovehicule rutiere usoare 
7712 
 

Activitati de inchiriere i leasing cu autovehicule 
rutiere grele 

7729 ➢ Activitati de inchiriere i leasing cu alte 
bunuri personale i gospodaresti n.c.a. 

7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 
echipamente agricole 
 

7732 ➢ Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 
echipamente pentru construcţii 

7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a 
personalului 

8110 ➢ Activităţi i servicii suport combinate 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
8122 ➢ Activit ţi specializate de cur ţenie 8129 Alte activit ţi de cur ţenie 



RAPORT ANUAL - 2019  

 

7 

 

Adunările generale ale acționarilor s-au întrunit în urma convocărilor transmise de către 
Consiliul de Administrație, prin Pre edintele acestuia. În anul 2019, acționarii CMPGB S.A. s-au 
întrunit în cadrul a:  

✓ 6 adunări generale extraordinare ale acționarilor,  
fiind emise un număr de 17 hotărâri AGEA. 

✓ 5 Adunări Generale Ordinare ale Acționarilor,  
fiind emise un număr de 8 hotărâri AGOA.   

 

1.2.2. Consiliul de Administrație 
 

Compania este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administra ie format din 
7 membri care î i desfă oară atribuțiile împreună, la înființare ace tia fiind numiți de către 
acționari. Membrii Consiliului de administraţie pot fi revocați sau înlocuiți oricând de către 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii.  

În anul 2019, Consiliul de Administrație a fost alcătuit, până în Iulie 2019, din 7 membri, iar 
de la la acea dată din 6 membri, un post rămânând vacant. 

Consiliul de Administrație s-a întrunit în urma convocărilor transmise de către Pre edintele 
acestuia, în 12 edințe lunare, în cadrul cărora au fost adoptate 60 decizii. 

 

1.2.3. Controlul Companiei 
 

1.2.3.1. Cenzori 
 

Compania este controlată de o Comisie de cenzori, numită la înființarea Companiei pentru o 
perioadă de 3 ani (până la data de 10.07.2020, inclusiv). Cenzorii CMPGB au efectuat controale 
periodice, în conformitate cu legislația în vigoare, emițând rapoarte i recomandări ce au fost aduse 
la cuno tința Companiei i a organelor de conducere ale acesteia. 

 

1.2.3.2. Auditul Companiei 
 

Auditorul financiar statutar al CMPGB a fost numit pentru auditarea situațiilor financiare ale 
Companiei pentru anii 2017, 2018 i 2019.  
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1.2.4. Managementul Executiv 
 

Managementul executiv al Companiei a fost exercitat în anul 2019 de către Directorul General, 
în baza contractului de mandate acordat. 

Conform contractului de mandat încredințat, Directorul General al Companiei a condus i 
coordonat activitatea Companiei prin intermediul edințelor periodice sau extraordinare, a 
deciziilor adoptate cu privire la îmbunătățirea activității în condițiile întăririi disciplinei financiare 
i cre terii performanțelor economice ale acesteia, conceperea i aplicarea de strategii i politici 

de dezvoltare a Companiei, implementarea deciziilor Consiliului de Administrație i a hotărârilor 
acționarilor. 

Prin măsurile întreprinse de către Directorul General, s-a asigurat respectarea i transpunerea 
în practică a reglementărilor legale în domeniul de activitate al Companiei alături de administrarea 
i exploatarea eficientă, în condițiile legii, a întregului patrimoniu al Companiei. 

 

1.3. Sistemul de Management Integrat- Calitate, Mediu, S n tate i Securitate 
Ocupa ional  

 

Începând cu anul 2018, în cadrul Companiei a fost implementat sistemul integrat de 
management calitate, mediu SSO ( în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 
9001:2015 SR EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2008) , ca instrument menit să conducă 
Compania la îmbunătățirea performanțelor sale, astfel încât să determine câ tigarea încrederii şi 
cre terea satisfacției părților interesate. 

Organismul de certificare a emis pentru CMPGB S.A. următoarele certificate: 

➢ Certificatul nr. 11644 din data de 19.12.2018, prin care se certifică faptul că CMPGB SA 
are implementat i menține un sistem de management al calității conform condițiilor 
standardului SR EN ISO 9001:2015; 

➢ Certificatul nr. 5383 din data de 19.12.2018, prin care se certifică faptul că CMPGB SA 
are implementat i menține un sistem de management al mediului conform condițiilor 
standardului SR EN ISO 14001:2015; i 

➢ Certificatul nr. 3733 din data de 19.12.2018,  prin care se certifică faptul că CMPGB SA 
are implementat i menține un sistem de management al sănătății i securității 
ocupaționale conform condițiilor din referențialul SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 
18001:2007), pentru următoarele domenii de activitate: „Activități de amenajare i 
întreținere peisagistică”. 
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Suplimentar, CMPGB SA deține i certificatele IQNet (organism internațional de certificare), 
respectiv: 

➢ Certificatul IQNet nr. RO-11644 din data de 19.12.2018, pentru sistemul de management 
al calității conform condițiilor standardului SR EN ISO 9001:2015; 

➢ Certificatul IQNet nr. RO- 5383 din data de 19.12.2018, pentru sistemul de management 
al mediului conform condițiilor standardului SR EN ISO 14001:2015; i 

➢ Certificatul nr. RO-3733 din data de 19.12.2018,  pentru sistemul de management al 
sănătății i securității ocupaționale conform condițiilor din referențialul OHSAS 
18001:2007, pentru următoarele domenii de activitate: „Activități de amenajare i 
întreținere peisagistică”. 

 
Compania deține, de asemenea: 
➢ Autorizația de mediu nr. 22/17.01.2019 pentru activitățile de întreținere peisagistică. 
 
Informațiile documentate aparținând SMI sunt elaborate/ revizuite în conformitate cu cerințele 

OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului de control intern managerial al entităților publice, 
respectiv cerințele standardului 9 - Proceduri. 
 

Prin implementarea unui sistem integrat de management calitate, mediu, SSO, 

Compania urm re te:  
✓ asigurarea funcționării şi exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate şi eficiență 

economică a serviciilor de amenajare i întreținere peisagistică; 
✓ satisfacerea interesului general al locuitorilor municipiului Bucure ti i a cerințelor 

părților interesate;  
✓ cre terea gradului de securitate individuală i colectivă în parcurile i grădinile 

Municipiului Bucure ti;  
✓ punerea în valoare a elementelor arhitectonice i peisagistice din parcurile i grădinile 

Municipiului Bucure ti; 
✓ ridicarea gradului de civilizație, a confortului şi a calității vieții. 

 
În acest sens, a fost formulată Declarația de angajament privind politica i obiectivele 

CMPGB pentru SMI. 
 

În vederea implementării SMI au fost elaborate/ analizate/ verificate i aprobate informații 
documentate, care au ca rezultat menținerea i îmbunătățirea sistemului de management integrat.  
 

Ca urmare a rezultatelor obținute, în luna decembrie 2019, a avut loc auditul de 
supraveghere pentru cele trei sisteme, efectuat de către experți desemnați din partea SRAC. 
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Rezultatul auditului a fost unul care confirmă următoarele: 
✓ sunt determinate procesele necesare SM şi acestea sunt aplicate în întreaga companie. 
✓ funcțiile de conducere/ coordonare sunt implicate direct i concret în procesul de 

implementare şi menţinere i imbunatatire a SM în scopul îmbunătăţirii continue a SM i 
creşterii performanţei generale. 

✓ întregul personal a fost con tientizat cu privire la necesitatea aplicării unui SM şi la 
avantajele aduse de certificarea acestuia atât la nivelul companie cât şi pentru fiecare 
angajat. 

✓ conducerea CMPGB a asigurat resursele necesare funcţionării în condiţii de eficacitate a 
SM, asigură un mediu corespunzator pentru operarea proceselor, este preocupată de 
respectarea partenerilor de afaceri, comunității şi a propriilor angajaţi. 

✓ Sistemul de Management aplicat de organizatie este descris, implementat corespunzător, 
conform cerințelor standardului/ elor de referință i este eficace, iar domeniul de certificare 
este adecvat activităților desfă urate în cadrul CMPGB. 

✓ capacitatea sistemului de management de a satisface cerințele aplicabile i de a obține 
rezultatele a teptate este demonstrată, iar procesele de audit intern i analiză de 
management sunt eficace. 

Ca urmare, organismul de certificare a decis menținerea certificatelor de conformitate cu 
standardele de referință. 
 

În ceea ce prive te activitatea SSM: 
✓ s-a efectuat instruirea introductiv generală privind protecția mediului, gestionarea 

de eurilor i situațiilor de urgență pentru toți de salariații; 
✓ s-a efectuat instruirea privind posibila apariție a focarelor de influență aviară. 
✓ s-a efectuat instruirea angajaților privind colectarea selectivă a de eurilor, în concordanță 

cu Programul de instruire pe anul 2019. 
 

Au fost menținute i îmbunătățite planurile de mediu pentru care CMPGB a fost certificat 
conform standardului SR EN ISO 14001, Sistem de management de mediu i, de asemenea au fost 
întocmite: 

✓ Planul calității i de mediu pentru contractele CMPGB S.A.; 
✓ Lista actelor normative aplicabile activităților companiei în ceea ce prive te protecția 

mediului. 
 

1.4. Controlul Intern Managerial 

 
În cadrul CMPGB S.A., conform OSGG nr. 600/2018, prin decizia Directorului General, a fost 

constituită Comisia de monitorizare - cu scopul de a crea i implementa un sistem integrat de 
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control intern managerial, menită să asigure atingerea obiectivelor Companiei într-un mod eficient, 
eficace i economic. 

În cursul anului 2019, Comisia de Monitorizare s-a întrunit în edințe periodice sau 
extraordinare, în cadrul cărora au fost dezbătute subiecte de natura competenței acesteia i în urma 
cărora au fost adoptate decizii în vederea continuării implementării i dezvoltării SCIM.  

Astfel, au fost avizate sau, după caz, aprobate, fără a ne limita, următoarele: 

• Regulamentul de Organizare i Funcționare al Comisiei de Monitorizare; 
• Proceduri de sistem; 

• Proceduri Operaționale;  

• Lista activităților procedurale; 

• Programul de implementare i dezvoltare a sistemului de control managerial; 

• Desemnarea responsabililor cu elaborarea procedurilor de sistem i a acelora 
responsabili pentru elaborarea procedurilor operaționale;   

• Codul de etică; 

• Analizarea funcțiilor sensibile i a măsurilor de control preventiv, la nivelul tuturor 
entităților organizatorice din cadrul Companiei i avizarea funcțiilor sensibile la 
nivelul companiei; 

• Inventarierea situațiilor, posibil, generatoare de întrerupere a activității companiei.  
 
În ceea ce prive te managementul riscurilor, identificarea posibilelor surse de risc, în 

scopul eliminării sau al diminuării probabilității i efectelor (impactului) pe care acestea le pot 
produce. Entitățile organizatorice din cadrul Companiei i-au identificat vulnerabilitățile (punctele 
slabe interne/ de la nivelul companiei, care pot cauza apariția riscurilor) şi amenințările (care vin 
din exteriorul Companiei).  
 

2. GESTIONAREA RESURSELOR 
 

2.1. Resurse Umane 

 

2.1.1. Prezentare generală 
 

Serviciul Resurse Umane este subordonat Directorului General al Companiei Municipale 
Parcuri i Grădini S.A. i are, în prezent, 6 angajați în funcția de Specialist Resurse Umane i un 

ef Serviciu. Compania, prin intermediul acestui serviciu,  a recrutat  atât personal calificat cât i 
necalificat, necesar desfă urării activității.  
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Astfel, la data de 31 decembrie 2019, Compania înregistra un număr total de 390 angajați, 
dintre care: 75 angajați- personal TESA,  20 coordonatori echipe parcuri, 277 angajați-  personal 
deservire parcuri, 18 angajați- personal deservire Secția Utilaje Mecanice i Echipamente, 
repartizați după cum urmează: 

• Director General Adjunct II – 1 angajat.  

• Director Operare și Execuție – 1 angajat. 

• Consilieri – 4 angajați.  
• Cabinet Director General – 2 angajați.  
• Serviciul Resurse Umane – 7 angajați (din care 1 detașat la ALPAB). 
• Serviciul Juridic – 5 angajați ( din care 1 detașat la AMPT și 1 în concediu creștere copil). 
• Compartiment SSM, SU – 2 angajat  

• Compartiment Comunicare și Relații cu Presa – 1 angajat 

• Compartiment Guvernanță Corporativă – 2 angajați ( 1 în concediu creștere copil ) 
• Biroul Management Integrat – 3 angajați  
• Serviciul Control și Recepție – 3 angajați (din care 1 detașat la ALPAB). 
• Serviciul Financiar – 3 angajați. 
• Serviciul Contabilitate – 3 angajați 
• Biroul Buget -  1 angajat 

• Compartimentul Calcul Salarii – 1 angajat 

• Compartimentul CFP – 2 angajați 
• Compartimentul Facturare – 1 angajat 

• Serviciul Administrativ, arhivare – 3 angajați 
• Serviciul Achiziții Publice – 3 angajați (1 angajat preluat prin detașare) 
• Biroul Proiecte și Investiții – 2 angajați 
• Serviciul Contracte Clienți – 3 angajați (1 angajat în concediu creștere copil) 
• Serviciul Comercial – 2 angajat. 

• Secția Salubritate – 10 angajați. 
+ 138 personal deservire pe parcuri ( 1 angajat detașat la CTMB și 4 angajați în creștere 
copil) 

• Secția Întreținere Parcuri - 11 angajați. 
+ 139 personal deservire pe parcuri 

• Secția Lacuri și Stăvilare – 2 angajați 
• Secția dendro floricol – 1 angajat 

• Serviciul Tehnic – 7 angajați  
• Secția Utilaje Mecanice și Echipamente – 4 angajați  
+ 18 personal deservire ( 5 angajați detașați la ALPAB , 1 angajat detașat la PMB) 
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Structura organizatoric  Num r total angaja i 
T E S A 75 
Secția Salubritate + Personal Deservire 147 
Secția Întreținere Parcuri + Personal Deservire 150 

Secția Utilaje Mecanice i Echipamente - Personal Deservire  18 

 TOTAL 390 

 

2.1.2. Obiectivele principale  
 

✓ Administrarea resurselor umane i gestionarea dosarelor personale ale salariaților din 
cadrul companiei;  

✓ Asigurarea necesarului de resurse umane pentru desfă urarea în condiții de eficiență i 
eficacitate sporită a activităților din cadrul CMPGB; 

✓ Îmbunătățirea continuă a cuno tințelor, abilităților şi a pregătirii profesionale a 
salariaților CMPGB; 

✓ Monitorizarea, implementarea i respectarea prevederilor legale privind relațiile de 
muncă din cadrul companiei.  

 

2.1.3. Realizări 
 

✓ Negocierea i semnarea Contractului Colectiv de muncă cu o durată de 2 ani precum i 
implementarea prevederilor acestuia; 

✓ Elaborarea i implementarea procedurilor operaționale i de sistem; 
✓ Identificarea funcțiilor sensibile; 
 

2.1.4. Administrarea resurselor umane 
 

Serviciul Resurse Umane a dus la îndeplinirea, la termenele stabilite, a măsurilor necesare 
necesare eficientizării activității compartimentelor companiei, printre care menționăm: 

➢ Întocmirea formalităților necesare pentru realizarea unui număr de aproximativ 60 de 
anunțuri de angajare; 

➢ Întocmirea formalităților necesare pentru organizarea unui număr de  116 interviuri, pentru 
ocuparea a 108 posturi vacante şi 1 posturi temporar vacant din cadrul CMPGB; 

➢ Elaborarea Planului anual de instruire  i perfecționare a personalului CMPGB pentru anul 
2019, cuprinzând necesitățile de instruire identificate la nivelul tuturor entităților 
organizatorice la nivelul companiei; 
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➢ Soluționarea promptă a solicitărilor salariaților cu privire la  documentele specifice, din 
domeniul resurselor umane (adeverințelor de medic/ venit/ vechime/ salariat), frecvența 
acestora fiind de peste 280 solicitări/ lună;  

➢ Completarea, avizarea i evidența, la zi, a cererilor de concediu de odihnă/ CFS/ 
Evenimente deosebite, în medie de 170 solicitări/ lună;  
 

2.1.5.  Gestionarea carierei personalului  
 

În urma evaluării nevoilor de formare profesională, s-a elaborat Planul anual de instruire i 
perfecționare pentru anul 2019; 

De asemenea a fost realizată evaluarea profesională anuală a angajaților i rezultatele au fost 
concretizate sub formă de fi e de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
personalului din compartimente.  

 

 

2.1.6. Managementul performanței 
 

Din punct de vedere al gestionării resurselor umane, un obiectiv al SRU l-a constituit o mai 
bună alocare a resurselor umane, prin cre terea gradului de ocupare al numărului de posturi pentru 
crearea cadrului necesar funcționării în condiții optime i organizării activității, în conformitate cu 
cerințele i standardele Uniunii Europene.  

În perioada de referință, s-au făcut constant demersuri pentru acoperirea necesarului de 
personal în cadrul structurilor cu volum mare de activitate, structuri care funcționau cu schemă 
incompletă sau subdimensionată; 

 

Rezultatele evaluării salariaților în 2019

Foarte bine

Bine

Satisfacator

Nesatisfacator
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Un alt obiectiv l-a constituit cre terea eficienței resurselor umane, prin motivarea 
personalului ca urmare a promovării şi participării acestora la cursuri de formare profesională. 
Astfel, în cursul anului 2019 s-a elaborat planul anual de instruire i perfecționare a personalului 
i au participat la cursuri de formare profesională în domenii specifice domeniului de activitate un 

număr de  3 angajați. 

În ceea ce prive te instruirea internă, toți angajații au fost instruiți, la angajare i periodic, 
în domeniul sănătății i securității în muncă i situații de urgență,  precum i la alte tipuri de 
instruiri interne.  
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2.1.7. Acordarea de beneficii salariaților CMPGB 
 

Începând cu luna iulie 2019, conform prevederilor Contractului Colectiv de muncă, la nivel de 
companie, s-au acordat tichete de masă unui număr mediu de 370  salariați lunar,  reprezentând 
95% din totalul salariaților. 

 

 

2.1.8. Decontarea transportului:  între localitatea de re edință i locul unde î i desfă oară 
activitatea (locul de muncă) 

 

 Lunar, au fost întocmite, calculate i avizate deconturile aferente cheltuielilor de transport 
pe baza documentelor justificative conform legii, pentru salariații Companiei, în medie pentru 240 
de persoane lunar, reprezentând 55.3% din totalul angajaților; 
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2.1.9. Ajutoare pentru evenimente deosebite 

 

În perioada raportată, un număr de 10 persoane au beneficiat de ajutoare pentru evenimente 
deosebite. 

 

 

2.2. Resurse financiare 

 

Sursele de finanțare ale CMPGB S.A. provin, pe de o parte, din aportul acționarilor la capitalul 
social i pe de altă parte, din veniturile din exploatare ale Companiei.  

La înființare, aportul acționarilor a fost în valoare de 120.000,00 lei. Până în prezent, Compania 
Municipală Parcuri i Grădini S.A. a înregistrat două majorări de capital social, după cum urmează: 

✓ Cu suma de 20.000.000,00 lei, conform Hotărârii AGA nr. 7/20.09.2017, sumă ce a fost 
transferată de către acționarul majoritar, Primăria Municipiului Bucure ti, prin Consiliul 
General al Municipiului Bucure ti, în data de 19.12.2017, ca urmare a aprobării majorării 
de capital de către Consiliului General al Municipiului Bucure ti prin Hotărârea nr. 
463/28.09.2017. 

✓ Cu suma de 10.000.000,00 lei, conform Hotărârii AGA nr. 10/13.12.2017, sumă ce a fost 
transferată de către acționarul majoritar, Primăria Municipiului Bucure ti, prin Consiliul 
General al Municipiului Bucure ti, în data de 28.12.2017, ca urmare a aprobării majorării 
de capital de către Consiliului General al Municipiului Bucure ti prin Hotărârea nr. 
660/19.12.2017. 

Conform Notelor de fundamentare care au stat la baza hotărârilor de majorare de capital social, 
sumele rezultate în urma majorărilor au fost destinate pentru asigurarea necesarului de fonduri 
pentru desfă urarea în bune condiții a activității societății, i anume pentru achiziționarea de 
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mijloace fixe i obiecte de inventar, plata utilităților, salariilor i indemnizațiilor si întreținerea 
obiectivelor administrative.  

Fondurile transferate reprezentând majorare de capital social au fost prevăzute ca sursă de 
finanțare a investițiilor, atât prin Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul 2018 al CMPGB S.A., 
aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 188/28.03.2018, prin care 
a fost prevăzută suma de 30.000,00 mii lei, cât i prin Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul 
2019 al CMPGB S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 
365/2019, prin care suma prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor a fost în valoare absolută 
de 33.334,84 mii lei, în care este inclusă suma disponibilă din aportul în numerar la capitalul social 
neutilizată în anul 2018, în valoare de 29.209,84 mii lei, la care se adaugă cheltuielile estimate pe 
anul 2019 cu amortizarea imobilizărilor corporale i necorporale în valoare de 1.572,23 mii lei i 
o cotă parte din profitul net realizat pe anul 2018, nerepartizat ca dividende cuvenite bugetului 
local i altor acționari, în valoare de 2.552,77 mii lei.  

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 414/31.07.2019, privind 
confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București 
S.A., art. 2 (1) a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății Compania Municipală 
Parcuri și Grădini S.A. cu suma de 9.000.000,00 lei. 

Urmare a diminuării capitalului social al Companiei, cu suma de 9.000.000,00 lei, conform 
H.C.G.M.B. nr. 414/31.07.2019, s-a modificat i sursa de finanțare a investițiilor, în sensul 
diminuării până la valoarea de 24.334,84 mii lei. 

Totodată prin Hotărârea AGEA nr. 9/21.05.2019 a fost aprobată utilizarea disponibilului, 
reprezentând aport în numerar la capitalul social, pentru plata drepturilor salariale, în limita 
sumelor aflate în sold de încasat, condiționat de reîntregirea sursei de finanțare a investițiilor 
ulterior încasării acestora, în scopul asigurării unui buffer de lichiditate pentru plata drepturilor 
salariale, motivat de faptul că asigurarea finanțării companiei este dependentă de încasarea 
veniturilor realizate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local 
privind activitățile de amenajare i întreținere a parcurilor i grădinilor din municipiul Bucure ti 
nr. 1085/28.09.2018, iar decalajele între încasarea veniturilor i plățile aferente angajamentelor 
specifice activității operaționale (din care preponderente sunt plata drepturilor salariale) au afectat 
soldul disponibilităților destinate activității curente. 

 

2.3. Resurse materiale 

 

2.3.1. Proiecte i Investiții 
Politica de dezvoltare a CMPGB SA a fost elaborată în concordanță directă cu politica de 

mediu europeană bazată pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă i pe 
principiul poluatorul plăte te.  
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Pornind de la aceste principii, Compania a realizat, în principal, achiziții de utilaje i 
echipamente cu care să execute o serie de activități de prevenire i corectare a poluării din parcurile 
i grădinile în care i-a fost încredințat serviciul public. Toate achizițiile Companiei au fost necesare 

pentru realizarea activităților de salubrizare i întreținere a spațiilor verzi din parcuri, la standarde 
ridicate i în condiții de eficiență economică maximă. De asemenea, prin aceste investiții, s-a 
urmărit realizarea unor lucrări de calitate care să  asigure cetățenilor un climat adecvat pentru 
desfă urarea activităților sportive i de recreere.  

În acest sens s-au achiziționat autocisterne cu ajutorul cărora  se execută atât operațiunile de 
curățire a aleilor de praf cât i activități de întreținere a spațiilor verzi i amenajărilor peisagistice. 

Au fost achiziționate măturători alei cu care se execută operațiunile de curățenie cu generare 
minimă de particule de praf în mediul înconjurător, cu respectarea  condițiilor impuse de legislația 
în vigoare i cu reducerea la maxim a disconfortului creat cetățenilor.   

Totodată, prin investițiile realizate, au fost asigurate condiții optime pentru asigurarea în 
parcurile i grădinile aflate în întreținerea CMPGB SA, a unui climat sănătos pentru toți cetățenii. 
De asemenea, prin investițiile Companiei s-a reu it diminuarea sau chiar eliminarea unor surse de 
poluare (praf, de euri menajere i vegetale) din parcurile i grădinile din raza de activitate. 

Compania depune eforturi sporite pentru a asigura organizatorilor de evenimente, din parcurile 
i grădinile pe care le are în întreținere, condițiile optime pentru respectarea standardelor privind 

colectarea selectivă a de eurilor pe principiului “poluatorul plăte te”. 

 

2.3.1.1. Obiective 
 

➢ Utilizarea eficientă a fondurilor alocate prin bugetul de investiții de Compania Municipală 
Parcuri i Grădini S.A. Bucure ti; 

➢ Verificarea existenței fondurilor necesare pentru efectuarea achizițiilor de  obiective de 
investiții; 

➢ Asigurarea documentelor necesare organizării procedurilor de achiziții publice aferente 
investițiilor pentru toate compartimentele din structura CMPGB, cu respectarea principiilor ce 
stau la bază atribuirii contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică, conform Legii nr. 
98/2016 privind achizițiile publice i a actelor normative conexe, cu modificările i completările 
ulterioare, documente transmise ulterior Serviciului Achiziții în vederea demarării procedurilor 
de achiziții i încheierii contractelor de achiziție, a actelor adiționale, conform legii; 

➢ Aplicarea corectă a legislației referitoare la întocmirea documentelor aferente angajării i 
derulării investițiilor necesare pentru desfă urarea corespunzătoare a activității Companiei 
(Legea 500/2002, privind finanțele publice, Legea 270/2013 pentru modificarea i completarea 
Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, HGR nr. 907/2016, privind etapele de elaborare i 
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conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, etc.);  

➢ Participarea în cadrul comisiilor constituite la nivelul CMPGB SA pentru recepționarea 
obiectivelor de investiții i întocmirea proceselor verbale de recepție cantitativă i calitativă; 

➢ Urmărirea încheierii contractelor de achiziții de mijloace fixe, în vederea asigurării întocmirii 
documentelor necesare pentru organizarea procedurilor de achiziții de către compartimentul de 
specialitate din cadrul CMPGB; 

➢ Monitorizarea proceselor de recepție a obiectivelor de investiții i verificarea documentelor 
aferente acestora în vederea acordării vizei "Bun de plată". 
 

2.3.1.2. Indicatori de performanță, cu prezentarea gradului de realizare al acestora  
 

Din Programul de investiții pe anul 2019, s-au achiziționat mijloace fixe în valoare de 
15.133.307,64 lei, corespunzătoare următoarelor poziții:   

1. Computere i hard : ................................................................................................ 192.528,48 lei 
2. Soft (Programe soft diverse):  ....................................................................................  3.700,90 lei 
3. Utilaje i echipamente tehnologice, total din care: 
3.1. Motocultor i dispozitive adaptabile – 11 buc.: ................................................... 416.151,08 lei 
3.2. Ma ină de măcinat rădăcini – 2 buc.: .................................................................  309.800,00 lei 
3.3. Maşina pentru tocat crengi, arbuşti i deşeuri lemnoase – 2 buc.: .....................  349.750,00 lei 
3.4. Măturătotori alei i accesorii – 5 buc.: .............................................................  3.089.620,00 lei   
3.5. Tractor tuns iarbă – 9 buc.: ...............................................................................    140.355,00 lei 
3.6. Ma ină de tuns iarba – 2 buc.: .........................................................................       62.000,00 lei 
3.7. Nacelă autopropulsată (H = 20 m) – 2 buc.: ......................................................   690.000,00 lei 
3.8. Excavator multifuncțional – 1 buc.: ....................................................................  999.900,00 lei 
4. Mijloace de transport: 
4.1. Ma ini utilitare electrice – 12 buc.: ....................................................................  899.850,00 lei  
4.2. Autoutilitare 4x4 – 4 buc.: .................................................................................  291.210,92  lei 
4.3. Autoutilitare VAN – 3 buc.: ................................................................................ 164.886,66 lei 
4.4. ATV cu dispozitive adaptabile (remorcă, lamă de zăpadă) – buc.: ....................  140.400,00 lei 
4.5. Tractor cu dispozitive adaptabile  - 8 buc.: ......................................................  2.761.000,00 lei 
4.6. Autobasculantă 3,5 tone - 5 buc.: ....................................................................  1.099.200,00 lei 
4.7. Autocisterne (auto asiu cu benă i cisternă de apă) – 10 buc.: .......................   3.495.300,00 lei 
5. Alte dotări independente: 
5.1. Dulap depozitare ignifug – 4 buc.: .....................................................................    19.600,00 lei 
5.2. Mobilier birou: .......................................................................................................   3.264,70 lei  
5.3. Videoproiector 1 buc.: ............................................................................................  4.789,90 lei 
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2.3.2. Achiziții 
 

În planificarea necesarului de resurse materiale, Compania a avut în vedere aprovizionarea 
tehnico-materială cu echipamentele i utilajele necesare prestării serviciilor contractate sau 
preconizate a fi contractate. Serviciul Achiziții Publice, la solicitarea entităților organizatorice din 
cadrul CMPGB, a inițiat în SEAP / SICAP un număr de 40 de proceduri, respectiv Proceduri 
simplificate i Licitații deschise. 

Procedurile au fost inițiate cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice i a 
Hotărârii Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice. Din cele de 40 de proceduri 11 au fost anulate în diferite faze de 
evaluare a acestora. 

Suplimentar față de procedurile sus menționate, Serviciul Achiziții Publice, la solicitarea 
entităților organizatorice din cadrul CMPGB, a inițiat în SEAP / SICAP un număr de 34 Achiziții 
directe din Catalogul electronic i un număr de 17 Achiziții directe offline. 

În anul 2019, CMPGB S.A. a achiziționat bunuri, echipamente i servicii în valoare totală de 
17.054.663,05 lei, exclusiv T.V.A., după cum sunt exemplificate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 5: Situația procedurilor de achiziție publică inițiate în SEAP/ SICAP în anul 2019 

 
    

Nr. 

crt.
Denumire achizitie

Tip 

contract

Valoare estimata 

(Lei)
Tip procedură Data atribuirii

Valoare 

contract (Lei)

Economie 

realizata (Lei)

1
Achizitionarea de carburant auto pe bază de 

bonuri valorice
Produse 315,126.05

Procedura 

simplificata
16.05.2019 308,256.00 6,870.05

2
Achizitionare mături de nuiele cu coadă 

(târnuri) , Mături de sorg cu coadă Produse 81,600.00 Licitatie deschisa 27.05.2019 58,860.00 22,740.00

3
Saci menajeri de 240 l i Pungi pentru dejecții 

animale
Produse 130,000.00 Licitatie deschisa 03.06.2019 91,680.00 38,320.00

Achizitionare de: Lot 1 Manusi menaj 3,700.00 1,800.00 1,900.00

Achizitionare de: Lot 2   Lavete tesute din 

bumbac
8,400.00 6,500.00 1,900.00

5

Trimmere, Cap cositor pentru Trimmer 

(motocoasă) i nur pentru trimmer - fir de 
gută

Produse 205,600.00 Licitatie deschisa 12.06.2019 136,251.80 69,348.20

6 Servicii de defri are arbori Servicii 639,000.00 Licitatie deschisa 25.06.2019 492,850.00 146,150.00

7
Achiziția a 11 motocultoare cu dispozitive 

adaptabile
Produse 605,000.00 Licitatie deschisa 17.07.2019 416,151.80 188,848.20

8 Achiziționare de echipamente IT Produse 396,100.00
Procedura 

simplificata

02.07.2019 Lot1; 

04.07.2019 Lot 2; 

12.07.2019 Lot 3; 

17.07.2019 Lot 4

280,050.48 116,049.52

9 Achiziție de ma ini utilitare electrice Produse 900,000.00 Licitatie deschisa 05.07.2019 899,850.00 150.00

10 Achizitie Nacela autopropulsata Produse 900,000.00 Licitatie deschisa 26.11.2019 690,000.00 210,000.00

11 Achiziția de Măturători alei Produse 3,100,000.00 Licitatie deschisa 05.07.2019 3,089,620.00 10,380.00

12
Achizitionarea de: “Lot 1 - Ma ini pentru tocat 

crengi, arbu ti i de euri lemnoase” 350,000.00 13.08.2019 349,750.00 250.00

13
Achizitionarea de: “Lot 2 - Ma ini de măcinat 

rădăcini” 310,000.00 31.07.2019 309,800.00 200.00

14 Achizitionare Autobasculantă de 3,5 tone Produse 1,200,000.00 Licitatie deschisa 09.12.2019 1,099,200.00 100,800.00

15 Achizitionare Autocisternă Produse 3,500,000.00 Licitatie deschisa 23.08.2019 3,495,300.00 4,700.00

16
Achizitionare ATV, remorcă tractabilă i lamă 

de zăpadă Produse 168,500.00 Licitatie deschisa 27.08.2019 140,400.00
28,100.00

17 Achizitionare Excavator multifuncțional Produse 1,000,000.00 Licitatie deschisa 22.08.2019 999,900.00 100.00

18 Achizitionare Tonere i cartu e Produse 19,560.00
Procedura 

simplificata
12.06.2019 12,582.00

6,978.00

19
Achizitionare Tractor cu Dispozitive 

adaptabile
Produse 3,256,200.00 Licitatie deschisa 02.12.2019 2,761,000.00

495,200.00

Servicii de colectare, transport i 
depozitare/eliminarea de euri municipale i 
de euri de origine animală din parcurile din 

Sectorul 2 - Parcul Circul de Stat. LOT 1

Servicii de colectare, transport i 
depozitare/eliminarea de euri municipale i 
de euri de origine animală din parcurile din 

Sectorul 5 - Parc Izvor, sera Ghencea. LOT 2

21

Servicii de colectare, transport i 
depozitare/eliminarea de euri municipale i 
de euri de origine animală din parcurile din 

Sectorul 1

Servicii 260,230.00
Procedura 

simplificata
24.07.2019 259,560.00 670.00

22

Servicii de colectare, transport i 
depozitare/eliminarea de euri municipale i 
de euri de origine animală din parcurile din 

Sectorul 4

Servicii 153,325.00
Procedura 

simplificata
24.07.2019 152,825.00 500.00

23

Achizitionarea de îmbrăcăminte de uz 
profesional, îmbrăcăminte specială de lucru i 

accesorii

Produse 89,344.00
Procedura 

simplificata

Contract in curs 

de semnare
72,171.20 17,172.80

24

Servicii de asigurare obligatorie de răspundre 
civilă RCA pentru autovehiculele din dotarea 

Companiei Municipale Parcuri i Grădini 
Bucure ti S.A.

Servicii 5,252.00
Procedura 

simplificata
17.09.2019 3,924.00 1,328.00

25
Achizitionare de Uleiuri lubrefiante i agenți 

lubrefianți Produse 19,800.00
Procedura 

simplificata
05.11.2019 5,100.00 14,700.00

26 Achizitionarea de Imprimante A4 Produse 28,500.00
Procedura 

simplificata
04.09.2019 24,450.00 4,050.00

Achizitionarea de: Lot 1 – Tractor de tuns 
iarba

315,000.00 31.12.2019 140,355.00 174,645.00

Achizitionarea de: Lot 2 – Ma ină de tuns 
iarba

70,000.00 31.12.2019 62,000.00 8,000.00

Achizitionarea de: Lot 1 – Autoutilitare 4x4 – 4 
buc

300,000.00 23.12.2019 294,643.70 5,356.30

Achizitionarea de: Lot 2 – Autoutilitare VAN – 
3 buc.

165,000.00 23.12.2019 164,886.66 113.34

29 Tonere i cartu e Produse 30,426.00
Procedura 

simplificata
19.12.2019 28,925.41 1,500.59

18,732,633.05 17,054,663.05 1,677,970.00

Lot 1: RCA 49,145.00

Lot 2: CASCO 166,919.00

950.00

4 Produse 03.06.2019

Licitatie deschisaProduse

Procedura 

simplificata

24.07.2019 206,020.0020 Servicii 206,970.00
Procedura 

simplificata

28 Produse Licitatie deschisa

30 Servicii
Procedura 

simplificata

Produse Licitatie deschisa

TOTAL

In curs de 

evaluare

27
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Măturători stradale cu accesorii deszăpezit 
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Mașini de tuns iarba 

   

Motofierăstrău  
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       Suflantă                            Tractoraș tuns iarba 

 

                                                                          Trimmere 
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Motocultoare 
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                     Utilitare electrice 

 

Autocisternă cu benă dispozitiv de udat 

 

3. ANALIZA ACTIVIT II 
 

3.1. Descriere servicii  
 

Activitățile Companiei s-au desfă urat având în vedere cele două categorii principale de 
servicii prestate: salubritate i întreținere/amenajare peisagistică a parcurilor i grădinilor din 
Municipiul Bucure ti a căror gestiune a fost delegată conform Contractului de delegare.   

Suprafețele parcurilor aflate în administrarea Primăriei Generale a Municipiului Bucure ti pe 
raza cărora se desfă oară lucrările efectuate de către Compania Municipală Parcuri i Grădini 
Bucure ti S.A. conform Contractului de delegare sunt menționate în tabelul de mai jos:  
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Denumire Parc 
Suprafa  total  - mp 

Suprafa  total  alei - mp 
f r  lac 

Parc Regele Mihai I 890.575,2 156.425 

Parc Ci migiu 135.709 29.500 

Parc Bordei 39.167 6.491 

Parc Circul de Stat 134.172 33.148 

Parc Tineretului 669.863,8 121.450 

Parc Floreasca 633.99,79 8.649 

Parc Carol 272.626,76 45.600 

Parc Izvor 158.674 12.489 

Total mp 2.300.787,76 413.752 

Suprafețe Parcuri și Grădini unde CMPGB S.A. își desfășoară activitatea 

În cadrul secțiilor pentru Salubrizare i Între inere Parcuri s-au întocmit toate 
documentațiile necesare derulării achiziționării materialelor i utilajelor necesare desfă urării 
activităților în toate parcurile i grădinile din municipiul Bucure ti aflate în administrarea ALPAB, 
în urma încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a 
domeniului public i privat privind activitățile de amenajare i întreținere a parcurilor i grădinilor 
din capitală cu Municipiul Bucure ti, prin Consiliul General al Municipiului Bucure ti la data de 
28.09.2018. 

De asemenea, au fost coordonate eficient toate activitățile de întreținere i salubrizare 
parcuri desfă urate în parcurile din Municipiul Bucure ti, conform comenzilor de prestări servicii 
printr-o repartizare echilibrată a utilajelor i printr-o bună colaborare i comunicare cu efii de 
parc, responsabili cu efectuarea de către lucrători a tuturor operațiunilor specifice. 

În baza contractelor încheiate, CMPGB S.A. a prestat servicii de salubritate în parcurile i 
grădinile din Bucure ti, cum ar fi:  

➢ măturat alei manual i mecanizat,  
➢ degajare teren de corpuri străine,  
➢ încărcare mecanizată a resturilor vegetale i a altor tipuri de de euri municipale,  
➢ golire co uri de gunoi,  
➢ întreținere zilnică țarcuri pentru câini,  
➢ igienizare, alimentare suporturi pungi fecale, inclusiv saci,  
➢ spălarea platformelor i aleilor aferente locurilor de joacă,  
➢ spălat co uri de gunoi, piese de mobilier urban (bănci, mese etc.),  
➢ curățat locuri de joacă, 
➢ colectat i transportat de euri municipale la rampa parcului, i la stația de tratare/sortare 

sau la depozitul ecologic,  
➢ transportat de euri reziduale, pământ steril, betoane i alte materiale,  
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➢ colectare, transport i eliminare cadavre animale,  
➢ înlăturat zăpadă de pe mobilier urban de mici dimensiuni, de pe arbori, conifere, tufe, etc.  
➢ împră tiat material antiderapant,  
➢ curățat mecanic zăpadă cu utilaje speciale  

În ceea ce prive te prestarea serviciilor de între inere spa ii verzi, Compania a efectuat lucrări 
de tipul:  

➢ tăieri de corecții arbori, puieți de arbori,  
➢ degajare teren de frunze i crengi i strângerea acestora în grămezi,  
➢ cosire mecanică a gazonului, vegetație ierboasă/uscată,  
➢ plivit, pră it i mu uroit trandafiri,  
➢ plivirea buruienilor din rabate flori, eliminarea florilor/inflorescente uscate, 
➢ tunderea gardurilor vii, bordurilor, chenarelor,  
➢ curățat teren de lăstari, litioni i drajoni, 
➢ încărcat, transport i depozitat masă/resturi vegetale,  
➢ săpături de pământ, teren u or,  
➢ mobilizare teren – manual i nivelare,  
➢ tăieri de corecție trandafiri,  
➢ scoaterea manuală a plantelor florale din teren,  
➢ plantări de plante florale până în 15 cm, i a plantelor perene cu balot în teren,  
➢ plantat flori în jardiniere i vase decorative, flori sezon,  
➢ udarea suprafețelor  

Specializarea strictă pe operațiuni a serviciilor companiei, de întreținere spații verzi din parcuri 
i grădini i salubrizare ne permite să lucrăm eficient i să fim competitivi, astfel că pe parcursul 

anului 2019 au fost măturate aproximativ 3 mii  ha în parcurile în care compania î i desfă oară 
activitatea. 

Lucrătorii CMPGB au curățat de-a lungul anului 2019 o suprafață însumată de 38 ha, aferentă 
zonelor amenajate în parcuri pentru locurile de joacă, echipamentelor i jucăriilor existente în 
acestea.  

Platformele i aleile aferente locurilor de joacă  au fost spălate i suprafața totală pe care 
echipele noastre a reu it pe parcursul anului 2019 să o curețe a fost peste 100 ha. 

Totalul de eurilor menajere i asimilabile colectate din parcuri i transportate la stațiile de 
tratare sau depozitele ecologice este de  4.582,65 mc. 

Peste 200 ha de teren din toate parcurile au fost curățate de frunze i crengi i strânse în 
grămezi. 

Numărul total al plantelor florale i perene cu balot plantate în teren i în jardiniere i vase 
decorative, pe tot parcursul anului 2019, a ajuns la aproape un milion de buc i.   
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Lucrări deszăpezire Trimestrul I 2019 

 

 

Lucrări salubrizare Trimestrul I 2019 

 

OPERATIUNI U/M Baneasa Bordei Carol I

Circul de 

Stat Cismigiu Floreasca

Regele 

Mihai N

Regele 

Mihai V Izvor Miorita Tineretului Tarif Cantit tot Val tot

Cantitate 

comandata

Valoare totala 

comanda

1

Indepartat zapada de pe mobilier urban de mici 
dimensiuni (banci, scaune, etc)

buc
0.00 64.00 265.00 249.00 619.00 119.00 312.00 704.00 100.00 128.00 481.00 14.00 3,041.00 21,287.00 3,041.00 21,287.00

2 Maturarea/indepartarea zapezii cu unelte specifice
mp

1,265.00 2,649.00 19,560.00 10,314.00 16,950.00 3,864.00 11,232.00 18,214.00 13,737.00 16,081.00 30,145.00 2.00 144,011.00 144,011.00 144,014.20 144,014.20

3 Imprastiat material antiderapant mp 252.00 1,427.00 10,192.00 7,292.00 14,065.00 1,872.00 9,311.00 18,069.00 5,874.00 17,156.00 26,718.00 0.80 112,228.00 44,891.20 112,265.59 44,906.24

4 Curatat mecanic zapada cu utilaj h 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 400.00 30.00 6,000.00 33.00 6,600.00

5

Inlaturarea zapezii de pe arbori, conifere, tufe,etc.
buc

10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 12.00 210.00 1,260.00 210.00 1,260.00

259,310.00 217,449.20 259,563.79 218,067.44

Lucrari deszapezire trimestrul 1

U.M. Baneasa Bordei Carol Circul de Stat Cismigiu Floreasca Regele Mihai N Regele Mihai V Izvor Miorita Tineretului

executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat

1 Maturat manual mp
13685.00 78242.00 585440.00 359739.00 350300.00 104099.00 461211.00 921336.00 145891.00 350424.00 1159910.00 0.1352 4,530,277.00 612,493.4504

2 Maturat mecanizat mp
690.00 16877.00 118560.00 86185.00 0.00 22487.00 110053.00 213549.00 32471.00 80056.00 255100.00 0.1200 936,028.00 112,323.3600

3 Degajare teren de corpuri straine mp
1024.00 1958.00 13631.00 6509.00 58571.00 6340.00 17791.00 112952.00 11418.00 6736.00 33488.00 2.1408 270,418.00 578,910.8544

4 Golirea cosurilor de gunoi buc
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0000 0.00 0.0000

5 Intretinere zilnica tarcuri caini, 

igienizare, alimentare suporturi 

pungi fecale, inclusiv saci 

mp

1166.00 4640.00 9555.00 12150.00 10816.00 5810.00 11142.00 18767.00 6860.00 6468.00 11501.00 0.3540 98,875.00 35,001.7500

6 Spalarea platformelor si aleilor 

aferente locurilor de joaca

mp

0.00 2400.00 22464.00 23352.00 8592.00 5535.00 1630.00 53760.00 34049.00 12960.00 8334.00 1.0000 173,076.00 173,076.0000

7 Spalat cosuri de gunoi buc
0.00 2149.00 14560.00 13315.00 44950.00 2865.00 1000.00 38106.00 6249.00 5081.00 1300.00 5.0000 129,575.00 647,875.0000

8 Spalarea pieselor de mobilier 

urban (banci, mese)

buc

0.00 190.00 690.00 1000.00 208.00 240.00 200.00 2500.00 140.00 0.00 0.00 5.0000 5,168.00 25,840.0000

9
Curățat locuri de joaca

mp
111.00 192.00 795.00 747.00 3095.00 478.00 1560.00 3520.00 400.00 384.00 105.00 2.2000 11,387.00 25,051.4000

10 Colectat si transportat deseuri 

municipale la rampa parcului

mc

0.00 14450.00 17292.00 62535.00 41778.00 31900.00 55592.00 68348.00 26136.00 21758.00 37879.00 18.0000 377,668.00 6,798,024.0000

11 Colectat si transport si eliminat 

deseuri menajere si asimilabile, la 

statia de tratare/sortare sau la 

depozitul ecologic

mc

11.10 28.50 126.00 176.00 93.50 39.40 67.55 151.50 72.00 119.00 86.00 70.0000 970.55 67,938.5000

12 Colectare, transport si eliminare 

cadavre animale

kg

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.4400 0.00 0.0000

X X X X X X X X x x x x x 9,076,534.3148T  O  T  A  L        L  E  I  :

Lucrari Salubrizare timestrul 1

Nr. crt. O  P  E  R  A  Ț  I  U  N  I Tarif Cantit tot Val tot
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Lucrări salubrizare Trimestrul II 2019 

 

 

 

Lucrări salubrizare Trimestrul III 2019 

 

U.M. Baneasa Bordei Carol Circul de Stat Cismigiu Floreasca HN HV Izvor Miorita Tineretului Sera Ghencea

executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat

1 Maturat manual mp 27445.00 142802.00 1003200.00 729256.00 826000.00 190276.00 931216.00 1806966.00 274758.00 677820.00 2257150.00 0.00 0.1352 8,866,889.00 1,198,803.3928
2 Maturat mecanizat mp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1200 0.00 0.0000
3 Degajare teren de corpuri straine mp 1741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1408 1,741.00 3,727.1328
4 Golirea cosurilor de gunoi buc 565.00 2485.00 8375.00 5500.00 6562.00 3256.00 7920.00 10654.00 3060.00 3432.00 5170.00 0.00 4.0000 56,979.00 227,916.0000
5 Intretinere zilnica tarcuri caini, igienizare, alimentare 

suporturi pungi fecale, inclusiv saci 
mp

0.00 2000.00 19200.00 19460.00 7160.00 4850.00 1630.00 44800.00 29590.00 10800.00 5165.00 0.00 0.3540 144,655.00 51,207.8700
6

Spalarea platformelor si aleilor aferente locurilor de joaca
mp

0.00 0.00 0.00 0.00 17700.00 0.00 25398.00 49227.00 12489.00 18486.00 0.00 0.00 1.0000 123,300.00 123,300.0000
7 Spalat cosuri de gunoi buc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0000 0.00 0.0000
8 Spalarea pieselor de mobilier urban (banci, mese) buc 111.00 64.00 0.00 0.00 7428.00 0.00 1682.00 704.00 0.00 384.00 315.00 0.00 5.0000 10,688.00 53,440.0000
9 Curățat locuri de joaca mp 0.00 7450.00 7860.00 28425.00 34182.00 14700.00 30885.00 31066.00 11880.00 17802.00 18969.00 0.00 2.2000 203,219.00 447,081.8000

10 Colectat si transportat deseuri municipale la rampa 
parcului

mc
32.20 34.90 155.50 166.00 291.50 55.30 136.00 240.00 129.00 170.00 203.90 0.00 18.0000 1,614.30 29,057.4000

11 Colectat si transport si eliminat deseuri menajere si 
asimilabile, la statia de tratare/sortare sau la depozitul 
ecologic

mc

28.00 28.00 144.00 168.00 264.00 45.00 144.00 336.00 120.00 168.00 240.00 36.00 70.0000 1,685.00 117,950.0000
12 Colectare, transport si eliminare cadavre animale kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.4400 0.00 0.0000

X X X X X X X X x x x x x 2,252,483.5956T  O  T  A  L        L  E  I  :

Lucrari Salubrizare timestrul 2

Nr. crt. O  P  E  R  A    I  U  N  I Tarif Cantit tot Val tot

U.M. Baneasa Bordei Carol Circul de Stat Cismigiu Floreasca Regele Mihai N Regele Mihai V Izvor Miorita Tineretului Sera Ghencea

executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat

1
Maturat manual

mp
10680.00 59214.00 463843.00 340742.00 673301.00 83688.00 393448.00 923227.00 128892.00 316218.00 996864.00 0.00 0.1352 4,390,117.00 593,543.8184

2
Maturat mecanizat

mp
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1200 0.00 0.0000

3
Degajare teren de corpuri straine

mp
1740.00 5200.00 38318.00 17984.00 17684.00 9102.00 49574.00 46832.00 22538.00 16510.00 91740.00 0.00 2.1408 317,222.00 679,108.8576

4
Golirea cosurilor de gunoi

buc
612.00 1827.00 13110.00 6450.00 13887.00 2649.00 5034.00 8514.00 2570.00 2694.00 4082.00 0.00 4.0000 61,429.00 245,716.0000

5 Intretinere zilnica tarcuri caini, igienizare, alimentare suporturi pungi 
fecale, inclusiv saci 

mp
0.00 999.00 9328.00 9576.00 3580.00 2170.00 815.00 22400.00 15370.00 5400.00 3385.00 0.00 0.3540 73,023.00 25,850.1420

6
Spalarea platformelor si aleilor aferente locurilor de joaca

mp
0.00 10386.00 72960.00 0.00 133100.00 0.00 56190.00 78547.00 24978.00 55520.00 0.00 0.00 1.0000 431,681.00 431,681.0000

7
Spalat cosuri de gunoi

buc
0.00 192.00 690.00 500.00 416.00 240.00 264.00 766.00 280.00 480.00 0.00 0.00 5.0000 3,828.00 19,140.0000

8
Spalarea pieselor de mobilier urban (banci, mese)

buc
95.00 0.00 424.00 0.00 6090.00 0.00 1872.00 1408.00 0.00 356.00 0.00 0.00 5.0000 10,245.00 51,225.0000

9
Curățat locuri de joaca

mp
0.00 3828.00 5030.00 13892.00 18990.00 7938.00 16678.00 16884.00 6216.00 8308.00 9954.00 0.00 2.2000 107,718.00 236,979.6000

10

Colectat si transportat deseuri municipale la rampa parcului

mc

7.40 25.20 123.50 141.50 241.00 39.50 195.00 230.00 139.00 128.00 198.00 0.00 18.0000 1,468.10 26,425.8000

11

Colectat si transport si eliminat deseuri menajere si asimilabile, la statia 
de tratare/sortare sau la depozitul ecologic

mc

0.00 20.00 89.00 118.50 171.00 24.00 154.00 104.00 96.00 106.00 130.00 0.00 70.0000 1,012.50 70,875.0000

12
Colectare, transport si eliminare cadavre animale

kg
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.4400 0.00 0.0000

X X X X X X X X x x x x x 2,380,545.2180T  O  T  A  L        L  E  I  :

Lucrari Salubrizare timestrul 3

Nr. crt.
O  P  E  R  A    I  U  N  I Tarif Cantit tot Val tot
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Lucrări salubrizare Trimestrul IV 2019 

 

 

 

U.M. Baneasa Bordei Carol Circul de Stat Cismigiu Floreasca Regele Mihai N Regele Mihai V Izvor Miorita Tineretului Sera Ghencea

executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat executat

1
Maturat manual

mp
6900.00 42192.00 253858.00 182314.00 826000.00 54489.00 253968.00 518520.00 74934.00 184860.00 667975.00 0.00 0.1352 3,066,010.00 414,524.5520

2
Maturat mecanizat

mp
0.00 0.00 714800.00 386388.00 413000.00 0.00 558796.00 1067104.00 174846.00 431340.00 1650855.00 0.00 0.1200 5,397,129.00 647,655.4800

3
Degajare teren de corpuri straine

mp
1940.00 5895.00 34815.00 19097.00 63570.00 10644.00 44304.00 48292.00 22078.00 18550.00 79484.00 0.00 2.1408 348,669.00 746,430.5952

4
Golirea cosurilor de gunoi

buc
720.00 1651.00 17940.00 7500.00 18928.00 3163.00 6189.00 9324.00 2520.00 2721.00 4844.00 0.00 4.0000 75,500.00 302,000.0000

5 Intretinere zilnica tarcuri caini, igienizare, alimentare suporturi 
pungi fecale, inclusiv saci 

mp
0.00 597.00 5760.00 5838.00 2148.00 1455.00 489.00 13440.00 8877.00 3240.00 2085.00 0.00 0.3540 43,929.00 15,550.8660

6
Spalarea platformelor si aleilor aferente locurilor de joaca

mp
0.00 1817.00 10031.00 0.00 216825.00 8650.00 12699.00 24642.00 3747.00 9243.00 0.00 0.00 1.0000 287,654.00 287,654.0000

7
Spalat cosuri de gunoi

buc
0.00 96.00 345.00 250.00 208.00 120.00 132.00 383.00 140.00 250.00 0.00 0.00 5.0000 1,924.00 9,620.0000

8
Spalarea pieselor de mobilier urban (banci, mese)

buc
111.00 0.00 318.00 0.00 10689.00 0.00 312.00 704.00 100.00 0.00 0.00 0.00 5.0000 12,234.00 61,170.0000

9
Curățat locuri de joaca

mp
0.00 2388.00 2287.00 8250.00 11634.00 6300.00 9851.00 10683.00 3802.00 2583.00 6546.00 0.00 2.2000 64,324.00 141,512.8000

10
Colectat si transportat deseuri municipale la rampa parcului

mc
0.00 17.00 83.00 116.00 150.00 24.60 119.00 115.00 102.00 117.00 123.00 0.00 18.0000 966.60 17,398.8000

11
Colectat si transport si eliminat deseuri menajere si asimilabile, la 
statia de tratare/sortare sau la depozitul ecologic

mc

0.00 17.00 83.00 116.00 133.00 24.60 119.00 115.00 102.00 97.00 108.00 22.00 70.0000 914.60 64,022.0000
12

Colectare, transport si eliminare cadavre animale
kg

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.4400 0.00 0.0000
X X X X X X X X x x x x x 2,707,539.0932T  O  T  A  L        L  E  I  :

Lucrari Salubrizare timestrul 4

Nr. crt.
O  P  E  R  A    I  U  N  I Tarif Cantit tot Val tot
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Spălare alei 
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Spălare alei, bănci  

 

 

Spălare  locuri de joacă 
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Spălare  locuri de joacă 
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Activități de plantare 
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Cantitate

EXECUTAT

1 Taieri de corectii arbori cu H > 7m, manual buc 1,150.00 471.69 1150.0000 542443.5000
2 Taieri de corectii arbori cu H < 7m buc 1,421.00 73.34 1421.0000 104216.1400
3 Taieri de corectie la puieti de arbori buc 1,640.00 7.57 1640.0000 12414.8000
4 Taieri de corectie arbusti si semiarbusti buc 810.00 30.00 810.0000 24300.0000
5 Taiere succesiva arbori Dn 11-30 cm buc 67.00 370.63 67.0000 24832.2100
6 Taiere succesiva arbori Dn 31-60 cm buc 111.00 603.19 111.0000 66954.0900
7 Taiere succesiva arbori Dn 61-100 cm buc 10.00 921.13 10.0000 9211.3000
8 Taiere succesiva arbori Dn > 100 cm buc 2.00 1,455.89 2.0000 2911.7800
9 Extras cioate arbori pana la Dn 10-20 cm buc 8.00 127.18 8.0000 1017.4400

10 Extras cioate arbori pana la Dn 30-50 cm buc 18.00 227.10 18.0000 4087.8000
11 Extras cioate arbori pana la Dn 50-70 cm buc 50.00 484.49 50.0000 24224.5000
12 Extras cioate arbori pana la Dn > 70 cm buc 7.00 811.52 7.0000 5680.6400
13 Degajare teren de frunze, crengi , strangerea in gramezi mp 1,151,790.40 1.19 1151790.4000 1374316.3053
14 Scoatere cioate arbori, mecanizat buc 0.00 400.00 0.0000 0.0000
15 Greblat agrotehnic mp 0.00 0.70 0.0000 0.0000
16 Cosire mecanizata a gazonului, vegetatiei ierboase/uscate mp 0.00 1.00 0.0000 0.0000
17 Mobilizat sol, plivit, prasit trandafiri buc 28,854.00 1.00 28854.0000 28854.0000

18 Defrisat manual vegetatie supracrescuta, exceptand arbori si arbusti mp 0.00 8.00 0.0000 0.0000

19 Musurit trandafiri buc 0.00 1.20 0.0000 0.0000
20 Dezmusuroit trandafiri  buc 44,720.00 1.20 44720.0000 53664.0000
21 Sapat alveole flori mp 610.00 10.00 610.0000 6100.0000
22 Plivirea buruienilor din rabatele de flori mp 9,299.00 5.00 9299.0000 46495.0000
23 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare mp 1,100.00 5.00 1100.0000 5500.0000
24 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante mp 0.00 10.00 0.0000 0.0000
25 Plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri mp 0.00 4.00 0.0000 0.0000
26 Plivirea buruienilor in peluza mp 0.00 5.00 0.0000 0.0000
27 Curatat teren de lastari, litioni drajoni mp 25,800.00 1.01 25800.0000 25936.7400
28 Eliminarea lastarilor emisi din tulpina si radacini (drajoni) buc 6,800.00 5.92 6800.0000 40256.0000
29 Incarcat masa vegetala t 780.90 42.00 780.9000 32797.8000
30 Trasportat masa vegetala t 768.40 80.00 768.4000 61472.0000
31 Depozitat resturi vegetale t 284.00 207.90 284.0000 59043.6000
32 Sapatura de pamant, teren usor, grosime intre 10-30 cm mp 700.00 6.36 700.0000 4452.0000
33 Mobilizat teren - manual si nivelare mp 2,609.00 6.78 2609.0000 17689.0200
34 Eliminarea florilor/inflorescente uscate mp 0.00 0.75 0.0000 0.0000
35 Taieri de corectie la trandafiri buc 44,720.00 3.00 44720.0000 134160.0000
36 Scoaterea manuala a plantelor florale din teren buc 0.00 0.22 0.0000 0.0000
37 Plantari de plante florale h pana la 15 cm buc 175,680.00 0.73 175680.0000 128246.4000
38 Plantarea florilor si plantelor perene cu balot in teren buc 0.00 6.00 0.0000 0.0000
39 Montat tutori buc 0.00 2.00 0.0000 0.0000
40 Plantat flori in jardiniere si vase decorative buc 0.00 3.00 0.0000 0.0000
41 Plantat flori sezon (40-70 buc/mp) mp 0.00 330.00 0.0000 0.0000
42 Plivirea buruienilor in jardiniere mp 54.00 0.47 54.0000 25.3800
43 Sapalugitul normal sol jardiniere mp 54.00 3.00 54.0000 162.0000
44 Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidrant mp 20,386.00 0.22 20386.0000 4484.9200
45 Utilaj tocat material lemnos (1 sapt 40 ore) sapt 0.00 4,500.00 0.0000 0.0000
46 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna mp 48,596.00 0.60 48596.0000 29157.6000
47 Udarea jardinierelor buc 0.00 1.00 0.0000 0.0000
48 Curatat santuri si rigole de potmol, pamant si aluviuni mp 0.00 8.00 0.0000 0.0000
49 Sapat gropi mc 0.00 100.00 0.0000 0.0000
50 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante, etc. mp 0.00 10.00 0.0000 0.0000

TOTAL x 2,875,106.9653

Lucrări întreținere TRIMESTRUL 1

Nr. 

crt.
O  P  E  R  A    I  U  N  I U.M. Tarif Cantit tot Val tot
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Cantitate

EXECUTAT

1 Taieri de corectii arbori cu H > 7m, manual buc 101.00 471.69 101.0000 47640.6900
2 Taieri de corectii arbori cu H < 7m buc 66.00 73.34 66.0000 4840.4400
3 Taieri de corectie la puieti de arbori buc 0.00 7.57 0.0000 0.0000
4 Taieri de corectie arbusti si semiarbusti buc 0.00 30.00 0.0000 0.0000
5 Taiere succesiva arbori Dn 11-30 cm buc 7.00 370.63 7.0000 2594.4100
6 Taiere succesiva arbori Dn 31-60 cm buc 0.00 603.19 0.0000 0.0000
7 Taiere succesiva arbori Dn 61-100 cm buc 4.00 921.13 4.0000 3684.5200
8 Taiere succesiva arbori Dn > 100 cm buc 0.00 1,455.89 0.0000 0.0000
9 Extras cioate arbori pana la Dn 10-20 cm buc 0.00 127.18 0.0000 0.0000

10 Extras cioate arbori pana la Dn 30-50 cm buc 0.00 227.10 0.0000 0.0000
11 Extras cioate arbori pana la Dn 50-70 cm buc 0.00 484.49 0.0000 0.0000
12 Extras cioate arbori pana la Dn > 70 cm buc 0.00 811.52 0.0000 0.0000
13 Degajare teren de frunze, crengi , strangerea in gramezi mp 506,199.00 1.19 506199.0000 603996.6468
14 Scoatere cioate arbori, mecanizat buc 0.00 400.00 0.0000 0.0000
15 Greblat agrotehnic mp 0.00 0.70 0.0000 0.0000
16 Cosire mecanizata a gazonului, vegetatiei ierboase/uscate mp 1,145,546.00 1.00 1145546.0000 1145546.0000
17 Mobilizat sol, plivit, prasit trandafiri buc 71,846.00 1.00 71846.0000 71846.0000
18 Defrisat manual vegetatie supracrescuta, exceptand arbori si arbustii mp 0.00 8.00 0.0000 0.0000
19 Musurit trandafiri buc 0.00 1.20 0.0000 0.0000
20 Dezmusuroit trandafiri  buc 0.00 1.20 0.0000 0.0000
21 Sapat alveole flori mp 16,023.00 10.00 16023.0000 160230.0000
22 Plivirea buruienilor din rabatele de flori mp 51,979.00 5.00 51979.0000 259895.0000
23 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare mp 13,147.00 5.00 13147.0000 65735.0000
24 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante mp 0.00 10.00 0.0000 0.0000
25 Plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri mp 0.00 4.00 0.0000 0.0000
26 Plivirea buruienilor in peluza mp 0.00 5.00 0.0000 0.0000
27 Curatat teren de lastari, litioni drajoni mp 3,000.00 1.01 3000.0000 3015.9000
28 Eliminarea lastarilor emisi din tulpina si radacini (drajoni) buc 10,800.00 5.92 10800.0000 63936.0000
29 Incarcat masa vegetala t 594.00 42.00 594.0000 24948.0000
30 Trasportat masa vegetala t 500.50 80.00 500.5000 40040.0000
31 Depozitat resturi vegetale t 574.00 207.90 574.0000 119334.6000
32 Sapatura de pamant, teren usor, grosime intre 10-30 cm mp 20,062.00 6.36 20062.0000 127594.3200
33 Mobilizat teren - manual si nivelare mp 19,378.00 6.78 19378.0000 131382.8400
34 Eliminarea florilor/inflorescente uscate mp 20,688.00 0.75 20688.0000 15516.0000
35 Taieri de corectie la trandafiri buc 350.00 3.00 350.0000 1050.0000
36 Scoaterea manuala a plantelor florale din teren buc 450,694.00 0.22 450694.0000 99152.6800
37 Plantari de plante florale h pana la 15 cm buc 323,724.00 0.73 323724.0000 236318.5200
38 Plantarea florilor si plantelor perene cu balot in teren buc 7,512.00 6.00 7512.0000 45072.0000
39 Montat tutori buc 0.00 2.00 0.0000 0.0000
40 Plantat flori in jardiniere si vase decorative buc 18,275.00 3.00 18275.0000 54825.0000
41 Plantat flori sezon (40-70 buc/mp) mp 296.00 330.00 296.0000 97680.0000
42 Plivirea buruienilor in jardiniere mp 303.00 0.47 303.0000 142.4100
43 Sapalugitul normal sol jardiniere mp 76,733.00 3.00 76733.0000 230199.0000
44 Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidrant mp 160,491.00 0.22 160491.0000 35308.0200
45 Utilaj tocat material lemnos (1 sapt 40 ore) sapt 0.00 4,500.00 0.0000 0.0000
46 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna mp 227,714.00 0.60 227714.0000 136628.4000
47 Udarea jardinierelor buc 10.00 1.00 10.0000 10.0000
48 Curatat santuri si rigole de potmol, pamant si aluviuni mp 0.00 8.00 0.0000 0.0000
49 Sapat gropi mc 0.00 100.00 0.0000 0.0000
50 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante, etc. mp 0.00 10.00 0.0000 0.0000

TOTAL x 3,828,162.3968

Lucrări întreținere TRIMESTRUL 2

Nr. 

crt.
O  P  E  R  A    I  U  N  I U.M. Tarif Cantit tot Val tot
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Cantitate

EXECUTAT

1 Taieri de corectii arbori cu H > 7m, manual buc 8.00 471.69 8.0000 3773.5200
2 Taieri de corectii arbori cu H < 7m buc 36.00 73.34 36.0000 2640.2400
3 Taieri de corectie la puieti de arbori buc 0.00 7.57 0.0000 0.0000
4 Taieri de corectie arbusti si semiarbusti buc 0.00 30.00 0.0000 0.0000
5 Taiere succesiva arbori Dn 11-30 cm buc 8.00 370.63 8.0000 2965.0400
6 Taiere succesiva arbori Dn 31-60 cm buc 12.00 603.19 12.0000 7238.2800
7 Taiere succesiva arbori Dn 61-100 cm buc 1.00 921.13 1.0000 921.1300
8 Taiere succesiva arbori Dn > 100 cm buc 0.00 1,455.89 0.0000 0.0000
9 Extras cioate arbori pana la Dn 10-20 cm buc 0.00 127.18 0.0000 0.0000

10 Extras cioate arbori pana la Dn 30-50 cm buc 0.00 227.10 0.0000 0.0000
11 Extras cioate arbori pana la Dn 50-70 cm buc 0.00 484.49 0.0000 0.0000
12 Extras cioate arbori pana la Dn > 70 cm buc 0.00 811.52 0.0000 0.0000
13 Degajare teren de frunze, crengi , strangerea in gramezi mp 104,093.00 1.19 104093.0000 124203.7676
14 Scoatere cioate arbori, mecanizat buc 0.00 400.00 0.0000 0.0000
15 Greblat agrotehnic mp 0.00 0.70 0.0000 0.0000
16 Cosire mecanizata a gazonului, vegetatiei ierboase/uscate mp 1,819,416.00 1.00 1819416.0000 1819416.0000
17 Mobilizat sol, plivit, prasit trandafiri buc 41,499.00 1.00 41499.0000 41499.0000
18 Defrisat manual vegetatie supracrescuta, exceptand arbori si arbustii mp 13,025.00 8.00 13025.0000 104200.0000
19 Musurit trandafiri buc 0.00 1.20 0.0000 0.0000
20 Dezmusuroit trandafiri  buc 0.00 1.20 0.0000 0.0000
21 Sapat alveole flori mp 7,250.00 10.00 7250.0000 72500.0000
22 Plivirea buruienilor din rabatele de flori mp 31,509.00 5.00 31509.0000 157545.0000
23 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare mp 19,550.00 5.00 19550.0000 97750.0000
24 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante mp 0.00 10.00 0.0000 0.0000
25 Plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri mp 5,420.00 4.00 5420.0000 21680.0000
26 Plivirea buruienilor in peluza mp 0.00 5.00 0.0000 0.0000
27 Curatat teren de lastari, litioni drajoni mp 0.00 1.01 0.0000 0.0000
28 Eliminarea lastarilor emisi din tulpina si radacini (drajoni) buc 0.00 5.92 0.0000 0.0000
29 Incarcat masa vegetala t 171.00 42.00 171.0000 7182.0000
30 Trasportat masa vegetala t 171.00 80.00 171.0000 13680.0000
31 Depozitat resturi vegetale t 172.16 207.90 172.1600 35792.0640
32 Sapatura de pamant, teren usor, grosime intre 10-30 cm mp 50.00 6.36 50.0000 318.0000
33 Mobilizat teren - manual si nivelare mp 50.00 6.78 50.0000 339.0000
34 Eliminarea florilor/inflorescente uscate mp 19,750.00 0.75 19750.0000 14812.5000
35 Taieri de corectie la trandafiri buc 0.00 3.00 0.0000 0.0000
36 Scoaterea manuala a plantelor florale din teren buc 0.00 0.22 0.0000 0.0000
37 Plantari de plante florale h pana la 15 cm buc 10,000.00 0.73 10000.0000 7300.0000
38 Plantarea florilor si plantelor perene cu balot in teren buc 135.00 6.00 135.0000 810.0000
39 Montat tutori buc 0.00 2.00 0.0000 0.0000
40 Plantat flori in jardiniere si vase decorative buc 0.00 3.00 0.0000 0.0000
41 Plantat flori sezon (40-70 buc/mp) mp 0.00 330.00 0.0000 0.0000
42 Plivirea buruienilor in jardiniere mp 1,292.00 0.47 1292.0000 607.2400
43 Sapalugitul normal sol jardiniere mp 250.00 3.00 250.0000 750.0000
44 Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidrant mp 136,626.00 0.22 136626.0000 30057.7200
45 Utilaj tocat material lemnos (1 sapt 40 ore) sapt 9.00 4,500.00 9.0000 40500.0000
46 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna mp 273,286.00 0.60 273286.0000 163971.6000
47 Udarea jardinierelor buc 420.00 1.00 420.0000 420.0000
48 Curatat santuri si rigole de potmol, pamant si aluviuni mp 3,100.00 8.00 3100.0000 24800.0000
49 Sapat gropi mc 0.00 100.00 0.0000 0.0000
50 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante, etc. mp 3,000.00 10.00 3000.0000 30000.0000

TOTAL x 2,827,672.1016

Lucrări întreținere TRIMESTRUL 3

Nr. 

crt.
O  P  E  R  A    I  U  N  I U.M. Tarif Cantit tot Val tot
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Cantitate

EXECUTAT

1 Taieri de corectii arbori cu H > 7m, manual buc 74.00 471.69 74.0000 34905.0600
2 Taieri de corectii arbori cu H < 7m buc 2,686.00 73.34 2686.0000 196991.2400
3 Taieri de corectie la puieti de arbori buc 300.00 7.57 300.0000 2271.0000
4 Taieri de corectie arbusti si semiarbusti buc 3,213.00 30.00 3213.0000 96390.0000
5 Taiere succesiva arbori Dn 11-30 cm buc 85.00 370.63 85.0000 31503.5500
6 Taiere succesiva arbori Dn 31-60 cm buc 35.00 603.19 35.0000 21111.6500
7 Taiere succesiva arbori Dn 61-100 cm buc 27.00 921.13 27.0000 24870.5100
8 Taiere succesiva arbori Dn > 100 cm buc 0.00 1,455.89 0.0000 0.0000
9 Extras cioate arbori pana la Dn 10-20 cm buc 0.00 127.18 0.0000 0.0000

10 Extras cioate arbori pana la Dn 30-50 cm buc 0.00 227.10 0.0000 0.0000
11 Extras cioate arbori pana la Dn 50-70 cm buc 0.00 484.49 0.0000 0.0000
12 Extras cioate arbori pana la Dn > 70 cm buc 5.00 811.52 5.0000 4057.6000
13 Degajare teren de frunze, crengi , strangerea in gramezi mp 373,084.00 1.19 373084.0000 445163.8288
14 Scoatere cioate arbori, mecanizat buc 277.00 400.00 277.0000 110800.0000
15 Greblat agrotehnic mp 0.00 0.70 0.0000 0.0000
16 Cosire mecanizata a gazonului, vegetatiei ierboase/uscate mp 123,713.00 1.00 123713.0000 123713.0000
17 Mobilizat sol, plivit, prasit trandafiri buc 20,200.00 1.00 20200.0000 20200.0000
18 Defrisat manual vegetatie supracrescuta, exceptand arbori si arbusti mp 8,800.00 8.00 8800.0000 70400.0000
19 Musurit trandafiri buc 44,790.00 1.20 44790.0000 53748.0000
20 Dezmusuroit trandafiri  buc 0.00 1.20 0.0000 0.0000
21 Sapat alveole flori mp 8,259.00 10.00 8259.0000 82590.0000
22 Plivirea buruienilor din rabatele de flori mp 7,000.00 5.00 7000.0000 35000.0000
23 Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare mp 50.00 5.00 50.0000 250.0000
24 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante mp 11,400.00 10.00 11400.0000 114000.0000
25 Plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri mp 0.00 4.00 0.0000 0.0000
26 Plivirea buruienilor in peluza mp 0.00 5.00 0.0000 0.0000
27 Curatat teren de lastari, litioni drajoni mp 0.00 1.01 0.0000 0.0000
28 Eliminarea lastarilor emisi din tulpina si radacini (drajoni) buc 26,000.00 5.92 26000.0000 153920.0000
29 Incarcat masa vegetala t 533.00 42.00 533.0000 22386.0000
30 Trasportat masa vegetala t 458.00 80.00 458.0000 36640.0000
31 Depozitat resturi vegetale t 488.60 207.90 488.6000 101579.9400
32 Sapatura de pamant, teren usor, grosime intre 10-30 cm mp 7,000.00 6.36 7000.0000 44520.0000
33 Mobilizat teren - manual si nivelare mp 19,082.00 6.78 19082.0000 129375.9600
34 Eliminarea florilor/inflorescente uscate mp 0.00 0.75 0.0000 0.0000
35 Taieri de corectie la trandafiri buc 37,139.00 3.00 37139.0000 111417.0000
36 Scoaterea manuala a plantelor florale din teren buc 0.00 0.22 0.0000 0.0000
37 Plantari de plante florale h pana la 15 cm buc 385,900.00 0.73 385900.0000 281707.0000
38 Plantarea florilor si plantelor perene cu balot in teren buc 0.00 6.00 0.0000 0.0000
39 Montat tutori buc 1,545.00 2.00 1545.0000 3090.0000
40 Plantat flori in jardiniere si vase decorative buc 3,150.00 3.00 3150.0000 9450.0000
41 Plantat flori sezon (40-70 buc/mp) mp 0.00 330.00 0.0000 0.0000
42 Plivirea buruienilor in jardiniere mp 267.00 0.47 267.0000 125.4900
43 Sapalugitul normal sol jardiniere mp 127.00 3.00 127.0000 381.0000
44 Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidrant mp 71,336.00 0.22 71336.0000 15693.9200
45 Utilaj tocat material lemnos (1 sapt 40 ore) sapt 282.00 4,500.00 282.0000 1269000.0000
46 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna mp 93,522.00 0.60 93522.0000 56113.2000
47 Udarea jardinierelor buc 900.00 1.00 900.0000 900.0000
48 Curatat santuri si rigole de potmol, pamant si aluviuni mp 800.00 8.00 800.0000 6400.0000
49 Sapat gropi mc 100.00 100.00 100.0000 10000.0000
50 Sapat trandafiri, gard viu, alte plante, etc. mp 0.00 10.00 0.0000 0.0000

TOTAL x 3,720,664.9488

Nr. 

crt.
O  P  E  R  A    I  U  N  I U.M. Tarif Cantit tot Val tot

Lucrări întreținere TRIMESTRUL 4
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3.2. Tipuri de contracte de prestări servicii încheiate  
 

3.2.1. Contracte salubritate și întreținere peisagistică  
 

Compania Municipală Parcuri i Grădini Bucure ti S.A. a semnat cu  Administrația Cimitirelor 
i Crematoriilor Umane-Bucure ti un acord de asociere prestări în vederea prestării de servicii de 

întreținere a cimitirelor. Veniturile generate de acest contract reprezintă  2% din valoarea 
contractelor/comenzilor semnate lunar, astfel, la finele anului 2019, suma totală facturată către 
Compania Municipală Cimitire Bucure ti S.A. a fost de 100.650,13 lei cu T.V.A. inclus, sumă 
încasată în totalitate. 
 

În luna septembrie C.M.P.G.B. a încheiat cu Trustul de Clădiri Metropolitane Bucure ti S.A. 
un contract de prestări servicii de defri are arbori cu extragere de rădăcini la obiectivul-Pasaj 
Doamna Ghica, în valoare de 138.405,89 lei + T.V.A., cu o valabilitate de 12 luni. 
 

3.2.2. Contract delegare a gestiunii serviciului public  
 

Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind 
activitățile de amenajare i întreținere a parcurilor i grădinilor din Municipiul Bucure ti cu nr. 
1085 din data de 28.09.2018, CMPGB S.A. i-a asumat obligația executării de lucrări de 
întreținere, amenajare i salubrizare a parcurilor i grădinilor aflate în administrarea Primăriei 
Municipiului Bucure ti, prin Administrația Lacuri Parcuri i Agrement Bucure ti.  

Contractul de delegare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 
Bucure ti nr. 523/23.08.2019.  

Prestarea serviciilor contractate s-a desfă urat în baza comenzilor lansate de către ALPAB, în 
numele Municipiului Bucure ti în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
interes local privind activitățile de amenajare i întreținere a parcurilor i grădinilor din municipiul 
Bucure ti. 

Astfel, Compania Municipală Parcuri i Grădini Bucure ti S.A. a efectuat, în anul 2019, lucrări 
pe bază de comenzi, în valoare totală estimată de 24.051.654,17 lei + T.V.A. La finele anului 2019, 
suma totală facturată către Administrația Lacuri, Parcuri i Agrement Bucure ti a fost în valoare 
de 25.037.785,08 lei cu T.V.A. inclus, din care suma de 596.550,05 lei reprezintă penalități. 
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3.2.3. Contracte servicii de salubritate de tip abonament 
 

Compania încheie astfel de contracte cu agenții economici care au încheiate acorduri de 
ocupare temporară a spațiului public cu Administrația Lacuri, Parcuri i Agrement Bucure ti, 
prestând în beneficiul acestora servicii de salubrizare zilnice, i anume: colectarea i transportul la 
rampa de depozitare a de eurilor municipale i a de eurilor similare provenite din activitățile 
comerciale derulate de beneficiari.  
 

În anul 2019, Compania Municipală Parcuri i Grădini Bucure ti S.A. a încheiat un număr de 
10 contracte de prestare a serviciilor de salubritate - tip abonament în valoare totală de 7.700 lei+ 
T.V.A. cu diver i agenți economici care desfă oară activități comerciale în parcurile i grădinile 
unde Compania î i desfă oară activitatea. 

Data Obiect Partener Valoare abonament lunar 

fara TVA 

01/03.01.2019 Servicii de salubritate Monte Carlo A.P. S.A. 700 lei  

02/03.01.2019 Servicii de salubritate LVA Beverages S.R.L. 700 lei  

03/05.03.2019 Servicii de salubritate Aldomond Invest S.R.L. 700 lei  

04/15.03.2019 Servicii de salubritate Zeta Impex Cris S.R.L. 700 lei  

09/16.04.2019 Servicii de salubritate Createc Service S.R.L. 700 lei  

11/07.05.2019 Servicii de salubritate Absolut Design Electric S.R.L. 700 lei  

12/07.05.2019 Servicii de salubritate Exim Valm 3000 S.R.L. 700 lei  

13/07.05.2019 Servicii de salubritate Funny Food Express S.R.L. 700 lei  

14/15.05.2019 Servicii de salubritate Asociația Green Revolution 700 lei  

20/28.05.2019 Servicii de salubritate Marmi Ideea S.R.L. 700 lei 

Contracte tip abonament 

 

3.2.4. Contracte salubritate pentru evenimente 
 

Compania prestează servicii de salubritate pentru evenimentele organizate de către agenții 
economici sau autoritățile publice care au obținut protocol de organizare eveniment, emis de către 
Primăria Municipiului Bucure ti i acord de ocupare temporară de la Administrația Lacuri, Parcuri 
i Grădini Bucure ti. Conform contractelor încheiate, CMPGB S.A. a furnizat servicii de colectare 
i transport al de eurilor rezultate în urma desfă urării evenimentelor, i, în funcție de cerințele 

beneficiarilor, a pus la dispoziția acestora recipiente de colectare de euri i echipe de lucrători care 
au asigurat curățenia în zona evenimentelor. 

În anul 2019, Compania Municipală Parcuri i Grădini Bucure ti S.A. a încheiat un număr de 
30 de contracte de prestare a serviciilor de salubritate – tip eveniment în valoare totală de 
114.891,65 lei+T.V.A. 
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Data Obiect Partener Valoare contract 

fara TVA 

07/15.04.2019 Servicii de salubritate CREART 24773,64 lei 

11/07.05.2019 Servicii de salubritate Absolut Design Electric S.R.L. 2100 lei 

17/23.05.2019 Servicii de salubritate Explosive Division Marketing S.R.L. 736,97 lei 
18/24.05.2019 Servicii de salubritate Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei 176,15 lei 

24/07.06.2019 Servicii de salubritate Panda Squad S.R.L. 841,57 lei 

25/07.06.2019 Servicii de salubritate Fundația Inovații Sociale Regina Maria 326,33 lei 

26/07.06.2019 Servicii de salubritate Teatrul Ion Creangă 5921,97 lei 

29/14.06.2019 Servicii de salubritate Teatrul Masca 1955,47 lei 

30/20.06.2019 Servicii de salubritate Infodesign Group S.R.L. 386,94 lei 

32/27.06.2019 Servicii de salubritate World Stage Distribution S.R.L. 1109,79 lei 

34/03.07.2019 Servicii de salubritate Centrul de Creație, Artă i Tradiție al 
Municipiului Bucure ti 

4996,93 lei 

38/08.07.2019 Servicii de salubritate Treasure Island S.R.L. 742,7 lei 

39/09.07.2019 Servicii de salubritate Corul Național de Cameră- Madrigal - Marin 
Constantin 

13909,56 lei 

40/10.07.2019 Servicii de salubritate Centrul Cultural Expo Arte 6480,34 lei 

56/06.08.2019 Servicii de salubritate Studioset Production S.R.L. 120,32 lei 

57/07.08.2019 Servicii de salubritate Fundația Tuna 6024,96 lei 

58/08.08.2019 Servicii de salubritate Formula Electric Promotion S.R.L. 751,21 lei 

64/02.09.2019 Servicii de salubritate CREART 18637,56 lei 

65/04.09.2019 Servicii de salubritate Compania Municipala Agrement S.A. 2418,59 lei 

67/05.09.2019 Servicii de salubritate Corul Național de Cameră- Madrigal - Marin 
Constantin 

1211,79 lei 

69/06.09.2019 Servicii de salubritate D&L  Pro Business S.R.L. 3858,44 lei 

70/13.09.2019 Servicii de salubritate Fish Grill S.R.L. 1521,16 lei 

73/17.09.2019 
 

Servicii de salubritate Centrul de Proiecte Educaționale i Sportive 
Bucure ti - PROEDUS 

7315,35 lei 

74/18.09.2019 Servicii de salubritate Touch Communications S.R.L. 703,56 lei 

75/19.09.2019 Servicii de salubritate Andrew Professional Consulting S.R.L. 948,19 lei 

76/23.09.2019 Servicii de defrisare 
arbori Dna. Ghica 

Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti 
SA 

138405,89 lei 

77/26.09.2019 Servicii de salubritate Fundația Rena terea 390,13 lei 

79/08.10.2019 Servicii de salubritate Family Film Entertainment S.R.L. 625,19 lei 

80/14.10.2019 
 

Servicii de salubritate Compania Municipala Agrement S.A. 1754,39 lei 

81/17.10.2019 Servicii de salubritate City Garden S.R.L. 552,03 lei 

82/23.10.2019 Servicii de salubritate Fish Grill S.R.L 3779,42 lei 

102/12.12.2019 Servicii de salubritate Centrul de Proiecte Educaționale i Sportive 
Bucure ti- PROEDUS 

1921,00 lei 

Contracte salubritate pentru evenimente 
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Dintre evenimentele majore desf urate în parcurile i gr dinile din Bucure ti unde 
CMPGB S.A. a asigurat furnizarea de servicii de salubritate, amintim:   

 

➢ Evenimentul „Tradiții şi Flori de Sărbători” a fost desfă urat în Parcul Regele Mihai I, 
intrarea Charles de Gaulle, în perioada 20 – 29 aprilie 2019. 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
Sursa: facebook.com 

 

➢ Evenimentul “Festivalul Luminii” a XI-a ediţie, a fost desfă urat în Parcul Carol, în data 
de 25 mai 2019. Intrarea la eveniment a fost liberă. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Sursa: facebook.com 
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➢ Evenimentul “World Class Fitness Festival”, a fost desfă urat în Parcul Regele Mihai I, în 
data de 08 iunie 2019 i a avut ~ 800 de participanți. Intrarea la eveniment fiind liberă. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: facebook.com 

 

➢ Evenimentul “Festivalul Internațional de Statui Vivante- ediția a IX-a”, a fost desfă urat 
în Parcul Regele Mihai I, Roata mare în data de 18.06.2019. A fost cel mai mare eveniment 
de profil din țară i a avut aproximativ 300 participanți - confirmați prin intermediul on-
line (pagina de facebook a evenimentului). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO 

 
 

 

➢ Evenimentul “Crosul IT-iștilor”, a fost desfă urat în Parcul Tineretului, în data de 
22.06.2019. Conform datelor oficiale preluate de pe site-ul trackmyrace.com , la eveniment 
au luat parte aproximativ 600 de persoane.  
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Sursa: https://infodesign.ro/crosulitistilor/ 

 
➢ Evenimentul “Copacul cu Cărți”, a fost desfă urat în Parcul Ci migiu (peluza La Cetate), 

în perioada 1 iulie – 31 august fiind o invitație la redescoperirea lecturii i, în acela i timp, 
o zonă de relaxare i petrecere a timpului liber în mijlocul naturii. Conform datelor preluate 
de pe pagina de event Facebook) – au  participat a aproximativ 1.400 de persoane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sursa: facebook.com 
 

 

➢ Evenimentul “Eveniment Artistic - promovarea împlinirii a 110 ani de activitate a 
Societății de Transport București ”, a fost desfă urat în Parcul Izvor, în data de 06.07.2019, 
prin cadrul căruia STB S.A. a oferit un concert deschis publicului. 
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➢ Evenimentul “ HEY DAY Festival Tribute ” a fost desfă urat în Parcul Izvor, în perioada 
06-08 septembrie 2019. Evenimentul adună anual, peste 10.000 de oameni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: facebook 
 

➢ Evenimentul “Bucureștiul Cântă” a fost desfă urat în Parcul Tineretului i în Parcul Circul 
de Stat, în perioadele 07 - 08 septembrie, 14 - 15 septembrie i 21-22 septembrie 2019.  

 

➢ Evenimentul “Wish Fest”, a fost desfă urat în Parcul Floreasca, în perioada 14-15 
septembrie 2019, primul festival din România dedicat lampioanelor pe apă. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: facebook 

 

➢ Evenimentul “Crosul și Marșul Casiopeea 2019”, a fost desfă urat în Parcul Tineretului, 
în data de 28 septembrie 2019, acțiuni la care au participat toți cei care au dorit să petreacă 
o zi frumoasă cu mi care în aer liber i  să contribuie, prin donațiile lor, la îmbunătățirea 
vieții femeilor cu cancer la sân.  
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Sursa: facebook 

➢ Evenimentul “Happy Run - Race for the Cure 2019” a fost desfă urat în Parcul Regele 
Mihai I, intrarea Charles de Gaulle, în data de 29 septembrie 2019 i a reprezentat a cincea 
ediție a evenimentului HAPPY RUN- RACE FOR THE CURE ROMANIA, ce a avut loc 
simultan în 16 ora e europene, parte a organizației THINK PINK EUROPE, devenind cea 
mai mare cursă internațională destinată promovării sănătății femeii i luptei împotriva 
cancerului de sân. 
 

 
Sursa: facebook 

 
➢ Evenimentul “Festivalul Fructelor de Toamnă” a fost desfă urat în Parcul Ci migiu, în 

perioada 20-22 septembrie 2019, în cadrul căruia vizitatorii au fost a teptați cu o gamă 
diversă de produse, de la obiecte ale me terilor populari la cele aparținând tinerilor creatori 
autohtoni, iar în zona culinară, culturală i socială acestora li s-a pregătit un spațiu alternativ 
de relaxare i de petrecere a timpului liber, în natură, alături de familie i prieteni. 
 

➢ Evenimentul “Sport publicitar DORNA”, a fost desfă urat în Parcul Ci migiu, în perioada 
09 octombrie 2019, în cadrul căruia reclama ”Alergătorii”, creată de McCann Erickson 
pentru Dorna, a fost filmată. 
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➢ Evenimentul “Campanie integrată la meciul echipelor naționale de fotbal a României și 
Spaniei cu tematică sportivă - București oraș gazdă - EURO 2020”, a fost desfă urat în 
Parcul Regele Mihai I - intrarea Charles de Gaulle, în data de 06 septembrie 2019. 
 

➢ Evenimentul “Un București mai liber și mai curat prin folosirea bicicletei” a fost 
desfă urat în Parcul Tineretului, în data de 19 octombrie 2019. 
 
 

➢ Evenimentul “Late Summer Camp”, desfă urat   în Parcul Izvor, în perioada 17septembrie- 
04 octombrie  2019.  
 

➢ Evenimentul “Seara filmului românesc”, desfă urat  în Parcul Regele Mihai I, în perioada 
6-9 septembrie 2019. 

 
➢ Evenimentul “Smart Start” desfă urat  în Parcul Tineretului, în perioada 8-12 octombrie 

2019 Acesta a fost dedicat elevilor i copiilor cu vârste între 4-14 ani. 
 

➢ Evenimentul “Cantus Mundi Fest” desfă urat în Parcul Regele Mihai I, în perioada 9-14 
iulie 2019.  
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➢ Evenimentul “Festivalul Amintiri din Copilărie - ediția a VI-a” s-a desfă urat în Parcul 
Tineretului - intrarea incai, în data de 7-17 iulie 2019. Evenimentul a inregistrat  un public 
de aproximativ 30.000 de persoane . 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Evenimentul “Festivalul Turcesc” desfă urat  în Parcul Regele Mihai I, în perioada 7-12 

august 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Evenimentul ”Închiderea Sezonului România-Franța, la București” desfă urat în Parcul 
Carol I., în perioada 10-15 iulie 2019. 
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3.2.5. Proiecte de amenajare peisagistică 
 

Compania a încheiat cu Primăria Municipiului Bucure ti, Contractul de prestări servicii nr. 
1181/25.10.2018 privind servicii de amenajare i întreținere peisagistică a curții interioare a 
imobilului situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului 
Bucure ti.  

Proiectul a fost finalizat în luna noiembrie 2019, suma facturată fiind de 308.710,53 lei + 
T.V.A. 

 

În vederea îndeplinirii obiectului contractului, CMPGB S.A. a prestat următoarelor servicii: 

a. Amenajare spații verzi: 
➢ Eliberarea suprafețelor înierbate de pe terasa de deasupra parcării de resturi vegetale, 

pregătirea solului i încorporarea pământului vegetal;  
➢ Realizarea unui acoperi  verde pe casa liftului; 
➢ Amenajarea peisagistică a terasei de deasupra parcării, gazonarea suprafețelor existente 

i plantarea de arbu ti atât în sol cât i în ghiveci; 
➢ realizare sistem de drenaj;  
➢ realizare sistem de irigații,  
➢ achiziție i transport materiale; 
➢ montaj piese de mobilier urban; 
➢ pavaj zone amplasament mobilier urban.  
 

b. Întreținere spații verzi:  
➢ Întreținerea sistemului de irigații 
➢ Întreținerea mobilierului urban 
➢ Întreținerea, tunderea, fertilizarea gazonului 
➢ Toaletarea, fertilizarea arborilor i arbu tilor 
➢ Tratamente fitosanitare i erbicidare selective 
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Pregătire teren – Curtea interioară - Primăria Municipiului București 
 

    

Desfășurare lucrări amenajare peisagistică – Curtea interioară - Primăria Municipiului București 
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Lucrări amenajare peisagistică – Curtea interioară - Primăria Municipiului București 

 



RAPORT ANUAL - 2019  

 

55 

 

3.3. Direc ia economic  

 

Direcția Economică are în structura sa organizatorică Serviciul financiar care include 
Biroul buget i Compartimentul Calcul salarii, Serviciul contabilitate, Compartimentul CFP i 
Compartimentul facturare. 

 

3.3.1. Serviciul Financiar 
 

Serviciul Financiar este compartimentul de specialitate din structura organizatorică a 
Direcției economice care are ca obiective:  

✓ asigurarea pe termen scurt a unui instrument de programare i control a capacității de 
autofinanțare a companiei prin armonizarea resurselor cu nevoile i utilizarea lor în 
mod eficient, cât i a mecanismelor de măsurare i control al indicatorilor previzionați 
definiți în procesul de bugetare i control bugetar; 

✓ efectuarea tuturor operațiunilor de încasări i plăți, în lei i în valută, atât prin casierie 
cât i prin băncile partenere i trezorerie; 

✓ plata, la termen a obligațiilor față de bugetul de stat, bugetele speciale i față de 
partenerii contractuali; 

✓ plata drepturilor salariale cuvenite salariaților, a contribuțiilor i a obligațiilor fiscale 
datorate. 

În acest scop în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în cadrul serviciului s-au 
desfă urat activitățile specifice structurii în vederea îndeplinirii obiectivelor. 

 

3.3.2. Compartimentul calcul salarii 
 

În cadrul Compartimentului calcul salarii s-au desfă urat următoarele activități: 

➢ calculul lunar al drepturilor salariale i a celorlalte drepturi băne ti pentru salariații 
companiei; 

➢ calcularea, colectarea, virarea i evidența reținerilor (din drepturile salariale) stabilite 
conform actelor normative în vigoare sau de către instanțele judecătore ti pentru personalul 
companiei, lunar; 

➢ verificarea corelațiilor dintre raportările statistice i cele din balanțele contabile privind 
fondul de salarii consumat pe total companie, lunar. 
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3.3.3. Biroul buget 
 

   În cadrul Biroului buget s-au desfă urat activități specifice, printre care amintim: 

➢ proiectul consolidat de buget de venituri i cheltuieli anual (inclusiv repartiția pe trimestre 
a acestora) i previziuni de indicatori pe următorii doi ani, pe care aceste structuri 
funcționale le gestionează, la nivel CMPGB SA;  

➢ reconcilierea cu direcțiile/ compartimentele de lucru în ceea ce prive te propunerile 
(nivelul veniturilor i al cheltuielilor) transmise de către acestea astfel încât proiectul 
B.V.C. să fie elaborat în conformitate cu prevederile legale, coroborate cu influențele 
macroeconomice raportate la sursele disponibile; 

➢ a transmis Bugetul de Venituri i Cheltuieli aprobat direcțiilor i compartimentelor de 
specialitate din cadrul companiei în vederea gestionării i urmăririi în execuție a încadrării 
în indicatorii aprobați; 

➢ a analizat periodic valorile realizate a indicatorilor de venituri i cheltuieli aprobați prin 
B.V.C., în acest sens elaborând anual, trimestrial i lunar execuția bugetului de venituri i 
cheltuieli i a propus-o spre aprobare/avizare conducerii companiei, C.A. i A.G.A., după 
caz;  
 

3.3.4. Serviciul contabilitate 
 

În perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2019, pe baza balanţelor de verificare, a întocmit 
situaţiile financiare lunare sau trimestriale, iar pentru sfârşitul exerciţiului financiar al anului 
2018, în urma înregistrării şi a rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului, a întocmit 
situaţiile financiare anuale şi notele la aceste situaţii. 

 
Activitățile specifice derulate prin serviciul contabilitate au fost următoarele: 
✓ activități referitoare la înregistrările în contabilitate  
✓ activități referitoare la inventarierea patrimoniului 
✓ activități privind evidentă patrimoniului, inventarierea şi evaluarea elementelor 

patrimoniale 
✓ activități referitoare la situațiile lunare, trimestriale şi anuale 
 

3.3.5. Compartimentul CFP 
 

Compartimentul CFP a realizat în perioada de raportare următoarele activități: 

✓ a verificat operațiunile patrimoniale înainte ca acestea să devină acte juridice prin 
aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei 
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competențe delegate în condițiile legii, atât în faza de angajare, cât i în cea de efectuare a 
cheltuielii; 

✓ a identificat i prevenit aprobarea acelor operațiuni patrimoniale care nu respectă condițiile 
de legalitate, regularitate i după caz de încadrare în bugetul de venituri i cheltuieli al 
companiei, acordând viză CFP 

✓  

3.3.6. Compartimentul facturare 
 

Compartimentul facturare a realizat în perioada de raportare, printre altele, următoarele 
activități: 

✓ a facturat serviciile i lucrările executate către terţi (inclusiv penalitățile, după caz). În anul 
2019 au fost emise 277 de facturi fiscale conform serviciilor i lucrărilor executate către 
terți. 

✓  a facturat serviciile prestate în baza contractului de delegare al serviciului public în baza 
documentelor justificative, inclusiv a proceselor verbale care confirmă prestarea acestora, 
a situațiilor centralizatoare transmise de către Direcția Operare i Execuție. În anul 2019 
au fost emise 42 de facturi fiscale în baza contractului de delegare al serviciului public. 
 

3.4. Guvernan a Corporativ   

 

Compartimentul Guvernanță Corporativă răspunde de implementarea dispozițiilor prevăzute 
în OUG 109/2011 din 30 noiembrie 2011 cu modificările i completările ulterioare. Principala 
activitate a compartimentului a fost aceea de a asigura raportarea documentelor solicitate de către 
autoritatea publică tutelară i de către organele de conducere ale companiei, consiliul de 
administrație/adunarea generală a acționarilor, directori, acționari i alte persoane interesate.  

Compartimentul Guvernanță Corporativă întocme te, supune spre aprobarea organelor de 
conducere superioare i transmite către Ministerul Finanțelor Publice i, după caz, autorității 
publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial i ori de 
câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări, i orice alte informații referitoare la 
activitatea întreprinderilor publice. 

Principalul scop al rapoartelor întocmite de către Compartimentul Guvernanță Corporativă îl 
reprezintă prezentarea performanțelor financiare ale Companiei i o evaluare a aplicării 
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către autoritățile publice tutelare i de către întreprinderile 
publice asigurând astfel transparența activității desfă urate de acestea, în concordanță cu obligațiile 
ce le revin potrivit legislației în vigoare. 
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3.5. Activitatea juridic  

 

În cadrul Serviciului juridic, pe lângă alte activități specifice serviciului, a fost asigurată 
consilierea juridică i verificarea din punct de vedere al legalităţii documentele întocmite de 
celelalte compartimente ale Companiei. 

De asemenea a fost asigurată asistența juridică la negocierea contractelor i, de asemenea 
avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate la nivelul Companiei, având ca obiect achiziția 
de produse, servicii, prestarea de servicii sau execuția de lucrări; 

Pe parcursul anului 2019, Serviciul Juridic din cadrul C.M.P.G.B. a formulat cereri de chemare 
în judecată, apărări în dosarele unde compania are calitate de Pârât, răspunsuri la întâmpinări, 
somații de plată, notificări, convenții de e alonare, rezultând un total de 18 dosare, din care 13 se 
află pe rol-ul instanțelor de judecată, 5 fiind soluționate. În 7 dintre dosare, CMPGB S.A. are 
calitatea de reclamant, în celelalte 11 aceasta având calitatea de pârât. 

De asemenea au fost întocmite i transmise somații de plată clienților rău platnici, situația 
acestora fiind după cum urmează: 9 somații de plată, 3 convenții de e alonare plătite în totalitate, 
4 somații transmise recent aflate în termenul de plată, 5 somații cu dosare ajunse în Instanță. 

 

3.6. Activitatea SSM, Mediu i SU 

 

Activitatea SSM, Mediu i SU a organizat activitățile astfel încât să realizeze în permanență: 
✓ Conformarea cu legislația; 
✓ Îmbunătățirea continuă a performanței referitoare la securitatea i sănătatea în muncă i 

situații de urgență; 
✓ Prevenirea accidentelor de muncă i a îmbolnăvirilor profesionale; 
✓ Implementarea măsurilor de prevenire i protecție care se impun ca urmare a evaluării 

riscului; 
✓ Asigurarea unei supravegheri corespunzătoare a stării de sănătate a angajaților; 
✓ Îmbunătățirea continuă a performanței referitoare la sistemul de management al mediului 

respectiv al de eurilor; 
✓ Întocmirea documentației în vederea obținerii avizului de mediu astfel încât compania să 

î i poată desfă ura activitățile conform legislației în vigoare; 
✓ Supravegherea derulării contractelor de transport de euri ; 

 

3.7. Securitatea în munc   
 

În domeniul securității în muncă, au fost întocmite: 
✓   Instrucțiuni proprii privind colectarea de eurilor; 
✓   Instrucțiuni proprii privind posibile accidente de mediu; 



RAPORT ANUAL - 2019  

 

59 

 

✓   Instrucțiuni privind calitatea aerului; 
✓   Instrucțiuni privind managementul mediului; 
✓   Planificarea edințelor privind analiza de management. 
✓ au fost organizate simulări interne pentru situații de urgență, conform graficului pentru anul 

2019. 
 

3.8. Activitatea de comunicare i vizibilitate 

 

Activitatea Compartimentului Comunicare în perioada ianuarie-decembrie 2019  s-a 
concentrat pe conturarea imaginii Companiei atât în mediul online cât i în mediul offline i a fost 
ghidată de Strategia de Comunicare a CMPGB pentru perioada 2018-2019. Această strategie are 
ca scop, pe de o parte, informarea corectă a cetățenilor, ca beneficiari direcți ai serviciilor noastre, 
folosind eficient resursele de comunicare i pe de altă parte realizarea i menținerea unei imagini 
pozitive a C.M.P.G.B. S.A. în ochii locuitorilor capitalei României, cât i ai instituțiilor publice, 
ONG-urilor, partenerilor interni i externi. 

În mediul online au fost folosite ca instrumente  două canale de comunicare -  site-ul 
oficial (www.cmpgb.ro), pagina oficială de Facebook – Compania Municipală Parcuri i Grădini 
Bucure ti i rețeaua de socializare Instagram. Acestea sunt actualizate periodic  în conformitate cu 
noul Regulament General de Protecție a Datelor (GDPR) i conțin secțiuni pentru: prezentarea 
Companiei, informații de interes public, anunțuri i galerii foto ce prezintă realizările companiei. 
Prin intermediul acestor canale de comunicare, dar i prin intermediul adreselor de email 
office@cmpgb.ro i sesizări@cmpgb.ro s-a menținut contactul cu cetățenii care au făcut sesizări 
cu privire la condițiile din parcuri i grădini. 

În anul 2019 au fost gestionate e-mail-urile primite pe adresele oficiale ale Companiei, 
office@cmpgb.ro i sesizări@cmpgb.ro prin care s-a intermediat contactul cu cetățenii care au 
făcut sesizări, solicitări cu privire la condițiile din parcuri i grădini i s-au formulat răspunsuri la 
petițiile acestora. 

În perioada ianuarie-decembrie 2019 au fost preluate i înregistrate 39 de petiții în care 
cetățenii au solicitat informații despre activitatea companiei i au sesizat diferite aspecte legate de 
serviciile de curățenie i întreținere din parcurile Ci migiu, Regele Mihai I, Bordei, Tineretului, 
parcul Circul de Stat i Carol. Din cele 39 de petiții un număr de 20 au fost direcționate de CMPGB 
către ALPAB spre soluționare, unele au fost direcționate de companie către primăriile de sector 
care administrează zonele specificate de petiționari în sesizările adresate gre it CMPGB, la unele 
am trimis răspuns cu informațiile solicitate, iar alte petiții au fost clasate. 

 
Una dintre prioritățile CMPGB în anul 2019 a fost participarea i implicarea activă în 

campanii de combatere a poluării anului, una dintre problemele care îi preocupă cel mai mult pe 
cetățenii municipiului Bucure ti. 
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 Astfel, oamenii a teaptă măsuri eficiente din partea autorităților, măsuri care să fie 
adoptate la toate nivelurile pentru a reduce poluarea aerului i pentru a-i proteja de efectele 
dăunătoare ale acesteia.  

Responsabilitatea față de mediu o avem cu toții i trebuie să luăm măsuri astfel încât să 
respirăm aer curat.  

Plantarea arborilor este una dintre cele  mai bune modalități de a  elimina emisiile din 
atmosferă rezultate din activitatea umană, alături de utilizarea ma inilor i utilajelor prietenoase 
cu mediul înconjurător. 

În acest sens, în luna august,  CMPGB a participat la campania de igienizare a parcului Verdi 
inițiată de Primăria Capitalei la sfâr itul verii 2019.  

Echipele noastre au intervenit pe întreaga suprafață a parcului (46.088 mp) i au realizat acțiuni 
de toaletare, îndepărtare a vegetației spontane i cosire a ierbii.  

Astfel, au fost toaletați toți arborii care necesitau astfel de intervenții, rezultând o cantitate 
aproximativă de masă vegetală de 500 de tone.  

 

O altă contribuție de amploare a CMPGB în susținerea măsurilor de combatere a poluării,  
cre terea spațiului verde i îmbunătățirea calității mediului am avut-o la sfâr itul lunii octombrie 
2019, când CMPGB a sprijinit i participat cu personal la o campanie de plantare a 560 de arbori 
în parcul Tineretului, campanie demarată de Primăria Municipiului Bucure ti.  Acest demers, la 
care a participat i Primarul General al Capitalei reprezintă un pas înainte pentru o capitală mai 
verde i pentru un aer mai curat, demers surprins în imagini sugestive în parcul Tineretului.  
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Campanie de plantare arbori în parcul Tineretului 

 
Tot pentru susținerea măsurilor de păstrare a calității aerului, CMPGB a optat pentru 

avantajele uria e pe care le oferă vehiculele electrice în procesul de achiziționare a ma inilor i 
utilajelor necesare desfă urării activităților din parcuri, respectiv colectarea sacilor de gunoi i 
resturilor vegetale. Prin urmare, am ales să achiziționăm ma ini utilitare electrice, care prin gradul 
redus de emisii de tip ardere contribuie în timp la protejarea mediului, pentru un aer mai curat care 
aduce beneficii sănătății noastre.  

De asemenea, toate autoutilitarele i măturătorile folosite pentru derularea activităților de 
întreținere i salubrizare din parcuri sunt în conformitate cu legislația UE privind emisiile poluante 
generate de vehicule. 

 

4. REZULTATELE ECONOMICO -FINANCIARE 
 

Având în vedere atribuțiile i responsabilitățile Direcției economice privind gestionarea, 
împreună cu celelalte structuri organizatorice din companie, resurselor financiare necesare 
funcționării în condiții de eficiență economică a tuturor activităților prin urmărirea în execuție a 
gradului de realizare a indicatorilor din BVC i aplicarea unui nivel rațional de economii, 
prezentăm potrivit execuției preliminate a bugetului de venituri i cheltuieli la 31.12.2019, situația 
principalilor indicatori realizați de companie. 

Situația sintetică a principalilor indicatori economico-financiari realizați de Compania 
Municipală Parcuri i Grădini S.A. la 31.12.2019, în structură pe capitole de venituri i cheltuieli, 
ce evidențiază atât rezultatele (veniturile) dar i eforturile (cheltuielile) necesare pentru asigurarea 
derulării activității companiei, având ca bază de raportare indicatorii de sinteză realizați de 
companie la 31.12.2019 față de prevederile bugetare anuale aprobate prin Hotărârea Consiliului 
General al Municipiului Bucure ti nr. 365/26.06.2019, se prezintă conform tabelului: 
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mii lei 

Indicatori BVC 2019 

Realizari 

preliminate 

31.12.2019 % 

Venituri totale 33.233,00 23.891,46 71,89 

Venituri din exploatare 33.232,00 23.890,15 71,89 

Venituri financiare 1,00 1,31 130,57 

Venituri extraordinare 0,00 0,00 0 

Cheltuieli totale 31.566,00 22.443,95 71,10 

1. Cheltuieli de exploatare, din care 31.565,00 22.443,93 71,10 

A. Cheltuieli cu bunuri i servicii 6.144,03 2.226,61 36,24 

A1 Cheltuieli privind stocurile 1.564,47 580,50 37,11 

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 981,97 498,20 50,73 

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 3.597,59 1.147,91 31,91 

B. Cheltuieli cu impozite i taxe 84,48 7,64 9,05 

C. Cheltuieli cu personalul 23.507,76 19.577,55 83,28 

C0 Cheltuieli de natura salariala 21.556,56 18.138,45 84,14 

C1 Cheltuieli cu salariile 20.622,13 17.457,11 84,65 

C2 Bonusuri 934,43 681,34 72,92 

C3 Alte cheltuieli cu personalul 0,00 0,00 0,00 

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat i a altor 
organe de conducere i control, comisii i comitete 1.046,33 744,33 71,14 

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 904,87 694,77 76,78 

D. Alte cheltuieli de exploatare 1.828,73 632,13 34,57 

2.Cheltuieli financiare 1,00 0,02 0 

3.Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0 

Rezultatul brut 1.667,00 1.447,51 86,83 
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