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INFORMA II GENERALE
Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucureşti S.A.
Num r înregistrare la
O.N.R.C Bucure ti:

J40/11863/2017

Cod Unic de
Identificare:

RO37938154

Identificator unic la
nivel european

ROONRC.J40/11863/2017

Capital social
subscris i v rsat

21.120.000 lei

Num r ac iuni

2.112.000

Ac ionari

- MUNICIPIUL BUCURE TI prin CONSILIUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCURE TI de ine un num r de 2.111.988
ac iuni, în valoare total de 21.119.880 Lei, reprezentând 99,99943%
din capitalul social
- SERVICE CICLOP S.A. de ine un numar de 12 ac iuni, în valoare
total de 120 Lei reprezentând 0.00057% din capitalul social

Sediu:

Str. Ocna Sibiului nr.50-58, Sector 1, Bucure ti
Telefon: 0738.948.969

Date de contact:

E-mail: office@cmpgb.ro
Website: www.cmpgb.ro
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Informaţii Generale
Constituire
Societatea Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. (în cele ce urmeaz
denumit ”Compania” sau ”CMPGB”) a fost înfiin at în anul 2017 de c tre Consiliul General al
Municipiului Bucure ti, prin intermediul Hot rârii Consiliului General al Municipiului Bucure ti
nr.101 din data de 29.03.2017, modificat conform Hot rârii Consiliului General al Municipiului
Bucure ti nr. 243 din data de 08.06.2017 i a Hot rârii Consiliului General al Municipiului
Bucure ti nr. 287 din data de 30.06.2017, în asociere cu societatea comercial Service Ciclop S.A.
În data de 31 Iulie 2019, prin Hot rârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 414 a
fost confirmat inten ia autorit ii deliberative de înfiin are a Companiei.
Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. a fost înregistrat la Registrul Comer ului
Bucure ti sub nr. J40/11863/2017, prin Rezolu ia Oficiului Na ional al Registrului Comer ului cu
nr. 92555/10.07.2017, fiindu-i atribuit Codul Unic de Identificare 37938154 i Identificatorul Unic
la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/11863/2017.
Conform Actului Constitutiv, Compania are ca obiect principal de activitate Activit i de
între inere peisagistic - cod CAEN 8130.
Activit ile secundare ale Companiei în anul 2021 sunt men ionate în tabelele de mai jos:
COD
CAEN
0111
0119
0126
0161
0163
0210
0230
1091
1621

OBIECT DE ACTIVITATE SECUNDAR
Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a
plantelor produc toare de semin e oleaginoase
Cultivarea altor plante din culturile neparmente
Cultivarea fructelor oleaginoase
Activit i auxiliare pentru produc ia vegetal
Activit i dup recoltare
Silvicultura şi alte activit i forestiere
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
flora spontan
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de
ferm
Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
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COD
CAEN
0113

0130
0163
0164
0220
0892

OBIECT DE ACTIVITATE
SECUNDAR
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a
r d cinoaselor şi tuberculilor;
Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi,
c pşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
Cultivarea plantelor pentru inmultire
Activit i dup recoltare
Preg tirea semin elor
Exploatarea forestier
Extrac ia turbei

1610

T ierea şi rindeluirea lemnului

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
tâmpl rie, pentru construc ii

0125
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1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

2015
2369

Fabricarea îngraş mintelor şi produselor azotoase
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

2053
2511

2512
2572
2591

2571
2573
2592
2562

Opera iuni de mecanic general

3109
3312

Fabricarea de usi si ferestre din metal
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea de recipien i, containere si alte produse
similare din o el
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultur
şi exploat ri forestiere
Fabricarea de mobil n.c.a.
Repararea maşinilor

Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea
articolelor din plut , paie şi alte materiale
vegetale împletite
Fabricarea uleiurilor esentiale
Fabricarea de construc ii metalice si parti
componente ale structurilor metalice
Fabricarea produselor de t iat
Fabricarea uneltelor
Fabricarea ambalajelor usoare din metal

3311
3317

3319
3811
3821
3900

Repararea altor echipamente
Colectarea deşeurilor nepericuloase
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Activit i şi servicii de decontaminare

3600
3812
3822
4221

4299

Lucr ri de construc ii a altor proiecte inginereşti
n.c.a
Lucr ri de preg tire a terenului

4311

Repararea articolelor fabricate din metal
Repararea şi intre inerea altor echipamente de
transport n.c.a.;
Captarea, tratarea şi distribu ia apei
Colectarea de eurilor periculoase
Tratarea i eliminarea deseurilor periculoase
Lucr ri de construc ii a proiectelor utilitare
pentru fluide
Lucr ri de demolare a construc iilor

Lucrari de tamplarie si dulgherie
Lucr ri de vopsitorie, zugr veli şi mont ri de
geamuri
Comert cu ridicata al animalelor vii

4333
4399

Comer cu am nuntul al florilor, plantelor şi
semin elor, comer cu am nuntul al animalelor de
companie şi a hranei pentru acestea, în magazine
specializate
Comer cu am nuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin Internet

4789

4939

4941 ➢

Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de
c l tori
Transporturi rutiere de m rfuri

6810 ➢

Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820

7022 ➢

Activit i de consultan pentru afaceri si
management
Activit i de inginerie şi consultan tehnic legate
de acestea
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7111

Activit i de servicii anexe pentru transporturi
terestre
– Inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau inchiriate
Activitati de arhitectura

7120

Activit ti de testari şi analize tehnice

7219

Activit i de design specializat
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si
autovehicule rutiere usoare
Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri
personale si gospodaresti n.c.a.
Activit i de închiriere şi leasing cu maşini şi
echipamente pentru construc ii

7490
7712

Cercetare-dezvoltare în alte ştiin e naturale şi
inginerie
Alte activit i profesionale, ştiin ifice şi tehnice;
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
rutiere grele
Activit i de închiriere şi leasing cu maşini şi
echipamente agricole
Activit i de contractare, pe baze temporare, a
personalului

2830

4312
4332
4334
4623 ➢
4776 ➢

4791 ➢

4931 ➢

7112 ➢
7211 ➢
7410 ➢
7711 ➢
7729 ➢
7732 ➢
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4322

4721

4799

5221

7731
7820

Lucr ri de instala ii sanitare, de înc lzire şi de
aer condi ionat
Lucr ri de pardosire şi placare a pere ilor
Alte lucr ri speciale de construc ii n.c.a.
Comer cu am nuntul al fructelor şi legumelor
proaspete, în magazine specializate
Comer cu am nuntul prin standuri, chioşchiuri
şi pie e al altor produse
Comer cu am nuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioşchiurilor şi
pie elor
Alte transporturi terestre de c l tori n.c.a.
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Activit i de închiriere i leasing cu alte ma ini,
echipamente i bunuri tangibile
Activit i si servicii suport combinate
Activit i specializate de cur enie

7739 ➢
8110 ➢
8122 ➢

8121

Activit i generale de cur enie a cl dirilor

8129

Alte activit i de cur enie

Conducere şi administrare
Adunarea General a Ac ionarilor
Adunarea general a ac ionarilor este organul de conducere al Companiei care decide
asupra activit ii acesteia i asigur politica economic

i comercial , fiind compus din ac ionari

sau reprezentan i ai acestora.
În anul 2021, ac ionarii au fost reprezentati în adun rile generale ale ac ionarilor CMPGB dup
cum urmeaz :
➢ MUNICIPIUL BUCURE TI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURE TI:
Începând cu data de 21.12.2020, prin consilierii generali NICOLAIE GEORGE i GRAM
ANAMARIA ALINA, numi i prin Hot rârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr.
409 din 21.12.2020;
➢ Societatea SERVICE CICLOP S.A: prin dna ERBAN LUMINI A GABRIELA, numita
conform Hot rârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SERVICE
CICLOP S.A. nr. 10 din data de 04.03.2021.
Adun rile generale ale ac ionarilor s-au întrunit în urma convoc rilor transmise de c tre Consiliul
de Administra ie, prin Pre edintele acestuia.
În anul 2021, ac ionarii CMPGB S.A. s-au întrunit dup cum urmeaz :
-

în 6 adun ri generale extraordinare ale ac ionarilor, în cadrul c rora au fost adoptate
un num r de 10 hot râri cu privire la urm toarele subiecte supuse aprob rii:

-

modificarea i actualizarea Actului Constitutiv al CMPGB ca urmare a:
a. numirii reprezentan ilor actionarilor în Adun rile Generale ale CMPGB;
b. numirii Administratorilor, membri ai Consiliului de Administra ie al
CMPGB sau prelungirii mandatelor acestora;
c. se aprob abrogarea art.9.4 din actul constitutiv i modificarea art.15.7 din
actul constitutiv;
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d. modificarea art.17.2 lit. e din actul constitutive, încheie, modifica sau
reziliaz contracte comerciale pân la limita de 20.000 euro, exclusiv TVA.
e. se aprob modificarea art.18.5 din actul constitutiv, care are urmatorul
con inut, directorii pot fi numi i dintre membrii consiliului de administra ie
sau din afara consiliului de administra ie;
f. se aprob abrogarea art.18.8 din actul constitutiv;
g. se aprob abrogarea art.18.10 din actul constitutiv;
-

aprobarea corect rii erorii materiale din con inutul art.13.4, în sensul înlocuirii
sintagmei reprezentan ii ac ionarului unic cu reprezenta ii ac ionarilor;

-

aprobarea corect rii erorii materiale din con inutul art.18.6 i art18.7 în sensul
înlocuirii sintagmei art.21.1 cu art.143, alin.4 din legea nr.31/1990 privind societ ile;

-

aprobarea introducerii în actul constitutiv al CMPGB SA dup art.12.10, a unui nou
articol care va avea urmatorul con inut: Adun rile Generale se pot ine i prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distan , urmând s

se precizeze ân

convocator platforma de comunicare la distan care va fi utilizat ;
-

aprobarea introducerii în ctul constitutive al CMPGB S.A dup art.16.2 a unui nou
articol, care va avea urm torul con inut edin ele CA se pot ine i prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distan ;

-

aprobarea actualiz rii actului constitutiv conform articolelor de mai sus

i

renumerotarea articolelor;
-

aprobarea împuternicirii doamnei NAE ERBAN ILEANA TEODORA, angajat a
Companiei în func ia de consilier s duc la îndeplinire formalit ile de publicitate i
înregistrarea hot rârilor la oficiul registrului comer ului de lâng tribunalul Bucure ti;

-

aprob îndeplinirea formalit ilor necesare în vederea achizi iei directe de servicii de
colectare, transport i eliminare a de eurilor muncipale din parcurile dins ectorul 1
Bucure ti, aflata în aria de delegare a CMPGB SA pentru o valoare estimat de
129.000 lei;

-

aprobarea schimb rii destina iei capitalui social lichid al CMPGB SA pentru a utiliza
disponibilul oentru plata cheltuielor curente i a celor restante, precum i orice alte
cheltuieli necesare în vederea desf ur rii activit ii sub condi ia reîntregirii
fondurilor;
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-

aprobarea pla ii renumera iei fixe a adminsitratorilor CMPGB SA pentru luna martiei
2021, proportional cu num rul de zile în care i-au exercitat mandatul fiecare
administrator în luna martie 2021;

-

aprob modicarea art.20.9 al actului constitutiv al CMPGB SA care va avaea
urmatorul con inut dup cum urmeaz auditorul financiar al societ ii este SC. PRIMAUDIt SRL, cu sediul în Bucure ti sector 5, strada dumbrava nou , nr.9 bl. M16A,
sc.1, etaj 1, apt.12, nr de înmatriculare J40/11798/2014, cod fiscal RO14479923;

-

aprob respingerea limit rii r spunderii administratorilor CMPGB SA la nivelul unei
remunera ii lunare;

-

aprob încheierea unei asigur ri pentru r spundere profesional pentru adminsitratorii
CMPGB SA;

-

stabile te valorea riscului asigurat pân la 100.000 euro pentru administrator conform
art.12.11 din actul constitutiv al CMPGB SA;

-

aprob modificarea articolului unic al hot rârii AGEA nr.3 din 09.04.2021 care va
avea urm torul con inut, dup

cum urmeaz , aprobarea schimb rii destina iei

capitalului social lichid al CMPGB SA pentru a fi utilizat disponibilul pentru plata
cheltuielilor curente i al celor restante, precum i orice alte cheltuieli necesare în
vederea desf ur rii activit ii sub condi ia reîntregirii fondurilor în m sura în care
acest lucru este posibil/ relizabil din veniturile viitoare ale CMPGB SA;
-

modicarea actului constitutiv al CMPGB SA prin inserarea unui nou articol care va
ave numarul 26.11 ind.1 i va urma dup art.26.11, având urm torul con inut,
lichidatorul va transforma activele societ ii numai în m sura în care va fi necesar
pentru acoperirea pasivului;

-

modificare art 26.11 din actul constitutiv al CMPGB SA, acesta urmând s aib
urmatorul con inut, la terminarea lichid rii, lichidatorii vor întocmi bilan ul contabil
ar tând partea ce se cuvine fiec rei ac iuni din repartizarea activului societ ii precum
i echipamentele i utilajele pe care le vor primi ac ionarii conform dispozi iilor
art.26.11 ind.1 de mai sus;

-

aprob dizolvarea i lichidarea societ ii CMPGB SA, în conformitate cu hot rârea
consiliului general al municipiului Bucure ti nr.278 din 01.09.2021
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-

aprob împuternicirea domnului Cosmin Gabriel Trîmbaciu, angajat al companiei în
func ia de consilier juridic s duc la îndeplinire formalit ile de publicitate i
înregistrare a prezentei hot râri la oficiul registrului comer ului de pe lâng tribunalul
Bucure ti;

-

aprob numirea lichidatorului CERES INSOLV SPRL, cu sediul în Bucure ti, strada
Turturelelor, nr.11, bloc C, etaj4, Sector3, înregistrat la uniunea practicienilor în
insolven

din România, sub nr. RFO II-0867, în data de 15.09.2026, având CIF

36577353, propus de consiliul de adminstra ie al CMPGB SA, în conformitate cu
legea nr.31/1990 privind societ ile, republicat

cu modific rile i complet rile

ulterioare;
-

aprob prelungirea mandatelor urm torilor membri CA a CMPGB SA, domnul B lan
Ioan Alexandru- pre edinte, doamna Balu Iuliana- membru, domnul Fometici Petremembru, doamna Culescu Diana Lavinia- membru, domnul Ghiur Alexandru
Gheorghe- membru, conform art.64 ind 1, OUG109/2011 coroborat cu art.12.11 lit. C
din actul constitutiv al CMPGB SA pe o perioad de 3 luni, începând de la data de
22.10.2021, pân la data de 21.01.2022;

-

în 8 adun ri generale ordinare ale ac ionarilor, în cadrul c rora au fost adoptate un
num r de 8 hot râri cu privire la urm toarele subiecte supuse aprob rii:

-

numirea Administratorilor, membri ai Consiliului de Administra ie al CMPGB sau
prelungirea mandatelor acestora dup cum urmeaz pe operioad de 4 luni, începând
cu data de 22.03.2021 pân la data de 21.07.2021 inclusiv, repectiv B lan Ioan
Alexandru, Ghiur Alexandru Gheorghe, Balu Iuliana, Fometici Petre, Culescu Diana
Lavinia, Marinescu C t lin Gabriel i Tr istaru Nicoleta Veronica;

-

încetarea prin ajungere la termen la data de 09.03.2021 a mandatelor urm torilor
administrator, membrii ai CA CMPGB SA, Antal Cristian Gabriel, Burghiu David
Alexandru, Gu avan Lauren ia C t lina, Trifu Liliana i Anghelina Petre Cosmin;

-

se aprob modelul contractului de mandat;

-

se aprob remunera ia membri CA la nivelul existent respective de 5330lei brut pe luna
pentru administratorii neexecutivi i 21875 lei brut pe luna pentru administratorii
executivi;
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-

împuternicirea doamnei Gram Anamaria în vederea semn rii contractelor de mandat
pentru func ia de administrator în cadrul CA al CMPGB SA, conform modelului
aprobat;

-

aprobarea împuternicirii doamnei Nae Serban Ileana Teodora, angajat a companiei în
func ia de consilier s duc la îndeplinire formalit ile de publcitate;

-

nume te SC PRIM- AUDIT SRL pentru efectuarea auditului statutar al situa iilor
financiare anuale ale companiei pentru exerci iile financiare 2020, 2021 i 2022;

-

solicit CA investigarea i identificarea cauzelor care au dus la pierderea de 3.963.915
lei i s constate dac au existat un management defectuos i s prezinte AGA un raport
în termen de 1 lun în acest sens;

-

aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al CMPGB SA pentru anul 2021;

-

aprob situa iile financiare a CMPGB SA pentru anul 2020;

-

aprob prelungirea mandatelor membrilor CA a CMPGB SA, conform art 64 ind1,
OUG 109/2011 pe operiod de 2 luni, începând de la data de 22.07.2021 pân la data
de 21.09.2021;

-

nume te urm torii adminsitratori provizorii care vor face parte din CA a CMPGB SA,
conform art 64 ind.1, alin.3 din OUG 109/2011 pe o period de 1 lun , începând de la
data de 22.09.2021 pân la data de 21.10.2021;

-

aprob înregistrarea punctului de lucru din comuna Jilava, oseauna Giurgiului, nr.5,
jude ul ilfov, hal depozitare utilaje CMPGB SA la ONRC;

-

aprob rectificare BVC a CMPGB SA pentru anul 2021;

-

aprob încheierea contractului commercial cu SC SAGA FESTIVAL SRL;

-

numirea domnului Negrei Ion Alexandru, în func ia de Secretar AGA a CMPGB SA i
stabilirea cuantumului indemnzia iei lunare de 3268 lei brut;

-

aprobarea mandat rii CA i a Directorului General pentru a începe procedura de
concedieri collective, dac va fi cazul;

-

aprob preluarea de comenzi în baza contractului de delegare i gestiune nr.1085/
28.09.2018, sub condi ia unei opinii juridice favorabile în acest sens;
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Consiliul de Administra ie
Compania este administrat în sistem unitar de c tre un Consiliu de Administra ie format
din 7 membri care î i desf oar atribu iile împreun , ace tia fiind numi i de c tre ac ionari.
Membrii Consiliului de administra ie pot fi revoca i sau înlocuiti oricând de Adunarea General
Ordinar a Ac ionarilor societ ii.
La înfiin are, membrii Consiliului deAdministra ie au fost numi i pentru o perioad de 2
ani. Aceast perioad a expirat la data de 9 iulie 2019, iar ac ionarii, conform Hot rârii AGOA
6/10.07.2019, în baza art 64^1 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernan a corporativ a
întreprinderilor publice, au declarat vacante posturile de membru în Consiliul de Administratie al
companiei începând cu data de 10.07.2019.
Fiecare membru al Consiliului de Administra ie are un contract de administrare semnat cu
reprezentan ii ac ionarilor, valabil pe întreaga perioad a mandatului.
Atribu iile Consiliului de Administra ie sunt men ionate în Actul Constitutiv al Companiei.
Preşedintele Consiliului de Administra ie este ales din rândul Administratorilor de c tre membrii
Consiliului de Administra ie, pentru o durat care nu poate dep şi durata mandatului s u de
administrator.
În anul 2021, Consiliul de Administra ie a func ionat cu un num r de 7 ( apte) sau un numar
redus de membri, unul sau mai multe posturi fiind vacante.
Nume/prenume

Calitate/Func
ie

Perioada
numirii/durat
mandat

HCGMB/Hot.
AGA de numire

GU AVAN Laurentia
Catalina

Membru CA

10.11.2020 – 09.03.2021

TRIFU Liliana

Membru CA

10.11.2020 – 09.03.2021

Membru CA

10.11.2020 – 09.03.2021

Membru CA

10.11.2020 – 09.03.2021

Membru CA

10.11.2020 – 09.03.2021

Membru CA

22.03.2021 – 21.07.2021

H AGOA nr.1 din
22.03.2021

Membru CA

22.07.2021-21.09.2021

H AGOA 5 din
20.07.2021

Membru CA

22.09.2021-21.10.2021

H AGOA 6 din
22.09.2021

BURGHIU David –
Alexandru
ANTAL Cristian
Gabriel
ANGHELINA Petre Cosmin

B lan Ioan Alexandru
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Observa ii

H AGOA nr.
10/06.11.2020
H AGOA nr.
10/06.11.2020
H AGOA nr.
10/06.11.2020
H AGOA nr.
10/06.11.2020
H AGOA nr.
10/06.11.2020
Pre edinte CA de la
22.03.2021 pân la
21.07.2021
Pre edinte CA de la
22.07.202121.09.2021
Pre edinte CA de la
22.09.202121.10.2021
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Ghiur Alexandru
Gheorghe

Membru CA

22.10.2021-21.01.2022

Membru CA

22.03.2021 – 21.07.2021

Membru CA

22.07.2021-21.09.2021

Membru CA

22.09.2021-21.10.2021

Membru CA

22.10.2021-21.01.2022

Membru CA

22.03.2021 – 21.07.2021

Membru CA

22.07.2021-21.09.2021

Membru CA

22.09.2021-21.10.2021

Membru CA

22.10.2021-21.01.2022

Membru CA

22.03.2021 – 21.07.2021

Membru CA

22.07.2021-21.09.2021

Membru CA

22.09.2021-21.10.2021

Membru CA

22.10.2021-21.01.2022

Membru CA

22.03.2021 – 21.07.2021

Membru CA

22.07.2021-21.09.2021

Membru CA

22.09.2021-21.10.2021

Membru CA

22.10.2021– încetare prin
demisie în data de
28.10.2021

Membru CA

22.03.2021 – 21.07.2021

Membru CA

22.07.2021-21.09.2021

Membru CA

22.09.2021-21.10.2021

Membru CA

Încetare mandat 21.10.2021

Membru CA

22.03.2021 – 21.07.2021

Balu Iuliana

Culescu Diana Lavinia

Fometici Petre

Tr istaru Nicoleta
Veronica

Marinescu C t lin
Gabriel
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H AGEA 8 din
18.10.2021
H AGOA nr.1 din
22.03.2021
H AGOA 5 din
20.07.2021
H AGOA 6 din
22.09.2021
H AGEA 8 din
18.10.2021
H AGOA nr.1 din
22.03.2021
H AGOA 5 din
20.07.2021
H AGOA 6 din
22.09.2021
H AGEA 8 din
18.10.2021
H AGOA nr.1 din
22.03.2021
H AGOA 5 din
20.07.2021
H AGOA 6 din
22.09.2021
H AGEA 8 din
18.10.2021
H AGOA nr.1 din
22.03.2021
H AGOA 5 din
20.07.2021
H AGOA 6 din
22.09.2021
H AGEA 8 din
18.10.2021

Pre edinte CA de la
22.10.202121.01.2021

Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Prelungire
Demisie 28.10.2021

H AGOA nr.1 din
22.03.2021
H AGOA 5 din
20.07.2021
H AGOA 6 din
22.09.2021
Încetare mandat
21.10.2021

Încetare mandat
21.10.2021

H AGOA nr.1 din
22.03.2021

Încetare mandat
28.06.2021

Prelungire
Prelungire
Prelungire
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În anul 2021, Consiliul de Administra ie s-a întrunit în urma convoc rilor transmise de
c tre Pre edintele acestuia în 21 edin e din care 10 edin e pe semestrul I i 11 edin e pe
semestrul II, în cadrul c rora au fost adoptate 56 decizii, din care 45 de decizii pe semestrul I i 11
decizii pe semestrul II cu privire la subiectele supuse aten iei, printre care men ion m:
Conform edin ei C.A. din data de 29.01.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.1/29.01.2021:
-

A fost aprobat Nota nr. 327/28.01.2021 i a fost împuternicit Directorul General al CMPGB
în vederea nominaliz rii persoanelor exceptate de la aplicarea prevederilor art. 52 alin. (3) din
Legea 53/2003 – Codul Muncii, m sur adoptat prin Decizia Consiliului de Administra ie nr.
73 din 31.12.2020.
Prin Decizia nr.2/29.01.2021:

-

Consiliul de Administra ie a luat act de controlul desf urat în cadrul CMPGB de c tre
Ministerul Finan elor, Direc ia General

de Inspec ie Economico-Financiar , conform

Ordinului de serviciu nr. 25/IEF/19.01.2021”, roag reprezentan ii companiei s pun la
dispozi ia organului de control toate documentele solicitate iar la finalizarea acestuia, Consiliul
de Admistratie s fie informat despre rezultatul actului de control.
Prin Decizia nr.3/29.01.2021:
-

Consiliul de Administra ie a luat act de demersurile întreprinse de CMPGB în vederea
determin rii ALPAB s emit în regim de urgen comanda de între inere spa ii verzi conform
Adresa CMPGB nr. 310 din 26.01.2021, înregistrat la PMB sub nr. 1920388/26.01.2021 i la
ALPAB sub nr. 875/27.01.2021 i a propus ca situa ia i demersurile efectuate s fie aduse i
la cuno tin a Adun rii Generale a Ac ionarilor.
Prin Decizia nr.4/29.01.2021:

-

Întocmirea i semnarea Notei de informare privind elaborarea i fundamentarea documentelor
de stategie, management i planificare, care va fi înaintat Adun rii Generale a Ac ionarilor,
în vederea inform rii acestora asupra situa iei create de lipsa comenzilor de efectuare a
serviciului delegat c tre CMPGB de Consiliul General al Municipiul Bucuresti.
Conform edin ei C.A. din data de 10.02.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.6/10.02.2021:
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-

A fost aprobat prelungirea mandatului Directorului General al Companiei Municipale Parcuri
i Gr dini Bucure ti S.A., Dl. Anghelina Petre – Cosmin de la data de 10.02.2021 pân la data
de 09.03.2021, inclusiv.

-

A fost aprobat semnarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr.154/01.10.2020
conform Anexei la aceast decizie.

-

A fost împuternicit Pre edintele Consiliului de Administra ie, Dna Trifu Liliana, în vederea
semn rii Actului aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr.154/01.10.2020.

-

A fost aprobat

împutericirea D-lui Anghelina Petre – Cosmin s

duc

la îndeplinire

formalit ile de publicitate i înregistrare a acestei decizii la Oficiul Registrului Comer ului de
pe lâng Tribunalul Bucure ti.
Conform edin ei C.A. din data de 07.02.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
-

Prin Decizia nr.7/11.02.2021:

-

A luat act de Nota privind necesitatea asigur rii condi iilor pentru continuitatea activit ii
C.M.P.G.B. S.A. înregistrat sub nr. 419/10.02.2021.

-

A înaintat adun rii generale a ac ionarilor Nota nr. 419/10.02.2021 privind necesitatea
asigur rii condi iilor pentru continuitatea activit ii C.M.P.G.B. S.A. în vederea lu rii
m surilor care se impun.
Conform edin ei C.A. din data de 08.03.2021, s-a decis dup cum urmeaz :

-

Prin Decizia nr.9/08.03.2021:

-

A fost aprobat Raportul cu privire la activitatea desf urat în anul 2020 de c tre Compania
Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., înregistrat la CMPGB sub nr. 564/03.03.2021.

-

Prin Decizia nr.10/08.03.2021:

-

A fost amânat desc rcarea de gestiune a D-lui Petre Cosmin Anghelina pentru func ia de inut
ca Director General al Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., pân la data
aprob rii situa iilor financiare anuale ale CMPGB pentru exerci iul financiar încheiat la 31
Decembrie 2020.
Prin Decizia nr.11/08.03.2021:

-

A fost aprobat numirea d-nei Caramal u Carmen, cet ean român, n scut în Municipiul
Bucure ti, Sect. 5, la data de 20.08.1983, cu domiciliul în str. Arefu nr. 57, et. 2, ap. 13, Sect.

15 | P a g e

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2021

5, Bucure ti, identificat prin C.I. seria RK, nr.222161, emis SPCLEP Sector 5 la data de
07.10.2018, CNP 2830820450100 în functia de Director General al Companiei Municipale
Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., pentru o perioad de 4 (patru) luni, începând cu data de
10.03.2021 pân la data de 10.07.2021, sau pân la numirea unui nou director general de c tre
Consiliul de Administra ie.
-

A fost aprobat plata unei indemniza ii fixe lunare în conformitate cu Hot rârea AGEA nr.
14/19.08.2019, în sum de 21.875 lei brut/lunar.

-

A fost aprobat Contractul de mandat al Directorului General conform anexei la prezenta
decizie.

-

A fost aprobat împuternicirea Pre edintelui Consiliului de Administra ie, Dna Liliana Trifu,
în vederea semn rii Contractului de mandat cu Directorul General.

-

A fost aprobat împutericirea D-nei Nae –

erban Ileana – Teodora, Consilier în cadrul

Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. i Secretar al Consiliului de
Administra ie, n scut la data de 01.12.1976, în Bucuresti, cu domiciliul în Mun. Bucureşti,
Str. Secuilor nr. 2, Bl. 21, Sc. 1, Etj 3, Apt. 13, sector 4, identificat prin C.I. seria RK nr.
245322 eliberat la data de 21.11.2018 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP 2761201441518 s duc
la îndeplinire formalit ile de publicitate i înregistrare a acestei decizii la Oficiul Registrului
Comer ului de pe lâng Tribunalul Bucure ti.
Prin Decizia nr.12/08.03.2021:
-

Consiliul de Administra ie a luat act de m surile întreprinse pentru ducerea la îndeplinire a
recomand rii formulate de c tre Camera de Conturi Bucuresti prezentate în Raportul Comisiei
de cercetare administrativ nr. 04/08.03.2021.
Conform edin ei C.A. din data de 31.03.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.19/31.03.2021:

-

A fost numit în func ia de Pre edinte al Consiliului de Administra ie al societ ii Compania
Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. Dl. B lan Ioan – Alexandru, începând cu data
acestei decizii. Perioada mandatului de Pre edinte CA va fi egal cu perioada mandatului de
membru CA.
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-

A fost împuternicit Dna Nae – erban Ileana – Teodora, angajata Companiei, pentru a duce
la îndeplinire cerin ele de publicitate ale acestei decizii i înregistrarea acesteia la autorit ile
competente.
Prin Decizia nr.20/31.03.2021:

-

A fost aprobat men inerea Dnei Nae – erban Ileana – Teodora în func ia de Secretar al
Consiliului de Administra ie cu men inerea remunera iei Secretarului comun CA/AGA la
nivelul existent, i anume 3.268 lei brut/lun , indiferent de num rul edin elor dintr-o lun .
Prin Decizia nr.21/31.03.2021:

-

A fost constituit Comitetul de nominalizare

i remunerare la nivelul Consiliului de

Administra ie al Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., format din urm torii
membri:

-

▪

Dna. Tr istaru Nicoleta - Veronica

▪

Dl. Fometici Petre

▪

Dl. Marinescu C t lin - Gabriel

A fost constituit Comitetul de audit la nivelul Consiliului de Administra ie al Companiei
Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., format din urm torii membri:
▪

Dl. Ghiur Alexandru Gheorghe

▪

Dl. B lan Ioan – Alexandru.

Prin Decizia nr.22/31.03.2021:
-

A fost aprobat încetarea mandatului de Director General al D-nei Caramal u Carmen
începând cu data de 05.04.2021.

-

A fost aprobat numirea d-nei Dr ghiciu Alina - Eleonora, cet ean român, n scut în Jud.
Bra ov, Municipiul Bra ov, la data de 07.01.1969, cu domiciliul în Mun. Bucure ti, Sector 1,
Drm. Opalului, nr. 1-43, bl. Ciocarlie sc. B, et. Mansarda ap. 16, identificat prin C.I. seria
RK, nr.542986, emis SPCEP Sector 1 la data de 12.06.2020, CNP 2690107080058 în func ia
de Director General al Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., începând cu
data de 05.04.2021 pân la data de 21.07.2021, inclusiv, sau pân la numirea unui nou director
general de c tre Consiliul de Administra ie.

-

A fost aprobat plata unei indemniza ii fixe lunare în sum de 21.875 lei brut/lunar.

-

A fost aprobat Contractul de mandat al Directorului General conform anexei la aceast decizie.
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-

A fost împuternicit Pre edintele Consiliului de Administra ie, Dl. B lan Ioan - Alexandru, în
vederea semn rii Contractului de mandat cu Directorul General.

-

A fost aprobat împutericirea D-nei Nae –

erban Ileana – Teodora, Consilier în cadrul

Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. i Secretar al Consiliului de
Administra ie, n scut la data de 01.12.1976, în Bucuresti, cu domiciliul în Mun. Bucureşti,
Str. Secuilor nr. 2, Bl. 21, Sc. 1, Etj 3, Apt. 13, sector 4, identificat prin C.I. seria RK nr.
245322 eliberat la data de 21.11.2018 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP 2761201441518 s duc
la îndeplinire formalit ile de publicitate i înregistrare a prezentei decizii la Oficiul Registrului
Comer ului de pe lâng Tribunalul Bucure ti.
Prin Decizia nr.23/31.03.2021:
-

Consiliul de Administra ie a luat act de situa ia actual a CMPGB conform Notei de informare
nr. 0226/26.03.2021.
Prin Decizia nr.24/31.03.2021:

-

A fost aprobat prelungirea aplic rii prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr 53/2003 – Codul
Muncii cu modific rile i complet rile ulterioare în ceea ce prive te reducerea programului de
lucru de la 5 zile pe s pt mân la 4 zile pe s pt mân pentru salaria ii din cadrul CMPGB S.A.,
în perioada 01.04.2021 – 31.05.2021, în ceea ce prive te:
- durata muncii - norma de lucru: de la 8 ore/zi, 5 zile pe s pt mân la 8 ore/zi, 4
zile pe s pt mân , ziua redus fiind ziua de vineri. Aplicarea acestor prevederi se va
face si pentru contractele individuale de munc cu timp par ial, în raport cu durata
muncii stabilit ;
- salarizarea: diminuarea salariului de baz lunar brut propor ional cu diminuarea
normei de lucru.

-

Directorul General al C.M.P.G.B. S.A. va emite o decizie în sensul celor specificate la art. 1,
valabil pentru tot personalul CMPGB SA.

-

A fost aprobat împuternicirea Directorului General al CMPGB în vederea nominaliz rii
persoanelor exceptate de la aplicarea prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea 53/2003 – Codul
Muncii.

18 | P a g e

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2021

Prin Decizia nr.25/31.03.2021:
-

A fost aprobat efectuarea demersurilor necesare în vederea schimb rii destina iei capitalului
social disponibil lichid la 31.03.2021 pentru plata masei salariale i a altor cheltuieli urgente
propuse de conducerea executiv .

-

A fost aprobat solicitarea Directorului General în vederea identific rii cheltuielilor urgente.
A fost de asemenea stabilit un termen de r spuns de 5 zile lucr toare de la data acestei decizii.
Conform edin ei C.A. din data de 05.04.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.26/05.04.2021:

-

Consiliul de Administra ie este informat asupra Notei nr. 852/30.03.2021 privind inventarierea
elementelor de activ, datoriilor i capitalurilor proprii la nivelul Companiei Municipale Parcuri
i Gr dini Bucure ti S.A. la 31.12.2020.

-

S-a aprobat înaintarea Notei nr. 852/30.03.2021 pentru informarea Adun rii Generale a
Ac ionarilor Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A.

-

S-a aprobat mandatarea Directorului General al CMPGB, Dna Dr ghiciu Alina -Eleonora, în
vederea verific rii inventarierii constatate prin Nota nr.852/30.03.2021.

-

În cazul în care Directorul General al CMPGB, Dna Dr ghiciu Alina -Eleonora, va constata
neconcordan e între scriptic i faptic, acesta va fi mandatat în vederea contract rii de servicii
externe pentru inventarierea tuturor elementelor de activ, datoriilor i capitalurilor proprii la
nivelul Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. la zi.
Prin Decizia nr.27/05.04.2021:

-

A fost avizat Nota de informare nr. 848/30.03.2021 cu privire la aprobarea începerii achizi iei
directe a contractului pentru colectare, transport i eliminare de euri municipale din parcurile
din sectorul 1, Bucure ti, aflate în aria de delegare a CMPGB.

-

S-a aprobat înaintarea Notei de informare nr. 848/30.03.2021 spre aprobarea Adun rii
Generale a Ac ionarilor Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A.
Prin Decizia nr.28/05.04.2021:

-

A fost mandatat Directorul General al CMPGB, Dna Dr ghiciu Alina – Eleonora, s analizeze
angajarea unui Director Economic i/sau contractarea unor servicii financiar – contabile
externalizate pân pe data de 09.04.2021, inclusiv.
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-

Ulterior analizei, Directorul General al CMPGB, Dna Dr ghiciu Alina – Eleonora, este
împuternicit s angajeze personalul necesar în cadrul Direc iei Economice sau contractarea
unor servicii financiar – contabile externalizate.
Prin Decizia nr.29/05.04.2021:

-

A fost împuternicit Directorul General al CMPGB, Dna Dr ghiciu Alina – Eleonora, pentru
anularea altor drepturi de semn tur aferente conturilor bancare ale CMPGB în termen de 5
zile de la data înregistr rii noului Director General la Oficiul Registrului Comer ului Bucure ti.
Prin Decizia nr.30/05.04.2021:

-

A fost aprobat transmiterea unei solicit ri c tre reprezentan ii AGA ai CMPGB în vederea
schimb rii destina iei capitalului social al CMPGB S.A.

-

A fost aprobat împuternicirea Directorului General al CMPGB, Dna Dr ghiciu Alina –
Eleonora, în vederea formul rii solicit rii men ionate la art. 1 de mai sus.
Prin Decizia nr.31/05.04.2021:

-

A fost aprobat împuternicirea Directorului General s aprobe comenzi de ridicare a de eurilor
din parcurile aflate în aria de delegare a gestiunii serviciului public, în baza comenzii transmise
de ALPAB înregistrat cu nr. 3611/02.04.2021 i a Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public nr. 1085/28.09.2018.
Prin Decizia nr.32/05.04.2021:

-

A fost aprobat convocarea Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor Companiei, având
urm toarea ordine de zi:

-

Informare cu privire la Nota nr. 852/30.03.2021 privind inventarierea elementelor de activ,
datoriilor i capitalurilor proprii la nivelul Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti
S.A. la 31.12.2020.

-

Aprobarea începerii achizi iei directe a contractului pentru colectare, transport i eliminare
de euri municipale din parcurile din sectorul 1, Bucure ti, aflate în aria de delegare a CMPGB.

-

Schimbarea destina iei capitalului social lichid al CMPGB S.A.
A fost împuternicit Pre edintele Consiliului de Administra ie, Dl. B lan Ioan – Alexandru, în
vederea stabilirii datei Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor Companiei.
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Conform edin ei CA din data de 20.04.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.33/20.04.2021:
-

S-a propus ac ionarilor limitarea r spunderii Administratorilor CMPGB la nivelul unei
remunera ii lunare.
Prin Decizia nr.34/20.04.2021:

-

S-a solicitat Adun rii Generale a Ac ionarilor stabilirea obiectivelor i strategiei Companiei pe
termen scurt, mediu i lung.
Prin Decizia nr.35/20.04.2021:

-

A fost aprobat transmiterea unei solicit ri c tre AGA privind modificarea Hot rârii AGEA
nr. 3/09.04.2021, dup cum urmeaz :

-

A fost aprobat schimbarea destina iei capitalului social lichid al CMPGB S.A. pentru a fi
utilizat disponibilul pentru plata cheltuielilor curente i a celor restante: cheltuieli cu salariile,
cheltuieli aferente de eurilor, cheltuieli cu furnizori, cheltuieli juridice, cheltuieli de
mentenan , medicina muncii, precum i orice alte cheltuieli necesare în vederea desf ur rii
activit ii, sub condi ia reîntregirii fondurilor în m sura în care acest lucru este
posibil/realizabil din veniturile viitoare ale CMPGB S.A
Prin Decizia nr.36/20.04.2021:

-

A fost aprobat convocarea Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor Companiei, având
urm toarea ordine de zi:

-

Limitarea r spunderii Administratorilor CMPGB la nivelul unei remunera ii lunare.

-

Stabilirea obiectivelor i strategiei Companiei pe termen scurt, mediu i lung.

-

Modificarea Hot rârii AGEA nr. 3/09.04.2021, dup cum urmeaz : ,,Se aprob schimbarea
destina iei capitalului social lichid al CMPGB S.A. pentru a fi utilizat disponibilul pentru plata
cheltuielilor curente i a celor restante: cheltuieli cu salariile, cheltuieli aferente de eurilor,
cheltuieli cu furnizori, cheltuieli juridice, cheltuieli de mentenan , medicina muncii, precum
i orice alte cheltuieli necesare în vederea desf ur rii activit ii, sub condi ia reîntregirii
fondurilor în m sura în care acest lucru este posibil/realizabil din veniturile viitoare ale
CMPGB S.A.”

-

Informare cu privire la posibilit ile limitate de continuare a activit ii Companiei dup luna
Mai 2021.

-

Diverse
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A fost împuternicit Pre edintele Consiliului de Administra ie, Dl. B lan Ioan – Alexandru, în
vederea stabilirii datei Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor Companiei.
Conform edin ei CA din data de 26.05.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.37/20.04.2021:
-

Se ia act de Nota raport nr. 1305/10.02.2021 cu privire la verificarea efectu rii inventarierii la
31.12.2020

i se dispune începerea procedurilor pentru achizi ionarea serviciilor de

inventariere extern .
Prin Decizia nr.38/26.05.2021
-

Art. 1. Se aprob

desf urarea activit ii de dispecerat pentru monitorizarea bunurilor

Companiei existente în parcuri.
-

Art. 2. Se aprob prelungirea aplic rii prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr 53/2003 –
Codul Muncii cu modific rile i complet rile ulterioare în ceea ce prive te reducerea
programului de lucru de la 5 zile pe s pt mân la 4 zile pe s pt mân pentru salaria ii din
cadrul CMPGB S.A., în perioada 01.06.2021 – 30.06.2021, în ceea ce prive te:
1.durata muncii - norma de lucru: de la 8 ore/zi, 5 zile pe s pt mân la 8 ore/zi, 4 zile pe
s pt mân , ziua redus fiind ziua de vineri. Aplicarea acestor prevederi se va face i pentru
contractele individuale de munc cu timp par ial, în raport cu durata muncii stabilit .
2.salarizarea: diminuarea salariului de baz lunar brut propor ional cu diminuarea normei de
lucru.

-

Art. 3. Se împuternice te Directorul General al Companiei în vederea stabilirii prin decizie
intern a unei alte zile din s pt mân ce va fi redus pentru anumi i angaja i, în func ie de
necesit ile Companiei.
Prin Decizia nr.39/26.05.2021

-

Se ia act de Raportul auditorului Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A.
pentru exerci iul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020.
Prin Decizia nr.40/26.05.2021

-

Art. 1. Se avizeaz Raportul Comitetului de Nominalizare i Remunerare cu privire la
remunera iile i alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2020 administratorilor i
directorilor societ ii Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. pentru care sunt
încheiate contracte de mandat.
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-

Art.2. Se aprob înaintarea spre aprobarea Adun rii Generale a Ac ionarilor a Raportului
men ionat la art. 1. de mai sus.
Prin Decizia nr.41/26.05.2021

-

Art. 1. Se avizeaz Raportul Comitetului de audit al Consiliului de Administra ie al societ ii
Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. pentru anul 2020.

-

Art.2. Se aprob înaintarea spre aprobarea adun rii generale a ac ionarilor a Raportului
men ionat la art. 1. de mai sus.
Prin Decizia nr.42/26.05.2021

-

Art. 1. Se avizeaz Raportul privind realizarea Programului de Investi ii pentru anul 2020.

-

Art.2. Se aprob înaintarea spre aprobarea Adun rii Generale a Ac ionarilor a Raportului
privind realizarea Programului de Investi ii pentru anul 2020.
Prin Decizia nr.43/26.05.2021

-

Art. 1. Se avizeaz Execu ia Bugetului de Venituri i Cheltuieli pentru anul financiar încheiat
la 31 Decembrie 2020.

-

Art.2. Se aprob înaintarea spre aprobarea Adun rii Generale a Ac ionarilor a Execu iei
Bugetului de Venituri i Cheltuieli pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020.
Prin Decizia nr.44/26.05.2021

-

Art. 1. Se avizeaz Situa iile financiare anuale ale Companiei Municipale Parcuri i Gr dini
Bucure ti S.A. pentru exerci iul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020 sub rezerva
rezultatului inventarierii la 31.12.2020, datorit

celor semnalate în Nota Raport nr.

1305/10.02.2021 cu privire la verificarea efectu rii inventarierii la 31.12.2020. Totodat , se
dispune începerea procedurilor pentru achizi ionarea serviciilor de inventariere extern .
-

Art.2. Se aprob înaintarea spre aprobarea Adun rii Generale a Ac ionarilor a situa iilor
financiare anuale ale Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. pentru exerci iul
financiar încheiat la 31 Decembrie 2020 înso ite de Raportul Anual al Consiliului de
Administra ie pentru exerci iul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020.
Prin Decizia nr.45/26.05.2021

-

Art. 1. Se aprob încheierea unei asigur ri pentru r spundere profesional pentru Directorul
General al CMPGB.

-

Art. 2. Se stabile te valoarea riscului asigurat pân la 100.000 EUR.
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-

Art. 3. Se împuternice te Directorul General al CMPGB S.A. în vederea semn rii contractului
de asigurare a r spunderii profesionale conform art. 1 i 2.
Prin Decizia nr.46/26.05.2021

-

Art. 1. Ia act de Codul de etic al Companiei – Edi ia 1, Revizia 2.

-

Art. 2. Nu consider necesar revizuirea Codului de etic al CMPGB.
Prin Decizia nr.47/26.05.2021

-

Art. 1. Se aprob convocarea Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor Companiei, având
urm toarea ordine de zi:

-

Aprobare Raport Anual al Consiliului de Administra ie pentru exerci iul financiar încheiat la
31 Decembrie 2020.

-

Aprobare situa ii financiare anuale ale societ ii Compania Municipal Parcuri i Gr dini
Bucure ti S.A. pentru exerci iul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020, pe baza discu iilor şi
a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administra ie, auditorul financiar PRIM AUDIT SRL.

-

Aprobare Raport al Comitetului de Nominalizare i Remunerare cu privire la remunera iile i
alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2020 administratorilor i directorilor societ ii
Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. pentru care sunt încheiate contracte
de mandat

-

Aprobare Raport Comitet de audit al Consiliului de Administra ie al societ ii Compania
Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. pentru anul 2020.

-

Aprobare Execu ia Programului de Investi ii pentru anul 2020

-

Aprobare Execu ia Bugetului de Venituri i Cheltuieli pentru anul financiar încheiat la 31
Decembrie 2020

-

Aprobare desc rcare de gestiune a Consiliului de Administra ie pentru anul financiar 2020.

-

Împuternicirea persoanei desemnate cu înregistarea hot rârilor ac ionarilor la Oficiul Na ional
al Registrului Comer ului Bucure ti.

-

Diverse

-

Art.2. Se împuternice te Pre edintele Consiliului de Administra ie, Dl. B lan Ioan –
Alexandru, în vederea stabilirii datei Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor
Companiei.
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Conform edin ei CA din data de 04.06.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.48/04.06.2021
-

Art. 1. Se aprob revocarea Secretarului de edin

a Consiliului de Administra ie - Nae

erban Ileana Teodora, numirea Secretarului de edin

a Consiliului de Administra ie –

Cosmin Gabriel Trîmbaciu, cet ean român n scut la data de 23.12.1980 în ora Câmpulung,
jud. Arge , domiciliat în Mun. Bucure ti, str. Nuferilor, nr.40-48, bl.B2, sc.H, et.3, ap.14,
identificat cu C.I, seria RK, nr.068575, CNP 1801223030029 i stabilirea indemniza iei lunare
fix de 3268 lei brut, pentru toate edin ele dintr-o lun .
Conform edin ei CA din data de 17.06.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.49/17.06.2021
-

Art. 1. Se aprob prelungirea aplic rii prevederilor art.52 alin.(3) din Legea nr.53/2003 – Codul
Muncii cu modific rile i complet rile ulterioare, în ceea ce prive te reducerea programului de
lucru de la 5 zile la 4 zile pe s pt mân , pentru salaria ii CMPGB S.A., pân la finalul anului
2021;

-

Art.2. Se aprob planul de reorganizare al Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti
S.A.,prin modificarea regulamentului de organizare

i func ionare, organigramei, a

regulamentului de salarizare i a tatului de func ii ale CMPGB S.A.
Prin Decizia nr.50/17.06.2021
-

Art. 1. Se aprob convocarea Adun rii Generale a Ac ionarilor Companiei Municipale Parcuri
i Gr dini Bucure ti S.A. cu privire la identificarea modalit ii de gestionare a situa iei
economice a Companiei, prin procedura de dizolvare, intrare în insolven

sau majorare de

capital pentru sus inerea cheltuielilor curente aferente anului 2021;
-

Art.2. Se aprob transmiterea c tre AGA a solicit rii unui punct de vedere cu privire la
posibilitatea închirierii utilajelor companiei c tre ter i;
Prin Decizia nr.51/17.06.2021

-

Art.1. Se avizeazeaz Bugetul de Venituri i Cheltuieli al Companiei pentru anul 2021,
conform Notei de fundamentare nr. 1763/55.06.2021.

-

Art 2. Se înainteaz Bugetul de Venituri i Cheltuieli al Companiei pentru anul 2021 spre
aprobarea Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor CMPGB.
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-

Art.3. Se aprob contractarea unor servicii externe, pentru identificarea solu iilor de modificare
a Contractului Colectiv de Munc

i de aplicare a planului de reorganizare al Companiei.

Prin Decizia nr.52/17.06.2021
-

Art.1. Se aprob convocarea Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor Companiei, având
urm toarea ordine de zi:

-

Aprobare Proiect Buget de Venituri i Cheltuieli al CMPGB S.A. pentru anul 2021;

-

Aprobare contractare expert specializat în litigii de munc ;

-

Art. 2. Se împuternice te Pre edintele Consiliului de Administra ie, Dl B lan Ioan Alexandru,
în vederea stabilirii datei Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor Companiei.
Conform edin ei CA din data de 28.06.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
Prin Decizia nr.53/28.06.2021

-

Art.1. Se avizeazeaz noua propunere de Buget de Venituri i Cheltuieli al CMPGB S.A.
pentru anul 2021, conform Notei de fundamentare nr. 1896/28.06.2021.

-

Art.2. Se înainteaz noua form de Buget de Venituri i Cheltuieli al CMPGB S.A. pentru anul
2021 spre aprobarea Adun rii Generale Ordinare a Ac ionarilor CMPGB.

-

Art.3. Se aprob raportul privind managementul CMPGB SA;
Conform edin ei C.A. din data de 23.07.2021, s-a decis dup cum urmeaz :

-

Prin Decizia nr.55/23.07.2021

-

Discutarea situa iei financiare a Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. i
aprobarea lu rii m surilor în consecin .

-

Diverse;

-

Aprob nota nr. 2206/22.07.2021 de aprobare a modific rii art. 3, alin.3.1 din Actul Constitutiv
al CMPGB S.A.

-

Aprob închiriere imobil pentru depozitare utilaje, situat în Com. Jilava, os. Giurgiului nr. 5,
Jud, Ilfov.

-

Ia act de informarea privind raportul emis de Cabinetul de avocatur Zamfir Marius Reginald,
având ca obiect analizarea modalit ilor de modificare a clauzelor CCM – CMPGB S.A.

-

Aprob nota nr. 2207/22.07.2021, privind aprobarea noilor tarife/pre uri pentru serviciile de
între inere spa ii verzi, de salubrizare i desz pezire, aflate în curs de aprobare la AMRSP.
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-

Avizeaz nota nr. 2208/22.07.2021, privind utilizarea diferen ei achizi
transport mas vegetal

pentru contract

i dispune înaintarea acesteia spre aprobare AGA - CMPGB S.A.

Conform edin ei C.A. din data de 20.08.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
-

Prin Decizia nr.56/20.08.2021

-

Ia act de situa ia financiar a CMPGB S.A. i constat faptul c nu sunt întrunite condi iile
necesare pentru intrarea în insolven a companiei;

-

Ia act de situa iile financiare ale CMPGB S.A. la 30.06.2021;

-

Ia act de situa ia proceselor verbale de lucr ri nesemnate de c tre ALPAB în ultimele 18 zile
i dispune luarea tuturor m surilor legale necesare în vederea reglement rii situa iei litigioase
cu ALPAB;

-

Ia act de protestul salaria ilor CMPGB S.A. din data de 18.08.2021 i revendic rile acestora i
aprob pentru personalul deservent (lucr tori salubrizare) din parcurile aflate în aria de
delegare a Companiei, suspendarea dispozi iilor din Decizia Consiliului de Administra ie nr.
49/17.06.2021 privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile lucr toare, pentru
o perioad de 2 (dou ) luni;

-

Ia act de cererea de concediu de odihn nr. 2509/19.08.2021 a directorului general al
Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A.
Conform edin ei C.A. din data de 09.09.2021, s-a decis dup cum urmeaz :

-

Prin Decizia nr.57/09.09.2021

-

Ia act de situa ia financiar a CMPGB S.A. i constat faptul c nu sunt întrunite condi iile
necesare pentru intrarea în insolven a companiei;

-

Mandateaz

Directorul General al CMPGB S.A. s

negocieze reducerea salaria ilor

compensatorii aferente Contractului Colectiv de Munc 2021;
-

Aprob încheierea, modificarea i rezilierea contractului cu Saga Festival SRL;

-

Aprob informare persoanelor responsabile din raportul de inspec ie economico-financiar
întocmit de echipa de inspec ie din cadrul Ministerului Finan elor cu privire la con inutul
acestuia i exercitare de c tre CMPGB S.A. a c ilor de atac la raport, în termenul prev zut de
lege;

-

Aprob încheierea, modificarea i rezilierea poten ialului contract cu Romaero B neasa;
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-

Mandateaz

Directorul General al CMPGB S.A. pentru selec ia lichidatorilor privind

dizolvarea CMGB S.A. dispus prin HCGMB nr. 278/1.09.2021;
-

Mandateaz Directorul General al CMPGB S.A. cu privire la efectuarea de urgent a
inventarierii utilajelor;

-

Aprob Convocare AGEA, în data de 20.09.2021, cu ordinea de zi prelungirea mandatelor
membrilor CA, dar i aprobarea dizolv rii i lichid rii CMPGB S.A.
Conform edin ei C.A. din data de 20.09.2021, s-a decis dup cum urmeaz :

-

Prin Decizia nr.58/09.09.2021

-

Se aprob prelungirea mandatului Directorului General al Companiei Municipale Parcuri i
Gr dini Bucure ti S.A., doamna Alina Eleonora Dr ghiciu, pentru o perioad de 2 (dou ) luni,
începând cu data de 22.09.2021 pân la data de 21.11.2021;

-

Se aprob anun ul i criteriile de selec ie pentru procedura de lichidare a CMPGB S.A.;

-

Se aprob demararea procedurii de înregistrare la Registrul Comer ului, a punctului de lucru
din comuna Jilava necesar depozit rii echipamentelor CMPGB S.A., de mic

i mare

mecanizare;
-

Se avizeaz

i se înainteaz spre aprobare AGA rectificarea BVC a Companiei Municipale

Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. pentru anul 2021;
-

Se aprob

mandatarea Directorului General, doamna Alina Eleonora Dr ghiciu, pentru

negocierea contractului colectiv de munc al CMPGB S.A.;
Conform edin ei C.A. din data de 15.10.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
-

Prin Decizia nr.59/09.09.2021

-

Se aprob

prelungirea suspend rii dispozi iilor dispuse prin Decizia Consiliului de

Administra ie nr.49/17.06.2021 privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile
lucr toare, pentru personalul deservent din parcurile aflate în aria de delegare a CMPGB S.A.,
pân la data de 15.11.2021;
-

Ia act de renun are la contractul de mandat a doamnei Alina Eleonora Dr ghiciu, Director
General a CMPGB S.A., începând cu data de 20.10.2021;

-

Se aprob programul anual de achizi ii publice pentru anul 2021, rev 4.
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Conform edin ei C.A. din data de 25.10.2021, s-a decis dup cum urmeaz :
-

Prin Decizia nr.60/25.10.2021

-

Se aprob numirea domnului Bîrsan Ciprian, cet ean român, n scut în Mun. Bucure ti, la data
de 01.05.1978, cu domiciliul in Mun. Bucure ti, Sector 2, os. Colentina, nr.1, bl.34, sc.5, et.1,
ap.166, identificat prin C.I. seria RD, nr.781764, emis SPCEP Sector 2 la data de 12.07.2012,
CNP 1780501333207 în func ia de Director General al Companiei Municipale Parcuri i
Gradini Bucure ti S.A., începând cu data de 25.10.2021 pâna la data de 24.01.2022, inclusiv,
sau pân la numirea unui nou director general de c tre Consiliul de Administratie.

-

Se aprob împuternicirea Domnului Cosmin Gabriel Trîmbaciu, angajat al Companiei în
func ia de consilier juridic, n scut la data de 23.12.1980, în Câmpulung, cu domiciliul în
Mun.Bucureşti, Str. Nuferilor nr. 40-48, Bl. B2, Sc. H, Et. 3, Ap. 14, sector 1, identificat prin
C.I.seria RK nr. 068575 eliberat la data de 23.05.2017 de S.P.C.E.P. Sector 1, CNP
1801223030029, s duc la îndeplinire formalit ile de publicitate i înregistrare a prezentei
hot râri la Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul Bucure ti.
Conform edin ei C.A. din data de 12.11.2021, s-a decis dup cum urmeaz :

-

Prin Decizia nr.61/12.11.2021

-

Se aprob prelungirea suspend rii dispozi iilor din Decizia Consiliului de Administra ie
nr.49/17.06.2021 privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile lucr toare, pentru
personalul deservent din parcurile aflate în aria de delegare a CMPGB S.A., din data de
15.11.2021 pân la data de 17.12.2021 inclusiv.

-

Se aprob contractarea de servicii juridice externe cu privire la identificarea solu iilor legale
privind ac iunile reprezentan ii salaria iilor CMPGB.
Conform edin ei CA din data de 26.11.2021, s-au decis urm toarele:

-

Prin Decizia nr.62/26.11.2021

-

Se aprob mandatarea Directorului General al CMPGB SA, Ciprian Bîrsan pentru negocierea
prelungirii cu 2 luni a contractului de inchiriere nr18 din 13.07.2021 i a contractului de
închiriere pentru deposit utilaje situat în comuna Jilava;

-

Se aprob angajarea de personal intern pentru o perioad de 2 luni, f r a dubla posturile deja
existente din companie în conformitate cu organigrama intern ;
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-

Se aprob mandatarea Directorului General al CMPGB SA, în vederea punerii în aplicare a H
AGOA nr.9 din data de 19.11.2021 pentru negocierea cu salaria ii CMPGB SA a unor
compens ri în bani la nivelul a maxim 2 salarii brute/ salariat în conformitate cu nota
Directorului General al CMPGB SA i cu respectarea dispozi iilor legale în vigoare.
Conform edin ei CA din data de 16.12.2021, s-au decis urm toarele:

-

Prin Decizia nr.63/16.12.2021

- Se ia act de demisia domnului, TRÎMBACIU Cosmin Gabriel, din func ia de secretar al
Consiliului de Administra ie i a Adun rii Generale a Ac ionarilor a CMPGB S.A
- Se nume te în func ia de secretar al Consiliului de Administra ie i al Adun rii Generale a
Ac ionarilor, domnul NEGREI Ion-Alexandru;
- Se aprob alocarea de fonduri în cuantumul sumei de 15.000(cincisprezece mii) lei pentru anul
2021 în baza excep iei din OUG nr. 26/2012 cu privire la achizi ia de servicii juridice de
consultan , de asisten

i/sau de reprezentare în situa ii temeinic justificate, atunci cand acestea

nu se pot asigura de c tre personalul de specialitate juridic angajat.
- Se aprob revocarea Secretarului de edin a Consiliului de Administra ie - Cosmin Gabriel
Trîmbaciu, numirea Secretarului de edin a Consiliului de Administra ie – Negrei IonAlexandru, cet ean român n scut la data de 18.09.1990 în ora Piatra Neam , jud. Neam ,
domiciliat în Mun. Bucure ti, bld. George Cosbuc, nr.5, et.3, ap.4, identificat cu C.I, seria RK,
nr.549788, CNP 1900918270026 i stabilirea indemniza iei lunare fix de 3268 lei brut, pentru
toate edin ele dintr-o lun .
Conform edin ei CA din data de 30.12.2021, s-au decis urm toarele:
-

Prin Decizia nr.64/30.12.2021

- Preluarea de comenzi conform contractului de delagare i gestiune ALPAB nr.1085/28.09.2018
i inând cont de informa iile primite din partea Directorului General privind capacitatea
disponibil de a prelua comenzi începand cu luna ianuarie 2022, de asemenea inând cont de
opinia favorabil scris a departementului juridic intern al societ ii Compania Municipal
Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A, dar i de hot rârea nr. 10 a Adun rii Ordinare a Ac ionarilor
din data de 22.12.2022, art.3 i anume “Aprob preluarea de comenzi în baza Contractului de
delegare i gestiune nr. 1085/28.09.2018, sub condi ia unei opinii juridice favorabile în acest

30 | P a g e

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2021

sens” membrii Consiliului de Administra ie decid preluarea de comenzi ALPAB începand cu
luna ianuarie 2022.
- Prelungirea asigur rilor RCA a flotei auto imperios necesar .
- Continuarea programului de munc cu patru zile lucr toare pe sapt mân pân în data de
31.01.2022.
- Aprobarea concediului de odihn a Directorului General, Bîrsan Ciprian în perioada 03.0107.01.2021 i delegarea atribu iilor în aceast perioad c tre doamna, Arc lean Janina;

Controlul Companiei
Cenzori
Prin Hot rârea AGEA nr. 8 din data de 24.07.2020, ac ionarii CMPGB au luat act de
încetarea prin ajungere la termen a mandatelor cenzorilor Companiei i au aprobat actualizarea
Actului Constitutiv prin eliminarea Art. 20 – Cenzori.
Auditul Companiei
Prin hot rârea Adun rii Generale a Ac ionarilor nr.2 din data de 09.04.2021, ac ionarii
Companiei au hot rât numirea auditorului financiar statutar al CMPGB i anume societatea PRIMAUDIT SRL, pentru efectuarea auditului statutar al situa iilor financiare anuale ale Companiei
pentru anii 2020, 2021 i 2022.

Managementul Executiv
Managementul executiv al Companiei a fost exercitat în anul 2021 prin deciziile de mai jos
ale Consiliului de Administra ie al societ ii Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti
S.A de c tre urm torele persoane:
Prin Decizia CA nr. 6/10.02.2021 a fost aprobată prelungirea mandatului Directorului
General al Companiei, Dl. Anghelina Petre – Cosmin de la data de 10.02.2021 până la
data de 09.03.2021, inclusive.
Prin Decizia CA nr. 11/08.03.2021 a fost aprobată numirea d-nei Caramalău Carmen în
functia de Director General al Companiei, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând
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cu data de 10.03.2021 până la data de 10.07.2021, sau până la numirea unui nou director
general de către Consiliul de Administrație
Prin Decizia CA nr. 22/31.03.2021 a fost aprobată numirea d-nei Drăghiciu Alina –
Eleonora în funcția de Director General al Companiei Municipale Parcuri i Grădini
Bucure ti S.A., începând cu data de 05.04.2021 până la data de 21.07.2021, inclusiv, sau
până la numirea unui nou director general de către Consiliul de Administrație
Prin Decizia CA nr.54/20.07.2021 a fost aprobată numirea d-nei Drăghiciu Alina –
Eleonora în funcția de Director General al Companiei Municipale Parcuri i Grădini
Bucure ti S.A., începând cu data de 22.07.2021 până la 21.09.2021
Prin Decizia CA nr.58/09.09.2021 a fost aprobată numirea d-nei Drăghiciu Alina –
Eleonora în funcția de Director General al Companiei Municipale Parcuri i Grădini
Bucure ti S.A., începând cu data de 22.09.2021 până la 21.11.2021
Prin Decizia CA nr.60/25.10.2021 a fost aprobată numirea dl. Bîrsan Ciprian în funcția
de Director General al Companiei Municipale Parcuri i Grădini Bucure ti S.A., începând
cu data de 25.10.2021 până la 24.01.2022
Prin Decizia CA nr.61/21.01.2022 a fost aprobată prelungirea mandatului dl. Bîrsan
Ciprian în funcția de Director General al Companiei Municipale Parcuri i Grădini
Bucure ti S.A., începând cu data de 25.01.2022 până la data de 23.04.2022.

Conform contractului de mandat încredin at, Directorul General al Companiei a condus i
coordonat activitatea Companiei prin intermediul edin elor periodice sau extraordinare, a
deciziilor adoptate cu privire la îmbun t irea activit ii în condi iile înt ririi disciplinei financiare
i cre terii performan elor economice ale acesteia, conceperea i aplicarea de strategii i politici
de dezvoltare a Companiei, implementarea deciziilor Consiliului de Administra ie i a hot rârilor
ac ionarilor.
Prin m surile întreprinse de c tre Directorul General, s-a asigurat respectarea

i

transpunerea în practic a reglement rilor legale în domeniul de activitate al Companiei al turi de
administrarea i exploatarea eficient , în condi iile legii, a întregului patrimoniu al Companiei.
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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 cerin ele standardelor SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2008), ca instrument menit s conduc Compania la
îmbun t irea performan elor sale, astfel încât s determine câ tigarea încrederii şi cre terea
satisfac iei p r ilor interesate.
Organismul de certificare a emis pentru CMPGB S.A. urm toarele certificate:
Certificatul nr. 11644 din data de 19.12.2018, prin care se certific faptul c CMPGB SA
are implementat i men ine un sistem de management al calit ii conform condi iilor
standardului SR EN ISO 9001:2015;
Certificatul nr. 5383 din data de 19.12.2018, prin care se certific faptul c CMPGB SA
are implementat i men ine un sistem de management al mediului conform condi iilor
standardului SR EN ISO 14001:2015; i
Certificatul nr. 3733 din data de 19.12.2018, prin care se certific faptul c CMPGB SA
are implementat

i men ine un sistem de management al s n t ii

i securit ii

ocupa ionale conform condi iilor din referen ialul SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS
18001:2007), pentru urm toarele domenii de activitate: „Activit i de amenajare i
între inere peisagistic ”.
Suplimentar, CMPGB SA de ine

i certificatele IQNet (organism interna ional de

certificare), respectiv:
Certificatul IQNet nr. RO-11644 din data de 19.12.2018, pentru sistemul de management
al calit ii conform condi iilor standardului SR EN ISO 9001:2015;
Certificatul IQNet nr. RO- 5383 din data de 19.12.2018, pentru sistemul de management
al mediului conform condi iilor standardului SR EN ISO 14001:2015; i
Certificatul nr. RO-3733 din data de 19.12.2018, pentru sistemul de management al
s n t ii

i securit ii ocupa ionale conform condi iilor din referen ialul OHSAS

18001:2007, pentru urm toarele domenii de activitate: „Activit i de amenajare i
între inere peisagistic ”.
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Compania de ine, de asemenea:
Autoriza ia de mediu nr. 22/17.01.2019 pentru activit ile de între inere peisagistic .
În 2021, Compania i-a îmbun t it sistemul de management integrat prin migrarea la
standardul SR ISO 45001:2018, fapt atestat prin Certificatul nr. 3733/14 ianuarie 2021.
La nivelul companiei sunt elaborate i actualizate informa iile documentate aferente
sistemului de management integrat i sunt luate m suri de identificare a activit ilor procedurale
în vederea elabor rii informa iilor documentate ce vor fi aplicabile tuturor entit ilor
organizatorice din cadrul companiei (proceduri de sistem) sau dedicate anumitor activit i
(proceduri opera ionale).
Astfel:
Directorul General a formulat i documentat Declara ia privind politica i obiectivele în
domeniul calit ii, mediului, s n t ii i securit ii ocupa ionale, document prin care se prezint
angajamentul fa

de elaborarea, implementarea, men inerea i îmbun t irea Sistemului de

Management Integrat (SMI) în conformitate cu cerin ele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR
EN ISO 14001:2015 i SR ISO 45001:2018, precum i pentru îmbun t irea performan ei i
eficacit ii acestuia.
Managementul CMPGB S.A. s-a angajat în satisfacerea cerin elor aplicabile

i

implementarea de ac iuni pentru îmbun t irea continu a eficacit ii SMI i a performan elor
globale ale companiei;
Comunicarea politicii în cadrul organiza iei i con tientizarea tuturor angaja ilor privind
rolul acestora în realizarea politicii i obiectivelor, cunoa terea cerin elor SMI implementat,
contribu ia lor i beneficiile performan ei îmbun t ite;
Conformitatea cu legisla ia actual privind protec ia mediului, securitatea i s n tatea în
munc

i cu alte cerin e legale sau de reglementare aplicabile, la care organiza ia a aderat.
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Informa iile documentate elaborate în cadrul companiei respect

atât cerin ele

OSGG nr. 600/2018 privind controlul intern managerial, cât i cerin ele standardelor Sistemului
de Management Integrat, implementat i certificat, respectiv SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO
14001 i SR ISO 45001:2018.
La data de 31 decembrie 2021, compania dispune de formalizarea a 77 activit i
procedurale care au fost aprobate, r mânând a fi finalizate înc 2 în decursul anului 2022. Rezult
c Standardul 9 din OSGG 600 a fost implementat în propor ie de 97.5%, fa

de 87% la 31

decembrie 2021. BMI va asigura în continuare consilierea i monitorizarea elabor rii acestora în
vederea atingerii obiectivului ca pân la 01 iunie 2022 s se fie finalizate toate activit ile
procedurale propuse, respectiv implementarea 100% a Standardului 9 din OSGG 600.
În afara procedurilor, BMI a monitorizat i actualizat, dup caz, i alte documente ale SMI,
precum:
-

planuri de management

-

politici

-

regulamente etc.

Controlul Intern Managerial
În cadrul CMPGB S.A., conform OSGG nr. 600/2018, prin decizia Directorului General,
a fost constituit Comisia de monitorizare - cu scopul de a crea, implementa i monitoriza un sistem
integrat de control intern managerial, menit s asigure atingerea obiectivelor Companiei într-un
mod eficient, eficace i economic.
Anul 2021 a fost un an marcat de instabilitate la nivel managerial, func ia de Director
General fiind ocupat de patru persoane diferite. Resursele umane au fost în sc dere continu . În
aceste condi ii, a fost afectat

i componen a Comisiei de Monitorizare. Pentru eficientizarea

activit ii în condi iile diminu rii resurselor umane, începând cu data de 27.10.2021, Pre edintele
Comisiei de Monitorizare este chiar Directorul General al CMPGB S.A.
În cursul anului 2021, Comisia de Monitorizare s-a întrunit în edin e periodice sau
extraordinare, în urma c rora au fost adoptate decizii în vederea dezvolt rii Sistemului de Control
Intern Managerial.
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Astfel, au fost avizate sau, dup caz, aprobate, f r a ne limita, urm toarele:
-

Proceduri de Sistem;

-

Proceduri Opera ionale;

-

Lista activit ilor 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 opera ionale;

-

Analizarea func iilor sensibile i a m surilor de control preventiv, la nivelul tuturor
entit ilor organizatorice din cadrul Companiei i avizarea func iilor sensibile la nivelul
companiei;

-

Lista obiectivelor specifice

i a indicatorilor de performan

stabili i de entit ile

organizatorice ale CMPGB
-

Inventarierea situa iilor, posibil, generatoare de întrerupere a activit ii companiei

-

Registrul riscurilor pentru anul 2021

-

Stabilirea m surilor de control aferente riscurilor semnificative identificate i elaborarea
unei strategii de implementare a m surilor propuse
În momentul de fa , Comisia de Monitorizare are în vedere ini ierea efectu rii de c tre

conduc torii entit ilor organizatorice ale CMPGB a opera iunii de autoevaluare a sistemului de
control intern managerial, la nivelul EO i întocmirea situa iei sintetice a rezultatelor autoevalu rii,
cum este prev zut în Anexa nr. 4.2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.
De asemenea, pân la 15 februarie 2022, Comisia de monitorizare va analiza activitatea
pentru 2021 i stadiul de implementare a SCIM, în vederea elabor rii i transmiterii raportului
anual asupra sistemului de control intern/managerial, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din
Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi control financiar
preventiv, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare.

Auditul intern
Compartimentul de audit intern din cadrul CMPGB a fost organizat începând cu data de
01.07.2020 i a desf urat activitatea în subordinea direct a Directorului General, asigurându-se
indepeden a i obiectivitatea auditorilor interni.

36 | P a g e

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2021

Documentele care stau la baza organiz rii func iei de audit:
- Decizia Consiliului de Administra ie din 21.03.2019 de aprobare a Organigramei CMPGB;
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern modificat

i completat ;

- Hot rârea Guvernului nr.1086/11.12.2013, pentru aprobarea Normelor Generale privind
exercitarea activit ii de audit public intern;
- Normele metodologice specifice exercit rii activit ii de audit public intern, aprobate prin
dispozi ia Primarului Municipiului Bucure ti;
- Carta de Audit Public Intern în cadrul P.M.B. aprobat prin dispozi ia Primarului Municipiului
Bucure ti;
- Codul de conduit etic ;
- Regulamentul intern al CMPGB.
În anul 2021 misiunile de audit au fost desf urate în conformitate cu ,,Normele
metodologice specifice exercitării activității de audit public intern în cadrul PMB, serviciilor
publice i instituțiilor publice de interes local ale municipalității, precum i Regiilor Autonome i
societăților comerciale înființate de Consiliul General al Municipiului Bucure ti la care CGMB
este acționar.’’
La nivelul CMPGB S.A.
În decursul anului 2021 au fost efectuate un num r de 6 misiuni de audit: o misiune de
consiliere, trei misiuni de regularitate, o misiune de follow-up, o misiune ad-hoc astfel:
Misiunea de consiliere cu tema: ,,Implementarea standardelor de control intern”,
planificat a se realiza la Comisia de Monitorizare.
Misiunea de audit de regularitate cu tema: ,,Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021
în cadrul CMGB’’, planificat a se realiza la Serviciul Resurse Umane i Comisia de Monitorizare.
Misiunea de audit de regularitate cu tema: ,,Evaluarea performanțelor profesionale și
aplicarea sistemului de salarizare’’, planificat a se realiza la Serviciul Resurse Umane.
Misiunea de audit de regularitate cu tema: ,,Imlementarea strategiei/planului și
monitorizarea procesului de gestionare a riscurilor”, planificat ini ial la Serviciul Financiar va
trebui reprogramat în anii urm tori, din cauza incompatibilit ii în care se afl unul dintre auditori.
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Misiunea de audit de follow-up cu tema: ,,Implementarea recomandărilor Curții de
Conturi pentru înlăturarea deficiențelor constate prin Decizia nr.56/26.11.2020’’, planificat a
se realiza la entit ile care au de implementat m surile dispuse.
Misiunea ad-hoc cu tema: ,,Analiza tarifelor pentru lucrările executate de CMPGB
S.A.’’, planificat a se realiza la Direc ia Operare i Execu ie.
Managementul CMPGB evalueaz

activitatea de audit odat

cu prezentarea

i aprobarea

Rapoartelor de audit elaborate în cursul anului, dar i cu ocazia prezent rii i aprob rii Raportului
de activitatea pe anul 2021.
În anul 2021 activitatea Compartimentului audit intern din cadrul CMPGB a fost evaluat
de c tre Curtea de Conturi în cadrul ac iunii de audit de regularitate cu tema:,,Evaluarea
performanțelor profesionale i aplicarea sistemului de salarizare’’.
Curtea de Conturi a constatat urm toarele:
Constatare: Neimplementarea m surilor nr.14 i nr.15
Recomandare: Implementarea tuturor m surilor dispuse prin decizia Cur ii de Conturi pân la data
de 22.10.2021.
În conformitate cu tatul de func ii i organigrama CMPGB exist 2 posturi de auditor
intern cu func ie de execu ie, fiind ocupat un post, un post este vacant. Gradul de ocupare este de
50%.

Gestionarea Resurselor
Resurse Umane
Strategia organelor de conducere i a managementului executiv ale Companiei Municipale
Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. în ceea ce prive te gestionarea resurselor umane a suferit
influen e majore în anul 2021. Acestea au fost generate, pe de o parte, de implica iile sociale i
economice ale pandemiei de COVID-19 provocat de coronavirus i pe de alt parte, de
impredictibilitatea comenzilor lansate conform contractului de delegare a gestiunii serviciului
public conform Contractului nr. 1085/28.09.2018.
● M surile adoptate în vederea reducerii impactului negativ al lipsei comenzilor de prest ri
servicii conform Contractului de delegare nr. 1085/28.09.2018 asupra situa iei financiare a
C.M.P.G.B. – S.A., coroborat cu asigurarea continuit ii activit ii companiei astfel încât
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C.M.P.G.B. – S.A. s î i poat îndeplini obliga iile asumate prin Contractul de delegare cu privire
la dimensionarea corespunz toare a personalului propriu, s-au materializat prin:
-reducerea programului de lucru de la de la 8 ore/zi, 5 zile pe s pt mân la 8 ore/zi, 4 zile pe
s pt mân , cu diminuarea salariului de baz lunar brut propor ional cu diminuarea normei de
lucru pentru to i salaria ii din cadrul C.M.P.G.B. - S.A., în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021,
prin aplicarea prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr 53/2003 – Codul Muncii cu modific rile
i complet rile ulterioare.
-prelungirea reducerii programului de lucru de la de la 8 ore/zi, 5 zile pe s pt mân la 8 ore/zi, 4
zile pe s pt mân , cu diminuarea salariului de baz lunar brut propor ional cu diminuarea normei
de lucru pentru to i salaria ii din cadrul C.M.P.G.B. - S.A., în perioada 01.04.2021 – 31.05.2021,
prin aplicarea prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr 53/2003 – Codul Muncii cu modific rile
i complet rile ulterioare.
M surile de mai sus au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administra ie nr.24 din
data de 31.03.2021.
- prelungirea reducerii programului de lucru de la de la 8 ore/zi, 5 zile pe s pt mân la 8 ore/zi, 4
zile pe s pt mân , cu diminuarea salariului de baz lunar brut propor ional cu diminuarea normei
de lucru pentru to i salaria ii din cadrul C.M.P.G.B. - S.A., în perioada 01.06.2021 – 30.06.2021,
prin aplicarea prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr 53/2003 – Codul Muncii cu modific rile
i complet rile ulterioare.
M surile de mai sus au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administra ie nr. 38 din
data de 26.05.2021.
- prelungirea reducerii programului de lucru de la de la 8 ore/zi, 5 zile pe s pt mân la 8 ore/zi, 4
zile pe s pt mân , cu diminuarea salariului de baz lunar brut propor ional cu diminuarea normei
de lucru pentru to i salaria ii din cadrul C.M.P.G.B. - S.A., în perioada 01.07.2021 – 31.12.2021,
prin aplicarea prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr 53/2003 – Codul Muncii cu modific rile
i complet rile ulterioare.
M surile de mai sus au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administra ie nr. 49 din
data de 17.06.2021.
Având în vedere c din activitatea desf urat s-au înregistrat pierderi, a fost necesar o
reorganizare prin m sura reducerii num rului de personal (în func ie de necesarul optim care s
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asigure i s nu pericliteze func ionarea în siguran

a activit ii Companiei) i prin m sura

redimension rii Organigramei prin desfiin area unor posturi ocupate, prin disponibilizare cu
concedieri individuale.
Astfel c au fost f cute un num r de 7 concedieri individuale.
M surile de mai sus au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administra ie nr. 49 din
data de 17.06.2021.
M surile adoptate în vederea efectu rii la timp a comenzilor primite s-au materializat prin:
Suspendarea dispozi iilor privind reducerea programului de lucru de la 5 zile/s pt mân la
4 zile/s pt mân , pentru tot personalul deservent din parcurile aflate în aria de delegare a
Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A, pentru perioadele: 27.08.2021 –
26.10.2021; 26.10.2021 – 15.11.2021; 15.11.2021 – 17.12.2021.
M surile de mai sus au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administra ie nr. 56 din
data de 20.08.2021, Decizia Consiliului de Administra ie nr. 59 din data de 15.10.2021, Decizia
Consiliului de Administra ie nr. 61 din data de 12.11.2021.
M surile adoptate în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al pandemiei de
COVID-19 asupra activit ii C.M.P.G.B. – S.A. i a angaja ilor s-au materializat prin:
- Trecerea în regim de Telemunc a personalului TESA, acolo unde situa ia o permite;
- Decalarea programului de lucru;
- Asigurarea m tilor de protec ie i a dezinfectantului.

Prezentare general
Serviciul Resurse Umane, SSM este subordonat Directorului General al Companiei
Municipale Parcuri i Gr dini S.A. i are în prezent 2 angaja i în func ia de Specialist Resurse
Umane i 1 angajat în func ia de Cadru Tehnic cu Atribu ii în Domeniul Prevenirii i Stingerii
Incendiilor.
Societatea a recrutat personal calificat i necalificat, necesar desf ur rii activitatii
Companiei. Astfel, Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., a înregistrat la data
de 31 decembrie 2021 un num r total de 214 angaja i fata de 320 angajati la finalul anului 2020,
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dintre care 33 personal TESA, 17 coordonatori echipe parcuri, 152 personal deservire parcuri, 12
personal deservire Sec ia Tehnic Utilaje Mecanizate ( oferi), ce deserve te serviciile prestate de
c tre societate, repartiza i dup cum urmeaz :
•

Director General

•

Cabinet Director General, Consilier DG –3 angajați (1 angajat în concediu cre tere

copil).
•

Serviciul Resurse Umane, SSM –3 angajați.

•

Serviciul Juridic –3 angajați.

•

Compartiment Guvernanță Corporativă – 1 angajat.

•

Compartimentul Management Integrat – 1 angajaț

•

Compartimentul Audit Intern – 1 angajat

•

Compartimentul Control Financiar de Gestiune – 0 angajați

•

Serviciul Financiar – 3 angajați

•

Serviciul Contabilitate – 3 angajați

•

Compartimentul CFP – 1 angajați

•

Compartimentul Administrativ, IT – 2 angajați

•

Compartimentul Administrativ, IT personal deservire – 2 angajați

•

Biroul Achiziții – 0 angajați

•

Biroul Investiții – 1 angajați

•

Biroul Comercial – 3 angajati

•

ef Secție Salubritate – 1 angajat

•

Secția Salubritate – 6 coodonatori
+ 69 personal deservire pe parcuri ( 3 angajați în concediu cre tere copil)

▪
•

ef secție întreținere parcuri – 0
Secția Întreținere Spații Verzi –11 coordonatori + 1 Referent de Specialitate
+ 83 personal deservire pe parcuri ( 1 angajați în concediu cre tere copil)

•

Secția Întreținere Lacuri i Stăvilare – 0

•

Secția Dendro Floricol – 0

•

Secția Tehnică Utilaje Mecanizate – 4 angajați
+ 12 personal deservire.
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Structura organizatoric

Num r total angaja i

TESA
Coordonatori Parcuri
Sec ia Salubritate Personal Deservire
Sec ia Între inere Spa ii Verzi Personal Deservire
Sec ia Tehnic Utilaje Mecanizate Personal Deservire
( oferi)

33
17
69
83
12

TOTAL

214

Obiectivele principale
Administrarea resurselor umane i gestionarea dosarelor personale ale salaria ilor din
cadrul companiei;
Asigurarea necesarului de resurse umane pentru desf urarea în condi ii de eficien

i

eficacitate sporit a activit ilor din cadrul CMPGB;
Îmbun t irea continu a cuno tin elor, abilit ilor şi a preg tirii profesionale a salaria ilor
CMPGB;
Monitorizarea, implementarea i respectarea prevederilor legale privind rela iile de munc
din cadrul companiei.

Realiz ri
Administrarea resurselor umane

Îndeplinirea, la termenele stabilite, a m surilor necesare eficientiz rii activit ii
compartimentelor companiei, dup cum urmeaz :
➢

Întocmirea formalit ilor necesare pentru realizarea unui num r de aproximativ 29 anun uri
de angajare;

➢

Întocmirea formalit ilor necesare pentru organizarea unui num r de 29 interviuri, pentru
ocuparea a 29 posturi vacante din cadrul CMPGB;

➢ Fundamentarea bugetului la titlul "Cheltuieli cu personalul" pentru anul 2021
monitorizarea permanent a acestuia, pe categorii de cheltuieli;
➢ Gestionarea i informarea salaria ilor privind popririle salariale;
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➢

Fundamentarea i includerea în Planul anual de achizi ii publice a cheltuielilor cu
personalul pe anul 2021;

➢ Modificarea Statului de func ii şi a Regulamentului de salarizare alocând num rul de
posturi cu studii superioare i medii pe activit ile din cadrul companiei;
➢ Elaborarea documentelor în urma deciziilor Consiliului de Administra ie, prin care tuturor
salaria ilor Companiei li s-a redus programul de lucru de la 5 la 4 zile pe s pt mân , cu
reducerea corespunz toare a salariului conform art. 52 alin. 3 din Codul Muncii cu
modific rile i complet rile ulterioare;
➢ Stabilirea obiectivelor Serviciului Resurse Umane;
➢ Transmiterea periodic a listei actualizate cu func iile de conducere la nivelul C.M.P.G.B.
S.A. c tre responsabilul cu declara iile de avere i interese;
➢ Stabilirea obiectivelor Serviciului Resurse Umane;
➢ Monitorizarea lunar a modific rilor ap rute în structura de personal i raportarea lunar
c tre compartimentul Guvernan

Corporativ , informa ii necesare raport rii lunare catre

P.M.B.;
➢ Întocmirea lunar a Statului de personal;
➢

Solu ionarea prompt a solicit rilor salaria ilor privind documente specifice din domeniul
resurselor umane (adeverin elor de medic/venit/vechime/salariat), aproximativ 150
solicit ri/ lun ;

➢

Verificarea lunar a pontajelor personalului Tesa, pe baza documentelor justificative;

➢ Monitorizarea posturilor vacante i întocmirea situa iei cu raportare la A.N.O.F.M.;
➢ Întocmirea tuturor deciziilor directorului general;
➢

Verificarea i avizarea lunar a pontajelor personalului din parcuri, pe baza documentelor
justificative primite de la coordonatorii de parc;

➢

Verificarea i avizarea lunar a deconturilor de transport a personalului din parcuri, pe baza
documentelor justificative primite de la coordonatorii de parc;

➢ Completarea, avizarea i eviden a la zi a cererilor de concediu odihn /CFS/Evenimente
deosebite, aproximativ 150 solicit ri/ lun ;
➢

Întocmirea actelor adi ionale la contractele individuale de munc ;

➢

Întocmirea notelor de lichidare la încetarea contractului individual de munc ;

➢

Verificarea concediilor medicale i transmiterea acestora c tre Direc ia Economic ;
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➢ Eliberarea, la cerere, a scrisorilor de recomandare la încetarea contractului individual de
munc ;
➢ Convocarea reprezentan ilor salaria ilor în vederea prezent rii evolu iei activit ilor şi
situa iei economice a companiei cât i structura şi evolu ia probabil a ocup rii for ei de
munc în cadrul companiei, precum şi eventualele m suri luate;
➢ Participarea la edin etele grupului de continuitate i elaborarea planului de continuitate
privind activitatea CMPGB, având în vedere pandemia de Coronavirus;

Gestionarea carierei personalului
A fost realizat evaluarea profesional anual a tuturor angaja ilor i rezultatele au fost
concretizate sub form

de fi e de evaluare a performan elor profesionale individuale ale

personalului din compartimente.

Rezultatele evaluării salariaților în anul 2021 pentru anul 2020
KPI %, Bine,
19.34604905, 22%

KPI %,
Satisfacator,
1.08991825
6, 1%

KPI %,
Nesatisfacator, 0,
0%
Foarte bine
Bine
Satisfacator
Nesatisfacator
KPI %, Foarte bine,
67.30245232, 77%

Managementul performan ei

Din punct de vedere al gestion rii resurselor umane, un obiectiv al SRU l-a constituit o mai
bun alocare a resurselor umane, prin cre terea gradului de ocupare al num rului de posturi pentru
crearea cadrului necesar func ion rii în condi ii optime i organiz rii activit ii, în conformitate cu
cerin ele i standardele Uniunii Europene.
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În perioada de referin , s-au f cut constant demersuri pentru acoperirea necesarului de
personal în cadrul structurilor cu volum mare de activitate, structuri care func ionau cu schem
incomplet sau subdimensionat .
Un alt obiectiv l-a constituit instruirea intern , to i angaja ii au fost instrui i, la angajare i
periodic, în domeniul s n t ii i securit ii în munc

i situa ii de urgen , precum i la alte tipuri

de instruiri interne ca de exemplu:
- instruirea angaja ilor C.M.P.G.B. cu privire la documentele SMI;
- instruirea angaja ilor C.M..PG.B. cu privire la situa iile de urgen ;
- instruirea angaja ilor C.M.P.G.B. cu privire la m surile de protec ie împotriva riscului de
infectare cu noul coronavirus Covid-19;
- instruirea angaja ilor cu privire la Regulamentul intern, Contract Colectiv de Munc , Codul de
Etic etc.

Acordarea de beneficii salaria ilor CMPG
În anul 2021 la nivelul Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. nu s-au
mai acordat tichete de mas .
Decontarea transportului: între localitatea de re edin

i locul unde î i desf oar

activitatea (locul de munc )
Lunar, au fost întocmite, calculate i avizate deconturile aferente cheltuielilor de transport
pe baza documentelor justificative conform legii, pentru salaria ii Companiei, în medie pentru 130
de persoane lunar.
Ajutoare pentru evenimente deosebite
În perioada raportat , un num r de 6 salaria i au beneficiat de ajutoare pentru evenimente
deosebite.

Resurse financiare
Sursele de finan are ale CMPGB S.A. provin, pe de o parte, din aportul ac ionarilor la
capitalul social i pe de alt parte, din veniturile din exploatare ale Companiei.
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La înfiin are, aportul ac ionarilor a fost în valoare de 120.000,00 lei. Pân în prezent,
Compania Municipal Parcuri i Gr dini S.A. a înregistrat dou major ri de capital social, dup
cum urmeaz :
Cu suma de 20.000.000,00 lei, conform Hot rârii AGA nr. 7/20.09.2017, sum ce a fost
transferat de c tre ac ionarul majoritar, Prim ria Municipiului Bucure ti, prin Consiliul
General al Municipiului Bucure ti, în data de 19.12.2017, ca urmare a aprob rii major rii
de capital de c tre Consiliului General al Municipiului Bucure ti prin Hot rârea nr.
463/28.09.2017.
Cu suma de 10.000.000,00 lei, conform Hot rârii AGA nr. 10/13.12.2017, sum ce a fost
transferat de c tre ac ionarul majoritar, Prim ria Municipiului Bucure ti, prin Consiliul
General al Municipiului Bucure ti, în data de 28.12.2017, ca urmare a aprob rii major rii
de capital de c tre Consiliului General al Municipiului Bucure ti prin Hot rârea nr.
660/19.12.2017.
Conform Notelor de fundamentare care au stat la baza hot rârilor de majorare de capital
social, sumele rezultate în urma major rilor au fost destinate pentru asigurarea necesarului de
fonduri pentru desf urarea în bune condi ii a activit ii societ ii, i anume pentru achizi ionarea
de mijloace fixe i obiecte de inventar, plata utilit ilor, salariilor i indemniza iilor si între inerea
obiectivelor administrative.
Fondurile transferate reprezentând majorare de capital social au fost prev zute ca surs de
finan are a investi iilor, atât prin Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul 2018 al CMPGB S.A.,
aprobat prin Hot rârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 188/28.03.2018, prin care
a fost prev zut suma de 30.000,00 mii lei, cât i prin Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul
2019 al CMPGB S.A., aprobat prin Hot rârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti
nr.365/2019, prin care suma prev zut ca surs de finan are a investi iilor a fost în valoare absolut
de 33.334,84 mii lei, în care este inclus suma disponibil din aportul în numerar la capitalul social
neutilizat în anul 2018, în valoare de 29.209,84 mii lei.
Prin Hot rârea Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 414/31.07.2019, privind
confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri i Grădini Bucure ti
S.A., art. 2 (1) a fost aprobată diminuarea capitalului social al societății Compania Municipală
Parcuri i Grădini S.A. cu suma de 9.000.000,00 lei.
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Urmare a diminu rii 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 finan are a investi iilor, în sensul
diminu rii pân la valoarea de 24.334,84 mii lei, în care suma disponibil din aportul în numerar
la capitalul social neutilizat în anul 2018 este în valoare de 20.209,84 mii lei.
Prin Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul 2020 al CMPGB S.A., aprobat prin Hot rârea
Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr.161/2020, suma prev zut ca surs de finan are
a investi iilor a fost în valoare absolut de 12.233,13 mii lei, în care este inclus suma disponibil
din aportul în numerar la capitalul social neutilizat în anii preceden i (2018 i 2019), în valoare
de 9.841,59 mii lei.
Totodat prin Hot rârea AGEA nr. 9/21.05.2019 a fost aprobat utilizarea disponibilului,
reprezentând aport în numerar la capitalul social, pentru plata drepturilor salariale, în limita
sumelor aflate în sold de încasat, condi ionat de reîntregirea sursei de finan are a investi iilor
ulterior încas rii acestora, în scopul asigur rii unui buffer de lichiditate pentru plata drepturilor
salariale, motivat de faptul c asigurarea finan rii companiei este dependent de încasarea
veniturilor realizate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local
privind activit ile de amenajare i între inere a parcurilor i gr dinilor din municipiul Bucure ti
nr. 1085/28.09.2018, iar decalajele între încasarea veniturilor i pl ile aferente angajamentelor
specifice activit ii opera ionale (din care preponderente sunt plata drepturilor salariale) au afectat
soldul disponibilit ilor destinate activit ii curente.
Veniturile din exploatare ale Companiei în anul 2021 sunt în valoare de 17.530,39 mii
lei, cifra de afaceri net în valoare de 15.895,15 mii lei derivând preponderent din serviciile
prestate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind
activit ile de amenajare i între inere a parcurilor i gr dinilor din Municipiului Bucuresti nr.
1085/28.09.2018. Pe parcursul anului 2021 compania a realizat i alte venituri, detaliate în
capitolul anterior, respectiv venituri în valoare de 1.767,10 mii lei în baza contractului “Lucr ri de
destufizare a lacului Tei de pe râul Colentina”, precum i venituri din contracte cu al i agen i
economici în valoare de 243,11 mii lei. In cadrul veniturilor din exploatare au fost înregistrate i
veniturile din subven iile pentru plata personalului acordate în baza m surilor luate de autorit i în
domeniul protec iei sociale în contextul situa iei epidemiologice determinate de raspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, în valoare de 847,48 mii lei i alte venituri din exploatare 1.635,24
mii lei, reprezentând în principal venituri din amenzi i penalit i.
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Resurse materiale
Proiecte i Investi ii
Politica de dezvoltare a CMPGB SA a fost elaborat în concordan direct cu politica de
mediu european bazat pe principiile precau iei, prevenirii, corect rii polu rii la surs

i pe

principiul poluatorul pl te te.
Obiective
Asigurarea documentelor necesare organiz rii procedurilor de achizi ii publice aferente
investi iilor pentru toate compartimentele din structura CMPGB, cu respectarea principiilor ce
stau la baza atribuirii contractelor/acordurilor cadru de achizi ie public , conform Legii nr.
98/2016 privind achizi iile publice i a actelor normative conexe, cu modific rile i complet rile
ulterioare, documente care au fost transmise Serviciului Achizi ii în vederea demar rii
procedurilor de achizi ii i încheierii contractelor de achizi ie, a actelor adi ionale, conform
legii;
Aplicarea corect a legisla iei referitoare la întocmirea documentelor aferente angaj rii i
derul rii investi iilor necesare pentru desf urarea corespunz toare a activit ii Companiei
(Legea 500/2002, privind finan ele publice, Legea 270/2013 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, HGR nr. 907/2016, privind etapele de elaborare i
con inutul-cadru al documenta iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investi ii finan ate din fonduri publice, etc.);
Urm rirea încheierii contractelor de achizi ii de mijloace fixe prin întocmirea documentelor
necesare pentru organizarea procedurilor de achizi ii de c tre compartimentul de specialitate
din cadrul CMPGB;
Participarea în cadrul Comisiei de monitorizare.
Principalele activit i derulate în cadrul biroului Proiecte i investi ii în anul 2021
- Asigurarea întocmirii documentelor primare necesare efectu rii achizi iilor publice privind
investi iile Companiei, respectiv:
- transmiterea solicit rii pentru întocmirea referatelor de necesitate privind achizi ia de investi ii
(dot ri i utilaje independente de natura mijloacelor fixe) de c tre compartimentele de specialitate
din structura CMPGB SA;
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- elaborarea notelor de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea achizi iilor de mijloace
fixe în colaborare cu compartimentele de specialitate din structura CMPGB;
- întocmirea notelor justificative privind determinarea valorii estimate a achizi iilor de investi ii;
- întocmirea studiilor/consult rilor de pia , solicitarea de oferte de pre , inclusiv consultarea
pre urilor societ ilor de profil reg site pe internet, corespunz toare achizi iilor de
investi ii/mijloace fixe;
- asigurarea elabor rii i întocmirii caietelor de sarcini aferente achizi iilor de investi ii în
colaborare cu compartimentele de specialitate/solicitante ale obiectivelor de investi ii;
- centralizarea documentelor primare aferente investi iilor (referate de necesitate, note de
fundamentare privind necesitatea i oportunitatea achizi iilor de mijloace fixe, note justificative
privind determinarea valorii estimate, caiete de sarcini);
- participarea în cadrul comisiilor de evaluare constituite la nivelul CMPGB SA pentru stabilirea
celei mai bune oferte de pre i desemnarea ofertantului câ tig tor în vederea încheierii contractului
de achizi ie public (servicii de colectare, transport i eliminare de euri din parcurile sectorului 2,
4 i 5);
- Întocmirea Notei de fundamentare privind investi iile pe anul 2021, pentru justificarea valorii
cheltuielilor pentru investi ii, care a fost cuprins în proiectul Bugetului de Venituri i Cheltuieli
al Companiei Municipale Parcuri i Gr dini S.A;
- Întocmirea Listei de dot ri i utilaje independente pe anul 2021, respectiv detalierea valoric

i

pe compartimentele structurale din cadrul Companiei, solicitante ale obiectivelor de investi ii;
- Întocmirea proiectului Programului de investi ii pe anul 2021 i care a fost transmis spre
avizare/aprobare Consiliului de Administra ie / Adun rii Generale a Ac ionarilor CMPGB SA;
Au fost constituite dosarele de achizi ii cuprinzînd documentele întocmite în colaborare
cu compartimentele implicate (note de fundamentare a necesit ii i oportunit ii, referate de
necesitate, studii/consult ri de piat , note estimare valoric ), iar dup definitivarea caracteristilor
tehnice de c tre compartimentul solicitant/beneficiar, au fost finalizate toate caietele de sarcini i
întocmite draft-urile contractelor corespunz toare obiectivelor de investi ii incluse în proiectul
PAI/2021, care fusese transmis spre avizare/aprobare CA/AGA.
Ulterior, având în vedere reducerea fondurilor de investi ii pe anul 2021, s-a r spuns la
solicitarea înaintata de catre Serviciul Bugete a pentru valoarea necesare pentru investitii pentru
anul 2021. Ini ial, valoarea prev zut pentru investi ii în anul 2021 a fost de 11.400,0 lei, care a
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fost redus lao valoare de 3.662,1 mii lei, corespunz tor c reia BPI a finalizat toate documentele
documentele necesare, respectiv: note de fundamentare, referate de necesitate (în care au fost
prev zute valorile rezultate în urma întocmirii notelor justificative privind determinarea valorilor
estimate), caiete de sarcini, draft-uri contracte. În urma discut rii propunerilor BVC/2021,
conducrea CMPGB a decis, având în vedere insuficien a resurselor financiare, anularea aloc rilor
bugetare pentru investi ii în anul 2021.
Având în vedere reducerea la zero a fondurilor de investi ii pe anul 2021, începând cu
trimestrul II/2021, Biroul Investi ii a fost cooptat i în activitatea comercial , preluând sarcinile
din cadrul acestui compartiment, activit i care au fost continuate pân în luna iulie/2021.
Ca urmare a modific rii premiselor care au stat la baza stabilirii obiectivelor specifice
biroului i a aprob rii BVC-2021, f r includerea unor cheltuieli de investi ii, Directorul general
a stabilit, pentru Biroul de Investi ii, urm toarele obiective:
1. Ob inerea atest rii CMPGB pentru prestarea serviciilor de între inere i amenajare spa ii
verzi, salubrizare i desz pezire.
Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului men ionat, în perioada raportat , au fost derulate
urm toarele activit i:
-

Participarea în cadrul comisiei pentru ajustarea/modificarea tarifelor prev zute în anexa
3 la Contractul de delegare nr. 1085/28.09.2018;

-

Recalcularea noilor tarife/pre uri, aferente activit ilor de între inere i amenajare spa ii
verzi, salubrizare i desz pezire derulate de CMPGB SA, în baza normativelor de
norme de deviz republicane i întocmirea listei centralizatoare cuprinzând noile
tarife/pre uri, corespunz toare acestor activit i.

-

Întocmirea dosarului cu documentele solicitate i transmiterea acestuia la AMRSP în
vederea aviz rii noilor tarife/pre uri.

-

Participarea la întâlnirile cu reprezentan ii AMRSP, implica i în ac iunea de avizare a
tarifelor din anexa la Contractul de delegare, astfel încât am efectuat mai multe
deplas ri la sediul acestei institu ii pentru clarificarea unor aspecte solicitate de
reprezentan ii AMRSP în vederea analiz rii, verific rii i finaliz rii documenta iei
prezentate (memoriul tehnico-economic, nota de fundamentare, devize i fi e de
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fundamentare i centralizatorul celor aproximativ 400 de tarife aferente activit ilor de
între inere i amenajare spa ii verzi, salubrizare i desz pezire).
Stadiul de realizare al obiectivului:
a. Tarifele au fost avizate de c tre AMRSP (aviz nr. 864/27.07.2021, "Privind
prețurile/tarifele aferente activităților specifice Serviciului public de interes
local privind activitățile de amenajare i întreținere a parcurilor i grădinilor
din municipiul Bucure ti, prestate de Compania Municipală Parcuri i Grădini
Bucure ti S.A." (aviz ini ial) i, ulterior, aviz nr. 960/23.08.2021);
b. Întreaga documenta ie a fost transmis la PMB/Consiliul General al Municipiului
Bucure ti, în vederea aprob rii noilor tarife/pre uri, aferente activit ilor de între inere
i amenajare spa ii verzi, salubrizare i desz pezire ce urmau a fi executate de CMPGB
SA, i încheierii actului adi ional la contractul de delegare (actualizarea aanexei 3 la
contractul de delegare).
2. Participarea CMPGB, în calitate de ofertant, la procedurile de achizi ii publice identificate
în SICAP i/sau pe site-urile de prezentare a diver ilor operatori economici
Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului men ionat, în perioada raportat , au fost derulate
urm toarele activit i:
1. Întocmirea de noi pachete de prestare de servicii (inclusiv prestarea de servicii de natura
lucr rilor) privind între inere spa iilor verzi, pachete ce au fost postate în Catalogul electronic
SICAP (men ion m c s-au utilizat tarifele actuale care sunt aprobate), respectiv:
a) Preg tirea terenului pentru realizarea de spa ii verzi peisagistice;
b) Amenajare spa ii verzi acoperite cu gazon;
c) Cosit zone cu gazon i vegeta ie ierboas ;
d) Amenajare spa ii verzi acoperite cu gazon rulou;
e) Toalet ri/elagaj de arbori;
f) T ieri succesive de arbori, extragere cioate, diverse dimensiuni;
g) Închirieri utilaje.
3. Urm rirea zilnic (la începutul i spre sfâr itul programului), în SICAP , a anun urilor de
publicitate (achizi iile directe), a anun urilor de participare simplificate (procedurile de
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licita ii simplificate) i a anun urilor de participare ( procedurile de licita ii), precum i
anun urile de pe site-ul licita ii.ro i a site-urilor diverselor institu ii, în vederea identific rii
i prest rii/execut rii unor poten iale servicii/lucr ri de servicii de între inere i amenajare
de spa ii verzi, salubrizare. C ut rile respective au fost f cute atât dup denumirile generale
ale acestor servicii/lucr ri cât, mai ales, dup codurile CPV identificate în Nomenclatorul
acestor coduri reg sit pe site-ul ANAP.
4. Desc rcarea anun urilor din SICAP (publicitare, anun urilor de participare i anun urilor
de participare simplificate) i analizarea documenta iilor de atribuire (caiete de sarcini, fi e
de date etc.) aferente procedurilor de achizi ii publice identificate ca poten iale particip ri
ale CMPGB SA la prestarea/executarea de servicii/lucr ri de între inere i amenajare spa ii
verzi, salubrizare i desz pezire, respectiv:
- CN1029091 – acord cadru privind regenerarea spa iilor publice pe raza unit ii
administrative teritoriale Sector 4 al municipiului Bucure ti
- CN1031485 – Servicii de toaletare, cosmetizare, fasonare i t iere arbori
- CN1032031 - Servicii de cosire i îndep rtare a vegeta iei în scopul prevenirii incendiilor în sta iile
electrice din gestiunea U.T.T. Bucure ti

(lot 2)

- CN1032205 – Între inere parcuri (Mangalia)
- CN1032389 – Servicii de între inere culoare de trecere a liniilor electrice aeriene 110
kw
- CN1033085 – Servicii pentru salubrizarea unor terenuri apar inând/în proprietaea
Municipiului Bucure ti
- CN1033455 – Servicii de t iere, fasonare i transport al masei lemnoase de pe
aliniamentul drumurilor jude ene/Gala i
- SCN1089858 Servicii de cur enie pentru sediile poli iei locale sector 1.
- A.P. nr. ADV1227202 – Servicii de între inere a spa iior verzi situate în parcurile de
distrac ii administrate de RAEDPP Constan a
- A.P. nr. ADV1222647/30.06.2021, privind "Prest ri de servicii de horticultur (spa ii
verzi exterioare) necesare Ministerului Culturii pe anul 2021
- A.P. nr. ADV1230730 – Servicii de cosit mecanic
- A.P. nr. ADV1228540 – Servicii de toaletare pomi/MAN - UM02000 Buz u.
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4.1. Corespunz tor unora dintre anun urile prezentate, am solicitat o serie de clarific ri
în vederea întocmirii documenta iei necesare în vederea particip rii CMPGB SA, în
calitate de ofertant, la procedurile care s-ar fi dovedit viabile.
4.1. Dintre toate anun urile SEAP analizate (cele prezentate mai sus reprezint doar o
parte), în luna iulie s-a materializat prestarea/executarea de "Servicii de
toaletare/elagare arbori" solicitat de UM02000 (SICAP), pentru care am întocmit
documenta ia aferent , inclusiv transmiterea comenzii (cu avizul compartimentului de
specialitate). Lucrarea men ionat a fost executat , recep ionat

i facturat .

a. Neparticiparea i la alte lucr ri a CMPGB SA, în calitate de ofertant pentru
prestarea/executarea de servicii/lucr ri de între inere i amenajare spa ii verzi,
salubrizare (la anun urile identificate), pân în luna iulie/2021, s-a datorat, printre
altele, neîndeplinirii totalit ii cerin elor solicitate de autorit ile contractante
solicitante ale serviciilor/lucr rilor în cauz , respectiv: valori ridicate ale
contractelor anterioare, executate de CMPGB, cerute ca experien

similar de

autorit ile contractante (în acest sens s-au f cut demersuri pentru o participare
comun la diverse proceduri în asociere cu CMIASVB), lipsa unor ma ini/utilaje
sau a unor categorii de personal.
5. În urma efectu rii analizei comparative a pre urilor practicate de diver i operatori
economici (pre uri care au fost identificate atât din Catalogul electronic – SICAP cât i din
ofertele reg site pe internet sau pe site-urile de prezentare ale operatorilor economici de
resort) versus tarifele aferente serviciilor de între inere spa ii verzi, salubrizare

i

desz pezire practicate de companie, au fost eviden iate unele corec ii ale pre urilor/tarifelor
CMPGB existente, ca o necesitate a cre terii competitivit ii acesteia; acestea au fost avute
în vedere i în stabilirea noilor tarife, determinate în baza normelor de deviz, stabilite
conform normativelor tehnice în vigoare

i a fi elor de fundamentare întocmite în

colaborare cu ing. Ionel Apostol, devizist angajat pentru determinarea i fundamentarea
noilor tarife ale Companiei (Directorul general din perioada respectiv (d-na Alina
Dr ghiciu) nu a aprobat achizi ionarea unui program de devize (aprox. 600 lei), preferând
angajarea unui devizist).
6. Întocmirea unui program de devize, în excel (devize de lucru), în vederea întocmirii devizelor
ofert pentru situa ia identific rii i particip rii la solicit rile/anun urile diver ilor operatori
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economici, corespunz toare prest rii/execut rii de servicii/lucr ri de între inere i amenajare
spa ii verzi, salubrizare i desz pezire de c tre CMPGB SA (ofertate/solicitate de c tre a diver i
operatori economici).
Programul de investi ii pe anul 2021
Prin proiectul Bugetului de Venituri i Cheltuieli al Companiei Municipale Parcuri i Gr dini
S.A. pe anul 2021 s-au identificat fonduri, ca surs de finan are a investi iilor, provenite din aportul
ac ionarilor la capitalul social, cot parte din profitul net repartizat, amortizare.
Valoarea ini ial a cheltuielilor pentru investi ii pe anul 2021, a fost de 11.400,0 mii lei (la
nivelul cheltuielilor de investi ii din anul 2021), sum care a fost redus la o valoarea de 3.662,10
mii lei iar, în final, Adunarea General a Ac ionarilor a redus la zero valorea cheltuielilor de
investi ii pe anul 2021.

Achizi ii
În planificarea necesarului de resurse materiale, Compania a avut în vedere aprovizionarea
tehnico-material cu echipamentele i utilajele necesare prest rii serviciilor contractate sau
preconizate a fi contractate. Procedurile de achizi ii publice derulate de Serviciul Achizi ii Publice,
la solicitarea entit ilor organizatorice din cadrul CMPGB, au fost ini iate cu respectarea Legii nr.
98/2016 privind achizi iile publice i a Hot rârii Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie
public /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice.
Începând cu luna septembrie 2021, am fost solicitat s sprijin activitatea biroului de achizi ii,
pân la angajarea unei noi persoane care urma s preia i întreaga documenta ie a acestui birou
(trebuie men ionat faptul c am refuzat preluarea acestei documenta ii în condi iile impuse de
diretorul general din acea perioad

i de eful serviciului achizi ii – care a demisionat începând cu

01.09.2021, respectiv se dorea preluarea en-gros a dosarelor (de fapt a unor dosare depozitate în
trei dulapuri) f r o inventariere a acestora: dosare de achizi ii f r s cuprind un opis al
documentelor componente, nenumerotate, etc.).
În luna septembrie a fost angajat, în func ia de ef birou achizi ii dl. Bogdan Plachide, care
a preluat dosarele respective i care, îns , a demisionat dup cca. dou s pt mâni, ulterior fiind
angajat în aceast fun ie d-na Laura Tane, care a demisionat dup aprox. o lun .
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În aceste condi ii am asigurat continuitatea activit ii biroului achizi ii prin derularea unor
achizi ii directe, solicitate de compartimentele din cadrul CMPGB SA i aprobate de Directorul
general al acesteia, achizi ii care sunt incluse în tabelul centralizator al achizi iilor directe pe anul
2021, prezentate mai jos.

Prezentarea gradului de realizare al achizi iilor
PROCEDURI de ACHIZI II PUBLICE FINALIZATE / 2021: 0
PROCEDURI de ACHIZI II PUBLICE ANULATE / 2021: 0
Achizi ii DIRECTE (produse* i servicii) pe anul 2021 – conform tabelului centralizator de mai jos:
* - produse consumabile i de natura obiectelor de inventar.
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Denumire

COD CPV

Achizitionare
Birotica i
Papetarie

30192700-8
Papetarie (Rev.2)

Achizitionare
Birotica si
Papetarie

30192700-8
Papetarie (Rev.2)

Cartu e toner

30125100-2 Cartuse de toner
(Rev.2)

Servicii externe
pentru efectuarea
inventarierii
elementelor de
natura activelor
Servicii externe
pentru efectuarea
inventarierii
elementelor de
natura activelor
Pachete software
pentru organizarea
i conducerea
contabilit ii
CMPGB SA
Servicii de g zduire
i administrare site
web i adrese de email
Servicii juridice cu
privire la
identificarea
solu iilor legale
privind ac iunile
reprezentan ilor
salaria iilor
CMPGB

Servicii de
medicina muncii

Poli e RCA

Piese de schimb
(3 loturi)

79412000-5
Servicii de
consultan în
gestiune
financiar
(Rev.2)

Valoare
estimata
(Lei, fara
TVA)

Modalitatea de
achizitie

1.200,0

Anunt publicitar
ADV1262550
Cumparare
directa online
SEAP

1.100,0

3.000,0

15.450,0

Anunt publicitar
ADV1259896
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1259885
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1225352
Cumparare
directa online
SEAP

Ofertanti Denumire
firma

Valoare oferta
(Lei, fara TVA)

S.C. Evident Group
S.R.L.

1.363,1

PRO COPY

1.141,5

DPAP
RTC PROFFICE
EXPERIENCE SRL

1.195,8

Angajament
legal nr. si
data

DA29639263/2
1.12.2021

1.178,7

AUSTRAL TRADE
SRL

1.178,2

S.C. Evident Group
S.R.L.

1.392,3

NOVARUM
PROFICIO SRL

2.640,0

DA29625020/2
0.12.2021

Cabinet insolven
evaluare i audit
Tanas Florentin
Emil

14.700,0

DA29018198/1
4.10.2021
CONTRACT
NR.
23/19.10.2021

SC TOTAL
EVOLUTION SRL

15.400,0

-

-

-

Achizitie anulat (dep irea
valorii estimate)

79412000-5
Servicii de
consultan în
gestiune
financiar
(Rev.2)

15.450,0

Anunt publicitar
ADV1225352
Cumparare
directa online
SEAP

48000000-8 Pachete
software i sisteme
informatice

700,0

Cumparare
directa

PFA Ionescu S. RaduGheorghe

700,0

Contract nr.
25/30.12.2021

72610000-9 Servicii
de asisten
informatic (Rev.2)

600,0

Cumparare
directa

SC DINAMIC
MANAGEMENT
CONSULTING SRL

600,0

Contract de
servicii nr.
24/02.12.2021

79110000-8 Servicii
de consultan i
reprezentare
juridic

CPV: 85147000-1
Servicii de
medicina muncii
(Rev.2)

15.000,0

Anunt publicitar
ADV1261626
Cumparare
directa online
SEAP

5.479,0

Anunt publicitar
ADV1235420
Cumparare
directa online
SEAP
Cumparare
directa online
SEAP

66516100-1 Servicii
de asigurare de
r spundere civil
auto (Rev.2)

21.400,0

34913000-0 Diverse
piese de schimb
(Rev.2)

18.525,48
(LOT 1 –
15.251,22
lei/ LOT 2 –
2.264,26
lei/LOT 3 –
1.010,00 lei)
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Anunt publicitar
ADV1262544
Cumparare
directa online
SEAP

Au fost depuse patru
oferte de pre

-

-

GIMED CLINIC

4.200,0

DA28703554/0
7.09.2021

URBAN
MEDICACENTERL

10.115,0

ROMGERMED

4.606,0

OMNIASIG
VIENNA
INSURANCE
GROUP SA

19.177,0

SC EX GALA CO
SRL

Observatii

Achizitie anulat
(nu a fost depus nicio ofert )

Achizitie anulat
(achizi ie demarat în baza
Deciziei CA nr.
61/12.11.2021, dar nu a fost
ab inut aprobarea CGMB,
conf. prev. OUG nr. 26/2012,
pentru asigurarea resurselor
financiare)

DA29710633/3
1.12.2021
Achizi ie anulat
(SC EX GALA CO SRL a
depus oferte admisibile pt. lot
1 i lot 2, dar, la data emiterii
ordinului de începere a
livr rii, a transmis c poate
livra piesele respective doar
dup data de 15.01.2022,
înc lcând solicitarea AC din
anun ul publicitar, respectiv

livrarea în termen de 5 zile
lucr toare
Produse de
cur enie

39831240-0
Produse de
cur enie (Rev.2)

Materiale
igienico-sanitare

Masc de
protec ie/medical cod CPV
33140000-3, Alcool
sanitar – cod CPV
24322510-5
(Rev.2), M nu i de
unic
folosin /latex/nepu
drate – cod CPV
18424300-0
(Rev.2), S pun –
cod CPV
33711900-6
(Rev.2)

5.798,2

30199730-6 C r i
de vizit (Rev.2)

97,0

Cumparare
directa

4.500,0

Anunt publicitar
ADV1234793
Cumparare
directa online
SEAP

SC SMART CHOICE
SRL
MEDA CONSULT SRL

Anunt publicitar
ADV1254335
Cumparare
directa online
SEAP

ASIROM VIENNA
INSURANCE
GROUP SA

Anunt publicitar
ADV1254918
Cumparare
directa online
SEAP

ART DECORATOR
SRL
DUPLEX DESIGN SRL
SC MILITARY SOFT
SRL
ARMOS SERVICES
SRL
SC STANCOR
DISTRIBUTIE SRL

C r i de vizit

30125100-2 Cartuse de toner
(Rev.2)

Cartu e toner

66516100-1 Servicii
de asigurare de
r spundere civil
auto (Rev.2)

Poli e RCA

M nu i de lucru
antit iere

Poli e RCA

Cartu e toner

18141000-9
M nu i de lucru
(Rev.2)

66516100-1 Servicii
de asigurare de
r spundere civil
auto (Rev.2)

30125100-2 Cartuse de toner
(Rev.2)
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222,0

5.428,31

1.936,0

35.000,0

20.800,0

Cumparare
directa online

Anunt publicitar
ADV1256167
Cumparare
directa online
SEAP

Anun publicitar
ADV1213295
Cumparare
directa online
SEAP

Anunt publicitar
ADV1213212

KAUFLAND
ROMANIA

193,83

Industrial
Logistic&Distribution
SRL

5.124,6

RIK SRL

5.229,6

ART DECORATOR

5.307,0

AMICUS PROD SRL

6.314,32

ACTIVA GALAXI
SRL

97,0

SC VIC INSERO SRL

4.800,0

SC DINALUCRI SRL

4.594,6

Fact.
9100202100592
/22.12.2021

4.500,0
4.250,0

OMNIASIG VIENNA
INSURANCE
GROUP
CITY INSURANCE
ALLIANZ-TIRIAC
ASIGUR RI
FAST BROKERS
EUROINS
ROMANIA
ASIROM VIENNA
INSURANCE
GROUP SA
SC RITTER
BROKER SRL
SC MEDA
CONSULT SRL
SC VIC INSERO
SRL
SC PRODUCTON
SRL
SC DINA LUCRI
SRL

Fact. K8370,
nr.
RO8370990001
1636/13.12.202
1
DA29458049
DIN
07.12.2021
FACTURA
ILDBF/13.01.2
022

4.333,86

DA28700731/0
7.09.2021
DA29329515
Fact.
FASR2021,
NR.
2089/25.11.202
1

832,0

Achizi ie anulat
(Singura ofert
corespunz toare dpdv th.
transmis de SC MILITARY

1.675,52
2.022,4
1.228,8

SOFT SRL – dep e te valoarea
estimat )

965,12

27.784,0
22.733,55
28.897,0
26.596,38
15.294,16

DA28039705

F r ofert
financiar
Oferta tehnic nu
a fost admisibil
17.415,0
17.587,5
18.283,9
18.350,8

Contract nr.
15/24.05.2021

Achizitionare
ap mineral

15981100-9 Apa
minerala plata

1.125.00

Cumparare
directa

SC 2NET
COMPUTER
SC PRO COPY
SC SCHWARZ
GRUPPE INT
SC
MANOPRINTING
SYSTEM SRL
SC CARREFOUR
ROMANIA

Revizii tehnice
pentru autovehicule
Dacia - Renault

50110000-9 Servicii de reparare
si de intretinere a
autovehiculelor si a
echipamentelor
conexe (Rev.2)

10.000,00

Cumparare
direct online
SEAP

Inspectia tehnica
periodica Dacia
Duster

71631200-2
Servicii de
inspectie tehnica
a automobilelor

150.00

Servicii de
consultan juridic
extern pe dreptul
muncii

79110000-8 Servicii
de consultan i
reprezentare
juridic

Servicii de
gazduire si
administrare
web-site si
gazduire adrese
de e-mail

Cumparare
directa online
SEAP

Prelungire
valabilitate
domeniu internet
"cmpgb.ro"
Servicii de
gazduire si
administrare
web-site si
gazduire adrese
de e-mail (ian. –
aprilie 2021)

M turi (m turi
de nuiele cu
coad /târnuri i
m turi de sorg cu
coad )

18.918,2
19.966,2
F r ofert
financiar
257.16

DA28327402/0
5.07.2021

SC
AUTOCOB LCESU
SRL

5.451,19

DA28185406/1
6.06.2021

Cumparare
direct

SC ITP AUTO
MOTO SRL

134,45

Fact. nr.
1282/10.05.202
1

3.000,0

Cumparare
direct –
solicitare oferte
de pre

CA Florin Vasilescu

-

-

72415000-2 Servicii de
gazduire pentru
operarea de siteuri WWW
(World Wide
Web) (Rev.2)

2.200.00

Cumparare
directa online
SEAP

COMPANIA
MUNICIPALA
TEHNOLOGIA
INFORMATIEI
BUCURESTI SA

2,200.00

DA28144516/0
8.06.2021

72417000-6

100,0

Cumparare
directa

ROMARG SRL

52,16

Fact.1166059/1
1.02.2021

2.200.00

Cumparare
directa online
SEAP

COMPANIA
MUNICIPALA
TEHNOLOGIA
INFORMATIEI
BUCURESTI SA

1.650Q.00

Fact.
CMTIB202164
/26.04.2021

72415000-2 Servicii de
gazduire pentru
operarea de siteuri WWW
(World Wide
Web) (Rev.2)

19640000-4 Saci si
pungi din
polietilena pentru
deseuri (Rev.2)

Saci menajeri

18.799,0

3922400-8
M turi (Rev.2)
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21.100

19.650,0

Anunt publicitar
ADV1233964
Cumparare
directa online
SEAP

SC ART
DECORATOR SRL
SC TRADE EUROPE
INT.
SC PLSTIFLEX SRL
SC RN PLAST BEST
PRODUCTION SRL

23.500,0
18.600,0
17.550,0
11.500,0

SC SOCADANCE
MD SRL

9.750,0

SC GLOBAL
PACKING SRL

20.000,0

SC M&M FRIMAR SRL
CSAPAI BARABAS
SC SOCADANCE SRL

19.487,50
14.850,00
10.540,00

SC ART DECORATOR
PFA VARADI I. OLGA

24.672,50
16.525,00

Anunt publicitar
ADV1233961
Cumparare
directa online
SEAP

DA28701190/0
7.09.2021
Fact.SCD0011
31045654/15.0
9.2021

DA28700923/0
7.09.2021
Fact. SCD
001131046118/
06.10.2021
Fact. SCD
001131045862/
24.09.2021

Achizi ie anulat

SC PAX TRANS SRL
SC PLURIDET
COMEXIM

Semn tur
electronic

79132100-9 Servicii de
certificare a
semnaturii

Semn tur
electronic

79132100-9 Servicii de
certificare a
semnaturii

Servicii de
medicina muncii
Revizii tehnice Revizii tehnice
pentru -Tractor
tuns iarba STIHL –
9 buc.

CPV: 85147000-1
Servicii de
medicina muncii
(Rev.2)
50110000-9 Servicii de reparare
si de intretinere a
autovehiculelor si a
echipamentelor
conexe (Rev.2)

170,00

SC ALFATRUST
CERTIFICATION
SRL

167.00

170,00

Cumparare
directa online
SEAP

SC ALFATRUST
CERTIFICATION
SRL

167.00

1.920,0

Cumparare
directa online
SEAP

SC GIMED CLINIC
SRL

1.920,0

DA27987764/1
7.05.2021

SC MOTOUNELTE
SRL

5.000,0

DA28555897/1
2.08.2021

SC OLYMEL
FLAMINGO FOOD
SRL

1.209,6

DA28518835/0
5.08.2021

SC TRODAT SRL

226,89

Fact.
9100202100422
/11.08.2021

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

-

-

-

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

5.500,0

15981100-9 Apa
minerala plata

1.742,4

Panou ACRYL
8 x 300 x 200

35261000-1
Panouri de
informare
(Rev.2)

270,0

Revizii tehnice
utilaje

50110000-9 Servicii de reparare
si de intretinere a
autovehiculelor si a
echipamentelor
conexe (Rev.2)

17.666,0

Consumabile
utilaje

34913000-0
Diverse piese de
schimb

11.000,0

Revizii tehnice
utilaje – Ma in de
tocat crengi, arbu ti
i de euri lemnoase

50000000-5 Servicii de reparare
si de intretinere
(Rev.2)

6.000,0

Revizii tehnice
utilaje – Ma in de
tuns iarba

50000000-5 Servicii de reparare
si de intretinere
(Rev.2)
50000000-5 Servicii de reparare
si de intretinere
(Rev.2)

2.000,0

2.000,0

Piese de schimb

34913000-0 Diverse
piese de schimb
(Rev.2)

16.127,73

Piese de schimb

34913000-0 Diverse
piese de schimb
(Rev.2)

2.463,03

Revizii tehnice
pentru autovehicule
Mercedes-Benz

50110000-9 Servicii de reparare
si de intretinere a
autovehiculelor si a

14.450,0
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DA28663808/0
1.09.2021
Fact. AT
42557/10.09.20
21
DA27807654/2
0.04.2021
Fact. AT
39044/22.04.20
21

Cumparare
directa online
SEAP

Achizitionare
ap mineral

Revizii tehnice
utilaje – Ma in de
m cinat r d cini

11.275,00
11.370,00

Anunt publicitar
ADV1233964
Cumparare
directa online
SEAP
Cumparare
directa online
SEAP
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1233964
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1231688
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1230800
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1230815
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1230828
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1231681
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1231674
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1231696

echipamentelor
conexe (Rev.2

Servicii de
asigurare de
r spundere civil
profesional

66516500-5
Servicii de
asigurare a
r spunderii
profesionale
(Rev.2)

20.000,0

Servicii de
colectare, transport
i eliminare de euri
municipale din
parcurile Sectorului
1

90500000-2 Servicii
privind deseurile
menajere si
deseurile (Rev.2)

97.468,0

Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1222693
/1219777
Cumparare
directa online
SEAP
Anunt publicitar
ADV1211643
Cumparare
directa online
SEAP

-

-

-

SC DMV PROSAL
CONSULTING SRL

85.196,0

DA27940743/1
1.05.2021
Contract nr.
14/12.05.2021

Achizi ie anulat
(Nu a fost depus nicio
ofert )

Analiza activit ţii
Privire de ansamblu
Introducere
Anul 2021 a continuat în aceea i linie ca anul 2020, în sensul c s-a manifestat în mod
pregnant disfunc ionalit ile socio-economice generate de pandemia COVID 19

i a fost

caracterizat de decizia ac ionarului majoritar, în spe Consiliul General al Municipiului Bucure ti,
de a desfiin a i lichida Compania Municipal Parcuri i Gr dini S.A. În acest sens C.G.M.B. a
emis decizia nr. 276/01.09.2021. De asemenea C.G.M.B. a retras componenta de exclusivitate a
C.M.P:G.B. S.A. de a interveni în parcurile date conform contrctului de delegare 1085/2018.
De asemenea este de subliniat faptul c Prim ria Municipiului Bucure ti:
- f r nicio justificare, nu a dispus A.L.P.A.B.-ului emiterea de comenzi de lucru, pentru
perioada ianuarie – iunie 2021;
- a redus tarifele pentru activit ile prestate de c tre C.M.P.G.B. SA.
Comenzile lunare emise de A.L.P.A.B. în anul 2021 s-au caracterizat prin:
-

volume de servicii insuficiente în raport cu minimul necesar, care vizeaz între inerea
la un nivel cel pu in decent a parcurilor aflate în aria de delegare a C.M.P.G.B.;

-

valori totale ale serviciilor excesiv subdimensionate;

-

lipsa comenzilor pentru perioada ianuarie – iunie 2021.
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Valoarea însumat a comenzilor de salubrizare i între inere spa ii verzi aferente anului
2021 a fost de 11.043.041,98 lei cu TVA ( 5.055.429,11 lei salubritate, 5.679.627,05 lei între inere
spa ii verzi i 307.985,82 lei combinate).
Men ion m, din nou, c în perioada ianuarie – iunie 2021 C.M.P.G.B. S.A. nu a primit
nicio comand de la A.L.P.A.B.
Având în vedere, situa ia creat de lipsa comenzilor emise de c tre ALPAB, care a condus
la imposibilitatea realiz rii serviciilor de între inere i salubrizare a parcurilor i gr dinilor din
Bucure ti i la neîndeplinirea obiectului contractului de delegare nr. 1085/28.09.2018, coroborat
cu decizia Consiliului de Administra ie nr. 60/30.10.2020 prin care s-a dispus identificarea altor
surse de venituri pentru Companie, în limita unui procent de 20% din cifra de afaceri, dup cum
este prev zut în contractul de delegare, C.M.P.G.B., prin biroul Comercial - a ini iat urm toarele
m suri:
A monitorizat zilnic site-ul Sistemului Electronic de Achizi ii Publice, în vederea identific rii
anun urilor publicate, specifice sectorului de activitate al C.M.P.G.B.;
A analizat anun urile publicate i a întocmit, în baza acestora, studii cu privire la gradul de
rentabilitate i s-au transmis oferte financiare de prest ri servicii.
Descriere servicii
Activit ile Companiei s-au desf urat având în vedere cele dou categorii principale de
servicii prestate: salubritate i între inere/amenajare peisagistic a parcurilor i gr dinilor din
Municipiul Bucure ti a c ror gestiune a fost delegat

conform Contractului de delegare

nr.1085/28.09.2018.
Suprafe ele parcurilor aflate în administrarea Prim riei Generale a Municipiului Bucure ti
pe raza c rora se desf oar lucr rile efectuate de c tre Compania Municipal Parcuri i Gr dini
Bucure ti S.A. conform Contractului de delegare sunt men ionate în tabelul de mai jos:
Denumire Parc
Parc Regele Mihai I
Parc Ci migiu
Parc Bordei
Parc Circul de Stat
Parc Tineretului
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Suprafa total - mp
f r lac
890.575
135.709
39.167
134.172
669.863

Suprafa

total alei - mp
156.425
29.500
6.491
33.148
121.450

Parc Floreasca
Parc Carol
Parc Izvor
Parc Her str ul Vechi
Parc Miori a
Total mp

63.399
272.626
158.674
379.570
134.711
2.878.466

8.649
45.600
12.489
82.137
30.810
526.699

În anul 2021, în scopul îndeplinirii obiectivelor i sarcinilor de serviciu, sec iile Salubritate
i Între inere Spa ii Verzi au desf urat urm toarele activit i:
Pentru între inerea i salubrizarea parcurilor din aria de delegare, cele dou sec ii au prestat
servicii în baza a 56 comenzi (inclusiv realoc rile aprobate) primite de la A.L.P.A.B., dup
cum urmeaz :
• Salubrizare – 33 comenzi;
• Între inere spa ii verzi – 23 comenzi;
De asemenea, au fost prestate servicii în baza a 13 contractelor încheiate de C.M.P.G.B. S.A.
cu 9 alte entit i;
Au fost întocmite documente privind achizi ii de produse, dup cum urmeaz :
• Stabilirea specifica iilor tehnice;
• Solicit ri c tre Serviciul de Achizi ii privind efectuarea unor studii de pia a în vederea
stabilirii/determin rii valorii estimate a unor produse;
• Note de justificare privind determinarea valorilor estimate ale achizi iilor;
• Referate de necesitate;
• Referate de necesitate privind analiza i includerea în PAAP/Programul de investitii 2021;
• Caiete de sarcini pentru achizitii.
Au fost coordonate eficient i operativ toate activit ile de între inere i salubrizare
desf urate în parcurile din Municipiul Bucure ti, conform comenzilor de prest ri servicii
printr-o repartizare echilibrat a utilajelor i printr-o bun colaborare i comunicare cu
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coordonatorii de parc, responsabili cu efectuarea de c tre lucr tori a tuturor opera iunilor
specifice;
Au fost elaborate la timp i conform standardelor documentele de eviden

i confirmare a

activit ilor desf urate în parcuri (procesele verbale zilnice de recep ie a activit ilor
desf urate în parcuri i centralizatoarele lunare cu activit ile prestate), documenta ia
specific în vederea factur rii c tre entit ile contractante, centralizatoarele s pt mânale cu
personalul deservent care î i desf oar activitatea în parcuri la sfâr it de s pt mân

i

adresele de coresponden cu A.L.P.A.B.;
Au fost centralizate, la sfîr itul fiec rei luni, activit ile necesare a fi prestate în luna
urm toare în fiecare parc în vederea men inerii unui grad ridicat de cur enie i între inere, iar
acestea au fost transmise c tre A.L.P.A.B.;
Au fost transmise adrese c tre Prim ria Municipiului Bucure ti, Administra ia Lacuri
Parcuri i Agrement Bucure ti cât i Direc iei de Guvernan

Corporativ din cadrul P.M.B.

cu privire la respectarea Contractului de delegare aprobat de C.G.M.B. privind emiterea de
comenzi pentru activit ile de salubrizare i între inere spa ii verzi în parcurile ce se afl în
administrarea P.M.B. prin A.L.P.A.B.
În baza comenzilor primite, C.M.P.G.B. S.A. a prestart, prin sec ia Salubritate, servicii de
salubritate în parcurile i gr dinile din Bucure ti, astfel:
• m turat alei manual i mecanizat,
• degajare teren de corpuri str ine,
• înc rcare mecanizat a resturilor vegetale i a altor tipuri de de euri municipale,
• golire co uri de gunoi,
• între inere zilnic

arcuri pentru câini, igienizare, alimentare suporturi pungi fecale,

inclusiv saci,
• sp larea platformelor i aleilor aferente locurilor de joac ,
• sp larea pieselor de mobilier urban (b nci, mese etc.),
• cur at locuri de joac ,
• colectat i transportat de euri municipale la rampa parcului,
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• colectat i transportat i eliminat de euri menajere i asimilabile, la sta ia de tratare/sortare
sau la depozitul ecologic,
• înl turat z pad de pe mobilier urban de mici dimensiuni (b nci, scaune etc.), de pe arbori,
conifere, tufe etc.,
• m turarea/îndepartarea z pezii cu unelte specifice,
• împr tiat material antiderapant,
• cur at mecanic z pad cu utilaje,
• înl turarea z pezii de pe arbori, conifere, tufe etc.,
• înl turarea z pezii de pe mobilier urban de medii i mari dimensiuni (pergole, mobilier
joac ).
În ceea ce prive te prestarea serviciilor de între inere spa ii verzi, Compania a efectuat,
prin sec ia Între inere Spa ii Verzi, lucr ri de tipul:
• t ieri de corec ii arbori, puie i de arbori;
• degajare teren de frunze i crengi i strângerea acestora în gr mezi;
• cosire mecanic a gazonului, vegeta ie ierboas /uscat ;
• plivit, pr it i mu uroit trandafiri;
• plivirea buruienilor din rabate flori, eliminarea florilor/inflorescente uscate;
• tunderea gardurilor vii, bordurilor, chenarelor;
• cur at teren de l stari, litioni i drajoni;
• înc rcat, transport i depozitat mas /resturi vegetale;
• s p turi de p mânt, teren u or;
• mobilizare teren – manual i nivelare;
• t ieri de corec ie trandafiri;
• scoaterea manual a plantelor florale din teren;
• plant ri de plante florale pân în 15 cm, i a plantelor perene cu balot în teren;
• plantat flori în jardiniere i vase decorative, flori sezon;
• udarea suprafe elor;
• scoatere cioate arbori pâna la dn 30-50 cm;
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• t ieri de corec ii arbu ti i semiarbu ti;
• scoatere cioate mecanizat;
• eliminarea l starilor emi i din tulpin

i r dacini (drajoni);

• dezmu uroit trandafiri;
• s pat alveole flori;
• s pat trandafiri, gard viu, alte plante;
• plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri;
• mobilizare teren, manual i nivelare;
• mobilizarea solului în jardiniere.
•
Specializarea strict pe opera iuni a serviciilor de între inere spa ii verzi din parcuri i gr dini
i salubrizare ne-a permis s lucr m eficient i s fim competitivi, astfel c pe parcursul anului
2021, a fost între inut o suprafa

aproximativ de 392 ha, în parcurile în care Compania î i

desf oar activitatea.
Platformele i aleile aferente locurilor de joac au fost sp late, iar suprafa a total pe care
echipele noastre au reu it, pe parcursul anului 2021, s o cure e a fost de aproximativ 526.699 mp.
Totalul de eurilor menajere i asimilabile colectate din parcuri i transportate la sta iile de
tratare sau depozitele ecologice a fost de aproximativ 2.256 mc.
Peste 2.243.988 mp de teren din toate parcurile au fost cur ate de frunze i crengi i strânse
în gr mezi.
Tipuri de contracte de prest ri servicii încheiate
Societatea Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. a fost înfiin at în anul
2017 de c tre Consiliul General al Municipiului Bucure ti, prin intermediul Hot rârii Consiliului
General al Municipiului Bucure ti nr.101 din data de 29.03.2017, modificat conform Hot rârii
Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 243 din data de 08.06.2017 i a Hot rârii
Consiliului General al Municipiului Bucure ti nr. 287 din data de 30.06.2017, în asociere cu
societatea comercial Service Ciclop S.A.
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Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. a fost înregistrat la Registrul
Comer ului Bucure ti prin Rezolu ia Oficiului Na ional al Registrului Comer ului cu nr.
92555/10.07.2017.
Tipuri de contracte de prest ri servicii încheiate
Contract de delegare a gestiunii serviciului public
Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind
activit ile de amenajare i între inere a parcurilor i gr dinilor din Municipiul Bucure ti cu nr.
1085 din data de 28.09.2018, CMPGB S.A. i-a asumat obliga ia execut rii de lucr ri de
între inere, amenajare i salubrizare a parcurilor i gr dinilor aflate în administrarea Prim riei
Municipiului Bucure ti, prin Administra ia Lacuri Parcuri i Agrement Bucure ti.
Contractul de delegare a fost aprobat prin Hot rârea Consiliului General al Municipiului
Bucure ti nr. 523/23.08.2019.
Prestarea serviciilor contractate s-a desf urat în baza comenzilor lansate de c tre ALPAB,
în numele Municipiului Bucure ti în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
interes local privind activit ile de amenajare i între inere a parcurilor i gr dinilor din municipiul
Bucure ti.
În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind
activit ile de amenajare i între inere a parcurilor i gr dinilor din municipiul Bucure ti
nr.1085/28.09.2018, precum

i a Procedurii nr. 868/23.01.2019, aprobat

Administratorului Public în data de 25.01.2019, Compania Municipal

de Cabinetul

Parcuri i Gr dini

Bucure ti S.A. a primit în anul 2021 comenzi în valoare total de 8.158.699.21 lei + T.V.A.
În perioada luna noiembrie 2020 – mai 2021, CMPGB nu a mai primit comenzi de la
ALPAB i ca urmare nu a mai efectuat lucr ri pentru între inerea i salubrizarea parcurilor din aria
de delegare.

Contracte servicii de salubritate de tip abonament
Prin emiterea acestui tip de contract, scopul companiei este de a asigura agen ilor economici
care au încheiate, în prealabil, acorduri de ocupare temporar a spa iului public cu Administra ia
Lacuri, Parcuri i Agrement Bucure ti, prestarea de servicii de salubrizare, cu o frecven zilnic ,
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prin colectarea i transportarea de eurilor municipale i a de eurilor similare provenite din
activit ile comerciale derulate de c tre beneficiari.
În anul 2021, Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. ( CMPGB S.A.) a
înregistrat un num r de 2
ABONAMENT,

CONTRACTE DE PREST RI DE SERVICII DE SALUBRITATE

-

DE TIP

încheiate la solicitarea operatorilor economici care desf oar activit i comerciale

în parcurile i gr dinile aflate în portofoliul companiei.
Având în vedere situa ia pandemic majoritatea agen ilor economici nu au mai desf urat
activit i în anul 2021, iar cei care totu i i-au desf urat activitatea, au încheiat contract de
salubrizare cu CMPGB S.A. În luna ianuarie au fost semnate contracte cu:

Valoare
contractului

Dat
încheiere
contract

Obiect

Beneficiar

02/18.02.2021

Servicii de
salubritate

CREATEC SERVICES SRL.

700,00 lei

01/26.02.2021

Servicii de
salubritate

COMMERCIAL DIPLOMATIC
CLUB SRL.

700,00 lei

f r
TVA/lun

Contracte salubritate pentru evenimente
Conform deciziei Consiliului de Administra ie nr. 60/30.10.2020 prin care s-a dispus
identificarea altor surse de venituri, pentru Companie, în limita unui procent de 20% din cifra de
afaceri, dup cum este prev zut în contractul de delegare, Biroul Comercial - a ini iat urm toarele
m suri:
A monitorizat zilnic site-ul Sistemului Electronic de Achizi ii Publice, în vederea
identific rii a anun urilor publicate, specifice sectorului nostru de activitate
Prin emiterea acestei forme de contract, compania asigur îndeplinirea în condi ii de
eficien , transparen
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i siguran , prestarea de servicii de salubritate pentru evenimentele

organizate de c tre agen ii economici sau autorit ile publice, care au ob inut, în prealabil, atât un
protocol de organizare eveniment (emis de c tre Prim ria Municipiului Bucure ti), cât i un acord
de ocupare temporar a spa iului (emis de c tre Administra ia Lacuri, Parcuri i Gr dini Bucure ti).
În anul 2021, Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. a încheiat un num r
de 2

CONTRACTE DE PREST RI DE SERVICII DE SALUBRITATE

– DE TIP EVENIMENT, prin care a

pus la dispozi ie atât necesarul de recipiente de colectare de euri cât i echipe de lucr tori, care au
asigurat cur enia în zona de eveniment.
Contractele salubritate de tip eveniment, încheiate de CMPGB S.A., în perioada IanuarieDecembrie 2021 sunt men ionate în tabelul urm tor:

Valoarea
contractului

Dat
încheiere
contract

Obiect

17/06.07.2021

Servicii de
salubritate

CIRCUL METROPOLITAN
BUCURE TI

20/18.08.2021

Servicii de
salubritate

SAGA FESTIVAL SRL

459.218,20 lei

TOTAL (f r TVA)

459.749,56lei

Beneficiar

(f r TVA)
5.301,36 lei

Serviciul Contracte Clien i/Biroul Comercial, din cadrul Companiei Municipale Parcuri i
Gr dini Bucure ti S.A. a urm rit, prin activit ile desf urate în perioada raportat , s realizeze cât
mai multe dintre obiectivele specifice propuse.
Astfel, în perioada men ionat , au fost îndeplinite urm toarele obiective:
➢ S-a transmis oferta financiar c tre client în vederea semn rii contractului;
➢ Dup semnare, s-a efectuat transmiterea, la timp, a acestuia, c tre direc ia de specialitate,
în vederea execut rii;
➢ S-a centralizat electronic i fizic, contractul comercial încheiat de c tre C.M.P.G.B.;
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➢ Pe baza situa iilor financiar-contabile, transmise de c tre Direc ia Economic

i dup

verificarea în prealabil a proceselor verbale de executare a contractelor, au fost elaborate
i transmise c tre direc ia de specialitate, rapoarte de facturare a contractelor comerciale,
aflate în derulare în cadrul Serviciului Contracte Clien i/Biroul Comercial cu respectarea
tuturor termenilor contractuali;
➢ Pe baza situa iilor contabile, transmise de c tre Direc ia Economic , au fost calculate
penalit ile aferente facturilor neachitate, conform termenilor agrea i, i s-a emis Raport de
calcul al penalit ilor, pentru to i debitori ale c ror termene scadente prezint dep iri;
➢ A fost efectuat transmiterea facturilor, atât în sistem electronic (via e-mail) cât i fizic,
prin intermediul Po tei Român , conform termenilor stipula i în contracte;
➢ Pe baza Situației de încasări i plăți Clienți +Furnizori, transmis s pt mânal, de c tre
Direc ia Economic , s-a urm rit, permanent, situa ia debitelor ce fac obiectul contractelor
încheiate cu agen ii economici;
➢ S-au contactat telefonic, cu periodicitate, to i clien ii care înregistrau debite sau c rora li se
apropia scaden a facturilor emise de c tre C.M.P.G.B.

Guvernan a Corporativ
Compartimentul Guvernan

Corporativ

r spunde de implementarea dispozi iilor

prev zute în OUG 109/2011 din 30 noiembrie 2011 cu modific rile i complet rile ulterioare.
Principala activitate a compartimentului a fost aceea de a asigura raportarea documentelor
solicitate de c tre autoritatea public tutelar

i de c tre organelele de conducere ale companiei,

consiliul de administra ie/adunarea general a ac ionarilor, directori, ac ionari i alte persoane
interesate.
Compartimentul Guvernan Corporativ întocme te, supune spre aprobarea organelor de
conducere superioare i transmite c tre Ministerul Finan elor Publice i, dup caz, autorit ii
publice tutelare sau ac ionarilor care de in mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial i ori de
câte ori se solicit , fundament ri, analize, situa ii, raport ri, i orice alte informa ii referitoare la
activitatea întreprinderilor publice.
Principalul scop al rapoartelor întocmite de c tre Compartimentul Guvernan Corporativ
îl reprezint prezentarea performan elor financiare ale Companiei i o evaluare a aplic rii
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de c tre autorit ile publice tutelare i de c tre întreprinderile
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publice asigurând astfel transparen a activit ii desf urate de acestea, în concordan cu obliga iile
ce le revin potrivit legisla iei în vigoare.
În Compartimentului Guvernan

Corporativ s-au desf urat în principal urm toarele

activit i: adrese c tre Prim ria Municipiului Bucure ti cu privire la Raportul anual privind
activitatea desf urat

de CMPGB, estimarea valorii comenzilor lunare pentru anul 2021,

documente solicitate de c tre PMB, formularul S1100 Monitorizarea aplic rii prevederilor OUG
nr.109/2011.

Activitatea juridic
În cadrul Serviciului juridic, aflat în subordinea Directorului General, s-au desf urat, în
principal, urm toarele activit i:
A fost asigurat consilierea juridic

i verificarea din punct de vedere al legalit ii

documentele întocmite de celelalte compartimente ale Companiei.
A fost asigurat asisten a juridic la negocierea contractelor i, de asemenea avizarea
pentru legalitate a contractelor încheiate la nivelul Companiei, având ca obiect achizi ia de
produse, servicii sau execu ia de lucr ri;
Au fost întocmite formalit ile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de
pe lâng Tribunalul Bucure ti i publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziilor
Consiliului de Administra ie al Companiei precum i a hot rârilor adoptate de Adunarea
General a Ac ionarilor.
A fost asigurat aplicarea i interpretarea unitar a dispozi iilor legale în cadrul Companiei.
Au fost avizate documenta iile privind domeniul propriu de activitate care urmau a fi
supuse aprob rii Directorului General, Consiliului de Administra ie sau Adun rii Generale a
Ac ionarilor.
Au fost rezolvate toate cererile adresate de alte compartimente ale societ ii pentru
consiliere juridic

i verificare/avizare din punct de vedere al legalit ii. Consilierea i

îndrumarea din punct de vedere juridic a presupus, pe lâng discu ii directe cu reprezentan ii
compartimentelor solicitante, i participarea activ a consilierilor juridici în cadrul unor
comisii/grupuri de lucru constituite pentru obiective specifice.
Participare la implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

70 | P a g e

Au fost formulate notific ri de plat pentru debitorii ce înregistrau restan e la plata
serviciilor de salubritate.
De asemenea au fost formulate cereri de chemare în judecat , întâmpin ri, cereri de
interven ie i alte acte dispuse de organele abiliate.
A reprezentat interesele CMPGB în fa a instan elor judec tore ti în vederea solu ion rii
litigiilor în care este implicat societatea.
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NR.CRT.

NUM R DOSAR

OBIECT

P R I

CALITATE
CMPGB

INSTAN A

STADIU

1

2998/299/2021

ANULARE SOMA IE
DE PLAT

CMPGB S.A. ALPAB

CREDITOR

JUDEC TORIA
SECTOR 1

FOND

CERERE RESPINS

2

2447/299/2021

PRETEN II 39229,34 LEI

RECLAMANT

JUDEC TORIA
SECTOR 1

FOND

CERERE ADMIS

3

25021/299/2020

PRETEN II 6838,30 LEI

RECLAMANT

JUDEC TORIA
SECTOR 1

FOND

CERERE ADMIS

4

5487/299/2021

PRETEN II 1028,81 LEI

CMPGB S.A. şi ABSOLUT
DESIGN ELECTRIC SRL

RECLAMANT

JUDEC TORIA
SECTOR 1

FOND

5

2632/3/2021

EXECUTARE
CONTRACT
ADMINISTRATIV

CMPGB SA, ALPAB i
MUNICIPIUL
BUCURE TI

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

CERERE ADMIS

6

5266/3/2021

CONTESTA IE DECIZIE
DE CONCEDIERE

COM NESCU SORINA
LILIANA şi CMPGB S.A.

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

CERERE ADMISA

9703/3/2021

ANULARE ACT
ADMINISTRATIV PROCEDURA NR.
13926/08.10.2018

ALPAB i CMPGB S.A.

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

CERERE ANULAT

8

18294/299/2021

ANULARE PROCES
VERBAL DE
CONTRAVEN IE SERIA
GNM NR.
09877/26.04.2021

CMPGB S.A. şi GARDA
DE MEDIU

PETENT

JUDEC TORIA
SECTOR 1

FOND

CERERE RESPINS

9

21288/3/2021

AC IUNE ANULARE
HOT RÂRE AGA

CONSILIERI GENERALI,
CMPGB S.A.

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

1/21/2022

10

26003/3/2021

CONTESTARE DECIZIE
CONCEDIERE

DI U NICOLAE NINEL I
CMPGB S.A.

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

1/27/2022

11

22934/3/2021

CONTESTARE DECIZIE
CONCEDIERE

STANCU LAURA MARIA
I CMPGB S.A.

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

1/19/2022

2031/3/2020/a1

ANULARE ACT
ADMINISTRATIV

PREFECTUL
MUNICIPIULUI
BUCURE TI,
COMPANIILE ŞI CMPGB
S.A.

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

RECURS

7

12
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CMPGB S.A ŞI TRUSTUL
DE CL DIRI
METROPOLITANE
BUCURESTI S.A.
CMPGB SA şi ANDREW
PROFESIONAL
CONSULTING SRL

TERMEN

CERERE ADMIS ÎN
PARTE

PROCEDUR
ADMINISTRATIV

OBSERVA II

A TEPT M
COMUNICAREA
HOT RÂRII
A TEPT M
COMUNICAREA
HOT RÂRII
A TEPT M
COMUNICAREA
HOT RÂRII
A TEPT M
COMUNICAREA
HOT RÂRII

A TEPT M
COMUNICAREA
HOT RÂRII

13

26002/3/2021

CONTESTARE DECIZIE
CONCEDIERE

ERBAN ANA IULIA I
CMPGB

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

PRONUNTARE 25.01.2022

14

26255/3/2021

ANULARE ACT

SURUGIU DUMITRU ŞI
CMPGB S.A.

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

SUSPENDAT

15

6347/2/2021

ORDONAN A

MOLDOVAN IBOICA ,
ANGAJA I CMPGB, ITM
ŞI CMPGB

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

2/4/2022

16

30918/3/2021

Cereri în baza OUG
116/2009 cerere interve ieORC*TB

MOLDOVAN IBOICA ,
ANGAJA I CMPGB, ITM
ŞI CMPGB

PÂRÂT

TRIBUNALUL
BUCURE TI

FOND

1/27/2022
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Activitatea de comunicare i vizibilitate
Compartimentul Comunicare i Rela ii cu Presa este subordonat Directorului General al
CMPGB S.A. i are un singur angajat în func ia de Specialist Rela ii Publice.
Activitatea Compartimentului Comunicare se concentreaz pe conturarea imaginii Companiei atât
în mediul online cât i în mediul offline i este ghidat de Strategia de Comunicare a CMPGB.
Aceast strategie are ca scop, pe de o parte, informarea corect a cet enilor, ca beneficiari direc i
ai serviciilor noastre, folosind eficient resursele de comunicare i pe de alt parte realizarea i
men inerea unei imagini pozitive a CMPGB S.A. în ochii locuitorilor capitalei României, cât i ai
institu iilor publice, ONG-urilor, partenerilor interni i externi.
În mediul online folosim ca instrumente dou canale de comunicare - site-ul oficial
(www.cmpgb.ro) i pagina oficial de Facebook – Compania Municipal Parcuri i Gr dini
Bucure ti. Acestea sunt actualizate periodic în conformitate cu Regulamentul General de Protec ie
a Datelor (GDPR) i con in sec iuni pentru: prezentarea Companiei, informa ii de interes public,
anun uri i galerii foto ce prezint realiz rile companiei. Prin intermediul acestor canale de
comunicare, dar i prin adresele de email office@cmpgb.ro i sesiz ri@cmpgb.ro se men ine
contactul cu cet enii care fac sesiz ri cu privire la condi iile din parcuri i gr dini.
În perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost îndeplinite urm toarele obiective:
•

monitorizarea i sintetizarea tirilor ap rute în presa on-line i arhivarea articolelor
cu referire la Compania Municipal Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A. sau care
prezint interes pentru activitatea pe care o desf ur m

•

actualizarea i publicarea pe site-ul oficial al CMPGB a informa iilor i documentelor de
interes public ale companiei, conform legii nr.544/12.10.2001.

•

actualizarea site-ului Companiei, www.cmpgb.ro, în conformitate cu Regulamentul
General de Protec ie a Datelor (GDPR).

•

preluarea solicit rilor de pres

transmise de PMB

i formularea

i transmiterea

r spunsurilor c tre Direc ia de Pres din cadrul prim rie
•

realizarea comunicatelor de pres cu referire la activitatea companiei

•

efectuarea deplas rilor pe teren cu scopul realiz rii suportului de imagine necesar pentru
informarea publicului despre activitatea pe care CMPGB o desf oar în parcuri.

•

post ri pe pagina de facebook a companiei prin care inform m cet enii despre activit ile
pe care echipele noastre le desf oar în parcurile capitalei

•

Gestionarea e-mail-urilor primite pe site-urile oficiale ale Companiei, office@cmpgb.ro i
sesiz ri@cmpgb.ro prin care s-a intermediat contactul cu cet enii care au f cut sesiz ri,
solicit ri cu privire la condi iile din parcuri i gr dini i s-au formulat r spunsuri la peti iile
acestora.

•

în perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost preluate i înregistrate un total de 49 de peti ii,
din care 13 au fost solicit ri de pres

i 36 sesiz ri ale cet enilor. Cet enii i reprezentan ii

media au formulat solicit ri legate de activitatea i organizarea companiei i au sesizat lipsa
serviciilor de cur enie i între inere din parcurile în care ne desf ur m activitatea, în
contextul în care aproximativ ase luni, adic sfâr itul anului 2019 si prima parte a anului
2020 Administra ia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucure ti nu a solicitat si transmis nicio
comand CMPGB necesar îngrijirii parcurilor bucure tene. Din cele 36 de peti ii primite
de la cet eni sau institu ii un num r de 10 au fost direc ionate de CMPGB c tre ALPAB
spre solu ionare, r spunsul i rezolvarea celorlalte 26 sesiz ri au fost transmise direct
peti ionarilor, persoane fizice i juridice i o peti ie a fost clasat .
•

întocmirea lunar a raport rilor privind realizarea obiectivelor stabilite de management i
prognoza i a tept rile pentru luna urm toare, în formatul i la termenele stabilite.

•

participarea la edin ele Comisiei de Monitorizare al c rei rol este de a implementa
sistemul de control intern managerial al companiei.

Controale desf urate de institu ii ale statului în cadrul CMPGB
În anul 2021, CMPGB a fost subiect al unor controale derulate de institu ii abilitate ale
statului, cu scopul verific rii legalit ii activit ii desf urate.
Curtea de Conturi
Curtea de Conturi a desf urat în perioada 02.09.2020-27.10.2020 o ac iune de audit de
conformitate cu tema ,,Controlul situa iei, evolu iei i modului de administrare a patrimoniului
public i privat al unit ilor administrative-teritoriale de c tre regii autonome de interes local i
societ i comerciale cu capital integral sau majoritar al unit ilor adminstrativ-teritoriale”.
Perioada supus audit rii a fost de la înfiin area CMPGB pân la data de 31.12.2019.
Deficien ele

constatate

au

fost

consemnate

în

Raportul

de

control

nr.3839/Ds.96/27.10.2020 înregistrat în cadrul CMPGB cu nr.4427/27.10.2020, fiind dispuse

m suri pentru remedierea acestora, prin Decizia Cur ii de Conturi nr. 56/12.11.2020. Termenul de
realizare a m surilor în vederea înl tur rii neregulilor a fost stabilit pentru data de 30.06.2021.
Ministerul Finan elor publice
În data de 06.10.2020, Ministerul Finan elor publice, prin Direc ia General de Inspec ie
Economico-Financiar , prin Avizul de inspec ie economico-financiar nr. 272314, a informat
CMPGB c aceasta face obiectul unei ac iuni de inspec ie economico-financiar .
Aceast inspec ie a fost demarat începând cu data de 20.01.2021, având în vedere
Adresele Direc iei Generale de Inspec ie Economico-Financiar nr. 272314/13.11.2020 i nr.
272314/19.01.2021, conform Ordinului de serviciu nr. 25/IEF/19.01.2021.
Inspec ia financiar are ca obiectiv verificarea, în cadrul termenului de prescrip ie, a tuturor
prevederilor legale i a reglement rilor interne incidente activit ii economico-financiare i
contabile, cu excep ia opera iunilor verificate de Curtea de Conturi a României.
Pân la data prezentului raport, rezultatele/concluziile inspec iei nu au fost comunicate CMPGB.
Corpul de control al Primarului General al municipiului Bucure ti
Conform Mandatului de control nr. 601/24.11.2020, Primarul General al municipiului
Bucure ti a dispus efectuarea unui control la CMPGB în perioada 26.11.2020-31.12.2020, cu
urm toarele obiective:
-

aspecte organizatorice i manageriale

-

probleme economico-financiare

Rezultatele economico-financiare
Având în vedere atribu iile i responsabilit ile Direc iei Economice privind gestionarea
resurselor financiare, împreun
desf ur rii în condi ii de eficien

cu celelalte structuri organizatorice din companie, necesare
economic a tuturor activit ilor prin urm rirea în execu ie a

gradului de realizare a indicatorilor din BVC i aplicarea unui nivel ra ional de economii, prezent m
potrivit execu iei preliminate a bugetului de venituri i cheltuieli la 31.12.202, situa ia principalilor
indicatori realiza i de companie.
Situa ia sintetic

a principalilor indicatori economico-financiari realiza i de Compania

Municipal Parcuri i Gr dini S.A. la 31.12.2021, în structur pe capitole de venituri i cheltuieli, care
eviden iaz atât rezultatele (veniturile) dar i eforturile (cheltuielile) necesare pentru asigurarea
derul rii activit ii companiei, având ca baz de raportare indicatorii de sintez realiza i de companie
la 31.12.2021 .

BVC 2021

01.01.202131.12.2021

2

3

0

Venituri totale

16.554.000,00

9.420.938,00

56,91%

Venituri din exploatare

16.551.888,00

9.419.227,00

56,91%

Venituri financiare
Cheltuieli totale
1. Cheltuieli de exploatare, din care

2.112,00
1.711,00
16.564.000,00 16.297.623,85
16.564.000,00 16.297.623,95

81,01%
98,39%
98,39%

A. Cheltuieli cu bunuri i servicii

1.579.970,00

1.171.083,51

74,12%

A1 Cheltuieli privind stocurile
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de
ter i
A3 Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

335.580,00

211.426,62

63,00%

531.030,00

926.510,08

174,47%

713.360,00

33.146,81

4,65%

B. Cheltuieli cu impozite i taxe

36.500,00

28.086,99

76,95%

B1. Che. Cu impozite auto i alte taxe cf. Legii

36.500,00

28.086,99

76,95%

Indicatori
1

C. Cheltuieli cu personalul

11.847.514,00 12.080.219,00

101,96%

C0 Cheltuieli de natura salarial

11.411.467,00 11.660.384,00

102,18%

C1 Cheltuieli cu salariile

10.371.559,00 10.987.034,00

105,93%

C2 Bonusuri
C3 Alte cheltuieli cu personalul/ajutoare
acordate
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9.000,00

0,00

0,00%

351.532,00

9.000,00

2,56%

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat i
a altor organe de conducere i control, comisii i
comitete

679.376,00

664.350,00

97,79%

C5 Cheltuieli cu contribu iile datorate de
angajator

294.517,00

271.692,00

92,25%

C6. Che.cu fd.pentru persoane cu handicap
neîncadrate

141.530,00

148.143,00

104,67%

3.090.015,00

3.018.234,35

97,68%

0,00

0,00

0,00%

-3.090.015,00

-6,885,358.72

-100.00%

-

-

D. Alte cheltuieli de exploatare
2.Cheltuieli financiare
Rezultatul brut
Impozit pe profit

Din informa iile prezentate mai sus, se poate concluziona faptul c în raport de prevederile
bugetare anuale, de i s-au efectuat cheltuielile totale în propor ie de 98,39%, ce reprezint o economie
fa

de nivelul prognozat, gradul de realizare al cheltuielilor totale avanseaz

gradul de realizare al

veniturilor totale, respectiv 56,86%, aceast abatere de corela ie conducând la un rezultat negativ al
indicatorului profit brut, în spe

compania înregistrând, potrivit eviden elor financiar - contabile

preliminate la 31.12.2021, o pierdere în valoare absolut de -6,885,358.72 mii lei.
Pierderea înregistrat se datoreaz exclusiv nerealiz rii veniturilor prognozate, deoarece
activitatea companiei, pe parcursul anului 2021, a fost perturbat astfel:
➢ Pe de o parte de conjunctura economic generat de situa ia epidemiologic din România
determinat de r spândirea coronavirusului SARS CoV2 i a m surilor adoptate de autorit i
cu scopul prevenirii acestei situa ii, având consecin e asupra activit ii companiei, în spe
restângerea activit ilor desf urate în parcurile din Municipiul Bucure ti aflate în
responsabilitatea Companiei Municipale Parcuri i Gr dini Bucure ti S.A., în perioada st rii
de urgen , respectiv 30 de zile de la momentul public rii în Monitorul Oficial a Decretului
nr. 195/2020 i în conformitate cu Ordonan a militar nr.3/24.03.2020, prelungit cu înc 30
de zile prin Decretul cu nr. 240/14.04.2020. Aceast m sur a fost dispus în contextul
Hot rârii Comitetului Municipiului Bucure ti pentru Situa ii de Urgen

nr.7/ 27.03.2020

privind închiderea parcurilor de pe raza Municipiului Bucure ti, dispus

în aplicarea

Ordonan ei militare nr.3/ 24.03.2020, ale c rei efecte s-au concretizat în diminuarea
comenzilor emise în scopul derul rii Contractului de delegare, iar influen a asupra veniturilor
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companiei s-a concretizat printr-o reducere a nivelului realizat al acestora, în perioada
men ionat ;
➢ Pe de alt parte de diminuarea constant a comenzilor emise în scopul derul rii Contractului
de delegare, situa ie care a culminat cu sistarea pân în mijlocul anului 2021 a emiterii
comenzilor de c tre ALPAB;
Având drept consecin , diminuarea veniturilor generate în baza Contractului de delegare fa
de perioada similar a anului precedent, dar i a veniturilor totale, motivat de faptul c activitatea
CMPGB se desf oar în majoritatea ei pe baza comenzilor pentru prestarea serviciilor de salubrizare
i între inere spa ii verzi emise de c tre ALPAB, în scopul derul rii Contractului de delegare
nr.1085/28.09.2018, încheiat între Municipiul Bucure ti prin Consiliul General al Municipiului
Bucure ti i CMPGB SA, aprobat prin HCGMB nr.532/23.08.2018. În acest context, conducerea
companiei a utilizat ca pârghie pentru limitarea efectelelor negative care au perturbat echilibrul
economico-financiar al companiei, gestionarea prudent a cheltuielilor, dispunându-se m suri de
reducere a cheltuielilor, în special a cheltuielilor cu personalul a c ror pondere în structura cheltuielilor
totale reprezint 74,12%, punând în aplicare atât m suri care au fost dispuse pe perioada st rii de
urgen , prin aplicarea prevederilor art. 52 alin. (1) lit. c), coroborat cu art. 53 alin. (1) din Codul
Muncii, m sur sus inut par ial din bugetul asigur rilor pentru somaj potrivit O.U.G. nr. 30/2020
privind stabilirea unor m suri în domeniul protec iei sociale în contextul situa iei epidemiologice
determinate de r spândirea coronavirusului SARS-CoV-2 i stabilirea unor m suri suplimentare de
protec ie social , cu complet rile i modific rile ulterioare aduse prin O.U.G. nr.32/2020, dar i
m suri pentru reducerea impactului economic generat de lipsa comenzilor, în spe prevederile art. 52
alin. (3) din Legea nr 53/2003 – Codul Muncii cu modific rile i complet rile ulterioare, pentru
personalul CMPGB S.A., în ceea ce prive te reducerea programului de lucru de la 5 zile pe s pt mân
la 4 zile pe s pt mân , cu diminuarea propor ional a salariului de baz lunar brut aferent, în perioada
01.12.2020 – 31.12.2021, în sus inerea acestor m suri de reducere a cheltuielilor salariale având
acordul salaria ilor, care suplimentar m surilor adoptate au participat voluntar la aceste ac iuni menite
s asigure viabilitatea economic a companiei, solicitând concediu f r salariu, în perioada afectat
de lipsa comenzilor.

79 | P a g e

80 | P a g e
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

