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RAPORT ANUAL 2020 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 

 

 

Data raportului  26.05.2020  

 Denumirea emitentului COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE 

BUCUREȘTI S.A.  

     societate administrată în sistem unitar 

Sediul social   București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 36, etajul 5 și 6 

Punct de lucru  Ilfov, Localitate Bragadiru, Șoseaua Alexandriei nr.200 

Contact   031.403.06.30/031.403.06.59/office@cmsppb.ro/www.cmsppb.ro 

Număr de ordine în RC J40/10323/2017 

Data înființării companiei 29.03.2017 

Capital social   70.132.370 lei 

Principalele caracterisitici  7.013.237 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune 

Auditarea   situațiile financiare separate întocmite la data de 31.12.2020 sunt auditate. 

  Prezentul Raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, adoptată cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016. 
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1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII 

 

1.1.  Baza Raportului 

  

 Raportul Anual al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., pentru 

exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 a fost elaborat în conformitate cu: 

• Anexa 1 Reglementări Contabile Capitolul 3 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 

2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile cu Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară; 

• Art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Art. 4, Lit. B, alin. 4.17 privind obligațiile Administratorilor din Contractul de Administrare 

încheiat între administartor și CMSPPB S.A. 

• Art. 17, pct. 17.2, lit. l) din Actul Constitutiv al CMSPPB S.A. 

 

1.2.  Activități principale 

  

 Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. este o companie strategică, membră 

a Hodingului ”București, Capitală Europeană”, având ca obiect principal de activitate lucrări de 

construcții a drumurilor și autostrăzilor cod caen 4211, și care a fost înființată cu scopul de a oferi 

servicii de calitate în implementarea programelor de modernizare și reabilitare a sistemului rutier, 

întreținerea și repararea străzilor, podurilor și pasajelor. 

  Activități secundare pe care le poate desfășura Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A.: 0812 Extracția pietrișului si nisipului; extracția argilei și caolinului; 0990 Activități de 

servicii anexe pentru extracția mineralelor; 2351 Fabricarea cimentului; 2352 Fabricarea varului și 

ipsosului; 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 2363 Fabricarea betonului; 2364 

Fabricarea mortarului; 2365 Fabricarea produselor din azbociment; 2369 Fabricarea altor articole din 

beton, ciment și ipsos; 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a; 2511 Fabricarea 

de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 3311 Repararea articolelor 

fabricate din metal; 3312 Repararea mașinilor; 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4211 

Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor; 4212 Lucrări de construcție a căilor ferate de 

suprafață și subterane; 4213 Construcția de poduri și tuneluri; 4221 Lucrări de construcții a proiectelor 

utilitare pentru fluide; 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și 

telecomunicații; 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311 Lucrări de demolare 

a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 

4321 Lucrări de instalații electrice; 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 Lucrări de 

ipsoserie; 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și 

montări de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare; 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la 

construcții; 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4520 Întreținerea și repararea 

autovehiculelor; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 5210 Depozitări; 5221 Activități de servicii 

anexe pentru transporturi terestre; 5224 Manipulări; 5229 Alte activități anexe transporturilor; 6201 
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Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client); 6209 Alte activități de 

servicii privind tehnologia informației; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și 

activități conexe; 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 6801 Cumpărarea și vânzarea 

de bunuri imobiliare proprii; 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate; 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; 7112 Activități de 

inginerie și consultanță tehnică legată de acestea; 7120 Activități de testări și analize tehnice; 7219 

Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 7712 Activități de închiriere și leasing cu 

autovehicule rutiere grele; 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru 

construcții; 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 Activități specializate de curățenie; 9511 

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.  

  Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, 

obținea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate. 

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități s-a făcut pe baza autorizațiilor, avizelor, 

aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - 

sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a 

normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc. 

 

1.3.  Misiunea, viziunea și valorile societății 

   

 Misiunea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. constă în executarea 

pricipalelor tipuri de lucrări pentru menținerea stării tehnice corespunzătoare a străzilor, după cum 

urmează: 

• lucrări de întreținere – au caracter permanent executându-se în tot cursul anului pe întreaga 

rețea stradală a unei localități în scopul menținerii tuturor elementelor componente ale străzii în 

condițiile tehnice corespunzătoare desfășurării continue și fără pericol a circulației. 

• lucrări de reparații curente – se execută periodic în scopul compensării parțiale sau totale a 

uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii, lucrărilor de artă și mobilier stradal spre a fi 

repuse în funcțiune în condiții normale de exploatare și siguranță a circulației. Lucrările de reparații 

curente asigură, după caz, îmbunătățirea, repararea sau chiar înlocuirea elementelor care au suferit 

deteriorări, în cazul în care nu mai pot fi remediate prin lucrări de întreținere. 

• lucrări de reparații capitale – reprezintă complexul de lucrări care se execută la intervale mai 

mari de timp – la sfârșitul unei durate normale de funcționare – în scopul compensării totale a uzurii 

fizice și morale a străzii, lucrărilor de artă și elementelor de mobilier stradal. În cadrul lucrărilor de 

reparații capitale se cuprinde și refacerea la parametrii inițiale sau la un nivel tehnic superior, a străzilor 

desfăcute cu ocazia introducerii de instalații tehnico-edilitare subterane. 

  Viziunea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje urmărește asigurarea continuității 

furnizării serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, 

lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București, precum și realizarea 

unui serviciu public performant, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere economic. 

Compania își propune să devină  un model de administrare eficace și eficientă a infrastrucurii rutiere a 

capitalei, capabilă să gestioneze prin resurse proprii proiecte de mare complexitate. 
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  Valorile Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sunt: profesionalism, 

eficiență și performanță, responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător, perfecționare 

continuă, adaptabilitate și creștere calitativă. 

 

1.4.  Acționariat 

 

 Structura sintetică a acționariatului, la data de referință 31.12.2020, se prezintă astfel: 

• Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București – reprezentat de dl. 

Militaru Marian-Cătălin – consilier și dna Mureșan Manuela – consilier, desemnați prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 405/21.12.2020; 

• SC Service Ciclop S.A. – reprezentată de Nina Săndulescu. 

 

Denumire acționar Număr acțiuni Procent 

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului  

București 

      7.013.225     99,99983% 

SC Service Ciclop S.A.              12      0,00017% 

 

La înființare, capitalul subscris vărsat a fost de 120.000 lei, aport în numerar. Capitalul social 

a fost împărțit în 12.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după 

cum urmează: 

 1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București a subscris un număr de 

11.988 acțiuni, reprezentând 99,9% din capitalul social;  

 2. S.C. Service Ciclop S.A. a subscris un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,1% din capitalul 

social. 

 Aportul acționarilor la capitalul social a fost unilateral: Municipiul București prin Consiliul 

General al Municipiului București – 119.800 lei, aport în numerar, iar S.C. Service Ciclop S.A.  – 120 

lei, aport în numerar.  

 Ulterior, având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 2/15.09.2017 de aprobare a majorării capitalului 

social al CMSPPB S.A., expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și 

raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2013/22.09.2017, al Direcției 

Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea 

Circulației nr. 1844/22.09.2017 și al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., 

ținând cont de raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 162/2017 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 379/27.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea 

nr. 454/28.09.2017 prin care a aprobat participarea Municipiului București prin Consiliul General al 

Municipiului București la majorarea capitalului social cu suma de 19.876.000 lei, aport în numerar.  

 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al CMSPPB S.A. a fost de 19.996.000 lei, 

divizat în 1.999.600 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel: 

 1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un nr. de 

1.999.588 acțiuni, reprezentând 99,9994% din capitalul social; 

 2. S.C. Service Ciclop S.A. deține un nr. de 12 acțiuni reprezentând 0,0006% din capitalul social. 
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  În aceeaşi ordine de idei,  Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat Hotărârea nr. 

657/19.12.2017  prin care, în conformitate cu prevederile: Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, 

republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii 273/2006 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea 

înființării Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., ale Actului Constitutiv al 

CMSPPB S.A., ale Hotărârii A.G.E.A. a CMSPPB S.A. nr. 9/08.12.2017, ale prevederilor art. 17, art. 

36, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) și art. 45, alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului 

București a aprobat participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului 

București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. cu suma de 50.136.370 lei, aport în numerar. 

 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. este de 70.132.370 lei, divizat în 7.012.237 acțiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei, deținute astfel: 

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un nr. de 

7.013.225 acțiuni, reprezentând 99,99983% din capitalul social; 

2. S.C. Service Ciclop S.A. deține un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,00017% din 

capitalul social. 

 Urmare a adoptării H.C.G.M.B. nr. 410/31.07.2019 privind confirmarea înfiinţării societăţii pe 

acţiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A, capitalul social al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. s-a diminuat cu suma de 8.000.000 lei. În urma 

modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. este în cuantum de 62.132.370 lei, împărțit în 6.213.225 acțiuni nominative în valoare nominală 

de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un nr. de 

6.213.225 acțiuni, reprezentând 99,99981% din capitalul social; 

2. S.C. Service Ciclop S.A. deține un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,00019% din 

capitalul social. 

 În acest sens, a fost adoptată de către Adunarea Generală a Acţionarilor Hotărârea nr. 

16/10.09.2019 de reducere a capitalului social al CMSPPB S.A. 

În data de 09.10.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 4244, Hotărârea nr. 16 din 

10.09.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CMSPPB S.A., prin care s-a aprobat 

diminuarea capitalului social al companiei cu suma de 8.000 000 lei. 

Urmare a acesteia, în data de 15.10.2019, S.C. CLAY WORK BUCHAREST S.R.L. și S.C. 

ADVIANA DEVELOPMENT S.R.L. au formulat opoziție împotriva hotărârii de reducere a capitalului 

social care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. 

551176 și 5509010. 

Se impune precăzarea că, potrivit art. 61 din Legea nr. 31/1990 a societăților:  

„(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare 

la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei 

judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, 

prevederile art. 57 fiind aplicabile.  
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(2) În sensul prezentei legi, prin hotărârea asociaţilor se înţelege şi hotărârea organelor 

statutare ale societăţii, iar termenul asociaţi include şi acţionarii, în afară de cazul în care din context 

rezultă altfel.”  

Totodată, conform art. 62 al aceluiași text de lege: „  

(1) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a 

actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu 

prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de la 

data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente. 

(2) Dispoziţiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziţia se 

judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 114 alin. 5 din Codul 

de procedură civilă. 

 (3) Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului. 

Precizăm că art. 61 și art. 62 din Legea societăților sunt norme de principiu având în vedere că 

Legea nr. 31/1990 prevede posibilitatea formulării unei astfel de cereri. 

Subliniem faptul că Registrul Comerțului a transmis opozițiile formulate de cele două societăți 

comerciale către Tribunalul București- secția a VI-a civilă, fiind obiectul Dosarelor nr. 31033/3/2019 

și 31035/3/2019. 

  Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. nu a efectuat tranzacții având ca 

obiect acțiunile proprii și ca urmare, la sfârșitul anului 2019, compania nu deținea acțiuni proprii. 

 

1.5. Organizarea societății 

 

Autoritățile administrației publice locale au optat să gestioneze serviciile de administrare a 

domeniului public și privat prin forma de gestiune indirectă (delegată) apelând la unul sau mai mulți 

operatori cărora au decis să le încredințeze în totalitate sau numai în parte în baza unui contract de 

gestiune sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiune propriu-zisă a serviciilor, precum 

și la exploatarea infrastructurii edilitare necesare realizării serviciilor prin societăți comerciale pe 

acțiuni cu capital al unității administrativ teritoriale. 

 Urmare a raportului de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice 

și ale Direcției Generale Economice și în conformitate cu prevederile art. 46, alin. 6 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, în Consiliul General al Municipiului 

București a fost dezbătut proiectul de hotărâre privind înființarea Companiei Municipale Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A., având ca obiect principal de activitate administrarea drumurilor publice și a 

pasajelor subterane și supraterane. 

 Astfel, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost înființată de Consiliul 

General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 96/29.03.2017, are ca obiect principal de 

activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211, având sediul social în 

România, Municipiul București, Sector 1, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 36, etajele 5 și 6, este   

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10323/2017 şi are cod unic de înregistrare 37832160.   

 În data de 31.07.2019,  Consiliului General al Municipiului București a hotărât confirmarea 

înființării Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. așa cum reiese din Hotărârea 

nr. 410/31.07.2019. 
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  Pentru desfășurarea activității CMSPPB S.A. în condiții optime, Adunarea Generală a 

Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a aprobat deschiderea unui 

punct de lucru în incinta CCIR Business Center din București, B-dul Octavian Goga nr. 2, Sector 3, 

fiind adoptată în acest sens Hotărârea A.G.E.A. nr. 12/08.12.2017.   

  Urmare a dezvoltării activității conform obiectului de activitate, numărul angajaților a crescut,  

ceea ce a făcut ca spațiul să fie insuficient pentru desfășurarea activității în condiții optime. Astfel, prin 

Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/20.07.2018, s-a aprobat relocarea activității companiei prin închiderea 

punctului de lucru din B-dul Octavian Goga nr. 2,  CCIR Business Center, tronson III, etaj 5,  Sector 

3, București și deschiderea punctului de lucru din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, clădirea IPTANA, 

etajele 5 şi 6. 

Totodată, având în vederea creșterea numărului de echipamente achiziționate și necesitatea ca 

acestea să fie depozitate în mod corespunzător, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. a deschis un punct de lucru în Localitatea Bragadiru, jud. Ilfov, Șoseaua Alexandriei nr.200, fiind 

adoptată în acest sens Hotărârea A.G.E.A. nr. 23/26.10.2018.  

În anul 2019, a fost adoptată Hotărârea A.G.E.A nr. 4/21.02.2019, prin care s-a aprobat 

schimbarea sediului social al companiei din Str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 6, Sector 1, 

București în Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, clădirea IPTANA, etajele 5 și 6, Sector 1, București. 

Ulterior, ca urmare a creșterii numărului angajaților, s-a hotărât extinderea sediului social prin 

adoptarea Hotărârii AGEA nr. 21/03.12.2019. 

Totodată, având în vedere că societatea prestează în baza Contractului cu nr. 3 din data de 

05.02.2019 „Servicii de elaborare proiecte tehnice, detalii de execuție, asistență tehnică și execuție 

lucrări de reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran POD GRANT și, ținând cont de 

prevederile Codului de procedură fiscală potrivit cărora  „prin sediu secundar se înţelege şi un şantier 

de construcţii, un proiect de construcţie, ansamblu sau montaj ori activităţi de supervizare legate de 

acestea, numai dacă şantierul, proiectul sau activităţile durează mai mult de 6 luni. Sunt sedii 

secundare sediile permanente definite potrivit Codului fiscal”, s-a impus necesitatea de a deschide un 

punct de lucru la pasajul denivelat suprateran POD GRANT. Astfel, a fost adoptată Hotărârea A.G.E.A. 

nr. 23/10.12.2019 de aprobare dechidere punct de lucru POD GRANT. 

 

1.6.  Obiective strategice de dezvoltare 

 

  Obiectivele strategice al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. au fost 

definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității publice tutelare, 

respectiv cu cele ale acționarilor și linia contextuală a Planului de Guvernare Locală a Municipiului 

București 2016-2020. 

 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și-a stabilit următoarele obiective 

generale: 

• implementarea și menținerea standardelor de calitate a serviciilor, conform cerințele în domeniul 

managementului calității, mediului, sănătății și securității operaționale; 

• asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică 

a infrastructurii aferente serviciului de modernizare, exploatare și întreținere străzi; 
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• mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale. 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are ca obiective specifice, încă 

de la înființare, următoarele:  

• executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și drumurilor, în strictă 

concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;  

• verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil 

și remedierea operativă a acestora;  

• creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, 

prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;  

• organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea 

restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției 

lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;  

• evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de 

construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate. 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are în vedere prestarea activității 

de întreținere a lucrărilor de artă și a mobilierului urban aflate în serviciul public de construire, 

modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și 

privat al Municipiului București la cele mai înalte standarde. 

 

2. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE în 2020 

 

2.1.  Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor 

 

Februarie 2020 

  Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului doamnei Mariana-Florentina 

Ștefănescu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. 

  Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea unui număr de 2 administratori provizorii 

pentru o perioadă egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, începând 

cu data de 04.02.2020 și până la data de 23.04.2020, respectiv: 

- Mustățea Andrei Victor 

- Moisescu Adrian-Bogdan 

  Adunarea Generală a Acționarilor aprobă modelul contractului de mandat pemntru funcția de 

administrator executiv în cadrul Consiliului de Administrație, iar modelul contractului de mandat 

pentru funcția de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație este cel aprobat prin 

Hotărârea A.G.A. nr. 25/23.12.2019. 

  Adunarea Generală a Acționarilor anulează H.A.G.A. nr. 21/26.10.2018 prin care a fost 

aprobată afilierea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A., respectiv: 
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a.  prevederile art. 5.2 din Actul constitutiv al societății se modifică și se completează după cum 

urmează:  

a. Activități secundare ale societății: 

- 0812 extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului; 

- 0990 activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor; 

- 2351 fabricarea cimentului; 

- 2352 fabricarea varului și ipsosului; 

- 2361 fabricarea produselor din beton pentru construcții; 

- 2362 fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 

- 2363 fabricarea betonului; 

- 2364 fabricarea mortarului; 

- 2365 fabricarea produselor din azbociment; 

- 2369 fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 

- 2399 fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.; 

- 2511 fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 

- 3311 repararea articolelor fabricate din metal; 

- 3312 repararea mașinilor; 

- 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

- 4120 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 

- 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 

- 4212 lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 

- 4213 construcția de poduri și tuneluri; 

- 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 

- 4222 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 

- 4299 lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.; 

- 4311 lucrări de demolare a construcțiilor; 

- 4312 lucrări de pregătire a terenului; 

- 4313 lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 

- 4321 lucrări de instalații electrice; 

- 4329 alte lucrări de instalații pentru construcții; 

- 4331 lucrări de ipsoserie; 

- 4333 lucrări de pardoseli și placare a pereților; 

- 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 

- 4339 alte lucrări de finisare; 

- 4391 lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 

- 4399 alte lucrări de finisare; 

- 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor; 

- 4673 comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamente 

sanitare; 

- 4941 transporturi rutiere de mărfuri; 

- 5210 depozitări; 

- 5221 activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 
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- 5224 manipulări; 

- 5229 alte activități anexe transporturilor; 

- 6201 activități de realizare a software-urilor la comandă (software orientat client); 

- 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației; 

- 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 

- 6399 alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 

- 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 

- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriare; 

- 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; 

- 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 

- 7120 activități de testări și analize tehnice; 

- 7219 cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 

- 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 

- 7732 activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; 

- 7739 activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 

- 8121 activități generale de curățenie a clădirilor; 

- 8122 activități specializate de curățenie; 

- 9511 repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice. 

b.  Prevederile art. 15.2. din Actul Constitutiv al societății se modifică și se completează astfel: 

- Pătru Bogdan Laurențiu Doru 

- Neacșu Traian 

- Dediu Manuela Geanina 

- Stancu Cezar Costin 

- Mustățea Andrei Victor 

- Scarlat Sebastian 

- Moisescu Adrian Bogdan. 

 

Martie 2020 

  Adunarea Generală a Acționarilor aprobă demararea procedurilor în vederea achiziționării 

serviciilor de asigurare a răspunderii civile profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație 

și a Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al 

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.  

 

Aprilie 2020 

  Adunarea Generală a Acționarilor aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatului administratorilor 

provizorii, începând cu data de 24.04.2020 și până la 23.06.2020, acordat domnului Bogdan Laurențiu 

Doru Pătru, domnului Adrian Bogdan Moisescu, domnului Scarlat Sebastian, domnului Cezar-Costin 

Stancu, domnului Traian Neacșu, domnului Andrei-Victor Mustățea și doamnei Manuela Geanina 

Dediu.  

 Adunarea Generală a Acționarilor numește cenzor supleant pe doamna Bontaș Alina. 
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 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă modificarea art 15.3 din Actul Constitutiv al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., astfel: 

 15.3 Consiliul de Administrație este mandatat pe o perioadă de 2 luni. 

 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă modificarea art. 20.2 din Actul Constitutiv al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., după cum urmează: 

 20.2. Comisia de cenzori a societății este formată din: 

 - Muntianu Ana 

 - Stănescu Julieta Rozalia 

 - Ene Florina 

 Cenzor Supleant: Bontaș Alina 

 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de cererea doamnei cenzor Stănescu Julieta Rozalia. Pe 

perioada în care doamna cenzor Stănescu Julieta Rozalia se află în concediu pentru creșterea copilului 

până la împlinirea vârstei de doi ani, activitățile acesteia vor fi îndeplinite de conzorul supleant, doamna  

 

Iunie 2020 

  Adunarea Generală a Acționarilor, în baza art. 64^1 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, declară vacante posturile de membru în Consiliul de 

Administrație al comapniei începând cu data de  24.06.2020.  

  Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe 

o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2020 până la data de 23.10.2020, respectiv: Pătru 

Bogdan Laurențiu Doru, Neacșu Traian, Dediu Maunela Geanina, Adrian Bogdan Moisescu. Stancu 

Cezar Constin, Scarlat Sebastian, Mustățea Andrei Victor. 

  Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat modelul contractului de mandat pentru funcția de 

administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform celui aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 

25/23.12.2019 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent, 

respectiv 5.932 lei/brut/lună pentru președinte, 5.128 lei/brut/lună pentru membri și 3.410 lei pentru 

secretarul Consiliului de Administrație. 

  Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea unui număr de 3 cenzori și un cenzor 

supleant pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 24.06.2020 până la data de 23.06.2020, respectiv:  

a. Comisia de cenzori: Muntianu Ana, Stănescu Julieta Rozalia și ene Florina 

b. Cenzor supleant: Bontaș Alina 

  Adunarea Generală a Acționarilor aprobă remunerația acordată cenzorilor la nivelul existent, 

respectiv în cuantum de 1.710 lei brut/lună. 

 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă modificarea art. 15.3 din Actul Constitutiv al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. după cum urmează:  

 15.3. Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 4 luni. 

   

Iulie 2020 

 Adunarea Generală a Acționarilor: 

- ia act de Raportul Cenzorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2019; 

- ia act de Raportul Auditorului Extern S.C. PREMIER SOFT AUDIT SRL; 
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- aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 întocmite 

în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

- aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019; 

- aprobă Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019; 

- aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2019; 

- aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019; 

- aprobă Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și 

directorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

  

August 2020 

 Adunarea Generală a Acționarilor: 

- ia act de tranzacțiile încheiate cu entitățile publice; 

- aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului nr. 7247/15.06.2020 

având ca obiect lucrări de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări de construcții 

pentru obiectivul Apărări de Mal Lac Herăstru inclusiv apărări de mal insule Herăstrău, 

încheiat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București S.A., nu mai târziu de 

30.04.2020, valoarea totală a contractului fiind de 36.874.831,51 lei fără TVA. 

- aprobă ratificarea semnării de către Directorul General  a Contractului nr. 3/05.02.2019 având 

ca obiect elaborare PT+DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare/consolidare 

pasaje denivelat suprateran Pod Grrant, încheiat cu Administrația Străzilor București, pe o 

perioadă de 24 luni, valoarea totală a contractului fiind de 41.076.834,12 lei fără TVA; 

- aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului nr. 34/11.06.2018 

având ca obiect elaborare proiecte tehnice, detalii de execuție, asistență tehnică, proiectare și 

realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 14 artere din Municipiul București, încheiat 

cu Administrația Străzilor București, până la data de 31.12.2018, valoarea totală a 

contractului fiind de 29.681.838,01 lei fără TVA; 

- aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului nr. 1496/28.12.2018 

având ca obiect lucrări de execuție și servicii de elaborare documentație tehnică faza 

PT+DDE, asistența tehnică din partea proiectantului din programul de ”Implementare a unui 

sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, traseele 2, 3 și 4, 

valoarea totală a contractului fiind de 29.307.604 lei fără TVA; 

- aprobă Politica de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului 

General ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; 

- ia act de încetarea Contractului de închiriere nr. 2894/29.10.2018 încheiat pe o perioadă de 2 

ani cu SC NOA TRANS SRL; se împuternicește Directorul General – dl. Adrian Bogdan 

Moisescu să demareze efectuarea demersurilor necesare pentru identificarea unui spațiu/unei 

locații necesare pentru buna desfășurare a activității companiei; 

- ia act de Adresa nr. AC/2515/P/06.08.2020 transmisă de Instituția Prefectului și dispune 

demararea prevederilor legale ce se impun. 
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Septembrie 2020 

 Adunarea Generală a Acționarilor: 

- aprobă Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 30.06.2020 

întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

- ia act de Raportul Cenzorilor pentru exercițiul financiar aferent perioadei aprilie – iunie 2020; 

- aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul I al anului 

2020; 

- aprobă Raportul Comitetului de Audit pentru semestrul I al anului 2020; 

- aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2020; 

- în baza art. 64^1 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație 

al companiei începând cu data de 24.10.2020; 

- aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând 

cu data de 24.10.2020 până la data de 23.02.2021, respectiv: Pătru Bogdan Laurențiu Doru, 

Neacșu Traian, Dediu Manuela Geanina, Adrian Bogdan Moisescu, Stancu Cezar-Costin, 

Mustățea Andrei Victor, Scarlat Sebastian; 

- aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent, respectiv 

5.983 lei/brut/lună pentru președinte, 5128 lei/brut/lună pentru membri și 3410 lei pentru 

secretarul consiliului de administrație. 

   

 

2.2.  Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă 

 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. se conformează principiilor 

relevante de guvernanță corporativă, categoria Standard, în ceea ce privește transparența și 

comunicarea, integritatea procesului de raportare financiară și eficacitatea controalelor interne.  

Pentru anul 2020 Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a Companiei Municipale 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a continuat să formalizeze procesele interne de guvernanță 

corporativă, să dezvolte și să îmbunătățească politicile și procedurile aplicabile așa cum sunt acestea 

deschise în Codul de Guvernanță Corporativă, categoria Standard. 

PREVEDERILE CODULUI DE 

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

 

RESPECTĂ 

NU 

RESPECTĂ 

SAU PARȚIAL 

 

MOTIVUL PENTRU 

NECONFORMITATE 

A.1. Toate societățile trebuie să aibă 

un regulament intern al Consiliului 

care include termenii de 

referință/responsabilitățile Consiliului 

și funcțiile cheie de conducere al 

societății și care aplică, printre altele, 

Principiile Generale din Secțiunea A. 

 

 

DA 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

A.2. Prevederi pentru gestionarea 

conflictelor de interese trebuie incluse 
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în regulamentul Consiliului. În orice 

caz, membrii consiliului trebuie să 

notifice Consiliul cu privire la orice 

conflict de interese care a survenit sau 

poate surveni și să se abțină de la 

participarea la discuții (inclusiv prin 

neprezentare, cu excepția cazului în 

care neprezentarea ar împiedica 

formarea cvorumului) și de la votul 

pentru adoptarea unei decizii privind 

chestiunea care dă naștere conflictului 

de interese. 

 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

A.3. Consiliul de Administrație sau 

Consiliul de Supraveghere trebuie să 

fie format din cel puțin cinci membri 

 

DA 

 

- 

 

- 

A.4. Majoritatea membrilor 

Consiliului de Administrație trebuie 

să nu aibă funcție executivă. Cel puțin 

un membru al Consiliului de 

Administrație trebuie să fie 

independent în cazul societăților din 

categoria Standard. În cazul 

societăților din categoria Premium, nu 

mai puțin de doi membri neexecutivi  

ai Consiliului de Administrație trebuie 

să fie independenți. Fiecare membru 

independent al Consiliului de 

Administrație sau al Consiliului de 

Supraveghere, după caz, trebuie să 

depună o declarație la momentul 

nominalizării sau realegerii, precum și 

atunci când survine orice schimbare a 

statutului său, indicând elementele în 

baza cărora se consideră că este 

independent din punct de vedere aș 

caracterului și judecății sale. 

 

 

 

 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

A.5. Alte angajamente și obligații 

profesionale relativ permanente ale 

unui membru al Consiliului, inclusiv 

poziții executive și neexecutive în 

Consiliul unor societăți și instituții 

nonprofit, trebuie dezvăluite 

 

 

DA 

 

 

 

- 

Atât CV-urile membrilor 

Consiliului de 

Administrație, cât și 

Declarațiile de Avere și 

Interese ale acestora ( 

completate cf. Legii 
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acționarilor și investitorilor potențiali 

înainte de nominalizare și în cursul 

mandatului său. 

176/2010) sunt publicate 

pe site-ul Companiei 

Municipale Străzi, 

Poduri și Pasaje 

București S.A. 

A.6. Orice membru al Consiliului 

trebuie să prezinte Consiliului 

informații privind orice raport cu un 

acționar care deține direct sau indirect 

acțiuni reprezentând peste 5% din 

toate drepturile de vot. Această 

obligație se referă la orice fel de raport 

care poate afecta poziția membrului la 

chestiuni decise de Consiliu 

 

 

 

- 

 

 

 

          - 

 

 

 

Nu a fost cazul 

A.7. Societatea trebuie să desemneze 

un secretar al Consiliului responsabil 

de sprijinirea activității Consiliului 

 

DA 

- - 

A.8. Declarația privind guvernanța 

corporativă va informa dacă a avut loc 

o evaluare a Consiliului sub 

conducerea Președintelui sau a 

comitetului de nominalizare și, în caz 

afirmativ, va rezuma măsurile cheie și 

rezultate în urma acesteia. Societatea 

trebuie să aibă o politică/ghid privind 

evaluarea Consiliului cuprinzând 

scopul, criteriile și frecvența 

procesului de evaluare. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Evaluarea Consiliului 

de Administrație de 

efectuează de către 

Autoritatea Publică 

Tutelară. 

A.9. Declarația privind guvernanța 

corporativă trebuie să conțină 

informații privind numărul de întâlniri 

ale Consiliului și al comitetelor în 

cursul ultimului an, participarea 

administratorilor (în persoană și în 

absență) și un raport al Consiliului și 

comitetelor cu privire la activitățile 

acestora. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Parțial 

Semestrial și Anual, 

atât pentru Comitetul 

de Audit, Comitetul de 

Nominalizare și 

Remunerare, cât și 

pentru Consiliul de 

Administrație este 

întocmit Raport de 

Activitate ce cuprinde 

numărul de întâlniri și 

activitatea acestora în 

cursul anului și 

deciziile aprobate. 
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A.10. Declarația privind guvernanța 

corporativă trebuie să conțină 

informații referitoare la numărul exact 

de membri independenți din Consiliul 

de Administrație sau din Consiliul de 

Supraveghere 

 

 

- 

 

 

NU 

 

 

A se consulta A.8. 

A.11. Consiliul societăților din 

Categoria Premium trebuie să 

înființeze un comitet de nominalizare 

format din membri neexecutivi, care 

va conduce procedura nominalizărilor 

de noi membri ai Consiliului și va face 

recomandări Consiliului. Majoritatea 

membrilor comitetului de 

Nominalizare trebuie să fie 

independentă.  

 

 

 

- 

 

 

 

Parțial 

Compania Municipală 

Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. 

are constituit la nivelul 

Consiliului de 

Administrație un 

Comitet de 

Nominalizare și 

Remunerare, însă nu 

se ocupă de procedura 

de selecție a noilor 

membri. 

B.1. Consiliul trebuie să înființeze un 

comitet de audit în care cel puțin un 

membru trebuie să fie administrator 

neexecutiv independent. Majoritatea 

membrilor, incluzând președintele, 

trebuie să fi dovedit că au calificare 

adecvată relevantă pentru funcțiile și 

responsabilitățile comitetului. Cel 

puțin un membru al comitetului de 

audit trebuie să aibă experiență de 

audit sau contabilitate dovedită și 

corespunzătoare. În cazul societăților 

din Categoria Premium, comitetul de 

audit trebuie să fie format din cel puțin 

trei membri și majoritatea membrilor 

comitetului de audit trebuie să fie 

independenți.  

 

 

 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

B.2. Președintele Comitetului de 

Audit trebuie să fie un membru 

neexecutiv independent 

 

DA 

 

- 

 

- 

B.3. În cadrul responsabilităților sale, 

comitetul de audit trebuie să efectueze 

o evaluare anuală a sistemului de 

control intern 

 

 

 

- 

 

 

 

NU 

Compania Municipală 

Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. 

are prevăzut în 
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organigramă 

Compartiment de 

Audit Intern, însă 

posturile sunt vacante, 

drept urmare, măsura 

este în curs de 

implementare. 

B.4. Evaluarea trebuie să aibă în 

vedere eficacitatea și cuprinderea 

funcției funcției de audit intern, gradul 

de adecvare al rapoartelor de gestiune 

a riscului și de control intern 

prezentate către comitetul de audit al 

Consiliului, promptitudinea și 

eficacitatea cu care conducerea 

executivă soluționează deficiențele 

sau slăbiciunile identificate în urma 

unui control intern și prezentarea de 

rapoarte relevante în atenția 

Consiliului. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

NU 

 

 

 

 

 

Nu este cazul. A se 

vedea explicația de la 

B.3. 

B.5. Comitetul de Audit trebuie să 

evalueze conflictele de interese în 

legătură cu tranzacțiile societății și ale 

filialelor acesteia cu părți afiliate. 

 

- 

 

NU 

 

Nu este cazul. A se 

vedea explicația de la 

B.3. 

B.6. Comitetul de Audit trebuie să 

evalueze eficiența sistemului de 

control intern și a sistemului de 

gestiune a riscului. 

 

- 

 

NU 

Nu este cazul. A se 

vedea explicația de la 

B.3. 

B.7. Comitetul de audit trebuie să 

monitorizeze aplicarea standardelor 

legale și a standardelor de audit intern 

managerial acceptate. Comitetul de 

audit trebuie să primească și să 

evalueze rapoartele echipei de audit 

intern. 

 

 

- 

 

 

 

NU 

 

 

Nu este cazul. A se 

vedea explicația de la 

B.3. 

B.8. Ori de câte ori Codul 

menționează rapoarte sau analize 

inițiate de Comitetul de Audit, acestea 

trebuie urmate de raportări periodice 

(cel puțin anual) sau ad-hoc, care 

trebuie înaintate ulterior Consiliului. 

 

 

- 

 

 

Parțial 

Comitetul de Audit 

întocmește Semestrial 

și Anual Raport de 

Activitate pe care îl 

înaintează Consiliului 
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ținând cont de 

specificațiile de la B.3. 

B.9. Niciunui acționar nu i se poate 

acorda tratament preferențial față de 

alți acționari în legătură cu tranzacțiile 

și acordurile încheiate de societate cu 

acționari și afiliații acestora. 

 

 

DA 

 

 

- 

 

 

- 

B.10. Consiliul trebuie să adopte o 

politică prin care orice tranzacție a 

societății cu oricare dintre societățile 

cu care are relații strânse a cărei 

valoare este egală cu sau mai mare de 

5% din activele nete ale societății 

(conform ultimului raport financiar) 

este aprobată de Consiliu în urma unei 

opinii obligatorii a comitetului de 

audit al Consiliului și dezvăluită în 

mod corect acționarilor și potențialilor 

investitori, în măsura în care aceste 

tranzacții se încadrează în categoria 

evenimentelor care fac obiectul 

cerințelor de raportare. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Această cerință 

urmează să fie 

analizată la nivelul 

Consiliului de 

Administrație 

B.11. Auditurile interne trebuie 

efectuate de către o divizie separată 

structural (departamentul de audit 

intern) din cadrul societății sau prin 

angajarea unei entități terțe 

independente. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

A se vedea 

specificațiile de la B.3. 

B.12. În scopul asigurării îndeplinirii 

funcțiilor principale ale 

departamentului de audit intern, 

acesta trebuie să raporteze din punct 

de vedere funcțional către Consiliu 

prin intermediul comitetului de audit. 

În scopuri administrative și în cadrul 

obligațiilor conducerii de a monitoriza 

și reduce riscurile, acesta trebuie să 

raporteze direct directorului general. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

A se vedea 

specificațiile de la B.3. 

C.1. Societatea trebuie să publice pe 

pagina sa de internet politica de 
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remunerare și să includă în raportul 

anual o declarație privind 

implementarea politicii de remunerare 

în cursul perioadei anuale care face 

obiectul analizei. 

DA - 

 

 

- 

D.1. Societatea trebuie să organizeze 

un serviciu de Relații cu Investitorii – 

indicându-se publicului larg 

persoana/persoanele responsabile sau 

unitatea organizatorică. În afară de 

informațiile impuse de prevederile 

legale, societatea trebuie să includă pe 

pagina sa de internet o secțiune 

dedicată Relațiilor cu Investitorii, în 

limba română și engleză, cu toate 

informațiile relevante și de interes 

pentru aceștia. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Măsura este în curs de 

implementare. 

D.1.1. Principalele reglementări 

corporative: Actul constitutiv, 

procedurile privind adunările generale 

ale acționarilor 

 

DA 

 

- 

 

- 

D.1.2. CV-urile profesionale ale 

membrilor organelor de conducere ale 

societății, alte angajamente 

profesionale ale membrilor 

Consiliului, inclusiv poziții executive 

și neexecutive în consilii de 

administrație din societăți sau din 

instituții non-profit. 

 

 

DA 

 

 

- 

 

 

 

- 

D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele 

periodice (trimestriale, semestriale și 

anuale) – cel puțin cele prevăzute la 

punctul D.8. – inclusiv rapoarte 

curente cu informații detaliate 

referitoare la neconformitatea cu 

prezentul Cod. 

 

 

DA 

 

 

- 

 

 

 

- 

D.1.4. Informații referitoare la 

adunările generale ale acționarilor: 

ordinea de zi și materialele 

informative; procedura de alegere a 

membrilor Consiliului; argumentele 

 

 

 

DA 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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care susțin propunerile de candidați 

pentru alegerea de Consiliu, împreună 

cu CV-urile profesionale ale acestora; 

întrebările acționarilor cu privire la 

punctele de pe ordinea de zi și 

răspunsurile societății, inclusiv 

hotărârile adoptate. 

D.1.5. Informații privind 

evenimentele corporative, cum ar fi 

plata dividendelor și a altor distribuiri 

către acționari, sau alte evenimente 

care conduc la dobândirea sau 

limitarea drepturilor unui acționar, 

inclusiv termenele limită și principiile 

aplicate acestor operațiuni. 

Informațiile respective vor fi publicate 

într-un termen care să le permită 

investitorilor să adopte decizii de 

investiție. 

 

 

 

DA 

 

 

 

- 

 

 

În măsura în care 

aceste evenimente 

intervin, măsura va fi 

respectată. 

D.1.6. Numele și datele de contact ale 

unei persoane care va putea să 

furnizeze, la cerere, informații 

relevante. 

 

DA 

 

- 

 

- 

D.1.7. Prezentările societății (de ex. 

prezentările pentru investitori, 

prezentările privind rezultatele 

trimestrial, etc), situațiile financiare 

(trimestriale, semestriale, anuale), 

rapoartele de audit și rapoartele 

anuale. 

 

 

DA 

 

 

- 

 

 

 

- 

D.2. Societatea va avea o politică 

privind distribuția anuală de dividende 

sau de alte beneficii către acționari, 

propusă de Directorul General sau de 

Directorat și adoptată de Consiliu, sub 

formă de set de linii directoare pe care 

societatea intenționează să le urmeze 

cu privire la distribuirea profitului net. 

Principiile politicii anuale de 

distribuție către acționari vor fi 

publicate pe pagina de internet a 

societății. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Măsura este în curs de 

implementare. 
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D.3. Societatea va adopta o politică în 

legătură cu previziunile, fie că acestea 

sunt făcute publice sau nu. 

Previziunile se referă la concluzii 

cuantificate ale unor studii ce vizează 

stabilirea impactului global al unui 

număr de factori privind o perioadă 

viitoare: prin natura sa, această 

protecție are un nivel ridicat de 

incertitudine, rezultatele efective 

putând diferi în mod semnificativ de 

previziunile prezentate. 

 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

D.4. Regulile adunărilor generale ale 

acționarilor nu trebuie să limiteze 

participarea acționarilor la adunările 

generale și exercitarea drepturilor 

acestora. Modificările regulilor vor 

intra în vigoare, cel mai devreme, 

începând cu următoarea adunarea a 

acționarilor. 

 

 

DA 

 

 

- 

 

 

 

- 

D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la 

adunarea generală a acționarilor 

atunci când rapoartele lor sunt 

prezentate în cadrul acestor adunări 

 

DA 

 

- 

 

- 

D.6. Consiliul va prezenta adunării 

generale anuale a acționarilor o scurtă 

apreciere asupra sistemelor de control 

intern și de gestiune a riscurilor 

semnificative, precum și opinii asupra 

unor chestiuni supuse hotărârilor 

adunărilor generale. 

 

 

- 

 

 

Parțial  

 

A se vedea 

specificațiile 

menționate la B.3. 

D.7. Orice specialist, consultant, 

expert sau analist financiar poate 

participa la adunarea acționarilor în 

baza unei invitații prealabile din 

partea Consiliului. Jurnaliștii 

acreditați pot să participe la adunarea 

generală a acționarilor, cu excepția 

cazului în care Președintele 

Consiliului hotărăște în acest sens. 

 

 

 

DA 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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D.8. Rapoartele financiare trimestriale 

și semestriale vor include informații 

atât în limba română cât și în limba 

engleză referitoare la factorii cheie 

care influențează modificări în nivelul 

vânzărilor, al profitului operațional, 

profitului net și al altor indicatori 

financiari relevanți, atât de la un 

trimestru la altul, cât și de la un an la 

altul. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Pațial 

 

 

 

Raportele sunt 

întocmite doar în 

limba română. 

D.9. O societate va organiza cel puțin 

două ședințe/teleconferințe cu 

analiștii și investitorii în fiecare an. 

Informațiile prezentate cu această 

ocazie vor fi publicate în secțiunea 

relații cu investitorii a paginii de 

internet a societății la data 

ședințelor/teleconferințelor. 

 

 

- 

 

 

 

NU 

 

Această cerință 

urmează să fie 

analizată la nivelul 

Consiliului de 

Administrație 

D.10. În cazul în care o societate 

susține diferite forme de expresie 

artistică și culturală, activități 

sportive, activități educative sau 

științifice și consideră că impactul 

acestora asupra caracterului inovator 

și competitivității societății fac parte 

din misiunea și strategia sa de 

dezvoltare, va publica politica cu 

privire la activitatea sa în acest 

domeniu. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

NU 

 

O astfel de politică nu 

se întâmplă în acest 

moment întrucât nu 

corespunde cu 

domeniul principal de 

activitate al Companiei 

Municipale Străzi, 

Poduri și Pasaje 

București S.A. 

 

 

2.3.  Nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație 

 

Adunarea Generală a Acționarilor a încredințat conducerea, administrarea și gestionarea 

patrimoniului societății către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile O.UG. nr. 

109/2011. 

Astfel, în conformitate cu prevederile: 

- Art. 28 alin. (1) și Art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 11 alin. (1) și (4), ale Art. 8 alin. (1) din Anexa 1C din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice 
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- Art.1 și Art. 2 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A. nr. 10/14.06.2019 (convocată, în vederea declanșării procedurii de selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație, conform solicitării Primarului General nr. 3216/03.06.2019) 

- Art. 64^4 (1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de 

selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. 

Prin Adresa nr. 175/11.12.2019, în baza prevederilor art. 29 alin. (7) și (8) din O.U.G. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și 

ale H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 

109/2011 a fost transmis spre publicare Anunțul privind selecția membrilor Consiliilor de 

Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar, astfel: în două ziare 

economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a fiecărei companii începând 

cu data de 16.12.2019. 

 În conformitate cu Art. 121 al Legii 31/1990 privind societățile comerciale, conform căruia: 

”Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină 

o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute 

pentru convocarea ei” și Art. 111 alin (2) lit. b), conform căruia: ”Adunarea Generală Ordinară se 

întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheiarea exercițiului financiar să aleagă și să 

revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii”,  

 Prin Art. 2 al H.A.G.E.A. nr. 25/23.12.2019 și prin Art. 15.03 al Actului Constitutiv al CMSPPB 

S.A. din data de 23.12.2019, în conformitate cu Articolul 64^1 (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai 

multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor 

administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit 

prezentei ordonanțe de urgență, (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 

luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, s-a aprobat numirea 

unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.12.2019 până 

la 23.04.2020.  

 Prin Art. 1 al H.A.G.O.A. nr. 6/21.04.2020 și prin Art. 15.3 al Actului Constitutiv al CMSPPB 

S.A. din data de 21.04.2020 s-a aprobat prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o 

perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 24.04.2020 până pe 23.06.2020, în conformitate cu 

prevederile art. 64^1 din O.U.G. 109/2011, ”(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata 

mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, până la maximum 6 luni.” 

 Prin Art. 2 al H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și prin Art. 15.03 al Actului Constitutiv al CMSPPB 

S.A. din data de 17.06.2020, în conformitate cu Articolul 64^1 (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai 

multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor 

administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit 

prezentei ordonanțe de urgență, (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 

luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, s-a aprobat numirea 

unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2020 până 

la 23.10.2020. 

 Prin Art. 2 al H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020 și prin Art. 15.03 al Actului Constitutiv al CMSPPB 

S.A. din data de 24.09.2020, în conformitate cu Articolul 64^1 (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai 

multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor 
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administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit 

prezentei ordonanțe de urgență, (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 

luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, s-a aprobat numirea 

unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.10.2020 până 

la 23.02.2021. 

 

2.4.  Componența Consiliului de Administrație 

 

În anul 2020 componența Consiliului de Administrație era următoarea: 

 

• Președinte: Pătru Bogdan Laurențiu Doru prin H.A.G.O.A. nr. 25/23.12.2019, H.A.G.O.A. nr. 

6/21.04.2020, H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020. 

• Membri:  Neacșu Traian prin H.A.G.O.A. nr. 25/23.12.2019, H.A.G.O.A. nr. 6/21.04.2020, 

H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020. 

     Dediu Manuela-Geanina prin H.A.G.O.A. nr. 25/23.12.2019, H.A.G.O.A. nr. 

6/21.04.2020, H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020 până în data de 

07.10.2020, conform Demisiei înregistrate cu nr. 6392/07.10.2020. 

              Ștefănescu Mariana-Florentina prin H.A.G.O.A. nr. 25/23.12.2019 până în Februarie 

2020 când Adunarea Generală a Acționarilor ia act de demisie, conform H.A.G.O.A. nr. 1/04.02.2020.         

                    Stancu Cezar Costin prin H.A.G.O.A. nr. 25/23.12.2019, H.A.G.O.A. nr. 

6/21.04.2020, H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020 până în data de 

04.11.2020, conform Demisiei înregistrate cu nr. 6960/04.11.2020. 

                         Mustățea Andrei-Victor prin H.A.G.O.A. nr. 1/04.02.2020, H.A.G.O.A. nr. 

6/21.04.2020, H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020. 

                         Scarlat Sebastian prin H.A.G.O.A. nr. 25/23.12.2019, H.A.G.O.A. nr. 6/21.04.2020, 

H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020. 

    Moisescu Adrian Bogdan prin prin H.A.G.O.A. nr. 1/04.02.2020, H.A.G.O.A. nr. 

6/21.04.2020, H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020 până în data de 

26.10.2020 conform Demisiei înregistrate cu nr. 6814/16.10.2020. 

 

Notă: Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. a luat act de demisia din data de 06.01.2020 a Administratorului Ștefănescu Mariana Florentina 

și, prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/04.02.2020 a declarat vacant postul de membru în consiliul de 

administrație și a aprobat numirea unui număr de 2 administratori provizorii pentru perioada egală cu 

perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, începând cu data de 04.02.2020 și 

până la data de 23.04.2020, respectiv: Mustățea Andrei Victor și Moisescu Adrian Bogdan. 

 

2.5. Obligațiile Administratorilor 

 

Conducerea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. este asigurată de 

către Consiliul de Administrație. Principalele obligații și atribuții ale Administratorilor, așa cum reiese 
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din Contractul de Administrare și Actul Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. sunt:  

- Să implementeze Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, să informeze autoritatea publică 

tutelară cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației 

societății; 

- Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de administrație în conformitate cu 

dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

- Să propună autorității Publice Tutelare majorarea capitalului social atunci când această măsură 

este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, 

divizarea, precum și înființarea de persoane jurodoce, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere 

cu alte persoane din țară/străinătate; 

- Administratorii au obligația de a informa autoritatea publică tutelară pentru a aproba orice 

tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 

10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății 

potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, sau după caz, cu membri 

ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate 

controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai 

persoanelor menționate; 

- Administratorii au obligația de a prezenta Autorității Publice Tutelare/Adunării Generale a 

Acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anual, într-un capitol special, actele juridice încheiate 

în condițiile legii, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective 

asupra situației financiare a societății; 

- Să elaboreze și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea societății, precum și, după 

caz, informații referitoare la contractele de mandat ale directorilor; 

- Să prezinte spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, bugetul societății; 

- Să acorde mandat directorul general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului 

colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia; 

- Să selecteze, să numească și să revoce directorii sau directoratul, să evalueze activitatea și să 

aprobe remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare; 

- Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial; 

- Să nu încheie acte juridice cu societatea decât în condițiile stabilite de lege; 

- Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului; 

- Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății; 

- Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General; 

- Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administarre și conducere; 

- Să nu folosească informații confidențiale în folosul personal sau în folosul terțelor persoane; 

- Să nu folosească în interes propriu și să nu divulge niciunei persoane neautorizate vreo informație 

de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea societății; 

- Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de 

administrare și conducere; 

- Să declare si să evite conflictele de interese în raport cu societatea; 

- Să respecte codul de etică adoptat la nivelul societății; 
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2.6. Deciziile Consiliului de Administrație 

 

În perioada de referință, Consiliul de Administrație s-a întrunit în fiecare lună, principalele 

Decizii aprobate fiind: 

 

Ianuarie 2020 

 Decizia nr. 1/31.01.2020 - Se numește domnul Bogdan Laurențiu Doru Pătru în funcția de 

Președinte al Consiliului de Administrator al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A.  

 Decizia nr. 2/31.01.2020 – se numește în funcția de secretar al Consiliului de Administrație 

doamna Mihaela Duță. 

 Decizia nr. 3/31.01.2020 – se aprobă componența comitetelor consultative din cadrul Consiliului 

de Administrație, după cum urmează: 

  Comitetul de Audit: dl. Traian Neacșu, dl. Bogdan Laurențiu doru Pătru 

  Comitetul de nominalizare și remunerare: dl. Cezar Costin Stancu, dl Scarlat Sebastian. 

 Decizia nr. 4/31.01.2020 – se ia act de tranzacția încheiată cu UM 02523 având ca obiect ”Lucrări 

de reparații curente la covorul asfaltic din Cazarma 3000 București” 

 Decizia nr. 5/31.01.2020 – ia act de situația economică prezentată și solicită la ședința următoare 

a Consiliului de Administrație: prezentarea unei analize realiste a situației economice a Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; prezentarea unor măsuri concrete pentru reducerea 

cheltuielilor și eficientizarea activității Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 6/31.01.2020 – ia act de Raportul de inspecție economico-financiară nr. MBR-DGR-

439/15.01.2020  și de procesul verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor seria IEF-B nr. 

0200139/17.12.2019. dispune demararea procedurii legale în vederea recuperării sumei achitate în baza 

procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria IEF-B nr. 0200139/17.12.2019, 

conform prevederilor legale. 

 Decizia nr. 7/31.01.2020 – anulează art. 1 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 

31/15.03.2018 prin care s-a stabilit ca dată a plății salariului ziua de 10 ale lunii, aceasta fiind o 

prerogativă a Directorului General 

 Decizia nr. 8/31.01.2020 – ia act de modificările aduse de prevederile OUG nr. 43/2019, precum 

și de prevederile Ordinului comun nr. 3063/1376/1430 al Ministrului Finanțelor Publice. Plata 

diferențelor rezultate ca urmare a aplicării prevederilor legale  învederate mai sus se va face eșalonat. 

 Decizia nr. 9/31.01.2020 – se avizează demararea procedurilor necesare achiziționării serviciilor 

de asigurare a răspunderii civile profesionale pentru membrii consiliului de administrație și directorul 

general, în conformitate cu prevederile legale. 

 Decizia nr. 10/31.01.2020 – se avizează modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. prin introducerea de noi coduri CAEN în obiectul 

de activitate – activități secundare, respectiv: 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale; 4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și 

echipamente sanitare. 
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 Decizia nr. 11/31.01.2020 – se anulează Decizia Consiliului de Administrație nr. 54/24.10.2018 

prin care s-a avizat afilierea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A: la Bursa 

română de Mărfuri. 

 

Februarie 2020 

 Decizia nr. 12/28.02.2020 – se ia act de condițiile coupării funcției de director economic în cadrul 

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și se aprobă efectuarea demersurilor 

necesare pentru punerea în aplicare a acestora, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011; 

 Decizia nr. 13/28.02.2020 – se ia act de raportul cenzorilor pentru lunile octombrie și noiembrie 

2019 și aprobă efectuarea demersurilor către Primăria Municipiului București  pentru efectuarea unei 

misiuni de audit, conform prevederilor legale. 

 Decizia nr. 14/28.02.2020 – se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții al Comapniei Municipale 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; implementarea prevederilor se va face în termen de 30 de zile, 

începând cu data de 01.03.2020; decizia consiliului de administrație nr. 28/07.10.2019 își încetează 

aplicabilitatea la îndeplinirea termenului de implementare a dispozițiilor prezentei decizii, respectiv la 

data de 31.03.2020. 

  Decizia nr. 15/28.02.2020 – începând cu data de 02.03.2020 se suspendă plata sporurilor acordate 

angajaților Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. prin Decizia nr. 

32/15.03.2018 până la încheierea și semnarea contractului colectiv de muncă. 

 Decizia nr. 16/28.02.2020 – se împuternicește Directorul General Adrian-Bogdan Moisescu să 

negocieze, să semneze pentru și în numele companiei contractul colectiv de muncă încheiat cu angajații 

acesteia. 

 Decizia nr. 17/28.02.2020 – se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al 

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; se transmite spre aprobare Adunării 

Generale a Acționarilor Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 

 Decizia nr. 18/28.02.2020 – se ia act de procesul verbal de conciliere cu nr. 592 bis/ 03.02.2020 

încheiat cu Administrația Străzilor București și este de acord cu prorogarea termenului de plată până 

la data de 31.03.2020, cu respectarea celorlalte clauze prevăzute în contract. 

 

Martie 2020 

 Decizia nr. 19/31.03.2020 – ia act de Decizia Curții de Conturi nr. 23/25.03.2020 și decide 

contestarea măsurilor dispuse la punctele II.3 și II.4 și demararea procedurilor necesare pentru 

remedierea deficiențelor conform măsurilor dispuse de Curtea de Conturi pentru celelalte puncte. 

 Decizia nr. 20/31.03.2020 – ia act de măsurile luat împotriva virusului Covid 19 

 Decizia nr. 21/31.03.2020 – se prelungește termenul de implementare a Deciziei Consiliului de 

Administrație nr. 14/28.02.2020 până la 16.04.2020. 

 Decizia nr. 22/31.03.2020 – dispune efectuarea de demersuri către Primăria Municipiului Bucirești 

prin care să se prezinte situația economică a companiei. 
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Aprilie 2020 

 Decizia nr. 23/23.04.2020 – se aprobă prelungirea cu două luni a mandatului provizoriu acordat 

Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana 

domnului Adrian Bogdan Moisescu începând cu data de 24.04.2020 și până la 23.06.2020. 

 Decizia nr. 24/23.04.2020 – începând cu data prezentei persoana cu drept de semnătură în vederea 

derulării operațiunilor bancare pe conturile companiei este domnul Moisescu Adrian Bogdan; începând 

cu data prezentei, Decizia Consiliului de Administrație nr. 31/07.10.2019 își încetează aplicabilitatea. 

  

Mai 2020 

 Decizia nr. 25/29.05.2020 – se ia act de Raportul Directorului General pentru anul 2019, respectiv 

trimestrul IV; se ia act de Bilanțul pe anul 2019; se ia act de Balanta Sintetică pentru anul 2019; se ia 

act de rezultatul inventarierii pentru anul 2019; se ia act de contractele încheiate de CMSPPB S.A. între 

ianuarie-aprilie 2020; se ia act de acțiunile întreprinse în vederea achiziționării de servicii de asigurare 

a răspunderii manageriale; se ia act de situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care 

CMSPPB S.A. este parte; ia act de sitiuația somațiilor de plată; ia act de prevederile H.C.G.M.B. nr. 

142/30.04.2020 prin care s-a împuternicit CMSPPB S.A. pentru demararea procedurilor privind 

efectuarea testului investitorului privat prudent pentru majorarea capitalului social a societății 

CMSPPB S.A.; ia act de măsurile luate de CMSPPB S.A. în vederea implementării Deciziei Consiliului 

de Administrație nr. 15/28.02.2020 referitoare la suspendarea plății sporurilor acordate angajaților 

CMSPPB S.A.; ia act de măsurile luate cu privire la situația economico-financiară a CMSPPB S.A. 

 Decizia nr. 26/29.05.2020 – se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; începând cu data prezentei, își încetează 

aplicabilitatea Decizia nr. 29/07.10.2019 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare șiu 

Funcționare al CMSPPB S.A. 

 Decizia nr. 27/29.05.2020 – ia act de tranzacțiile încheiate cu întreprinderile publice; se aprobă 

ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului de lucrări cu Trustul de Clădiri 

Metropolitane București S.A. în baza normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor 

către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar aprobate sub 

H.C.G.M.B. nr. 130/28.03.2018 având ca obiect ”Lucrări de infrastructură și suprastructură drum și 

trotuare Pasaj Doamna Ghica” încheiat pe o perioadă de execuție de 10 luni, valoarea totală a 

contractului fiind de 7.511.599,95 lei fără TVA. 

 

Iunie 2020 

 Decizia nr. 28/23.06.2020 – se numește dl. Bogdan Laurențiu Doru Pătru în funcția de Președinte 

al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 29/23.06.2020 – se numește în funcția de secretar al Consiliului de Administrație 

doamna Mihaela Duță 

 Decizia nr. 30/23.06.2020 – se aprobă Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 31/23.06.2020 – se aprobă Politica de remunerare a membrilor Consiliului de 

Administrație și a Directorului General ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. 
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 Decizia nr. 32/23.06.2020 – se aprobă numirea provizorie a Directorului General în persoana 

domnului Adrian-Bogdan Moisescu începând cu data de 24.06.2020 și până la data de 23.10.2020. 

indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de 

Director General provizoriu este de 25.554 lei brut, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a 

câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de 

Institutul Național de Statistică anterior numirii. 

 Decizia nr. 33/23.06.2020 – se aprobă Raportul Directorului General pentru anul 2019 

 Decizia nr. 34/23.06.2020 – se aprobă componența comitetelor consultative din cadrul Consiliului 

de Administrație, după cum urmează: 

  Comitetul de Audit: dl. Traian Neacșu, dl Bogdan Laurențiu Doru Pătru 

  Comitetul de nominalizare și remunerare: dl. Cezar Costin Stancu, dl. Andrei Victor Mustățea 

 Decizia nr. 35/23.06.2020 – se ia act de tranzacțiile încheiate cu întreprinderile publice; se aprobă 

ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului de Lucrări-Proiectare și Execuție nr. 

7247/15.06.2020 cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, având ca obiect ”Lucrări-

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de construcții pentru obiectivul Apărări de mal Lac 

Herăstrău inclusiv apărări de la insule Herăstrău”, încheiat pe o periadă de execuție de 22 luni, valoarea 

totală a contractului fiind de 36.874.831,54 lei fără TVA. 

 

Iulie 2020 

 Decizia nr. 36/16.07.2020 – se ia act de Raportul cenzorilor pentru anul 2019; se ia act de Raportul 

de Audit Extern SC PREMIER SOFT AUDIT SRL; 

 Decizia nr. 37/16.07.2020 – se ia act de situațiile financiare aferente exercițiului financiar 

01.01.2019-31.12.2019; se transmit Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 01.01.-2019-

31.12.2019 spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 38/16.07.2020 – se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

pentru anul 2019; se transmite Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019 

Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 39/16.07.2020 – se aprobă Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019; se 

transmite Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019 Adunării Generale a Acționarilor a 

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.. 

 Decizia nr. 40/16.07.2020 – se aprobă modificarea modificarea Anexei 2 privind 

indicatoriieconomico-financiari din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. pe anul 2020 în conformitate cu Anexa 6, punctul II alin. 7 din O.M.F.P. 

nr. 3818/2019; 

 Decizia nr. 41/16.07.2020 – se ia act de Raportul comisiei de cercetare administrativă constituită 

ca urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 23/25.03.2020; 

 Decizia nr. 42/16.07.2020 – se ia act de achiziția serviciilor de consultanță și realizare a ”Testului 

Investitorului Privat Prudent în economia de piață”; 
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August 2020 

 Decizia nr. 43/12.08.2020: 

- Se ia act de tranzacțiile încheiate cu entitățile publice; 

- Se aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului nr. 7247/15.06.2020 

de lucrări de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări de construcții pentru obiectivul 

Apărări de Mal Lac Herăstrău inclusiv apărări de mal insule Herăstrău, încheiat cu 

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, nu mai târziu de 30.04.2020, valoarea 

totală a contractului fiind de 36.874.831,51 lei fără TVA; 

- Se aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a contractului nr. 60/22.05.2020 

având ca obiect servicii de proiectare, în fazele Proiect Tehnic, DDE, verificare tehnică a 

proiectării, și totodată executare, finalizare și remediere a oricăror defecte ale lucrărilor 

obiectivului de investiții ”Servicii de proiectare și execuție lucrări parcări la nivel pentru strada 

Mărgeanului, Șoseaua Panduri” încheiat cu Sector 5 – Primăria Sector 5, Municipiul București, 

valoarea totală fiind de 3.086.447,22 lei fără TVA; 

- Se aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului de execuție lucrări nr. 

25/10.02.2020 având ca obiect executare și finalizare lucrări din cadrul proiectului ”Lucrări de 

infrastructură și suprastructură drum și trotuare Pasaj Doamna Ghica”, încheiat cu Trustul de 

Clădiri Metropolitane București S.A., valoarea totală fiind de 7.511.599,95 lei fără TVA; 

- Se aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului nr. 3/05.02.2019 

având ca obiect elaborare PT+DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare/consolidare 

pasaj denivelat suprateran Pod Grant, încheiat cu Administrația Străzilor București pe o 

perioadă de 24 luni, valoarea totală fiind de 41.076.834,12 lei fără TVA; 

- Se aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului de Lucrări nr. 

4699/C/07.08.2019 având ca obiect executarea lucrărilor de modernizare peroane linia 41 

încheiat cu Societatea de Transport București S.A., valoarea totală a contractului fiind de 

5.791.579,51 lei fără TVA; 

- Se aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului nr. 57/02.08.2018 

având ca obiect elaborare proiecte tehnice, detalii de execuție, asistență tehnică proiectare și 

realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 8 artere din Municipiul București, încheiat cu 

Administrația Străzilor București, până la data de 31.12.2018, valoarea totală a contractului 

fiind de 18.937.497,51 lei fără TVA; 

- Se aprobă ratificarea semnării de către Directorul General a Contractului nr. 34/11.06.2018 

având ca obiect elaborare proiecte tehnice, detalii de execuție, asistență tehnică proiectare și 

realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 14 artere din Municipiul București, încheiat 

cu Administrația Străzilor până la data de 31.12.2018, valoarea totală fiind de 29.681.838,01 

lei fără TVA. 

 Decizia nr. 44/12.08.2020 - Se ia act de Raportul Directorului General pentru Trimestrul 1 al anului 

2020; se aprobă Raportul Directorului General pentru Trimestrul 1 al anului 2020. 

 Decizia nr. 45/12.08.2020 - Se ia act de încetarea Contractului de închiriere nr. 2894/29.10.2018 

încheiat pe o perioadă de 2 ani cu SC NOA TRANS SRL; se împuternicește Directorul General – dl 

Adrian Bogdan Moisescu să demareze efectuarea demersurilor necesare pentru identificarea unui 

spațiu/unei locații necesare pentru buna desfășurare a activității companiei. 
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 Decizia nr. 46/12.08.2020 - Ia act de Adresa cu nr. AC/2515/P/06.08.2020 transmisă de Instituția 

Prefectului; se vor aplica prevederile legale în vigoare în materie 

 

Septembrie 2020 

 Decizia nr. 47/23.09.2020 – se ia act de Raportul cenzorilor pentru perioada 01.04.2020-

30.06.2020. 

 Decizia nr. 48/23.09.2020 – se avizează Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 

01.01.2020-30.06.2020; se transmit Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 01.01.2020-

30.06.2020 spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A.; 

 Decizia nr. 49/23.09.2020 – ia act de Raportul Directorului General pentru Trimestrul II al anului 

2020; aprobă Raportul Directorului General pentru trimestrul II al anului 2020; se ia act de Raportul 

Directorului General pentru Semestrul I al anului 2020; aprobă Raportul Directorului General pentru 

semestrul I al anului 2020. 

 Decizia nr. 50/23.09.2020 – se aprobă Raportul Comitetului de Audit pentru semestrul I al anului 

2020; se transmite Raportul Comitetului de Audit pentru Semestrul I al anului 2020 Adunării Generale 

a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 51/23.09.2020 – se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

pentru semestrul I al anului 2020; se transmite Raportul Comitetului de Nominalizare pentru semestrul 

I al anului 2020 Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. 

 Decizia nr. 52/23.09.2020 – se aprobă modificarea Anexei 2 privind indicatorii economico-

financiari din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. pe anul 2020, în conformitate cu Anexa nr. 6, punctul II alin. 7 din O.M.F.P. nr. 

3818/2019. 

  

Octombrie 2020 

 Decizia nr. 53/07.10.2020 – ia act de situația prezentată în raportul DE nr. 481/07.10.2020; 

 Decizia nr. 54/07.10.2020 – ia act de Raportul cenzorilor pentru perioada 01.07.2020-

31.08.2020; ia act de demisia doamnei Manuela Geanina Dediu din funcția de administrator al 

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 55 din 22.10.2020 – ia act de solicitarea Administrației Străzilor privind încheierea 

unui protocol de negociere, referitor la amânarea plăților restante; nu se aprobă încheierea Protocolului 

de Negociere. 

 Decizia nr. 56/29.10.2020 – se numește dl. Bogdan Laurențiu Doru Pătru în funcția de președinte 

al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Decizia nr. 57/29.10.2020 – se numește în funcția de secretar al Consiliului de Administrație dna 

Mihaela Duță. 

 Decizia nr. 58/29.10.2020 – se aprobă numirea provizorie a Directorului General al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana dlui Adrian-Bogdan Moisescu începând 

cu data de 02.11.2020 până la data de 23.02.2021; indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata 

mandatului pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General provizoriu este de 20.443 lei. 
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 Decizia nr. 59/29.10.2020 – se ia act de demisia dlui Adrian Bogdan Moisescu din funcția de 

administrator al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 

Noiembrie 2020 

 Decizia nr. 60/12.11.2020 – avizează demararea procedurilor necesare în vederea închiderii 

punctului de lucru din șos. Alexandriei nr. 200 în intravilanul localității Bragadiru, jud. Ilfov, tarlaua 

20, parcela 95/39, înscris în CF nr. 101330 a UAT Bragadiru, nr. CF vechi 68, identificat prin nr. 

cadastral nr. 120; 

 

Decembrie 2020 

 Decizia nr. 61/10.12.2020 – se ia act de Raportul Directorului General pentru Trimestrul III al 

anului 2020. 

 Decizia nr. 62/10.12.2020 – se aprobă modificarea Anexei 2 privind indicatorii economico-

financiari din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. pe anul 2020 în conformitate cu Anexa 6, punctul II, alin. 7 din O.M.F.P. nr. 3818/2019. 

 

 În perioada de referință, respectiv 01.01.2020-31.12.2020, au fost asigurate condițiile necesare 

informării Acționarilor cu privire la rezultatele financiare, cât și asupra tuturor aspectelor relevante ale 

activității societății, atât prin pagina web, cât și prin intermediul secretariatului Consiliului de 

Administrație. 

 

2.7.  Comitete consultative ale Consiliului de Administrație 

 

Comitetul de Audit 

  

 Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de  Administrație al Companiei Municipale Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. a fost compus în anul 2020 de către dl. Traian Neacșu, dl. Bogdan 

Laurențiu Doru Pătru în baza Deciziei nr. 3/31.01.2020, Deciziei nr. 34/23.06.2020. 

 Comitetul de audit are drept atribuții, între altele, monitorizarea eficacității sistemelor de control 

intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul Companiei Municipale Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A., verificarea și monitorizarea independenței auditorilor externi, a activității de 

audit statutar al situațiilor financiare anuale și a abordărilor propuse de auditorii externi, coroborând 

totodată activitatea acestora cu auditul intern. 

 Comitetul de audit monitorizează procesul de raportare financiară și de management, precum și 

planul financiar și procesul de elaborare a situaţiilor financiare anuale și al situaţiilor financiare anuale 

consolidate, monitorizează și analizează îndeplinirea indicatorilor economico-financiari ai activității 

societății. 

 Comitetul de audit are un rol important în verificarea eficienţei sistemului de monitorizare a 

conformităţii cu legile și regulamentele aplicabile activităţii Companiei și a rezultatelor investigaţiilor 

conducerii în caz de nerespectare a acestora. 

 Totodată, asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia de asistă 

identificare a direcțiilor majore de dezvoltare din domeniu.  
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 Respectarea principiilor guvernanței corporative stabilite prin Codul de Guvernanță Corporativă 

reprezintă un angajament continuu asumat de către Consiliul de Administrație. 

  

Contextul Actual 

 

Comitetul de Audit reprezintă un concept al guvernanței corporative, ale cărui preocupări 

esențiale sunt concentrare pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului 

riscului, controlului intern, auditului intern și a relației acestuia cu auditul extern. 

Aliniindu-se acestor preocupări majore, componența Comitetului de Audit a fost aprobată, după 

cum urmează: 

 ֎ În ședința Consiliului de Administrație în baza căreia s-a emis Decizia nr. 3/31.02.2020 și a fost 

actualizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.06.2020 în baza căreia a fost emisă 

Decizia nr.34/23.06.2020. 

Comitetul de Audit, format din: dl. Traian Neacșu, dl. Bogdan Laurențiu Doru Pătru. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 28 alin. (1) și Art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 11 alin. (1) și (4), ale Art. 8 alin. (1) din Anexa 1C din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice 

- Art.1 și Art. 2 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A. nr. 10/14.06.2019 (convocată, în vederea declanșării procedurii de selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație, conform solicitării Primarului General nr. 3216/03.06.2019) 

- Art. 64^4 (1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de 

selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. 

Consiliul General al Municipiului București  a hotărât prin H.C.G.M.B. nr. 368/26.06.2019, 

Art. 1: constituirea Comisiei de selecție formată din 7 membri, pentru a întreprinde demersurile legale 

în vederea organizării și derulării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliilor de 

Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar. 

 Prin Art. 1 al H.A.G.O.A. nr. 6/21.04.2020 și prin Art. 15.3 al Actului Constitutiv al CMSPPB 

S.A. din data de 21.04.2020 s-a aprobat prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o 

perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 24.04.2020 până pe 23.06.2020, în conformitate cu 

prevederile art. 64^1 din O.U.G. 109/2011, ”(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata 

mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, până la maximum 6 luni.” 

 Prin Art. 2 al H.A.G.O.A. nr. 10/17.06.2020 și prin Art. 15.03 al Actului Constitutiv al CMSPPB 

S.A. din data de 17.06.2020, în conformitate cu Articolul 64^1 (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai 

multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor 

administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit 

prezentei ordonanțe de urgență, (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 

luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, s-a aprobat numirea 

unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2020 până 

la 23.10.2020. 
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 Prin Art. 2 al H.A.G.O.A. nr. 22/24.09.2020 și prin Art. 15.03 al Actului Constitutiv al CMSPPB 

S.A. din data de 24.09.2020, în conformitate cu Articolul 64^1 (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai 

multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor 

administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit 

prezentei ordonanțe de urgență, (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 

luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, s-a aprobat numirea 

unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.10.2020 până 

la 23.02.2021.  

 

Notă: Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. a luat act de demisia din data de 06.01.2020 a Administratorului Ștefănescu Mariana Florentina 

și, prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/04.02.2020 a declarat vacant postul de membru în consiliul de 

administrație și a aprobat numirea unui număr de 2 administratori provizorii pentru perioada egală cu 

perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, începând cu data de 04.02.2020 și 

până la data de 23.04.2020, respectiv: Mustățea Andrei Victor și Moisescu Adrian Bogdan. 

Comitetul de Audit a apărut din necesitatea formulării de recomandări către managementul 

general/Consiliul de Administrație, înțelegerii acestora și acordarea sprijinului necesar pentru 

implementarea lor.  

În constituirea lui au contat calificările membrilor comitetului, autonomia față de manageri și 

capacitatea de interpretare a informațiilor pe care le-au primit de la auditori. 

Comitetul de Audit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin și-a canalizat preocupările spre 

următoarele obiective: 

1. Informarea Administratorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sau 

membrii Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a 

contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit; 

2. Monitorizarea procesului de raportare financiară și transmiterea recomandărilor sau 

propunerilor pentru a asigura integritatea acestuia; 

3. Monitorizarea eficacității sistemului controlului intern de calitate și a sistemelor de 

management al riscului entității; 

4. Monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale 

consolidate, în special efectuarea acestora. 

 

Activitatea desfășurată de Comitetul de Audit 

 

În cursul anului 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar, în cadrul ședințelor 

ordinare, prezența administratorilor la ședințele lunare fiind de 100%. 

O preocupare majoră a Comitetului de Audit a reprezentat-o necesitatea unei bune cunoașteri a 

Companiei și a activității sale pentru a-și îndeplini rolul de supraveghere. Controlul intern reprezintă 

unul din elementele cheie ale unui proces de raportare financiară eficace și constă în menținerea unui 

mediu de control adecvat. Mediul de control stabilește tonul organizației și contribuie la conștientizarea 

personalului cu privire la rolul controlului intern. În același timp, mediul de control reprezintă 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

fundamentul pentru toate celelalte elemente ale controlului intern, asigură disciplină și contribuie la 

cultura minimalizării riscului de pierdere prin fraudă și erori. 

În practică, membrii Comitetului de Audit, ca urmare a posturilor vacante din cadrul 

compartimentului de audit intern, au fost în poziția de a determina dacă sistemul de control intern 

asupra raportării financiare funcționează adecvat și din aceste motive au verificat și concluzionat că 

activitățile s-a desfășurat în conformitate cu reglementările legale.  

Comitetul de Audit a supravegheat procesul de raportare financiară al Companiei Municipale 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în care Managementul a avut o responsabilitate primară pentru 

declarațiile financiare și pentru procesul de raportare financiară. În îndeplinirea responsabilităților sale 

de supraveghere, Comitetul de Audit a verificat declarațiile financiare și raportul anual împreună cu 

Managementul incluzând discuții asupra calității, nu doar a acceptabilității principiilor de contabilitate, 

rezonabilitatea judecăților semnificative și claritatea informațiilor din declarațiile financiare. 

În relația cu Auditorul Statutar Comitetul de Audit a fost informat despre programul de 

activitate al acestuia, în acest sens i-au fost puse la dispoziție auditorului financiar documentele 

necesare în vederea verificării și întocmirii raportului de audit în care au fost descrise toate aspectele 

cheie ale auditului. 

Totodată a fost întocmit si transmis spre aprobare Raportul Comitetului de Audit cu nr. 

2464/26.05.2020. 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 

  

 Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de  Administrație al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost compus în anul 2020 din: Andrei Victor 

Mustățea, Cezar Costin Stancu în baza Deciziei nr. 3/31.01.2020 și a Deciziei nr. 34/23.06.2020. 

 În ceea ce priveşte aria de nominalizare, Comitetul de nominalizare și remunerare coordonează 

procesul de numire a Directorului General și face recomandări pentru ocuparea posturilor vacante, în 

conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. 

 Comitetul de nominalizare și remunerare stabileşte cerinţele pentru ocuparea unei anumite poziţii 

în administrarea Companiei și actualizează permanent competenţele profesionale ale acestora. În ceea 

ce priveşte aria de remunerare, Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează politica de 

remunerare pentru Administratori și Directorul General și o supune spre aprobarea Adunării Generale 

a Acţionarilor. Astfel, prin Decizia nr. 30/23.06.2020 se aprobă Regulamentul de Guvernanță 

Corporativă al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., iar prin Decizia nr. 

31/23.06.2020 se aprobă Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a 

Directorului General ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

 Comitetul de nominalizare și remunerare prezintă în raportul anual suma totală a remuneraţiei 

directe și indirecte a Administratorilor și Directorului General, cu respectarea principiului 

proporţionalităţii acesteia cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcţiilor de către aceştia. 

 A fost întocmit și transmis spre aprobare Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

nr. 2463/26.05.2020. 
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2.8. Conducerea Executivă a CMSPPB S.A.  

 

Conducerea și gestionarea activității Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. a fost încredințată Directorului General provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64^2, alin. 

(1) din O.U.G. 109/2011, prin contract de mandat, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții 

și purtând răspunderea pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare ale societății 

comerciale.  

Conducerea activității financiar-contabile a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. a fost asigurată, începând cu data de 12.01.2018 și până la data de 01.06.2020 de 

Directorul Direcției Economice – dna Liliana Marilena Catrangiu, începând cu data de 03.08.2020 până 

în data de 28.09.2020 de către Șef Serviciu Economic – dna Pană Nicoleta, iar în perioada 12.10.2020-

31.12.2020 de către dna Mirela Petria, care va prezenta situația economico-financiară a companiei 

pentru fiecare perioadă de raportare impusă de legislația în vigoare. Situația Economico-Financiară 

pentru perioada de raportare este anexată prezentului Raport și face parte integrantă din acesta. 

Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 3 ani în nici un litigiu și nici o 

procedură administrativă referitoare la activitatea acestora în cadrul Companiei 

Directorul General poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație în baza Legii 

sau a contractului de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, cel vizat poate pretinde 

daune-interese. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile 

cu directorul general sau ceilalți directori prin președintele desemnat. 

Actul de reprezentare a societății în relațiile cu terții și cu justiția aparține în cazul delegării 

competențelor, pe baza contractului de mandat, Directorului General. Directorii delegați de Consiliul 

de Administrație nu vor putea fi fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori-administratori 

sau auditori interni în alte societăți concurente sau cu același obiect de activitate sub pedeapsa revocării 

și a răspunderii pentru daune. 

 

2.8.1. Obligații și atribuții ale Directorului General 

 

Principalele obligații și atribuții ale Directorului General provizoriu, așa cum reies din 

Contractul de Mandat sunt următoarele: 

- Luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al 

societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul 

de administrație și adunarea generală a acționarilor; 

-  Reprezentarea societății în relațiile cu terții și are puteri depline în ceea ce privește operațiunile 

curente ale societății; 

- Organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul 

societății; 

- Efectuarea periodică a raportărilor legale; 

- Gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, actul constitutiv, hotărârile 

adunării generale a acționarilor sau ale consiliului de administrație; 

- Colaborarea cu auditorii societății precum și cu orice organe de control și verificare ale societății; 

- Propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății; 
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- Propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, 

precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; 

- Negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului 

specific acordat de consiliul de administrație; 

- Conduce și coordonează compartimentele funcționale ale societății în conformitate cu 

reglementările legale și interne în vigoare; 

- Implementarea deciziilor consiliului de administrație și a hotărârilor adunării generale a 

acționarilor; 

- Verificarea și controlul modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații societății, precum și 

a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea; 

- Angajarea, promovarea și concedierea salariaților, precum și exercitarea acțiunilor desciplinare, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a reglementărilor interne. 

 

În anul 2020, funcția de Director General a fost ocupată cu mandat provizoriu, astfel: 

- pentru perioada cuprinsă între 24.12.2019-23.04.2020, dl. Moisescu Adrian-Bogdan, conform 

Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36/04.12.2019; 

- pentru perioada cuprinsă între 24.04.2020-23.06.2020, dl. Moisescu Adrian-Bogdan, conform 

Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23/23.04.2020; 

- pentru perioada cuprinsă între 24.06.2020-23.10.2020, dl. Moisescu Adrian-Bogdan, conform 

Deciziei Consiliului de Administrație nr. 32/23.06.2020; 

- pentru perioada cuprinsă între 2.11.2020-23.02.2021, dl. Moisescu Adrian-Bogdan, conform 

Deciziei Consiliului de Administrație nr. 58/29.10.2020. 

În anul 2020, Directorul General provizoriu și-a desfășurat activitatea în conformitate cu 

atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractul de Mandat.  

 

Pentru realizarea obiectivelor s-a acționat prin: 

Obiective manageriale: 

- Implementarea Deciziilor Consiliului de Administrație și a Hotărârilor Adunării Generale a 

Acționarilor; 

- Angajarea, promovarea și concedierea salariaților, precum și exercitarea acțiunilor disciplinare 

în raport cu salariații, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne; 

- Efectuarea periodică a raportărilor legale; 

- Colaborarea cu auditorii societății, precum și cu alte organe de control și verificare ale societății; 

- Verificarea și controlul modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații societății, precum și 

a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea; 

- Propunerea către Consiliul de Administrație a structurii organizatorice a societății, numărul de 

psoturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție. 

 

Obiective organizatorice: 

- Organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul 

societății; 
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- Gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, Hotărârile 

Adunării Generale a Acționarilor 

- Conducerea și coordonarea compartimentelor funcționale ale societății în conformitate cu 

reglementările legale interne în vigoare; 

- Negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă la nivelul societății în baza mandatului 

specific acordat de Consiliul de Administrație; 

 

2.8.2. Deciziile Directorului General 

În cursul anului 2020 au fost emise un număr de 292 decizii de către Directorul General 

provizoriu, printre care: 

- Decizia nr. 3/08.01.2020 - delegare persoană responsabilă gestionare facturi 

- Decizia nr. 4/10.01.2020 - constituire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului având 

ca obiect „Lucrări de sudură electrică a șinelor tip 49 E1, detensionarea cu eliberare de eforturi 

și fixarea definitivă a căii fără jante la pasajul denivelat suprateran POD GRANT” în temeiul 

Normei interne CMSPPB S.A. 

- Decizia nr. 9/20.01.2020 - constituire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului având 

ca obiect „Achiziția de servicii de asigurare obligatorie de Răspundere Civilă de Auto RCA și 

de servicii de asigurare facultativă CASCO-2 loturi” 

- Decizia nr. 12/23.01.2020 - constituire Echipă de Proiect responsabilă cu asigurarea 

îndeplinirii obiectivului „Execuție Pod Pietonal Traversare Lac Herăstrău, zona CF” 

- Decizia nr. 13/27.01.2020 - constituire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului 

având ca obiect „Achiziție a douăzeci de licențe AUTOCAD pe perioada de un an 

- Decizia nr.16/29.01.2020 - numire responsabil cu protecția datelor GDPR 

- Decizia nr.18/30.01.2020 - înlocuire membru în Comisia de Monitorizare 

- Decizia nr. 21/31.01.2020 - modificare zi de plată a salariului 

- Decizia nr. 24/17.02.2020 - constituire Echipă de Proiect responsabilă cu asigurarea 

îndeplinirii obiectivului „Lucrări de reparații curente la covorul asfaltic din cazarma 3000 

București” 

- Decizia nr. 26/20.02.2020 - constituire comisie de analizare a stuației celor patru contracte 

subsecvente încheiate în baza Acordului-cadru nr. 2369/25.09.2018 furnizare borduri din beton 

- Decizia nr. 27/24.02.2020 - numire RTE+ șef de șantier+ CQ- Echipă de Proiect responsabilă 

cu asigurarea îndeplinirii obiectivului „Lucrări de reparații curente la covorul asfaltic din 

cazarma 3000 București” 

- Decizia nr. 28/24.02.2020 - desemnare persoană de contact derulare proiect de asistență 

„Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a 

autorităților contractante ”- SIPOCA 625, finanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat de ANAP; 

- Decizia nr. 32/05.03.2020 - desemnare persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006; 

- Decizia nr. 33/06.03.2020 - demararea procedurilor de implementare a prevederilor Deciziei 

Consiliului de Administrație; 
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- Decizia nr. 34/09.03.2020 - desemnare persoane cu responsabiltăți în execuția Proiectului 

având ca obiect „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta  în zona centrală a 

Municipiului București – Traseul 3- Calea Victoriei - Bd-ul Regina Elisabeta – Splaiul 

Independenței, sector Bd-ul Națiunile Unite – Pod Grozăvești” 

- Decizia nr. 35/10.03.2020 - constituire comisie de cercetare disciplinară 

- Decizia nr. 36/11.03.2020 - desemnare gestionar„Lucrări de reparații curente la covorul 

asfaltic din cazarma 3000 București” 

- Decizia nr. 37/11.03.2020 - constituire comisii de recepție 

- Decizia nr. 38/11.03.2020 - modificare componență comisie de recepție POD GRANT; 

- Decizia nr. 40/11.03.2020 - aplicare măsuri flexibilizare raporturi de muncă în contextual 

existenței virusului COVID-19; 

- Decizia nr. 41/13.03.2020 - constituire comisie de cercetare disciplinară; 

- Decizia nr. 46/19.03.2020 - prelungire perioada aplicare măsuri Decizia nr.40/11.03.2020- 

COVID-19; 

- Decizia nr. 59/01.04.2020 - constituire comisie de cercetare patrimonială ; 

- Decizia nr. 64/07.04.2020 - constituire comisie de cerceare disciplinară; 

- Decizia nr.67/08.04.2020 - constituire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului având 

ca obiect, „Proiectare, procurare și montaj a unui sistem electromecanic automatizat pentru 

asigurarea mobilității tablierului podului pietonal pentru traversarea lacului Herăstrău, în zona 

CF” 

- Decizie nr. 83/22.04.2020 - viză CFPP 

- Decizie nr. 84/22.04.2020 - semnătură contracte 

- Decizie nr. 91/29.04.2020 - înlocuire membru comisie de evaluare 

- Decizie nr. 97/04.05.2020 - predare contracte în original 

- Decizie nr. 98/04.05.2020 - constituire Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor ce fac 

obiectul  Contractelor subsecvente nr.193/05.09.2019, nr.269/14.11.2019 și nr.270/14.11.2019 

la Acordul-cadru nr.162/14.08.2019  - S.C. RETTER PROJECT MANAGEMENT S.R.L 

- Decizie nr. 99/04.05.2020 - prezentare Situație economico-financiară a societății pentru anul 

2019; 

- Decizie nr. 100/06.05.2020 - modificare componență Comisie de monitorizare; 

- Decizie nr. 101/06.05.2020 - de constituire Echipă de Proiect responsabilă cu asigurarea 

îndeplinirii obiectivului „ Lucrări de reparații și asfaltare în Parcul Cișmigiu” 

- Decizie nr. 102/06.05.2020 - constituire Echipă de Proiect responsabilă cu asigurarea 

îndeplinirii obiectivului „Lucrări de reparații și asfaltare în Parcul Regele Mihai I al României” 

- Decizia nr. 114/11.05.2020 - viză semnătură realitate, regularitate și legalitate 

- Decizia nr. 119/18.05.2020 - viză BUN DE PLATĂ; 

- Decizia nr.121/18.05.2020 - stabilire programe individualizate pe perioada stării de alertă 

- Decizia nr. 133/28.05.2020 - constituire comisie de cercetare disciplinară 

- Decizia nr. 134/28.05.2020 - delegare atribuții; 

- Decizia nr.138/15.06.2020 - cercetare administrative 

- Decizia nr. 139/15.06.2020 - constituire comisie de casare a mijloacelor fixe și a bunurilor 

materiale de natura obiectelor de inventor 
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- Decizia nr. 143/24.06.2020 - înlocuire membru comisie de recepție; 

- Decizia nr. 144/26.06.2020 - anulare decizie BUN DE PLATĂ; 

- Decizia nr. 145/26.06.2020 - modificare componență comisie de monitorizare 

- Decizia nr. 146/26.06.2020 - delegare atribuții comisie de monitorizare; 

- Decizia nr. 146. bis/27.06.2020 - constituire comisie de negociere CCM 

- Decizia nr. 147/02.07.2020 - desemnare RTE+ CQ+ Șef de Șantier Șos. Panduri; 

- Decizia nr. 148/08.07.2020 - constituire comisie de evaluare pentru atribuirea acordului-cadru 

având ca obiect „Furnizare mortare speciale cu granulație fină pentru construcții”; 

- Decizia nr.150/09.07.2020 - deviză BUN DE PLATĂ; 

- Decizia nr.151/13.07.2020 - înregistrare facturi distinct Serviciul Contabilitate; 

- Decizia nr.152/14.07.2020 - nominalizare responsabil siguranța circulației în cadrul 

Proiectului „Întreținere curentă pe timp de vară-parte carosabilă, acostamente, benzi urgență și 

benzi de încadrare, pentru o perioadă de 24 luni, D.R.D.P. București-Lot 5- SDN București- 

Nord”- Teodor VORNICU; 

- Decizia nr.153/15.07.2020 - constituire comisie evaluare pentru atribuirea contractului având 

ca obiect „Furnizarea de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă-EBCR 65%-65 to”; 

- Decizia nr.155/17.07.2020 - încetare suspendare contract individual de muncă- Cosmin 

ALECSANDRESCU; 

- Decizia nr.158/20.07.2020 - constituire comisie evaluare pentru atribuirea contractului având 

ca obiect „Furnizare oțel beton nefasonat BST500C”; 

- Decizia nr.161/20.07.2020 - constituire comisie evaluare pentru atribuirea contractului având 

ca obiect „Furnizarea de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă-EBCR 65%-65 to”; 

- Decizia nr.170/03.08.2020 - Decizie delegare atribuții CFPP; 

- Decizia nr.171/04.08.2020 - desemnare persoane responsabile execuție contract „Lucrări 

reparații parcări la nivel pentru zona Piața Rahova (Str.Pucheni/Intrarea Recaș)”; 

- Decizia nr.172/07.08.2020 - constituire  comisia de evaluare pentru atribuirea contractului 

având ca obiect  atribuirea unui contract privind Servicii de realizare a „TESTULUI 

INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ”; 

- Decizia nr.177/13.08.2020 - constituire comisie de cercetare administrativă; 

- Decizia nr.178/13.08.2020 - modificare componență comisie de monitorizare; 

- Decizia nr.179/17.08.2020 - modificare componență comisie de monitorizare; 

- Decizia nr.181/18.08.2020 - delegare atributii manageriale; 

- Decizia nr.194/17.09.2020 - constituire comisie de evaluare pentru atribuirea atribuirea 

acordului-cadru având ca obiect „ Apărări de mal lac Herăstrău inclusiv apărări de mal insule 

Herăstrău”; 

- Decizia nr.204/05.10.2020 - constituire comisie de cercetare administrativă; 

- Decizia nr.205/05.10.2020 - constituire comisie de inventariere predare gestiune; 

- Decizia nr.209/07.10.2020 - constituire comisie de cercetare eveniment; 

- Decizia nr.211/09.10.2020 - constituire comisie predare spațiu Șos. Alexandriei; 

- Decizia nr.218/19.10.2020 - viză CFPP; 

- Decizia nr.228/23.10.2020 – persoană responsabilă MFP; 

- Decizia nr.233/02.11.2020 – modificare componență echipă de primă intervenție; 
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- Decizia nr.234/02.11.2020 – constituire comisie de evaluare servicii de audit; 

- Decizia nr.241/11.11.2020 – desemnare persoană responsabilă cu mediu și gestionarea 

deșeurilor; 

- Decizia nr.261/15.12.2020 – constituire comisie centrală de inventariere anuală a CMSPPB; 

 

2.9.   Remunerarea Administratorilor și Directorului General 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul 

sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija Consiliului 

de Administrație. 

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor din cadrul Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. se bazează pe următoarele: 

- Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. nr. 10 din 17.06.2020 privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de 

Administrație (indemnizația fixă) precum și aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor 

numiți conform Legii societăților comerciale nr. 31/1990; 

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. nr. 22 din 24.09.2020 privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de 

Administrație (indemnizația fixă) precum și aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor 

numiți conform Legii societăților comerciale nr. 31/1990; 

- Decizia nr. 32/23.06.2020 – se aprobă numirea provizorie a Directorului General în persoana 

domnului Adrian-Bogdan Moisescu începând cu data de 24.06.2020 și până la data de 23.10.2020. 

indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de 

Director General provizoriu este de 25.554 lei brut, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a 

câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de 

Institutul Național de Statistică anterior numirii. 

- Decizia nr. 58/29.10.2020 – se aprobă numirea provizorie a Directorului General al Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana dlui Adrian-Bogdan Moisescu începând 

cu data de 02.11.2020 până la data de 23.02.2021; indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata 

mandatului pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General provizoriu este de 20.443 lei. 

- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și contractele de mandat ale 

administratorilor executivi. 

 

2.9.1.  Cadru legal 

 ֎ Articolul 37 din O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 

111/2016 prin care se prevede faptul că: “Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după 

caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în 

structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).” 
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֎ Aliniatul (2) din OUG nr. 109/2011, prin care se prevede: ”Remunerația membrilor 

neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o 

indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori 

media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform 

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației 

activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari 

negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii 

executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) și care urmăresc 

inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună 

guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 

indemnizații fixe lunare. 

- Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație sau ai consiliului de 

supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe 

ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului 

principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din 

economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o 

componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și 

nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru 

administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5). 

- Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de 

supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de 

administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați 

de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. 

- Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui 

membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 

determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, 

atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de 

performanță stabilite în contractul de mandat. 

֎ Articolul 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 prevede că: 

“Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul 

remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de 

remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori” și “Remunerația este 

formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o 

componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de 

acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe 

baza indicatorilor de performanță.”     

֎ Articolul 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 prevede că:  

- Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și 

directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor 

directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul 

anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de 
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supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către 

filialele sale. 

- Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face 

parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi 

menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, 

dar fără ca cele enunțate să fie limitative. 

- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, 

respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului 

dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director 

sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de 

administrație sau al consiliului de supraveghere.               

                                                     

2.9.2.  Definiții și termeni 

- Câștigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea 

anterior numirii membrilor Consiliului de Administrație, respectiv ramura construcții, comunicat de 

Institutul Național de Statistică; 

- Administratori neexecutivi - membrii Consiliului de Administratie care nu au și calitatea de 

director în sensul art. 143 din legea nr. 31/1990; 

- Administratori executivi - membrii Consiliului de Administrație care sunt în același timp și 

directori în sensul art. 143 din legea nr. 31/1990.  

 

2.9.3. Criteriile de remunerare 

 Administratorii și directorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară. 

Remunerația membrilor Consiliului de Asministrație este stabilită de către Adunarea Generală a 

Acționarilor prin contractul de mandat în limitele prevăzute la art. 37., alin (2) și (4) din O.U.G. nr. 

109/2011, respectiv de către Consiliul de Administrație pentru Directorul General. 

 

2.9.4.  Remunerația administratorilor neexecutivi 

Remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie este formată dintr-o 

indemnizaţie fixă lunară. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a 

câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia 

naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.  

Indemnizatia fixa brută lunară a membrilor Consiliului de Administratie este stabilită de către 

Adunarea Generală a Acționarilor, astfel: 

•  Hotărârea nr. 25/23.12.2019, pentru Președintele Consiliului de Administrație suma de 5.983 lei 

brut lunar și 5.128 lei brut lunar pentru membrii Consiliului de Administrație. 

• Hotărârea nr. 10/17.06.2020, pentru Președintele Consiliului de Administrație suma de 5.983 lei 

brut lunar și 5.128 lei brut lunar pentru membrii Consiliului de Administrație. 

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu beneficiază și de o indemnizație 

variabilă. 
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2.9.5.  Remunerația administratorilor executivi 

 

Membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. sunt îndreptățiți să primească o indemnizație fixă lunară. 

Remuneraţia membrilor executivi ai Consiliului de Administraţie este formată dintr-o 

indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial 

mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de 

societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.  

Directorii care sunt și membri ai Consiliului de Administrație sunt administratori executivi. Pe 

perioada în care D/irectorii dețin și calitatea de administrator, acesția sunt îndreptățiți doar la plata 

remunerației conform contractului de mandat, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de membru 

al Consiliului de Administrație. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, indemnizația fixă brută lunară a directorilor 

poate avea un cuantum de maxim 6 ori media câștigului salarial brut pe ramura de activitate, respectiv 

în cazul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. ramura construcții, comunicat 

de Institutul National de Statistica anterior numirii. Având în vedere cuantumul câștigului salarial 

mediu brut pe ramura construcții anterior datei numirii administratorilor executivi, respectiv 4.259 lei 

brut lunar, rezultă că plafonul maxim brut lunar al indemnizatiei fixe este de 25.554 lei brut lunar. 

În baza Deciziilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. s-au fixat limitele indemnizației fixe brute lunare pentru Directorul General, 

astfel: 

• Decizia nr. 36/04.12.2019 prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata 

mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 25.554 lei brut, 

reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea 

desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 

conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 

• Decizia nr. 32/23.06.2020 prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata 

mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 25.554 lei brut, 

reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 

desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod 

CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 

• Decizia nr. 58/29.10.2020 prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata 

mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General, în valoare de 20.443 lei brut. 

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General ai  

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. au fost în anul 2020 în valoare de 

638.878 lei, iar contribuțiile aferente au fost 185.916 lei. 

Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai Consiliului 

de Administrație și Directorului General. 

Nu s-au acordat credite membrilor Consiliului de Administrație sau Directorului General în 

timpul exercițiului financiar aferent anului 2020. 

 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

 

3. COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.  

      – SUMAR EXECUTIV- 

3.1. Activitatea de Producție 

 

 În anul 2020, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a executat lucrări 

specifice profilului societății folosind echipamentele și utilajele necesare cu personal calificat. 

 Principalele obiective de construcții finalizate sau aflate în curs de execuție la sfârșitul anului 

2020 s-au concretizat în urma semnării contractelor de lucrări cu:  

 

3.1.1. Administrația Străzilor București, astfel:  

• Contract nr. 85/13.07.2020 având ca obiect executarea lucrărilor de execuție – reparații 

carosabil Str. Iuliu Hațeganu Tronson Intrarea SC HOFIGAL SRL – Intrarea SC ROMSTAL SRL. 

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 443.390 lei la care se adaugă TVA în valoare 

de 84.244,10 lei. Valoarea totală este de 527.634,10 lei cu TVA inclus. Contractul a intrat în vigoare 

la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la 01.08.2020. execuția lucrărilor a 

început după semnarea contractului de ambele părți.  

• Contract nr. 90/17.07.2020 având ca obiect executarea lucrărilor de execuție – amenajare trotuar 

intersecția Str. Tunari cu Str. Mihai Eminescu. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 

6.684,33 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.270,02 lei. Valoarea totală este de 7.954,35 lei cu 

TVA inclus. Contractul a intrat în vigoare la dtaa semnării acestuia de către ambele părți și este valabil 

până la data de 01.08.2020. execuția lucrărilor a început după semnarea contractului de ambele părți.  

• Contract nr. 92/21.07.2020 având ca obiect executarea lucrărilor de execuție – reparații trotuare 

cu dale de piatră naturală – granit în următoarele locații: Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail 

Kogălniceanu, Intersercția Str. Halelor cu Bd. I.C. Brătianu, Bd. I. C. Brătianu, Aleea de legătură 

între Str. Halelor și Spl. Independenței, Str. Halelor, Pța Unirii – Magazin Unirea. Prețul convenit 

pentru îndeplinirea contractului este de 195.442,50 lei la care se adaugă TVA în valoare de 37.134,08 

lei. Valoarea totală este de 232.576,58 lei cu TVA inclus. Contractul a intrat în vigoare la data semnării 

acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 01.09.2020. execuția lucrărilor a început 

dipă semnarea contractului de ambele părți.  

• Contract nr. 93/22.07.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. (în calitate de executant) și Administrația Străzilor (în calitate de achizitor) având ca obiect 

executarea lucrărilor de reparații pavaj piatră cubică – străzi conform anexă. Prețul convenit pentru 

îndeplinirea contractului este de 86.380 lei la care se adaugă TVA în valoare de 16.412,20 lei. Valoarea 

totală este de 102.792,20 lei cu TVA inclus. Contractul a intrat în vigoare la data semnării acestuia de 

către ambele părți și este valabil până la data de 01.09.2020. execuția lucrărilor a început după semnarea 

contractului de ambele părți.  

• Contract nr. 54/18.08.2020 având ca obiect executarea lucrărilor de execuție – reparații trotuat – 

Bd. Basarabia între Str. Murgeni și Str, Petre Tina. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este 

de 37.931,29 lei la care se adaugă TVA în valoare de 7.206,95 lei, conform oferta financiară. Valoarea 

totală este de 45.138,24 lei cu TVA inclus. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către 
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ambele părți și este valabil până la data de 18.09.2020. execuția lucrărilor va începe după semnarea 

contractului de ambele părți.  

• Contract nr. 55/18.08.2020 având ca obiect lucrări de proiectare și execuție – amnajare carosabil 

acces terminal STB Aleea Teișani – Greenfield. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este 

de 316.204,15 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 60.078,79 lei, conform oferta financiară. 

Valoarea totală este de 376.282,94 lei cu TVA inclus. Contractul intră în vigoare la data semnării 

acestsuia de către ambele părți și este valabil până la data de 18.09.2020. execuția lucrărilor începe 

după semnarea contractului de ambele părți.  

• Contract nr. 56/18.08.2020 având ca obiect execuția lucrărilor de împietruire carosabil Str. 

Salubrității și Str. Drum Nisipoasa. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 299.087,28 

lei la care se adaugă TVA în valoare de 56.826,58 lei, conform oferta financiară. Valoarea totală este 

de 355.913,86 lei cu TVA inclus. Contractul intră în vigoare la data semnării acstuia de către ambele 

părți și este valabil până la data de 18.09.2020. execuția lucrărilor începe după semnarea contractului 

de ambele părți.  

• Contract de Execuție Lucrări nr. 111/07.08.2020 având ca obiect execuția de lucrări de refacere 

drumuri. Prețul contractului este de 421.614,39 lei la care se adaugă TVA în valoare de 80.106,76 lei. 

Prețul va rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului. Contractul are durata de valabilitate de 

la data semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire. 

Executarea contractului începe la data semnării sale. 

 

3.1.2. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, astfel: 

• Contract de Lucrări nr. 46/09.04.2020 având ca obiect executarea și finalizarea lucrărilor de 

reparații și asfaltare în Parcul Regele Mihai I al României. Prețul stabilit pentru îndeplinirea 

contractului este de 212.338,88 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 40.344,39 lei, 

respectiv 252.683,27 lei cu TVA inclus. Contractul produce efecte de la data semnării până la data de 

31.12.2020. 

• Contract de Lucrări nr. 45 din 08.04.2020 având ca obiect executarea și finalizarea lucrărilor 

de reparații și asfaltare în Parcul Cișmigiu. Prețul stabilit pentru îndeplinirea contractului este de 

24.962,44 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 4.742,86 lei, respectiv 29.705,30 lei 

cu TVA inclus. Contractul produce efecte de la data semnării până la data de 31.12.2020. 

• Contract de Lucrări – Proiectare și Execuție nr. 7247/15.06.2020 având ca obiect 

Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări de construcții pentru obiectivul Apărări de mal Lac 

Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului 

este de 36.874.831,51 lei la care se adaugă TVA 19% în valoare de 7.006.217,99 lei, respectiv 

43.881.049,50 lei cu TVA 19% inclus. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv 

servicii de proiectare (studii, documentații suport avize, DTAC, PT, DDE, verificarea tehnică a 

proiectării, asistență tehnică) plătibil executantului de către achizitor este de 1.197.160,00 lei la care se 

adaugă TVA 19% în valoare de 227.460,40 lei, respectiv 1.424.620,40 lei cu TVA 19% inclus. Prețul 

convenit pentru îndeplinirea contreactului, respectiv lucrări de execuție (amenajarea terenului, execuție 

construcții, organizare de șantier, diverse și neprevăzute), plătibil executantului de către achizitor, este 

de 35.677.671,51 lai la care se adaugă TVA 19% în valoare de 6.778.757,59 lei, respectiv 

42.456.429,10 lei cu TVA 19% inclus. Contractul a intrat în vigoare la data semnării de către părți și 
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produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție a lucrărilor contractate, dar nu mai 

târziu de 30.04.2022. executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție. 

Constituirea garanției de bună execuție se va realiza în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 

Termenele de execuție a lucrărilor și serviciilor care fac obiectul contractului sunt: etapa 1: termen de 

elaborare și predare Documentații obținere avize: 1 lună de la semnarea contractului; etapa 2: termen 

de elaborare și predare studii: 1 lună de la data semnării contractului; etapa 3: termen de elaborare și 

predare PAC(DTAC), POE(DTOE): 2 luni de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 

01.08.2020; etapa 4: termen de elaborare și predare Proiect de execuție, Caiete de sarcini pe specialități, 

detalii de execuție: 1 lună de la data obținerii Autorizației de Construire; etapa 5: termen de execuție a 

Lucrărilor de construire: 12 luni de execuție de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 

6 luni pe an (periada cu nicel scăzut a apei în lac: 01.10-31.03) 

 

3.1.3. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., astfel: 

• Contract Subsecvent de Lucrări nr. 25/25.02.2020 având ca obiect ”întreținere curentă pe 

timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru o perioadă 

de 24 luni, D.R.D.P București – Lot 5 SDN București-Nord”. Prețul pentru îndeplinirea contractului 

subsecvent  este de 477.386 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 90.703,34 lei. Durata contractului 

subsecvent este de la data intrării în vigoare a acestuia și până la data de 15.05.2020 inclusiv.  

• Contract subsecvent de lucrări nr. 137 din 10.07.2020 având ca obiect ”Întreținerea curentă 

pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru o 

perioadă de 24 de luni, D.R.D.P. București -Lot 5 SDN București Nord – întreținere a drumurilor 

naționale. Lucrările care fac obiectul contractului subsecvent se vor executa la ordinul scris al 

achizitorului care va fi dat în cel mult 5 zile de la data constituirii garanției de bună execuție. Prețul 

pentru îndeplinirea contractului este de 596.142 lei la care se adaugă TVA în valoare de 113.266,98 

lei. Contractul subsecvent este de la data intrării în vigoare a acestuia și până la dta de 15.10.2020 

inclusiv. Durata de implementare a contractului subsecvent este de la data intrăriii în vigoare până la 

data de 15.09.2020. în perioada 15.09.2020-15.10.2020 se va finaliza verificarea situațiilor de lucrări 

executate, se vor întocmi acte adiționale și/sau facturi de penalități, dacă este cazul și se va efectua 

recepția lucrărilor. 

• Contract Subsecvent de lucrări nr. 201/22.09.2020 având ca obiect întreținere curentă pe 

timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru o perioadă 

de 24 luni, D.R.D.P. București – Lot 5 SDN București Nord. Prețul pentru îndeplinirea contractului 

este de 472.962 lei la care se adaugă TVA în valoare de 89.862,78 lei. Durata contractului este de la 

data intrării în vigoare a acestuia și până la data de 22.12.2020, inclusiv. Durata de implementare a 

contractului subsecvent este de la data intrării în vigoare până la data de 30.11.2020. în perioada 

30.11.2020-22.12.2020 se va finaliza verificarea situațiilor de lucrări executate, se vor întocmi acte 

adiționale și/sau facturi și penalități, dacă este cazul și se va efectua recepția lucrărilor. Contractul intră 

în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. 

 

3.1.4.  CO.GE.GA SPA, astfel: 

• Contract de execuție lucrări nr. 127 din 18.09.2020 încheiat între Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și CO.GE.FA. SPA (în calitate de 
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beneficiar) având ca obiect executarea lucrărilor de viabilitate drumuri interioare, sistematizare 

verticală și utilități apă-canal, iluminat public în ansamblul de locuințe Henri Coandă – Lot 1. Valoarea 

convenită pentru îndeplinirea contractului este de 143.552,16 lei la care se adaugă TVA în valoare de 

27.274,91 lei. Contractul se derulează pe o perioadă de 10 zile, începând cu data semnării acestuia de 

către ambele părți. Execuția lucrărilor va avea loc după semnarea contractului de către ambele părți.  

 

3.1.5.  Compania Municipală Energetica București S.A., astfel:  

• Contract de Execuție Lucrări nr. 111/07.08.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și Compania Municipală Energetica București 

S.A. (în calitate de autoritate contractantă) având ca obiect execuția de lucrări de refacere drumuri. 

Prețul contractului este de 421.614,39 lei la care se adaugă TVA în valoare de 80.106,76 lei. Prețul va 

rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului. Contractul are durata de valabilitate de la data 

semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire. Executarea 

contractului începe la data semnării sale. Act Adițional nr. 1 din 22.12.2020 la Contractul de 

execuție lucrări nr. 111/07.08.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de executant) și COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI 

S.A. (în calitate de autoritate contractantă) prin care se modifică art. 6 din contract; se prelungește 

durata contractului până la data de 30.04.2021 și se modifică cu următorul conținut ”prezentul contract 

are durata de valabilitate de la data semnării sale de către ambele părți, și până la data de 30.04.2021. 

toate celelalte clauza ale acordului de voință rămân nemodificate și aplicabile. 

 

3.1.6. Cyprimus SRL, astfel: 

• Contract de Transport nr. 64/02.06.2020 având ca obiect prestarea serviciilor de transport 

materiale de construcții de către transportator pentru beneficiar, cu respectarea strictă a clauzelor 

inserate în contract. Contractul a intrat în vigoare la data semnării lui și se finalizează în termen de 3 

(trei) luni. Transportul produselor aferente contractului se va face în termen de 24 de ore de la comanda 

scrisă emisă de către beneficiar. Beneficiarul se obligă să plătească prețul pe cursă, în valoare de 150 

lei/camion, cu TVA inclus, în maxim 5 zile de la emiterea facturii. 

 

3.1.7. Gospodărire, Monitorizare și Transport Brănești, astfel: 

• Contract de servicii de închiriere utilaje nr. 66/05.06.2020 având ca obiect închirierea 

utilajelor și autovehiculelor prevăzute în Anexa nr. 1. Închirierea utilajelor și autovehiculelor se face 

pentru un program de 10 ore/zi, orele lucrate suplimenta fiind taxate separat. Tariful de închiriere 

convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil locatorului de către locatar este de 25.454 lei fără 

TVA, respectiv 30.290,26 lei cu TVA și poate fi suplimentat pe toată perioada de derulare a acestuia, 

inclusiv și prin acte adiționale. Teriful este pentru închirierea utilajelor și include toate cheltuielile 

ocazioante de funcționarea acestuia pe toată perioada de derulare a contractului, inclusiv cheltuielile 

cu șeforii/deservenții. Contractul de prestări servicii a intrat în vigoare la data semnării lui de către 

ambele părți, respectiv la data de 09.06.2020, utilajele fiind puse la dispoziția locatarului, în locația 

indicată, pentru o perioadă de 5 zile, timp în care sunt prestate serviciiloe de închiriere a utilajelor. 

Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți, respectiv până la data de 

09.06.2020. 
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• Contract de servicii de închiriere utilaje nr. 84/10.07.2020 având ca obiect închirierea 

utilajelor și autovehiculelor. Închirierea utilajelor și autovehiculelor se face pentru un program de 10 

ore/zi, orele lucrate suplimentar fiind taxate separat. Valoarea totală a contractului este de 23.608 lei 

fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 4.486 lei. Tariful poate fi suplimentat pe o perioadă de 

derulare a acestuia, inclusiv prin acte adiționale. Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data 

semnării lui de către ambele părți, respectiv la data de 13.07.2020, utilajele închiriate fiind puse la 

dispoziția locatarului, în locația indicată, pentru o perioadă de maxim 5 zile, timp în care sunt prestate 

serviciile de închiriere a utilajelor. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către 

ambele părți, respectiv începând cu data de 13.07.2020. 

• Contract de servicii de închiriere utilaje nr. 95/29.07.2020 având ca obiect închirierea 

utilajelor. Închirierea utilajelor se face pentru un program de 10 ore/zi, orele lucrate suplimentar fiin 

taxate separat. Tariful de închiriere convenit pentru îndeplinirea contractului este de 8.708 lei fără 

TVA, respectiv 10.362,52 lei cu TVA și poate fi suplimentat pe toată perioada de derulare a acestuia, 

inclusiv prin acte adiționale. Contractul de prestări servicii a intrat în vigoare la data semnării lui de 

către ambele părți, respectiv la data de 29.07.2020, utilajele închiriate fiind puse la dispoziția 

locatarului, în locația indicată, pentru o perioadă de 2 zile, timp în care sunt prestate serviciile de 

închiriere a utilajelor. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți, 

respectiv începând cu data de 29.07.2020. 

• Contract de servicii de închiriere utilaje nr. 104 din 03.12.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de locator) și SC GOSPODĂRIRE, 

MONITORIZARE ȘI TRANSPORT BRĂNEȘTI SRL (în calitate de locatar) având ca obiect 

închirierea utilajelor descrise în anexa la contract. Valoarea totală a contractului este de 7.404. lei fără 

TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.406,76 lei. Tariful de închiriere convenit pentru 

îndeplinirea contractului este de: 1.900 lei/zi fără TVA pentru închiriere repartizator asfalt pe șenile 

S1800-3i; 230 lei/oră pentru orele lucrate suplimentar; 2.300 lei/zi pentru zilele de Sâmbătă, Duminică 

și sărbători legale. Contractul de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, 

utilajul închiriat fiind pus la dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, în intervalul 7-24 

decembrie 2020, pentru o perioadă de 3 zile, timp în care este închiriat utilajul. Executarea contractului 

începe după semnarea acestuia de către ambele părți. 

 

3.1.8. Hidroconstruct Montaj SRL, astfel: 

• Contract de prestări servicii nr. 91/20.07.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de prestator) și SC HIDROCONSTRUCT MONTAJ SRL 

(în calitate de beneficiar) având ca obiect următoarele servicii: așternere mixturi asfaltice în com. 

Herești. Valoarea totală a contractului este de 19.648,2 lei fără TVA, respectiv 23.381,36 lei cu TVA. 

Prețul pe tonă este de 119,08 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 22.63 lei. Contractul 

de prestări servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și se încheie la îndeplinirea 

tuturor obligațiilor contractuale, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. Executarea 

contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți.  
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3.1.9. Infrastructură DF5 S.A., astfel: 

• Contract de închiriere utilaje nr. 119/14.09.2020 având ca obiect închirierea utilajelor 

conform anexei din contract. Valoarea contractului de de 3.400 lei fără TVA. Tariful este pentru 

închirierea utilajelor și include cheltuielilor cu asigurarea deserventului, a carburantului și a 

transportului utilajului cu trailer dus-întors. Orele lucrate suplimentar se taxează separat. Contractul de 

prestări servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la 

dispoziția locatarului în termen de 24 de ore de la confirmarea comenzii scrise, în locația indicată, 

pentru o perioadă de 1 zi, timp în care sunt prestate serviciile de închiriere. Executarea contractului 

începe după semnarea acestuia de către ambele părți. Perioada de închiriere începe din ziua predării 

utilajelor către locatar și se încheie în ziua predării acestuia locatorului, fără lipsuri și în stare de 

funcționare. 

 

3.1.10. Limarmirro Construct SRL, astfel: 

• Contract de prestări servicii nr. 125 din 17.09.2020 încheiat între Compania Municipală 

străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de prestator) și SC LIMARMIRRO CONSTRUCT 

SRL (în calitate de beneficiar) având ca obiect prestarea lucrărilor de așternere mixturi asfaltice cu 

echipamente puse la dispoziție de beneficiar. Valoarea totală a contractului este de 26.080 lei fără TVA, 

respectiv 31.035,20 lei cu TVA. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, 

iar prestarea serviciilor se va face pe o perioadă de 20 de zile, cu posibilitatea de prelungire prin act 

adițional. Executarea contractului începe după semnarea de către ambele părți. 

• Contract de închiriere utilaje nr. 129/18.09.2020 având ca obiect închirierea de utilaje. 

Valoarea totală a contractului este de 94.200 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 17.889 

lei. Valoarea contractului a fost calculată pentru prestațiile executate în 20 de zile lucrătoare. Tariful 

de închiriere convenit pentru îndeplinirea contractului este de: repartizator asfalt pe șenile – 1.900 lei 

fără TVA/zi - program de 10 ore/zi (luni-vineri); cilindru compactor 1,5 to – 700 lei fără TVA/zi – 

program de 10 ore/zi (luni-vineri); cilindru compactot 9 to – 1.250 lei fără TVA/zi – program 10 ore/zi 

(luni-vineri); autoutilitară 6+1 Renault Master – 600 lei fără TVA/zi – program de 10 ore (luni-vineri); 

trailer transport utilaje 30 to – 1.300 lei fără TVA/operațiune. Orele lucrate suplimentar se taxează 

separat. Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, 

utilajele închiriate fiind puse la dispoziția locatarului, în locația indicată, pentru o perioadă de 20 zile, 

timp în care sunt prestate serviciile de închiriere. Executarea contractului începe după semnarea 

acestuia de către ambele părți. Perioada de închiriere începe din ziua sosirii la punctul de lucru al 

locatarului și se încheie în ziua predării acestuia locatorului, fără lipsuri și în stare de funcționare. 

 

3.1.11. Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02523 București și Unitatea Militară 

02547 București, astfel: 

• Contract de execuție lucrări nr. A8311/12.02.2020 având ca obiect executarea lucrărilor 

necesare implementării obiectivului de investiție imobiliară ”lucrări de reparații curente la covorul 

asfaltic din cazarma 3000 București”. Autoritatea contractantă se obligă să plătească antreprenorului 

pentru lucrările executate prețul de 887.490,35 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 

168.623,17 lei, valoarea totală fiind de 1.056.113,52 lei. Durata contractului: 4 luni din care 2 luni 

durata de execuție lucrări și 2 luni durata ce include și perioada de pregătire recepție și recepția 
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lucrărilor. Contractul a intrat învigoare la data semnării acestuia de către reprezentanții autorizați ai 

părților, iar executarea lui începe de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, cu condiția 

existenței garanției de bună execuție. 

 

3.1.12. Neste Automotive SRL, astfel: 

• Contract de închiriere nr. 148 din data de 04.11.2020 având ca obiect închiriere utilaj. Prețul 

contractului este de 4.900,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 931,00 lei, astfel: 

1.800,00 lei/zi fără TVA pentru închiriere freză rutieră pe pneuri Wirtgen W100 Ri, 1.300,00 lei fără 

TVA pentru trailer trasport utilaje 30 to și 394,00 lei/oră pentru orele lucrate suplimentar. Durata 

contractului: contractul intră în vigioare la date semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind 

pus la dispoziția locatarului, în locația din Șos. Chitilei nr. 431B, Sector 1 București, pentru o perioadă 

de 2 zile, timp în care sunt prestate seviciile de închiriere. Executarea contractului începe după 

semnarea acestuia de către ambele părți. 

 

3.1.13. Pro Fortuna Construct SRL, astfel: 

• Contract nr. 123/17.09.2020 încheiat între compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de locatar) și SC PRO FORTUNA CONSTRUCT SRL (în calitate de 

locator) având ca obiect închierierea următoarelor utilaje cu deservent: Excavator cu șenile – 1 buc, 

autobasculantă 8x4 – 2 buc. Valoarea totală a contractului este de 129.000 lei fără TVA la care se 

adaugă TVA în valoare de 24.510 lei. Prețul tarifului de închiriere nu include costurile carburanților 

necesari utilizării pe perioada închirierii. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele 

părți, utilajele închiriate fiind puse la dispoziția locatarului în termen de 24 de ore de la confirmarea 

comenzii scrise, pentru o perioadă de 30 de zile de lucru. Executarea contractului începe după semnarea 

acestuia de către ambele părți. Perioada de închiriere începe din ziua predării utilajelor către locatar și 

se încheie în ziua predării acestuia locatorului, fără lipsuri și în stare de funcționare. 

 

3.1.14. Restra Construct SRL, astfel: 

• Contract de închiriere freze asfalt nr. 34/13.03.2020 având ca obiect închirierea de freză 

asfalt 1m – pneuri wirtgen w100ri, cu seria 16100058 și freza asfalt 2m – wirtgen w200i, cu seria 

14201671. Tariful este pentru închirierea utilajelor și include cheltuielile cu asigurarea deserventului 

și a consumabilelor pe toată perioada de derulare a contractului. Tariful de închiriere convenit pentru 

îndeplinirea contractului , plătibil locatorului de către locatar este: 

- Freză astfalt 1 m – pneuri wirtgen w100ri, cu seria 16100058 – 1800 lei/zi în zilele 

lucrătoare 

- Freză asfalt 1m – pneuri wirtgwn w100ri, cu seria 16100058 – 1900 lei/noapte în zilele 

lucrătoare; 

- Freză asfalt 1m – pneuri wirtgwn w100ri, cu seria 16100058 – 2700 lei/noapte în zilele de 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale; 

- Freză asfalt 2 m – wirgen w200i cu seria 14201671 – 4000 lei/zi în zilele lucrătoare; 

- Freză asfalt 2m – wirtgen w200i cu seria 14201671 – 4100 lei/noapte în zilele lucrătoare; 

- Freză asfalt 2m – wirtgen w200i cu seria 14201671 – 4900 lei/noapte în zilele de sâmbătă, 

duminică și sărbătorile legale. 
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Contractul de prestări servicii a intrat în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și 

este valabil până la realizarea necesității locatorului, respectiv frezarea unei suprafețe de 2600 mp, dar 

nu mai mult de 10 zile. Executarea contractului începe din ziua sosirii la punctul de lucru al locatarului 

și se încheie în ziua predării acestuia locatarului, fără lipsuri și în stare de funcționare. 

• Contract de închiriere buldozer pe șenile nr. 112/31.08.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S. A. (în calitate de locator) și SC RESTRA 

CONSTRUCT SRL (în calitate de locatar) având ca obiect închirierea unui buldozer pe șenile Komatsu 

D51EX-24. Tariful este pentru închirierea utilajelor și include cheltuielile cu asigurarea deserventului 

și a transportului utilajului cu trailer dus-întors. Tariful de închiriere convenit pentru îndeplinirea 

contractului este: buldozer pe șenile KOMATSU D51EX-24 – 1850,00 lei fără TVA/zi, program de 8 

ore/zi (luni-vineri); orele lucrate suplimentar se taxează separat cu tarif de 240,00 lei/oră; pentru lucru 

în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, tariful de închiriere este de 2.350 lei fără TVA/zi, iar 

orele lucrate peste programul de 8 ore se vor tarifa cu 302,00 lei/oră; transportul cu trailerul dus-întors 

– 1441,00 lei fără TVA/zi. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul 

închiriat fiind pus la dispoziția locatarului în termen de 24 ore de la confirmarea comenzii scrise, în 

locația indicată, pentru o perioadă de 30 zile, timp în care sunt prestate serviciile de închiriere.  

• Contract de servicii de închiriere utilaje nr. 157 din 17.12.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de locator) și SC RESTRA 

CONSTRUCT SRL (în calitate de locatar) având ca obiect închirierea de utilaje. Valoarea totală a 

contractului este de 23.888 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 4.358,72 lei. Contractul 

de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, utilajul închiriat fiind pus la 

dispoziția locatarului, în locația indicată de locatar, în intervalul 17-21 decembrie 2020 pentru o 

perioadă de 3 zile, timp în care este închiriat utilajul. Executarea contractului începe după semnarea 

acestuia de către ambele părți. Perioada de închiriere începe din ziua sosirii la punctul de lucru al 

locatarului și se încheie în ziua predării acestuia locatorului, fără lipsuri și în stare de funcționare.  

 

3.1.15. Sat Reabilitare Reciclare , astfel: 

• Contract de Prestări Servicii nr. 51/24.04.2020 având ca obiect prestarea serviciilor de 

frezare asfalt de către prestator, în folosul beneficiarului, în cadrul Șantierului DN2 km 147-152. 

Serviciile de frezare asfalt, într-o suprafață continuă, se vor face la o adâncime de frezare de 4 cm, 

pentru o cantitate de 55.500 mp, productivitate zilnică de cca. 500 mp. Încărcarea materialului frezat 

de va face în camioane puse la dispoziție de către beneficiar. Prețul total al contractului este de 158.000 

lei fără TVA. Prețul unitar/mp este de 2,80 lei fără TVA. Contractul de prestări servicii intră în vigoare 

la data semnării lui de către ambele părți și se derulează pe o perioadă de 30 zile, cu posibilitatea de 

prelungire prin act adițional. Execuția contractului a început după semnarea acestuia de către ambele 

părți, în baza comenzii scrise din partea beneficiarului.  

 

3.1.16. SC Impact Development Contractor S.A., astfel: 

• Contract de execuție lucrări nr. 879/03.09.2020 având ca obiect executarea lucrărilor privind 

realizarea unui termanl STB în incinta ansamblului Greenfield Băneasa – aleea Teișani nr. 290-298, 

Sector 1, București. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor 

executate este de 716.070,03 lei fără TVA la care se adaugă TVA 19% în valoare de 136.053,30 lei, 
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prețul final fiind de 852.123,33 lei cu TVA inclus. Contractul se derulează pe o perioadă de 2 luni, 

începând cu data semnării acestuia de către ambele părți. Executarea contractului începe după semnarea 

acestuia de către ambele părți. Termenul de execuție al lucrărilor este de 20 de zile. 

 

3.1.17. Sector 5, Primăria Sectorului 5, astfel: 

• Contract de servicii de proiectare și execuție lucrări reparații parcări la nivel pentru Strada 

Mărgeanului, Șoseaua Panduri nr. 60/22.05.2020 având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare, 

în fazele de Proiect Tehnic, DDE, verificare tehnică a proiectării, și totodată să execute, să finalizeze 

și să remedieze norice defecte ale lucrărilor obiectului de investiții ”Servicii de proiectare și execuție 

lucrări parcări la nivel pentru strada Mărgeanului, Șoseaua Panduri”. Prețul convenit pentru 

îndeplinirea integrală a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate și a serviciilor prestate, 

plătibil executantului de către achizitor este de 3.086.447,22 lei fără TVA la care se adaugă TVA 19% 

în valoare de 586.424,97 lei, respectiv 3.672.872,19 lei cu TVA inclus. Durata contractului este de la 

data semnării de către ambele părți și se derulează pe o perioadă de 2,5 luni. Termenul de elaborare și 

predare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție verificate de verificatorii de proiect este de 15 

zile. Termenul de execuție a lucrărilor de construcție-montaj este de 2 luni de la emiterea Ordinului de 

Începere a lucrărilor de construire. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți și își 

produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și 

eliberarea garanției de bună execuție; 

• Contract de execuție lucrări reparații parcări la nivel pentru zona Piața Rahova (Str. 

Pucheni/Intrarea Recaș) nr. 98/31.07.2020 având ca obiect execuția lucrărilor de reparații parcări 

la nivel pentru zona Piața Rahova (Str. Pucheni/intrarea Recaș) și presupune execuția, finalizarea și 

remedierea oricăror defecte ale lucrărilor obiectului de investiții Lucrări reperații parcări a nivel pentru 

zona Piața Rahova (Str. Pucheni/intrarea Recaș). Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este 

de 730.995,73 ei fără TVA la care se adaugă TVA 19% în valoare de 138.889,19 lei, prețul final fiind 

de 869.884,92 lei cu TVA inclus. Durata contractului este de la data semnării de către ambele părți și 

se derulează pe o perioadă de 3 luni. Termenul de execuție a lucrărilor de construcții-montaj este de 30 

de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de construire. Contractul a intrat în vigoare la 

data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție 

finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției bancare de bună execuție.  

 

3.1.18. Spitalul Clinic Colentina, astfel: 

• Contract de Execuție lucrări nr. 151 din data de 09.11.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de executant) și SPITALUL CLINIC 

COLENTINA (în calitate de beneficiar) având ca obiect lucrări de asfaltare alei în vecinătatea 

pavilionului II. Prețul contractului este de 58.138,92 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 

11.046,39 lei, valoarea totala a contractului fiind de 69.185,31 lei conform Anexa 1. Durata 

contractului: se derulează pe o perioadă de 30 zile, începând cu data semnării acestuia de către ambele 

părți și emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 
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3.1.19. Triada Prod Impex SRL, astfel: 

• Contract de prestări servicii nr. 156 din 17.12.2020 încheiat între Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de prestator) și SC TRIADA PROD IMPEX SRL 

(în calitate de beneficiar) având ca obiect lucrări de așternere mixturi asfaltice cu echipamente puse la 

dispoziție de prestator. Valoarea totală a contractului este de 22.905,16 lei, respectiv 27.257,14 lei cu 

TVA. Prețul include manoperă așternere mixturi asfaltice. Contractul de prestări servicii intră în 

vigoare la data semnării lui de către ambele părți, iar prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului 

se va face până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. Executarea 

contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți. 

 

3.1.20. Trustul de Clădiri Metropolitane, astfel: 

• Contract de execuție lucrări nr. 25/10.02.2020 având ca obiect executarea și finalizarea 

lucrărilor din cadrul proiectului ”lucrări de infrastructură și suprastructură drum și trotuare Pasaj 

Doamna Ghica”. Prețul total al contractului este de 7.511.599,95 lei la care se adaugă TVA în valoare 

de 1.427.203,99 lei. Contractul a intrat în vigoare la data semnării lui de către părți. Durata de execuție 

a lucrărilor este de 10 luni de la emiterea ordinului de începere. Act Adițional nr. 1 din 11.12.2020 la 

Contractul de Execuție Lucrări nr. 25/10.02.2020 prin care s-a modificat art. 4.1 din contract, prin 

diminuarea prețului total al contractului având în vedere diferențele apărute pe parcursul execuției 

lucrărilor, între cantitățile prevăzute inițial în contract și cele real executate. Astfel, se va renunța la 

anumite cantități și se vor achiziționa lucrări suplimentare conform Anexa 1. Prețul total al contractului 

plătibil executantului de către achizitor este de 3.482.649,98 lei la care se adaugă TVA în cuantum de 

661.703,50 lei. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni începând cu data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor. Toate celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate. 

• Contract de execuție lucrări nr. 26/10.02.2020 având ca obiect executarea și finalizarea 

lucrărilor de modernizare a sistemului rutier la B-dul Prelungirea Ghencea – tronson Str. Brașov – 

Râul Doamnei, partea stângă, calea 2 la obiectul ”Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și 

Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal 41”. Prețul total al contractului este de 

3.254.640,97 lei la care se adaugă TVA în cuantum de 618.381,784 lei. Contractul a intrat în vigoare 

la data semnării lei de către părți și prezentarea garanției de bună execuție și este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți. Contractul de execuție se 

derulează conform Graficului de Execuție a lucrărilor. Termenul de execuție a lucrărilor este de la data 

emiterii ordinului de începere și până las data de 30.04.2020. 

• Contract de închieriere utilaje și autovehicule cu deservent nr. 128/05.05.2020 având ca 

obiect prestarea serviciilor de închiriere utilaje și autovehicule cu deservent, în conformitate cu oferta 

tehnică și financiară. Valoarea totală a contractului este de 4.166.450 fără TVA, respectiv 4.958.075,50 

lei cu TVA și poate fi suplimentat pe toată perioada de derulare a acestuia, inclusiv prin acte adiționale. 

Contractul a intrat în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. Utilajele și autovehiculele 

închiriate vor fi puse la dispoziția achizitorului în termen de 48 de ore de la confirmarea comenzii 

scrise, în locația indicată. Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele 

părți. 
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3.1.21. Utiltrailer, astfel: 

• Contract de servicii de închiriere Buldoexcavator JCB 3CX nr. 02/16.01.2020 având ca 

obiect închirierea unui Buldozer JCB 3 CX pentru o perioadă de 30 de zile. Valoarea totală a 

contractului este de 30.000 lei fătă TVA la care se adaugă TVA în valoare de 5.700 lei.  

 

3.1.22. Vansip Construct SRL, astfel: 

• Contract de servicii de închiriere nr. 149 din data de 05.11.2020 având ca obiect închiriere 

utilaj descris în anexa 1 în conformitate cu oferta tehnică și financiară. Închirierea utilajului se face 

pentru un program de 10 ore/zi, orele lucrate suplimentar fiind taxate separat. Prețul contractului este 

de 3.800,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 722,00 lei, astfel: 1.250 lei/zi fără TVA 

pentru închiriere cilindru compactor 9 to, 1.300,00 lei fără TVA pentru trailer transport utilaje 30 to. 

Durata contractului: contractul intră în vigioare la date semnării lui de către ambele părți, utilajul 

închiriat fiind pus la dispoziția locatarului în termen de 24 ore de la confirmarea comenzii scrise, în 

locația indicată, pentru o perioadă de 2 zile, timp în care sunt prestate seviciile de închiriere. Executarea 

contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți. 

 

  Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. implementează și menținere 

standardele de calitate a serviciilor conform cerințelor în domeniul managementului calității, mediului, 

sănătății și securității operaționale, contribuirea la protejarea sănătății publice și comunitare prin 

reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens, însă nu exonerează faptul că trebuie să țină 

cont de Normativul nr. 86/1986, în baza căruia metodele uzuale de turnare a materialelor necesare 

realizării obiectului contractelor de lucrări nu pot fi aplicate în perioada 15 noiembrie -  15 martie, timp 

în care lucrările de execuție au fost sistate în perioada menționată. Așadar, în vederea efectuării unei 

lucrări calitative, execuția lucrărilor a fost reluată ulterior perioadei specificate de Normativ ținându-

se cont de condițiile meteo-climaterice, ceea ce a determinat în mod implicit prelungirea termenelor de 

execuție a lucrărilor. 

 

Activitatea de decontare a presupus întocmirea situațiilor de lucrări pentru contractele în 

derulare. Situațiile de lucrări au fost fundamentate pe măsurătorile cantităților real executate și a 

resurselor alocate pe obiect, obiectiv și categorie. În vederea justificării cantităților au fost întocmite 

shițe/detalii/planuri de situație, atașamente și, după caz tabele de cote pe fiecare strat în parte.  

          

   Lucrările, precum și execuția lor pe parcursul anului 2020 se prezintă astfel: 

 

Lucrări Drumuri 

            Lucrările aferente contractele de lucrări executate de Secția Lucrări Drumuri au un total de 

20.357.840,63 lei (inclusiv TVA), după cum urmează: 

• Ianuarie: valoare – 484.806,00 lei; 

• Martie: valoare  - 1.175.298,74 lei; 

• Aprilie: valoare – 24.044,33 lei; 

• Mai: valoare – 24.553,08 lei 
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• Iunie: valoare – 980.762,28 lei 

• Iulie:, valoare – 2.255.233,22 lei; 

• August: valoare – 1.017.716,20 lei; 

• Septembrie: valoare – 5.170.428,42 lei; 

• Octombrie: valoare – 1.040.579,44 lei; 

• Noiembrie: valoare – 1.442.593,54 lei; 

• Decembrie: valoare – 6.741.825,38 lei; 

 

Poduri și Pasaje 

            Lucrările aferente contractele de lucrări executate de Secția Poduri și Pasaje au un total de 

8.989.810,40  lei (inclusiv TVA), după cum urmează: 

• Aprilie: valoare  - 6.555.399,65 lei; 

• August: valoare – 2.434.410,75 lei; 

Lucrările precum și execuția lor de-a lungul anului ce tocmai s-a încheiat sunt expuse în cadrul 

tabelului, astfel: 

SECTIA 

DRUMURI 

Lucrari reparatii 

parcari la nivel 

pentru  zona Piata 

Rahova (Str. 

Pucheni/ Intrarea 

Recas) 

Iulie 730.995,73 

 

NU PRIMARIA 

SECTORULUI 5 

SECTIA 

DRUMURI 

Lucrari de 

executie-

Impietruire 

carosabil Str. 

Salubritatii si Str. 

Drum Nisipoasa 

Septembrie 235.113,38 

 

DA ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 

SECTIA 

DRUMURI 

“Lucrari de 

asfaltare alei in 

vecinatatea 

pavilionului H” 

Noiembrie 58.138,92 DA SPITALUL 

COLENTINA 

SECTIA 

DRUMURI 

“Reparatii 

carosabil pavaj 

piatra cubica-

strazi conform 

anexa” 

Iulie-

August-

Septembrie 

17.448.76 DA ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 

SECTIA 

DRUMURI 

Reparatii trotuare 

cu dale de piatra 

naturala-granit” 

Iulie-

August-

Septembrie 

195.406.97 DA ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 
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SECTIA 

PODURI 

SI PASAJE 

Executarea 

lucărilor privind 

realizarea unui 

terminal STB în 

incinta 

ansamblului 

Greenfield 

Băneasa-Aleea 

Teișani nr. 290-

298, Sector 1, 

București, 

conform Anexă 

August-

Septembrie-

Octombrie 

462.470,29 DA S.C. IMPACT 

DEVELOPER & 

CONTRACTOR S.A. 

SECTIA 

PODURI 

SI PASAJE 

Amenajare 

carosabil acces 

terminal STB 

Aleea Teisani-

Greenfield 

August-

Septembrie-

Octombrie 

309.055,67 

 

DA ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 

SECTIA 

PODURI 

SI PASAJE 

POD GRANT Februarie-

Martie-

Aprilie-

Mai-Iunie-

Iulie 

7.554.462,52 NU ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 

SECTIA 

PODURI 

SI PASAJE 

Prelungirea 

Ghencea Calea 1 

Februarie-

Martie-

Aprilie-

Mai-Iunie-

Iulie-

August-

Septembrie 

543.833,02 NU TRUSTUL DE 

CLADIRI 

METROPOLITANE 

BUCURESTI S.A. 

SECTIA 

PODURI 

SI PASAJE 

Prelungirea 

Ghencea Calea 2 

Februarie-

Martie-

Aprilie-

Mai-Iunie-

Iulie-

August-

Septembrie 

2.533.205,91 NU TRUSTUL DE 

CLADIRI 

METROPOLITANE 

BUCURESTI S.A. 

SECTIA 

DRUMURI 

“Reparatii 

carosabil STR. 

Iuliu Hateganu 

tronson Intrarea 

SC HOFIGAL 

Iulie-

August 

361.585,20 DA ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 
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SRL-Intrarea SC 

ROMASTAL 

SRL” 

SECTIA 

DRUMURI 

AMENAJAREA 

TROTUAR 

INTERSECTIA 

STR. TUNARI 

CU STR. MIHAI 

EMINESCU 

Iulie-

August 

5.779,45 DA ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 

SECTIA 

DRUMURI 

Lucrari de 

refacere drumuri 

 30.666,72 NU COMPANIA 

MUNICIPALA 

ENERGETICA 

BUCURESTI S.A. 

SECTIA 

DRUMURI 

Asternere mixturi 

asfaltice in 

Comuna Heresti 

 19.279,00 NU S.C. 

HIDROCONSTRUCT 

MONTAJ S.R.L. 

SECTIA 

DRUMURI 

REPARATII 

TROTUAR-BD. 

BASARABIA 

INTRE STR. 

MURGENI SI 

STR. PETRE 

TINA 

August-

Septembrie 

34.772,06 DA ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 

SECTIA 

PODURI 

SI PASAJE 

“Executarea 

lucrarilor de 

viabilizare 

drumuri 

interioare, 

sistematizare 

verticala si utilitati 

apa-canal, 

iluminat public in 

ansamblul de 

locuinte Henri-

Coanda-Lot 1“ 

Septembrie-

Octombrie 

124.169,16 NU CO.GE.FA. SPA 

SECTIA 

DRUMURI 

“Lucrari asternere 

mixturi asfaltice 

cu echipamente 

puse la dispozitie 

de catre prestator“ 

Decembrie 22.905,16 NU SC TRIADA PROD 

IMPEX SRL 
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3.2. Activitatea de Vânzare 

 

În ceea ce privește situația concurențială, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. activează pe o piață concurențială având în vedere că nu este singura societate de 

execuție lucrări pentru construcția de drumuri. 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a participat permanent la licitații 

de achiziții publice de lucrări, urmărind încheierea de noi contracte de lucrări, în funcție de capacitatea 

existentă.  

În cursul anului 2020 a întocmit și depus oferte, după cum urmează: 

- Oferte depuse ca urmare a invitațiilor de participare pe normă internă, conform Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018; 

- Oferte depuse ca urmare a anunțurilor pentru procedurile de licitație din SICAP; 

- Oferte depuse ca urmare a solicitărilor de la alte autorități contractante/beneficiari. 

Pregătirea ofertelor a presupus studierea documentațiilor de atribuire, formularea și 

transmiterea de clarificări către autoritățile contractante. Întocmirea ofertelor a presupus editarea 

documentațiilor de ofertare, completarea documentațiilor de participare, întocmirea ofertelor financiare 

și tehnice conform cerințelor din caietele de sarcini și a fișelor de date. Au fost urmărite informațiile 

din SICAP referitoare la organizarea licitațiilor și selectate anunțurile de proceduri la care Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. îndeplinea criteriile de participare. 

 

3.3. Activitatea de Achiziții 

 

În cursul anului 2020 s-au încheiat contracte de achiziție/acorduri cadru cu furnizori de materii 

prime, materiale, combustibil, agregate, mixturi asfaltice pentru asigurarea bazei materiale de 

desfășurare a activității pentru contractele aflate în derulare în conformitatea cu legislația aplicabilă în 

domeniul achizițiilor publice. 

 

 Contracte importante încheiate de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A.: 

1. Contract de furnizare produse nr. 09/28.01.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și S.C. PARK GAME GOLD SRL (în calitate 

de furnizor) având ca obiect următoarele: adăpost bicicletă cu copertină și suport rastel cu 6 Prețul 

convenit pentru îndeplinirea contractului este 26.532 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.041,08 

lei. Prețul este ferm și include cheltuielile privind livrare. Contractul de furnizare se derulează începând 

cu data semnării lui de către ambele părți și se derulează pe o perioadă de 6 luni. Executarea 

contractului începe după semnarea contractului de către ambele părți.  

2. Contract de furnizare produse nr. 3/22.01.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și S.C. ELIS PAVAJE SRL (în calitate de 

furnizor) având ca obiect furnizarea următoarelor: semne tactile de avertizare (cu bumbi) pentru 

persoane cu deficiențe de vedere și nevăzători; semne tactile de averizare (linii trapezoidale) pentru 

persoane cu deficiențe de vedere și nevăzători. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este 

23.372,40 lei la care se adaugă TVA în valoare de 4.440,76 lei. Prețul este ferm și include cheltuielile 
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privind livrarea. Contractul de furnizare se derulează începând cu data semnării lui de către ambele 

părți și se derulează pe o perioadă de 6 luni. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de 

către ambele părți.  

3. Acordul Cadru de furnizare Granit Fiamat 2 cm grosime Lot I nr. 04 din 23.01.2020 încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de Promitent - Achizitor) 

și S.C. ALGABETH COM S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul I, THEDA MAR 

S.A. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul II, S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L. (în 

calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul III având ca obiect furnizarea de granit fiamat 2 cm 

grosime, inclusiv servicii de livrare. Durata acordului cadru este de 36 luni, începând cu data semnării 

acestuia.  Prețul maxim al Acordului cadru este: 1.610.000,00 fără TVA, respectiv 1.915.900,00 lei 

inlusiv TVA pentru ofertantul clasat pe LOCUL I, respectiv S.C. ALGABETH COM S.R.L.; 

1.720.200,00 fără TVA, respectiv 2.047.038,00 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe LOCUL 

II, respectiv THEDA MAR S.A. 1.980.000,00 fără TVA, respectiv 2.356.200,00 lei inclusiv TVA, 

pentru ofertantul clasat pe LOCUL III, respectiv S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L. Prețurile unitare, 

aferente acordului cadru, prevăzute în ofertele Promitenților – Furnizori sunt ferme și rămân 

neschimbate pe durata de derulare a acordului cadru. Durata acordului cadru este de 36 luni, incepând 

de la data semnării acestuia. Prezentul acord cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către 

ambele părți.  

4. Acordul Cadru de furnizare granit fiamat 3 cm grosime Lot II nr. 05 din 23.01.2020 încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de Promitent - Achizitor) 

și S.C. ALGABETH COM S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul I, S.C. CMC 

MONUMENTAL S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul II, THEDA MAR S.A. 

(în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul III având ca obiect furnizarea de granit fiamat 3 

cm grosime, inclusiv servicii de livrare. Prețul maxim al Acordului cadru este: 5.375.000,00 fără TVA, 

respectiv 6.396.250,00 lei inlusiv TVA pentru ofertantul clasat pe LOCUL I, respectiv S.C. 

ALGABETH COM S.R.L.; 5.450.000,00 fără TVA, respectiv 6.485.500,00 lei inclusiv TVA, pentru 

ofertantul clasat pe LOCUL II, respectiv S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L; 5.617.750,00 fără TVA, 

respectiv 6.685.122,50 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe LOCUL III, respectiv THEDA 

MAR S.A. Prețurile unitare, aferente acordului cadru, prevăzute în ofertele Promitenților – Furnizori 

sunt ferme și rămân neschimbate pe durata de derulare a acordului cadru. Durata acordului cadru este 

de 36 luni, începând de la data semnării acestuia. Acordul cadru intră în vigoare la data semnării 

acestuia de către ambele părți. 

5. Acordul Cadru de furnizare granit fiamat 4 cm grosime Lot III nr. 06 din 23.01.2020 încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de Promitent - Achizitor) 

și S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul I, având ca 

terț susținător S.C. ANDEZITUL S.R.L., THEDA MAR S.A. (în calitate de Promitent – Furnizor) 

clasat pe Locul II, S.C. ALGABETH COM S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul 

III având ca obiect furnizarea de granit fiamat 4 cm grosime, inclusiv servicii de livrare. Prețul maxim 

al Acordului cadru este: 12.300.000,00 fără TVA, respectiv 14.637.000,00 lei inlusiv TVA pentru 

ofertantul clasat pe LOCUL I, respectiv S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L; 13.997.500,00 fără TVA, 

respectiv 16.657.025,00 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe LOCUL II, respectiv THEDA 

MAR S.A.; 14.200.000,00 fără TVA, respectiv 16.898.000,00 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat 
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pe LOCUL III, respectiv S.C. ALGABETH COM S.R.L. Prețurile unitare, aferente acordului cadru, 

prevăzute în ofertele Promitenților – Furnizori sunt ferme și rămân neschimbate pe durata de derulare 

a acordului cadru. Durata acordului cadru este de 36 luni, incepând de la data semnării acestuia. 

Acordul cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. 

6. Acordul Cadru de furnizare granit fiamat 6 cm grosime Lot IV nr. 07 din 23.01.2020 încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de Promitent - Achizitor) 

și S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul I, având ca 

terț susținător S.C. ANDEZITUL S.R.L., THEDA MAR S.A. (în calitate de Promitent – Furnizor) 

clasat pe Locul II, S.C. ALGABETH COM S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul 

III având ca obiect furnizarea de granit fiamat 6 cm grosime, inclusiv servicii de livrare. Prețul maxim 

al Acordului cadru este: 17.700.000,00 fără TVA, respectiv 21.063.000,00 lei inlusiv TVA pentru 

ofertantul clasat pe LOCUL I, respectiv S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L; 19.669.000,00 fără TVA, 

respectiv 23.406.110,00 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe LOCUL II, respectiv THEDA 

MAR S.A.; 20.600.000,00 fără TVA, respectiv 24.514.000,00 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat 

pe LOCUL III, respectiv S.C. ALGABETH COM S.R.L. Prețurile unitare, aferente prezentului acord 

cadru, prevăzute în ofertele Promitenților – Furnizori sunt ferme și rămân neschimbate pe durata de 

derulare a acordului cadru. Durata acordului cadru este de 36 luni, începând de la data semnării 

acestuia.  

7. Acordul Cadru de furnizare granit fiamat 8 cm grosime Lot V nr. 08 din 23.01.2020 încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de Promitent - Achizitor) 

și S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul I, având ca 

terț susținător S.C. ANDEZITUL S.R.L., THEDA MAR S.A. (în calitate de Promitent – Furnizor) 

clasat pe Locul II, S.C. ALGABETH COM S.R.L. (în calitate de Promitent – Furnizor) clasat pe Locul 

III având ca obiect furnizarea de granit fiamat 8 cm grosime, inclusiv servicii de livrare. Prețul maxim 

al Acordului cadru este: 4.440.000,00 fără TVA, respectiv 5.283.600,00 lei inlusiv TVA pentru 

ofertantul clasat pe LOCUL I, respectiv S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L; 5.038.400,00 fără TVA, 

respectiv 5.995.696,00 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe LOCUL II, respectiv THEDA 

MAR S.A.; 5.590.000,00 fără TVA, respectiv 6.652.100,00 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat 

pe LOCUL III, respectiv S.C. ALGABETH COM S.R.L. Prețurile unitare, aferente acordului cadru, 

prevăzute în ofertele Promitenților – Furnizori sunt ferme și rămân neschimbate pe durata de derulare 

a acordului cadru. Durata acordului cadru este de 36 luni, începând de la data semnării acestuia.  

8. Contract de Achiziție Publică de Lucrări (execuție) Lucrări de sudură electrică a șinelor tip 

49E1, detensionarea cu eliberare de eforturi și fixarea definitivă a căii fără joante, nr. 11/06.02.2020 

încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și 

Societatea de Transport București S.A. (în calitate de executant) având ca obiect execuția de lucrări de 

sudură electrică a șinelor tip 49 E1 și detensionare cu eliberare și fixare a căii fără joante pe pasajul 

denivelat suprateran Pod Grant, sens de circulație Strada Turda – Calea Crângași. Prețul contractului 

îl reprezintă suma de 88.190,48 lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, 

valoarea totală fiind de 104.946,67 lei. Contractul a intrat în vigoare la data semnării lui de către ultima 

parte și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți. 

Durata de execuție a lucrărilor de sudură electrică a șinelor tip E1 și detensionarea cu eliberare de 

eforturi și fixarea definitive a căii joante pe pasajul denivelat suprateran Pod Grant, sens de circulație 
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Strada Turda – Calea Crângași este de maximum 12 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de începere 

a lucrărilor.  

9. Act Adițional nr. 1 din 19.02.2020 la Contractul nr. 20 din 28.02.2019 Servicii de închiriere 

toalete ecologice mobile încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

(în calitate de achizitor) și SC TOI TOI & DIXI SRL (în calitate de prestator) prin care s-a convenit 

asupra perfectării art 14 – Amendamente coroborat cu art. 6.1., având următoarele clauze: Se 

prelungește durata contractului cu 12 luni, la același preț unitar și în aceleași condiții prezentate în 

contract, astfel se modifică art. 6 – Durata contractului, pct. 6.1 care va avea următorul conținut: 

”Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, se derulează 

pe baza de comandă scrisă, emisă de achizitor și confirmată de prestatăr și se încheie la data de 

27.02.2021, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, în limita prețului total convenit.” Toate 

celelalte clauze ale contractului de servicii de închiriere și întreținere toalete ecologice mobile rămân 

valabile și neschimbate. 

10. Act Adițional nr. 1 din 19.02.2020 la Contractul Subsecvent nr. 186 din 29.08.2019 

încheiat în baza Acordului Cadru nr. 154 din 05.08.2019 între Compania Municipală Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A. (în calitate de beneficiar) și SC AQ TESTING BT SRL (în calitate de prestator) 

prin care s-a convenit asupra perfectării art. 15 – Amendamente, astfel: art. 1: se modifică art. 5, pct. 

5.4 care va avea următorul conținut: termenul de paltă este nu mai târziu de 60 de zile de la data 

semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, dacă achizitorul a primit factura la data 

recepției; art. 2: se modifică art. 10, pct. 10.2 care va avea următorul conținut: în cazul în care factura 

este emisă anterior datei recepției a serviciilor, achizitorul se obligă să plătească prestatorului serviciile 

achiziționate în maximum 60 de zile de la data confirmării recepției acestora. În cazul în care factura 

este emisă după data de recepție a serviciilor, termenul de plată de 60 de zile începe să curgă de la data 

înregistrării facturii la achizitor. Celelalte clauze contractuale rîmân valabile și nemodificate. 

11. Act Adițional nr. 1 din 19.02.2020 la Contractul Subsecvent nr. 187 din 29.08.2019 

încheiat în baza Acordului Cadru nr. 155 din 05.08.2019 între Compania Municipală Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A. (în calitate de beneficiar) și SC AQ TESTING BT SRL (în calitate de prestator) 

prin care s-a convenit asupra perfectării prevederilor art 15 – Amendamnte, astfel: se modifică art. 5, 

pct. 5.4 care va avea următorul conținut: termenul de plată este nu mai târziu de 60 de zile de la data 

semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă dacă achizitorul a primit factura la data 

recepției; se modifică art. 10, pct. 10.2 care va avea următorul conținut: în cazul în care factura este 

emisă anterior datei de recepție a serviciilor, achizitorul se obligă să plătească prestatorului serviciile 

achiziționate în maxim 60 de zile de la data confirmării recepției acestora. În cazul în care factura este 

emisă după data de recepție a serviciilor, termenul de plată de maxim 60 de zile începe să curgă de la 

data înregistrării facturii la achizitor. Celelalte clauze contractuale rămân valabile și nemodificate. 

12. Act Adițional nr. 1 din 19.02.2020 la Contractul Subsecvent nr. 286 din 29.11.2019 încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de beneficiar) și SC AQ 

TESTING BR SRL (în calitate de prestator) prin care s-a convenit asupra perfectării art. 15 – 

amendamente, astfel: art. 1: se modifică art. 5, pct. 5.4 care va avea următorul conținut: termenul de 

plată este nu mai târziu de 60 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și 

calitativă, dacă achizitorul a primit factura la data recepției; se modifică art. 10, pct. 10.2, care va avea 

următorul conținut: în cazul în care factura este emisă asnterior datei de recepție a serviciilor, 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

achizitorul se obligă să plătească prestatorului serviciiloe achiziționare în maxim 60 de zile de la data 

confirmării recepției acestora. În cazul în care factura este emisă după data de recepție a serviciilor, 

termenul de plată de maxim 60 de zile începe să curgă de la data înregistrării facturii la achizitor. 

Celelalte clauze contractuale rămân valabile și neschimbate. 

13. Acord Cadru de furnizare beton gata de turnare Lot 3 nr. 12/10.02.2020 încheiat între 

Compania Municipală străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de promitent-achizitor) și SC 

PORT-TRANS SRL (în calitate de promitent-furnizor) având scopul de a stabili elementele/condițiile 

esențiale care vor guverna contractele subsecvente de furnizare, inclusiv servicii de livrare.  Durata 

acordului cadru este de 36 luni și intră în vigoare începând cu data semnării lui de către ambele părți. 

Prețul maxim al acordului cadrul este 41.055.000 lei fără TVA, repsectiv 48.855.450 lei inclusiv TVA 

14. Acord Cadru de furnizare beton gata de turnare – Clase superioare Lot 4 nr. 

13/10.02.2020 încheiat între Compania Municipală străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate 

de promitent-achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de promitent-furnizor) având scopul de 

a stabili elementele/condițiile esențiale care vor guverna contractele subsecvente de furnizare, inclusiv 

servicii de livrare.  Durata acordului cadru este de 36 luni și intră în vigoare începând cu data semnării 

lui de către ambele părți. Prețul maxim al acordului cadrul este 3.986.000 lei fără TVA, repsectiv 

4.743.340 lei inclusiv TVA .  

15. Acord Cadru de furnizare betoane semiumede Lot 5 nr. 14/10.02.2020 încheiat între 

Compania Municipală străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de promitent-achizitor) și SC 

PORT-TRANS SRL (în calitate de promitent-furnizor) având scopul de a stabili elementele/condițiile 

esențiale care vor guverna contractele subsecvente de furnizare, inclusiv servicii de livrare.  Durata 

acordului cadru este de 36 luni și intră în vigoare începând cu data semnării lui de către ambele părți. 

Prețul maxim al acordului cadrul este 4.355.000 lei fără TVA, repsectiv 5.182.450 lei inclusiv TVA .  

16. Contract de servicii nr. 441/02.03.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI S.A. (în calitate de prestator) având ca obiect prestarea următoarelor servicii: găzduire 

domeniu www.cmsppb.ro, administrare și update conținut site www.cmsppb.ro, administrare server E-

mail aferent domeniului www.cmsppb.ro, spațiu stocare e-mailuri: 100GB în conformitate cu cerințele 

Achizitorului și oferta Prestatorului, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate în 

contract. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor este de 630,00 lei lunar fără TVA. Prețul serviciilor prestate este ferm 

pe tot parcursul valabilității contractului. Valoarea totală a contractului esre de 1890 lei fără TVA, 

respectiv 2249,10 lei cu TVA. Durata contractului este de 3 luni începând cu data semnării lui de către 

ambele părți.  

17. Contract de achiziție publică de produse nr. 29/05.03.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de autoritate contractantă) și DENDRIO 

SOLUTIONS SRL (în calitate de contractant) având ca obiect furnizarea a 20 de licențe AUTOCAD 

including specialized toolsets AD Commercial New Single used Annual Subscription cu o valabilitate 

de 12 luni. Prețul total convenit este în sumă de 159.844 lei la care se adaugă TVA în valoare de 

30.377,96 lei. Prețul unitar este de 7994,20 lei fără TVA. Prețul contractului este ferm. Durata 

contractului începe de la data intrării în vigoare, respectiv o data cu semnarea contractului și 

constituirea garanției de bună execuție și se finalizează în termen de 12 luni.  
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18. Contract de prestări servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto – RCA nr. 

32/12.03.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate 

de achizitor-asigurat) și OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (în calitate de prestator-

asigurator) având ca obiect prestarea de servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) pentru 

autovehicule, utilaje și echipamente din dotarea CMSPPB S.A. pentru 12 luni – 95 buc – Lotul 1. Prețul 

total al contractului reprezentând valoarea totală a primelor pentru asigurarea RCA este de 125.500 lei 

fără TVA. Durata contractului este de 12 luni, calculată de la data încheierii contractului.  

19. Acord Cadru de furnizare carburanți auto-motorină vrac nr. 36/18.03.2020 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și pasaje București S.A. (în calitate de promitent-achizitor) și SC 

ALMATAR TRANS SRL (în calitate de promitent-furnizor) cu scopul de a stabili 

elementele/condițiile esențiale care vor guverna contractele subsecvente de furnizare, inclusiv servicii 

de livrare, ce urmează a fi atribuite pe durata derulării acordului cadru. Durata acordului cadru este de 

24 luni și intră în vigoare începând cu data semnării lui de către ambele părți. Prețul maxim al acordului 

cadru conform ofertei financiare este 3.880.560 lei fără TVA, respectiv 4.617.866,40 lei inclusiv TVA 

pentru ofertantul clasat pe locul I, respectiv SC ALMATAR TRANS SRL. 

20. Contract Subsecvent nr. 1 de furnizare betoane semiumede – Lot 5 nr. 39/25.03.2020 la 

Acordul Cadru nr. 14/10.02.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de contractant) având ca 

obiect furnizarea de betoane semiumede. Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție 

a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA adică 6083 lai în termen de 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Lista de cantități și prețuri a contractului 

subsecvent: Beton C12/15 semiuscat, um: mc; Cantitatea: 80; preț unitar: 281; total: 22.480 lei; Beton 

C20/25 semiuscat; um:mc; Cantitate: 130; Preț unitar: 295; Total: 38.350 lei fără TVA. Total general 

inclusiv TVA: 72.387,70 lei.  

21. Contract subsecvent nr. 1 de furnizare beton gata de turnare Lot 3 nr. 31/10.03.2020 la 

Acordul Cadru nr. 12/10.02.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de contractant) având ca 

obiect furnizarea de beton gata de turnare. Prețul contractului este ferm și este în sumă de 168.850 lei 

la care se adaugă TVA în valoare de 32.081,50 lei. Durata contractului începe de la data intrării în 

vigoare și se finalizează în termen de 6 luni. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de 

către ambele părți.  

22. Contract subsecvent nr. 1 de furnizare beton gata de turnare – clase superioare Lot 4 nr. 

30 din 10.03.2020 la Acordul Cadru nr. 13 din 10.02.2020 încheiat între Compania Municipală străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de 

contractant) având ca obiect furnizarea de beton gata de turnare – clase superioare. Prețul contractului 

este ferm și este în sumă de 292.400 lei la care se adaugă TVA în valoare de 55.556 lei. Durata 

contractului începe de la data intrării în vigoare și se finalizează în termen de 12 luni. Contractul intră 

în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.  

23. Contract subsecvent nr. 14 servicii de pază și intervenție nr. 33/12.03.2020 la Acordul 

Cadru nr. 4212/11.06.2019 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

(în calitate de achizitor) și SC INTEGRA GUARD SRL (în calitate de prestator) având ca obiect 

prestarea serviciilor de pază și intervenție pentru obiectivele aflate în proprietatea și în administrarea 
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CMSPPB S.A. . Locația determinată la data încheierii contractului subsecvent generează 1 post de pază 

cu necesitatea asigurării acestuia cu personal de pază, protecție și intervenție adecvat, respectiv: 

Obiectiv: baza logistică din șos. Alexandriei, nr. 200, Bragadiru, jud. Ilfov; Tip post:24/24; Nr posturi: 

1; Perioada: 245 zile; Preț 15,02; Total ore: 5.880; Preț total fără TVA. Prețul unitar, pe oră agent de 

securitate, în lei fără TVA, convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent este de15,02 

lei/ora/agent de securitate, fără TVA. Valoarea totală a contractului subsecvent este de 88.317,60 lei 

fără TVA, la care se adaugă TVA de 16.780,34 lei. Contractul subsecvent se derulează începând cu 

data de 14.03.2020 pentru o perioadă de 245 zile. 

24. Act Adițional nr. 2/04.03.2020 la Contractul de închiriere nr. 1168/25.02.2019 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de locatar) și SC MAX 

RESIDANCE SRL (în calitate de locator) prin care s-a convenit prelungirea duratei contractului, la 

același preț unitar și în aceleași condiții prevăzute în contract, astfel se modifică art. 4.1 care va avea 

următorul conțiinut: Durata contractului de închiriere se prelungește până la data de 21.04.2020. Actul 

Adițional intră în vigoare la data de 05.03.2020. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân 

neschimbate. 

25. Act Adițional nr. 2/03.03.2020 la Acordul Cadru nr. 4212 din 11.06.2019 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC INTEGRA 

GUARD SRL (în calitate de promitent-cumpărător) prin care s-a convenit următoarele: art. 1: se 

modifică art. I, punctul 1.2 care va avea următorul conținut: contractele subsecvente ce urmează a fi 

atribuite au ca obiect servicii de pază și intervenție pentru șantierele situate pe teritoriul Municipiului 

București și Ilfov; art. 2: se modifică art. 6 prin adăugarea punctului 6.6 care va avea următorul 

conținut: prestatorul se obligă să presteze servicii pe baza planului de pază și intervenție, întocmit de 

prestator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare specifice acestei activități, având la bază analiza 

de risc efectuată de un terț evaluator contractat de prestator. Celelalte clauze ale Acordului Cadru rămân 

valabile și neschimbate. 

26. Act Adițional nr. 1/25.02.2019 la Acordul Cadru nr. 4212 din 11.06.2019 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC INTEGRA 

GUARD SRL (în calitate de promitent-cumpărător) prin care s-a convenit următoarele: art. 1. Ca 

urmare a actualizării elementelor de preț influențate de majorarea salariului minim garantat în plată 

începând cu data de 01.01.2020 se ajustează valoarea tariflului orar a Acordului Cadru la 15,02 lei/oră, 

astfel se modifică art. 3 care va avea următorul conținut: 2.499.928,80 lei fără TVA, respectiv 

2.974.915,27 lei inclusiv TVA, pentru ofertantul clasat pe locul I, respectiv SC INTEGRA GUARD 

SRL; Art. 2, se modifică Anexa nr. 1 la Acordul Cadru nr. 4212/11.06.2019, respectiv Centralizatorul 

de prețuri aferent ofertantului clasat pe locul I, care va avea următorul conținut: Serviciul/Obiectul: 

servicii de pază și intervenție; UM: post; Cantitatea maximă acord cadru: 166.440/9 posturi; Preț unitar 

lei fără TVA: 15,02; Preț total: 2.499.928,80; TVA: 474.986,47; Preț total lei cu TVA: 2.974.915,27. 

Celelalte clauze ale Acordului Cadru nr. 4212/11.06.2019 rămân valabile și neschimbate. 

27. Contract Subsecvent nr. 6 la Acordul Cadru nr. 2184/10.09.2018 de Furnizare borduri granit, 

borduri piatră naturală, piatră cubică, nr. 44/07.04.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC THEDA MAR SRL (în calitate de 

furnizor) având ca obiect furnizarea, în perioada convenită a produselor definite astfel: bordură de 

granit 20x25 – 500ml. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent de furnizare 
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este de 69.000 lei fără TVA, respectiv 82.110 lai cu TVA din care valoare TVA este de 13.110 lei. 

Contractul subsecvent se derulează pe o perioadă de 6 luni și intră în vigoare după semnarea lui de 

către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție.  

28. Contract de prestări servicii medicina muncii nr. 48/09.04.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și ROMGERMED 

VĂCĂREȘTI SRL (în calitate de prestator) având ca obiect achiziționarea de servicii medicale de 

medicina muncii, pentru realizarea următoarelor: examen medical la angajare; control medical 

periodic; examen medical la reluarea activității. Contractul se încheie pentru o perioadă de 12 luni și 

intră în vigoare începând cu data semnării ambelor părți. Durata contractului poate fi prelungită prin 

act adițional, cu acordul părților, în limita cantității achiziționate, respectiv 300 de fișe. Valoare 

maximă a contractului este de 11.700 lei, reprezentând contravaloarea serviciilr medicale prestate 

pentru maxim 300 de fișe, la prețul de 39,00 lei fișa/persoana, indiferent de profesia, locul de muncă, 

riscuri, lucru la înălțime, condiții deosebite, preț care nu se va modifica pe toată perioada de derulare a 

contractului. Executarea contractului începe în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia de 

către ambele părți. Serviciile vor fi prestate pe bază de programare. 

29. Contract Subsecvent nr. 2 de Furnizare Balast 0-63 mm – Lot 1 la Acordul Cadru nr. 

70/16.04.2019 nr. 52/30.04.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de furnizor) având ca 

obiect furnizarea de balast 0-63 mm. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului este de 

672.000 lei fără TVA, respectiv 799.680 lei cu TVA di care valoarea TVA este de 127.680 lei. Prețul 

contractului, în lei, este ferm pe întreaga durată a derulării acestuia. Durata contractului subsecvent 

este de 3 luni și intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părți și constituire garanției 

de bună execuție. Executarea contractului subsecvent începe după data semnării acestuia. 

30. Act Adițional nr. 5 la Contractul de Închirie nr. 1001/19.07.2018 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S. A. (în calitate de locatar) și IPTANA S.A. (în calitate 

de locator) prin care s-a convenit asupra perfectării următoarelor: art. 1: având în vedere instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 și 

prelungirea acestuia prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020 până la data de 15.05.2020, 

părțile convin ca prețul contractului să fie diminuat cu 10% față de prețul contractului menționat în 

Actul Adițional nr. 3/01.11.2019, prețul aplicabil de la data de 01.04.2020 și până la data încetării stării 

de urgență devenind astfel 9,90 euro/mp (exclusiv TVA); art. 2: la data înceyării stării de urgență, 

prețul contractului va reveni la valoarea menționată în Actul Adițional nr. 3/01.11.2019, respectiv 

11,00 euro/mp (exclusiv TVA), iar începând cu această dată, art. 3.1 din Contractul de închiriere nr. 

1001/19.07.2018 se va modifica și va avea următorul conținut: chiria lunară a folosinței imobilului este 

de 11,00 euro/mp, exclusiv TVA, pentru suprafața de 725,80 mp, prețul chiriei lunare include și 

contravaloarea utilităților, cu excepția serviciilor de telefonie și internet. Toate celelalte prevederi ale 

contractului de închiriere nr. 1001/19.07.2019 rămân valabile și neschimbate. 

31. Contract de Certificare nr. 27104/2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SRAC CERT SRL (în calitate de furnizor) având ca 

obiect următoarele: prestarea serviciilor de transfer certificare acreditată a sistemului de management 

integrat calitate-mediu-sănătatre și securitate ocupațională; auditarea și evaluarea în vederea certificării 

sistemului de management implementat în cadrul organizației; eliberarea certificatelor SRAC cu 
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valabilitate de 3 ani; efectuarea a două audituri de supraveghere programate, primul la 11 luni de la 

data emiterii certificatului și următorul la 22 luni de la sfârșitul aceleiași date pentru o perioadă de 24 

luni; menținerea valabilității certificatelor emise de SRAC. Contractul se încheie pe o perioadă de 24 

luni și intră în vigoare la data semnării de către părți. Certificatele emise în baza contractului au o 

valabilitate de 24 luni și ele trebuie reînnoite de către organizație înainte de data expirării certificatelor. 

Contravaloarea activității de audit și evaluare a sistemelor de management este prevăzută în anexa B 

și se va achita în termen de maximum 60 zile de la primirea certificatelor, respectiv facturilor emise de 

SRAC. 

32. Contract Subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru nr. 36/18.03.2020 nr. 41 din data de 01.04.2020 

încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și 

SC ALMATAR TRANS SRL (în calitate de contractant) având ca obiect furnizarea de motorină euro 

5 – vrac. Prețul total convenit prin contract pentru achiziția publică a produselor este în sumă de 

222.000,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 42.180,00 lai, conform prevederilor legale. Prețul 

contractului este ferm. Durata contractului începe de la data intrării în vigoare pentru o perioadă de 

sau, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților. Contractul intră în vigoare 

la data semnării acestuia de către ambele părți.  

33. Contract de Achiziție publică de furnizare produse nr. 42 din 01.04.2020 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de autoritate contractantă) și 

LUKOIL ROMÂNIA SRL (în calitate de contractant) având ca obiect furnizarea de carduri pentru 

cumpărat combustibil. Prețul total convenit prin contractul de achiziție publică de produse este în sumă 

de 1.053.888,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 200.238,72 lei, conform prevederilor legale. 

Prețul contractului este ferm. Contractul începe de la data intrării în vigoare și se finalizează în termen 

de 24 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, cu acordul ambelor părți.  

34. Contract de Închiriere nr. 50/22.04.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A. (în calitate de locatar) și SC MAX RESIDENCE SRL (în calitate de locator) 

având ca obiect închirierea a 10 spații locative cu un număr de 4 paturi suprapuse (80 locuri) în imobilul 

din Strada Doamna Chiajna, nr. 27, Sector 3, București. Locatarul va plăti locatorului pentru serviciile 

sale un preț de 31.360 lei/lună, 33.600 lei/lună, 34.720 lei/lună, în funcție de luna calendaristică, 

începând cu data de 22.04.2020. prețul din contract nu inclide TVA, deoarece, conform art. 292, alin.2, 

lit. e) din Codul Fiscal, operațiunea de închiriere este scutită fără drept de deducere. Durata contractului 

este de 12 luni începând de la data de 22.04.2020 până la data de 21.04.2021. 

35. Contract Subsecvent nr. 2 de Furnizare betoane semiumede – Lot 5 la Acordul Cadru nr. 

14/10.02.2020 nr. 57 din 13.05.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de autoritate contractantă/achizitor) și SC PORT TRANS SRL (în calitate 

de contractant/furnizor) având ca obiect furnizarea de betoane semiumede. Prețul total convenit pentru 

contract este de 295.000 lei la care se adaugă TVA în valoare de 56.050 lei. Prețul contractului este 

ferm. Durata contractului începe de la data intrării în vigoare și se finalizează în termen de 6 luni. 

Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.  

36. Contract de achiziție publică de produse nr. 61/27.05.2020 închiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de autoritate contractantă) și SC ARCA 

STUDIO CONSTRUCT SRL (în calitate de contractant) având ca obiect furnizarea de mortare speciale 

cu granulație fină. Prețul contractului convenit pentru îndeplinirea contractului este de 77.920 lei la 
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care se adaugă TVA în valoare de 14.804,80 lei. Prețul contractului este ferm. Durata contractului 

începe de la data intrăriii în vigoare și se finalizează în termen de 12 luni sau, după ca, la data 

îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților. Contractul intră în vigoare la data semnării 

acestuia de către ambele părți.  

37. Contract nr. 62/27.05.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A.(în calitate de achizitor) și POPESCU ANDREI NICOLAE PFA (în calitate de prestator) 

având ca obiect prestarea ”serviciilor de verificare tehnică a proiectelor pentru specialitățile A4, B2, 

D” pentru contractul nr. 60/22.05.2020 privind servicii de proiectare și execuție lucrări reparații parcări 

Str. Mărgeanului, Șoseaua Panduri. Prețul total al contractului este de  1.950 lei fără TVA, respectiv 

2320,50 lei cu TVA, din care valoare TVA este de 370,50 lei și nu poate fi suplimentat pe toată perioada 

de derulare a acestuia, inclusiv prin acte adiționale. Contractul de prestări servicii intră în vigoare la 

data semnării lui de către ambele părți, cu posibilitate de prelungire prin act adițional, în limita prețului 

total convenit. Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părți, iar 

serviciile vor fi prestate în maxim 3 zile. 

38. Act Adițional nr. 2 la Contractul cu nr. 108/23.05.2029 având ca obiect ”Furnizare emulsie 

bituminoasă cationică cu rupere rapidă 65% EBCR 65” nr. 59/19.05.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC SAT REABILITARE 

RECICLARE SRL (în calitate de furnizor) prin care s-a convenit asupra perfectării contractului astfel: 

art. 1. Se prelungește durata contractului nr. 108/23.05.2019 până la data de 30.09.2020, astfel art. 6 – 

Surata contractului, pct. I se modifică și va avea următorul conținut: ”Contractul intră în vigoare la data 

semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 30.09.2020, părâile având dreptul de a 

prelungi valabilitatea prezentului contract, prin act adițional în limita cantității contractate; celelalte 

prevederi ale contractului de frunizare emulsio bituminoasă cationică cu rupere rapisă 65% - CBCR65 

nr. 108/23.05.2019 rămân neschimbate. 

39. Act Adițional nr. 3 la Contractul nr. AE10132S1/28.05.2019 nr. 58/15.05.2020 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A. (în calitate de prestator) prin care s-a convenit perfectarea actului adiional 

astfel: art. 1: se prelungește perioada de valabilitate a contractului nr. AE10132S1/28.05.2019 până la 

achiziționarea întregii cantități de servicii atribuite; art. 2: toate celelalte clauze contractuale rămân 

neschimbate și pe deplin aplicabile; art. 3: actul adițional face parte din contractul având ca obiect 

”Servicii de colecatre, transport și depozitare deșeuri menajere și reciclabile nr. 

AE10132S1/28.05.2019 și intră în vigoare la data de 20.05.2020;  

40. Contract subsecvent nr. 15 Servicii de Pază și Intervenție Șantier Pod Grant la Acordul Cadru 

nr. 4212/11.06.209 nr. 72/18.06.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC INTEGRA GUARD SRL (în calitate de prestator) având 

ca obiect servicii de pază și intervenție pentru obiectivele aflate în proprietatea și în administrarea 

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.. locația determinată la data încheierii 

contractului subsecvent generează 1 post de pază cu necesitatea asigurării cu personal de pază, protecție 

și intervenție adecvat, respectiv: Nr. Crt. 1; Obiectiv: Organizare de șantier ”Pod Grant” de la 

01.07.2020 până la 31.12.2020; Tip post: 24/24; Nr. Posturi: 1; Perioada (zile): 184; Preț/U.M: 15,02; 

Total ore: 4.416; Preț total lei fără TVA: 66.328,32. Prețul unitar, pe oră agent de securitate, în lei fără 

TVA, convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent este de 15,02 lei/oră/agent de securitate, 
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fără  TVA. Valoarea totală a contractului subsecvent este de 66.328,32 lei fără TVA, la care se 

adaugă TVA de 12.602,38 lei. Prețul total al contractului subsecvent este determinat în funcție de prețul 

unitar și de cantitatea de servicii prestate și recepționate. Contractul subsecvent se derulează începând 

cu 01.07.2020 pentru o perioadă de 6 luni (184 zile), respectiv până la 31 decembrie 2020.  

41. Contract de proiectare, procurare și montaj a unui sistem electromecanic automatizat 

pentru asigurarea mobilității tablierului podului pietonal traversare Lac Herăstrău, în zona CF 

nr. 74/23.06.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S. A. (în 

calitate de achizitor) și DSD Noell GmbH (în caliatte de executant) având ca obiect prestarea serviciilor 

de proiectare, în fazele Proiect Tehnic, DDE (Detalii de Execuție), verificare tehnică a proiectării, și 

totodată execuția, finalizarea și remedierea oricăror defecte ale lucrărilor obiectului de investiții 

”Proiectare, Procurare și montaj a unui sistem electromecanic automatizat pentru asigurarea mobilității 

tablierului podului pietonal traversare Lac Herăstrău, în zona CF”. Prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului, respectiv prețul lucrărilor executate și a serviciilor prestate, plătibil executantului de către 

achizitor este de 523.600 lei la care se adaugă TVA 19% în valoare de 99.484 lei, respectiv 623.084 

lei cu TVA inclus. Contractul se derulează pe o perioadă de 12 luni și începe să își producă efectele de 

la data semnării lui de către ambele părți. Termenul de elaborare și predare a proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție verificate de verificatori de proiect atestați este de 4 luni. Termenul de execuție 

alucrărilor de construcții montaj este de 8 luni de la emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor de 

construire, contractul a intrat în vigoare la data semnării de către ambele părți și își produce efectee 

până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de 

bună execuție. Executarea contractului începe după data de semnare a contractului de către ambele 

părți și constituirea garanței de bună execuție.  

42. Act Adițional nr. 2/15.06.2020 la Contractul Subsecvent nr. 4/199 din 10.09.2019 de 

furnizare borduri din beton 20x25 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC SYMMETRICA SRL (în calitate de furnizor) prin care 

se modifică și se completează art. 14 – Asigurări, astfel: 14.2. achizitorul se obligă să restituie paleții 

utilizați de către furnizor pentru transportul produselor în termen de maxim 120 zile, pentru a putea 

solicita restituirea garanției ambalajului reutilizabil. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân 

neschimbate. 

43. Act Adițional nr. 1/15.06.2020 la Contractul Subsecvent nr. 3/198 din 10.09.2019 de 

furnizare borduri din beton 10x15 încheiat între Compania Municipală străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC SYMMETRICA SRL (în calitate de furnizor) prin care 

se modifică art. 5 Prețul Contractului, astfel: art. 14 – Asigurări, astfel: 14.2. achizitorul se obligă să 

restituie plații utilizați de către furnizor pentru transportul produselor în termen de maxim 120 zile, 

pentru a putea solicita restituirea garanției ambalajului reutilizabil. Toate celelalte prevederi al 

contractului subsecvent rămân neschimbate. 

44. Act Adițional nr. 1/04.06.2020 la Contractul nr. 118/4069/05.06.2019 privind Servicii de 

colectare, transport și depozitare deșeuri menajere și reciclabile încheiat între Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC SALSERV ECOSISTEM SRL 

(în calitate de prestator) prin care se modifică:  Articolul 6 – Durata contractului, după cum urmează: 

6.1. Durata prezentului contract începe din data de 05.06.2020 până la 04.06.2021 și intră în vigoare 
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semnarea acestuia de către ambele părți. Celelalte clauze ale contractului de servicii rămân valabile și 

neschimbate. 

45. Contract Subsecvent nr. 2 nr. 77 din 03.07.2020 de furnizare beton gata de turnare – Lot 3 la 

Acordul Cadru nr. 12/10.02.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de contractant) având ca 

obiect furnizarea de beton gata de turnare, clasa C20/25 – 500 mc. Prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului este de 142.500 lei la care se adaugă TVA în valoare de 27.075 lei, conform prevederilor 

legale. Prețul contractului este ferm. Durata contractului începe de la data intrării în vigoare și se 

finalizează în termen de 6 luni. Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele 

părți. 

46. Contract Subsecvent nr. 2 de furnizare beton asfaltic cale rulare BA16 – Lot 2 la Acordul 

Cadru nr. 3651/21.05.2019 nr. 80 din 07.07.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC EM PRIME CONSTRUCT SRL (în calitate de 

frunizor) având ca obiect furnizare beton asfaltic cale rulare BA16 – 2.400 to. Prețul total convenit 

pentru îndeplinirea contractului este de 763.992 lei fără TVA , respectiv 909.150,48 lei cu TVA din 

care valoare TVA este de 145.158,48 lei. Prețul contractului este ferm, în lei, pe toată perioada de 

derulare a acestuia. Contractul subsecvent începe din data de 07.07.2020 până la îndeplinirea tuturor 

obligațiilor contractuale ale ambelor părți, respectiv până la epuizarea cantității contractate, dar nu mai 

târziu de 03.07.2021 și va intra în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părți și constituirea 

garanției de bună execuție. Executarea contractului începe de la data semnării acestuia. 

47. Contract Subsecvent nr. 3 de furnizare beton semiumed Lot 5 la acordul Cadru nr. 

14/10.02.2020 nr. 81/09.07.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de contractant) având ca 

obiect furnizarea de beton C15/15 semiuscat – 100 mc. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului 

este de 28.100 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5399 lei, conform prevederilor legale. Prețul 

contractului este ferm. Durata contractului începe de la data intrării în vigoare și se finalizează în 

termen de 6 luni. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.  

48. Contract Subsecvent nr. 4 de furnizare beton semiumed – Lot 5 la Acordul Cadru nr. 

14/10.02.2020 nr. 111 din 28.08.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT TRANS SRL (în calitate de contractant) având ca 

obiect furnizarea de beton semiumed C12/15 – 100 mc. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului 

este de 28.100 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.339 lei. Prețul contractului este ferm. Durata 

contractului este de la data intrării în vigoare și se finalizează în termen de 6 luni. Contractul intră în 

vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. 

49. Contract nr. 109B/21.08.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și VODAFONE ROMÂNIA S.A. (în calitate de furnizor) având 

ca obiect furnizare servicii de comunicații electronice. 

50.  Contract de Furnizare produse nr. 105/14.08.2020 încheiat între Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC DNC GENERATOR IMPEX 

SRL (în calitate de furnizor) având ca obiect  furnizarea de stâlpi din cauciuc 1000 mm cu benzi 

reflectorizante – 289 buc. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 15.481,73 lei fără 

TVA la care se adaugă TVA în valoare de 2.941,53 lei. Prețul unitar al produselor este detaliat în anexa 
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1. Prețul este ferm și include cheltuielile privind livrarea. Durata contractului este de 30 de zile 

începând cu data semnării acestuia de către ambele părți. Executarea contractului începe de la semnarea 

acestuia de către ambele părți.  

51. Contract de furnizare produse nr. 103/10.08.2020 încheiat între Compania Municipală 

Străzi, Poduri li Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC AGRILID ACTIV SRL (în calitate 

de furnizor) având ca obiect furnizarea de capac rigolă necarosabil – dublu armat 63x35x15, din clasa 

de beton C35/45. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 28.615 lei fără TVA la care 

se adaugă TVA în valoare de 5.436,85 lei. Prețul unitar al produselor este detaliat în anexa 1. Prețul 

este ferm și include cheltuielile privind livrarea. Contractul se derulează pe o perioadă de 30 de zile 

începând cu data semnării acestuia de către ambele părți. Executarea contractului începe după semnarea 

acestuia de către ambele părți.  

52. Contract de furnizare Emulsie bituminoasă cationică EBCR 65% nr. 100/03.08.2020 

încheiat între Compania Municipală străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și 

SC SOROCAM SRL (în calitate de furnizor) având ca obiect furnizarea de emulsie bituminoasă 

cationică cu rupere rapidă EBCR – 65 to. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 

128.375 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 24.391,25 lei. Prețul este ferm și nu include 

costurile privind livrarea, acestea căzând în sarcina achizitorului. Contractul se derulează pe o perioadă 

de 12 luni începând cu data semnării acestuia de către ambele părți. Executarea contractului începe 

după semnarea acestuia de către ambele părți.  

53. Contract de Prestări Servicii nr. 99/03.08.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC STAR STING SRL (în calitate de 

prestator) având ca obiect prestarea srviciilor de verificare, încărcare și/sau reparare stingătoare. 

Valoarea totală a contractului este de 330 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 62,70 lei. 

Prețul nu poate fi suplimentat pe toată perioada de derulare a acestuia, inclusiv prin acte adiționale. 

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și se derulează pe o perioadă de 

12 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, în limita prețului total convenit și a cantităților 

contractate. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți.  

54. Contract de furnizare BCR 4,5 (3 sorturi concasat carieră, CEM I 42,5, antrenor aer) nr. 

89/15.07.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S. A. (în calitate 

de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de furnizor) având ca obiect furnizarea de BCR 4,5 

(3 sorturi concasat carieră, CEM I 42,5, antrenor aer) – 70 mc. Prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului este de 32.200 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 6.118 lei. Prețul este ferm 

și nu include costurile de livrare, acestea căzând în sarcina achizitorului. Contractul de furnizare de 

derulează pe o perioadă de 12 luni începând cu data semnării acestuia de către ambele părți. Executarea 

contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți.  

55. Contract de furnizare produse nr. 117/07.09.2020 încheiat între compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC RAI 88 BETON ROM SRL (în calitate 

de furnizor) având ca obiect furnizarea de agregate stabilizate cu ciment – balast stabilizat 5%, BSC 

5%, S2-3211AM (S-LL) 42,5R – 250 mc. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 

38.000 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 7.220 lei. Prețul este ferm și nu include 

cheltuielile privind livrarea, acestea căzând în sarcina achizitorului. Contractul se derulează pe o 
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perioadă de 6 luni începând cu data semnării acestuia de către abele părți sau până la epuizarea 

cantităților. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți. 

56. Act Adițional nr. 1 din data de 22.09.2020 la Contractul de Furnizare produse nr. 117 din 

07.09.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de 

achizitor) și SC RAI 88 BETON ROM SRL (în calitate de furnizor) prin care se modifică prețul 

convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv 98.800 lei fără TVA la care se adaugă TVA în 

valoare de 18.772 lei. Furnizorul are obligația de a pune la dispoziție produsele în stația 

Măgurele/Jilava, în maxim 48 de ore de la primirea comenzii scrise de furnizare produse. Achizitorul 

poate face comenzi succesive sau o singură comandă. Toate celelalte prevederi ale contractului de 

furnizare rămân neschimbate.  

57. Contract de furnizare echipament individual de protecție nr. 124/17.09.2020 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC 

VERTIKAL CREATIVE SRL (în calitate de furnizor) având ca obiect furnizare echipament individual 

de protecție. Furnizorul va furniza produsele în cel mai scurt timp posibil de la semnarea contractului 

de către ambele părți, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea comenzii din parte achizitorului. 

58. Contract Subsecvent nr. 1 nr. 126 din 17.09.2020 de Furnizare elemente prefabricate de pavaj 

la Acordul Cadru nr. 2370/25.09.2018 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A (în calitate de achizitor) și SC SYMMETRICA SRL (în calitate de furnizor) având ca 

obiect furnizarea de pavele autoblocante 6 cm. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului 

este de 19.600 lei fără TVA, respectiv 23.324 lei cu TVA din care valoarea TVA este de 3.724 lei. 

Prețul unitar este de 24,50 lei. Durata contractului începe de la data semnării acestuia și are o durată de 

6 luni intrând în vigoare după semnarea de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție. 

Executarea contractului începe de la data semnării acestuia. 

59. Act Adițional nr. 114/01.09.2020 la contractul de servicii încheiat între Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și SODEXO PASS ROMÂNIA SRL pentru furnizarea tichetelor 

de masă electronice Gusto Pass. Articolul referitor la prețul gusto pass card are conținutul din actul 

adițional anexat prezentului raport. Actul adițional intră în vigoare în prima zi a lunii următoare și este 

valabil până la data de 01.09.2021 și se reînnoiește automat pentru o nouă perioadă de 12 luni, cu 

excepția cazului în care una dintre părți anunță intenția de a nu se prelungi contractul înainte de data 

aniversară a contractului, printr-o notificare trimisă celelilalte părți, cu respectarea obligatorie a unui 

preaviz de 30 de zile calendaristice anterior datei expirării contractului. 

60. Contract Subsecvent nr. 2 nr. 133 din 29.09.2020 de furnizare piatr- spartă 0-63 mm – Lot 3 

la Acordul Cadru nr. 72/16.04.2019 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de furnizor) având ca 

obiect furnizarea produselor definite piatră- spartă 0-63 mm. Prețul total convenit pentru îndeplinirea 

contractului este de 633.000 lei fără TVA, respectiv 753.270 lei cu TVA din care valoarea TVA este 

de 120.270 lei. Durata contractului subsecvent este de 6 luni și intră în vigoare după semnarea acestuia 

de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție. Executarea contractului începe după 

semnarea acestuia.  

61. Contract subsecvent nr. 3 nr. 132 din 29.09.2020 de furnizare balant 0-63 mm – Lot 1 la 

Acordul cadru nr. 70/16.04.2019 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. (în calitate de achizitor) și SC PORT-TRANS SRL (în calitate de furnizor) având ca obiect 
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furnizarea produselor definite balast 0-63 mm. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului 

este de 480.000 lei fără TVA, respectiv 571.200 lei cu TVA din care TVA este de 91.200 lei. Prețul 

contractului, în lei, este ferm pe întreaga durată a derulării acestuia. Durata contractului subsecvent 

este de 6 luni și intră în vigoare după semnarea acesteia de către ambele părți și constituirea garanției 

de bună execuție. 

62. Contract de asistență juridică Seria B nr. 2441291 din 12.10.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de client) și SCA Predoi și Asociații (în 

calitate de avocat coordonator) având ca obiect asistență și reprezentare, formulare, redactare, 

depunere, solicitare, susținere, semnare, renunțare contestație în dosarul nr. 7923/3/2020 aflat pe 

rolul Tribunalului București. Onorariul convenit pentru îndeplinirea contractului  este în cuantum de 

1.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 21,66 lei.  

63. Contract de servicii de investigații geotehnice și studii de laborator pentru obiectivul 

„Apărării de mal lac Herăstrău inclusiv apărării de mal insule Herăstrău” nr. 143 din data de 

22.10.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de 

achizitor) și S.C. PROSPECT DRILL S.R.L. (în calitate de prestator) avănd ca obiect servicii de 

elaborarea studii investigare geotehnică și servicii de laborator pentru pentru obiectivul „Apărării de 

mal lac Herăstrău inclusiv apărării de mal insule Herăstrău”, în perioada convenită și în conformitate 

cu cerințele caietului de sarcini. Prețul convenit pentru îndeplinirea integrală a contractului, respectiv 

prețul serviciilor prestate, plătibil prestatorului este de 115.613,00 de lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 21.966,47 lei. Contractul a intrat în vigoare la data semnării lui de către cele două părți 

contractante. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii comenzii de lucru și de a preda documentația tehnică și Rapoartele de încercare, în 

termen de 55 zile lucrătoare. 

64. Contract de prestări servicii nr. 144 din data de 23.10.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de beneficiar) și S.C. ECO TYRE 

COLLECT EXIM S.R.L. (în calitate de prestator) avănd ca obiect colectarea anvelopelor uzate aflate 

în posesia beneficiarului. Colectarea se va face cu titlu gratuit. Contract se încheie pe o perioadă de 12 

luni și începe de la data semnării acestuia de către ambele părți contractante. 

65. Act adițional nr. 4 la contractul nr. 9019058195 nr. 137 din data de 13.10.2020 încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și 

RDS&RCS S.A. (în calitate de Prestator) având ca obiect încetarea parțială a contractului respectiv 

încetarea serviciilor de telefonie fixă, internet acces și MPLS L2 10 mbps furnizate în locația din Ilfov, 

Bragadiru, Șoseaua Alexandriei, Nr. 200, începând cu 01.11.2020.  

66. Act adițional nr. 4 la Contractul subsecvent nr. 15 servicii de pază și intervenție șantier 

POD GRANT la data de 19.10.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. (în calitate de achizitor) și S.C. INTEGRA GUARD SRL (în calitate de prestator) prin 

care se suplimentează valoarea contractului cu 17.483,28 lei fără TVA la care se va adăuga TVA în 

valoare de 3.321,82 lei. Prestatorul se obligă să constituie garantie de bună execuție a contrcatului 

subsecvent în termen de 5 zile lucrătoare în cuantum de 10%, respectin 6.632,83 lei, astfel începând cu 

19.10.2020 garanția de bună execuție devine 12.797,04 lei.  

67. Contract de servicii audit financiar nr. 152 din data de 20.11.2020 încheiat între Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și PFA SLOATĂ 
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FLORENTINA-EXPERT CONTABIL (în calitate de prestator) având ca obiect prestarea serviciilor 

(elaborare documente -rapoarte de audit) “servicii de audit financiar extern specializat pentru 

situațiile financiare anuale ale CMSPPB S.A. pentru anii 2020,2021 și 2022” în termenul convenit, în 

conformitate cu Standardadele Internaționale de Audit (ISA) și reglementările naționale în vigoare, 

precum și obligațiile asumate. Prețul contractului este de 5.871,55 lei fără TVA, format din următoarele 

prețuri (valori): 1.947,43 lei fără TVA, pentru serviciile de audit financiar aferente situațiilor financiare 

pentru anul 2020; 1.957,17 lei fără TVA, pentru serviciile de audit financiar aferente situațiilor 

financiare pentru anul 2021; 1.966,95 lei fără TVA, pentru serviciile de audit financiar aferente 

situațiilor financiare pentru anul 2022. Prețul total al contractului cuprinde toate cheltuielile legate de 

obligațiile prestatorului specificate în prezentul contract și documentele lui. Durata contractului este 

de 42 de luni de la data semnării lui de către cele doua părți contractante. Prestatorul se obligă să 

presteze serviciile specificate și documentele lui, în perioada ianuarie-aprilie al anului următor celui la 

care raportează, cu termen de prestare de servicii (elaborare de documentații-raporte de audit) de cel 

mult 15 zile de la primirea comenzii scrise, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor 

celui la care se raportează. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către cele două părți a 

tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

68. Act adițional nr. 2 la contractul nr. 441 din data de 02.03.2020 (27/03.03.2020) încheiat 

între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și 

COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (în calitate de Prestator) având ca 

obiect modificarea termenului, astfel durata contractului se prelungește pe o perioadă de 4 luni, 

începând cu data de 03.12.2020. 

69. Contract Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 155 din 11.12.2020 încheiat între 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și SC INTEGRA 

GUARD SRL (în calitate de prestator) având ca obiect servicii de pază și intervenție pentru obiectivele 

aflate în proprietatea și în administrarea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

Valoarea totală a contractului subsecvent este de 192.135,84 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 

36.505,81 lei. Contractul se derulează începând cu data de 01.01.2021 și până la 10.06.2021.  

70. Act Adițional nr. 1/30.12.2020 la Contractul Subsecvent nr. 16/11.12.2020 la Acordul 

Cadru nr. 4212/11.06.2020 încheiat între Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. (în calitate de achizitor) și SC INTEGRA GUARD SRL (în calitate de prestator), astfel: art. 1: se 

modifică sediul social și operațional al societății SC INTEGRA GUARD SRL și aleea Cricovul Sărat, 

nr. 5, bl. 12, sc. A, ap. 3, Sector 4 în strada Dumbrăveni, nr. 4D, Sector 4, București. 

71. Contract de prestări servicii nr. 161 din 30.12.2020 încheiat între Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (în calitate de achizitor) și RCS&RDS S.A. (în calitate de 

prestator) având ca obiect servicii de telefonie fixă-digi tel grup 10 cu 5 linii telefonice, minute 

nelimitate către rețelele fixe naționale și mobil digi. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului 

este de 600 lei la care se adaugă TVA în valoare de 114 lei. Durata contractului este de 24 luni de la 

data semnării lui de către cele două părți contractuale. Contractul intră în vigoare la data semnării lui 

de către cele două părți contractuale. 
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În cursul anului 2020 au fost efectuate următoarele achiziții directe: 

 

Cod unic 

achizitie 

Denumire achizitie Ofertant Valoare Cod si 

denumire 

CPV 

Data 

publicare 

Stare Data 

finalizare 

DA24948216 Consumabile pentru 

multifunctionalele 

XEROX 

RO 8531717 

A.M.G. 

COMSERVI

CE S.R.L. 

1876 30124300-7 

- Tambure 

pentru 

aparate de 

birou 

(Rev.2) 

30.01.2020 

16:01 

Oferta 

acceptata 

30.01.2020 

17:00 

DA25125203 Cutit lama si filtru 

aer pentru buldozer 

Komatsu D51EX 

RO 6519610 

MARCOM 

R.M.C. 94 

S.R.L. 

2655,25 43600000-9 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

exploatare 

miniera si 

in cariera si 

piese pentru 

masini de 

constructii 

(Rev.2) 

25.02.2020 

15:01 

Oferta 

acceptata 

26.02.2020 

16:33 

DA25113084 Piese de schimb 

pentru 

buldoexcavator JCB 

3CX si 

miniincarcator 

Locust 753 

RO 

23646540 

AROX 

EQUIPMEN

T SRL 

5159,19 43600000-9 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

exploatare 

miniera si 

in cariera si 

piese pentru 

masini de 

constructii 

(Rev.2) 

24.02.2020 

14:49 

Oferta 

acceptata 

26.02.2020 

16:33 

DA25084135 GARANTIE 

PRIVIND BUNA 

EXECUȚIE A 

CONTRACTULUI 

A18311 DIN 

16.12.2019 

6311898 

ASIGEST 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E-

REASIGUR

ARE S.A. 

1591 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

19.02.2020 

14:47 

Oferta 

acceptata 

19.02.2020 

15:29 
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DA25079448 SERVICII DE 

GAZDUIRE 

DOMENIU SI E-

MAIL 

CMSPPB.RO 

37992048 

COMPANIA 

MUNICIPA

LA 

TEHNOLO

GIA 

INFORMAT

IEI 

BUCUREST

I SA 

1890 72415000-2 

- Servicii de 

gazduire 

pentru 

operarea de 

site-uri 

WWW 

(World 

Wide Web) 

(Rev.2) 

19.02.2020 

11:05 

Oferta 

acceptata 

20.02.2020 

11:13 

DA25065736 PACHET 16 

POLITE RCA 

PENTRU 

AUTOVEHICULE

LE DIN PARCUL 

CMSPPB SA CU 

VALABILITATE 

30 ZILE 

28647300 

SC INTER 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E SRL 

3334 66516100-1 

- Servicii de 

asigurare de 

raspundere 

civila auto 

(Rev.2) 

17.02.2020 

17:53 

Oferta 

acceptata 

18.02.2020 

09:13 

DA25065650 Pachet 16 polite 

RCA pentru 

autovehiculele din 

parcul CMSPPB 

SA cu valabilitate 

30 zile 

10392742 

S.A.-R. 

CITY 

INSURANC

E 

402,18 66516100-1 

- Servicii de 

asigurare de 

raspundere 

civila auto 

(Rev.2) 

17.02.2020 

16:50 

Oferta 

refuzata 

17.02.2020 

17:54 

DA25041293 Servicii de curierat 

rapid local si 

national 

31692750 

Nemo 

Expres 

Logistic 

SRL 

10320 64120000-3 

- Servicii de 

curierat 

(Rev.2) 

13.02.2020 

11:23 

Oferta 

acceptata 

17.02.2020 

09:04 

DA25036876 Servicii de gazduire 

domeniu si e-mail 

cmsppb.ro 

37992048 

COMPANIA 

MUNICIPA

LA 

TEHNOLO

GIA 

INFORMAT

IEI 

BUCUREST

I SA 

7560 72415000-2 

- Servicii de 

gazduire 

pentru 

operarea de 

site-uri 

WWW 

(World 

Wide Web) 

(Rev.2) 

12.02.2020 

15:53 

Conditii 

refuzate 

12.02.2020 

16:43 

DA25035572 Pachet consumabile 

Xerox 

RO 8531717 

A.M.G. 

COMSERVI

CE S.R.L. 

4414 30125100-2 

- Cartuse de 

toner 

(Rev.2) 

12.02.2020 

14:35 

Oferta 

acceptata 

13.02.2020 

09:36 
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DA25030431 Servicii de gazduire 

domeniu si e-mail 

cmsppb.ro 

37992048 

COMPANIA 

MUNICIPA

LA 

TEHNOLO

GIA 

INFORMAT

IEI 

BUCUREST

I SA 

1890 72415000-2 

- Servicii de 

gazduire 

pentru 

operarea de 

site-uri 

WWW 

(World 

Wide Web) 

(Rev.2) 

12.02.2020 

10:41 

Oferta 

refuzata 

12.02.2020 

15:49 

DA24966495 Servicii de acces 

internet, telefonie 

fixa si VPN MLPS 

pentru 12 luni 

5888716 

RCS & RDS 

S.A. 

6710,40 64210000-1 

- Servicii de 

telefonie si 

de 

transmisie 

de date 

(Rev.2) 

03.02.2020 

15:10 

Oferta 

acceptata 

03.02.2020 

17:06 

DA25308927 TRANSFER 

CERTIFICARE 

SISTEM 

INTEGRAT 

CALITATE-

MEDIU-

SANATATE SI 

SECURITATE 

OCUPATIONALA 

22088675 

SRAC 

CERT 

S.R.L. 

9500 79132000-8 

- Servicii de 

certificare 

(Rev.2) 

17.03.2020 

17:00 

Oferta 

acceptata 

18.03.2020 

12:12 

DA25303387 Prelungitor rola 

tambur cu 4 prize 

lungime cablu 50m 

(3x 2,5 milimetri 

patrati) 

8488994 

CUASAR 

IMPEX 

1815,10 31224810-3 

- Cabluri 

prelungitoar

e (Rev.2) 

17.03.2020 

12:26 

Oferta 

acceptata 

17.03.2020 

15:25 

DA25270620 SERVICII DE 

MEDICINA 

MUNCII 

30034544 

Romgermed 

Vacaresti 

11700 85147000-1 

- Servicii de 

medicina 

muncii 

(Rev.2) 

12.03.2020 

14:47 

Oferta 

acceptata 

13.03.2020 

09:00 

DA25270566 ANVELOPE 

INDUSTRIALE 

12.5/80-18, 12PR 

RO 

17832484 

Premium 

Anvelope 

Service-Roti 

SRL 

1524 34352000-9 

- Pneuri 

pentru 

sarcina 

mare 

(Rev.2) 

12.03.2020 

14:45 

Oferta 

acceptata 

13.03.2020 

09:04 
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DA25270406 Waste Container 

Original Xerox 

C8045 

RO3130608

6 Uniqit 

System SRL 

588 30124000-4 

- Piese si 

accesorii 

pentru 

masini de 

birou 

(Rev.2) 

12.03.2020 

14:38 

Oferta 

acceptata 

13.03.2020 

08:52 

DA25256438 Ciment Structo Plus 

42,5 R sac 40 kg – 

200 saci si Ciment 

alb Blanco Plus sac 

20 kg – 20 saci 

RO5340801 

ARABESQ

UE 

4308,40 44111200-3 

- Ciment 

(Rev.2) 

11.03.2020 

14:13 

Oferta 

acceptata 

13.03.2020 

08:55 

DA25041293 Servicii de curierat 

rapid local si 

national 

31692750 

Nemo 

Expres 

Logistic 

SRL 

10320 64120000-3 

- Servicii de 

curierat 

(Rev.2) 

13.02.2020 

11:23 

Oferta 

refuzata 

11.03.2020 

16:47 

DA25718905 Pulverizator/recipie

nt pulverizare 

plastic 1000ML 

PVC 

RO 

16370727 

INFO 

TRUST 

64,08 39226220-0 

- Recipiente 

(Rev.2) 

29.05.2020 

16:09 

Conditii 

refuzate 

29.05.2020 

16:23 

DA25713979 Ciment Portland 

Struco Plus, 40 kg 

RO5340801 

ARABESQ

UE 

715,21 44111200-3 

- Ciment 

(Rev.2) 

29.05.2020 

10:16 

Oferta 

acceptata 

29.05.2020 

11:47 

DA25711830 Pachet diverse 

materiale marunte 

necesare pentru 

Podul Grant 

RO5340801 

ARABESQ

UE 

2731,04 44512000-2 

- Diverse 

scule de 

mana 

(Rev.2) 

28.05.2020 

17:17 

Oferta 

acceptata 

29.05.2020 

11:47 

DA25703768 Dezinfectant 

Igenizant de maini 

75% alcool 

7485809 

KYNITA 

S.R.L. 

660 33631600-8 

- 

Antiseptice 

si 

dezinfectant

e (Rev.2) 

28.05.2020 

08:52 

Oferta 

acceptata 

29.05.2020 

11:47 

DA25697452 Servicii de 

verificare tehnica 

proiecte de 

infrastructura pe 

specialitatile A4, 

B2 si D 

35853108 

POPESCU 

ANDREI 

NICOLAE 

PERSOANA 

FIZICA 

AUTORIZA

TA 

1950 71328000-3 

- Servicii de 

verificare a 

proiectelor 

de structuri 

portante 

(Rev.2) 

27.05.2020 

11:14 

Oferta 

acceptata 

28.05.2020 

08:31 
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DA25675822 Asigurare 

capacitate 

financiara operator 

transport 

autoutilitara 

B101YWH 

16037383 

VECTOR 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E - 

REASIGUR

ARE SRL 

208,10 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

25.05.2020 

09:19 

Oferta 

acceptata 

26.05.2020 

17:03 

DA25652527 Burghie SDS Plus 

14x250x310 mm si 

SDS Max 

18x600x740 mm 

RO 

13765161 

SFERA 

3490,50 44512910-4 

- Varfuri de 

burghiu 

(Rev.2) 

20.05.2020 

09:59 

Oferta 

acceptata 

22.05.2020 

09:43 

DA25629388 Adeziv Sika 

Anchorfix S300 + 

Pistol de aplicare 

RO 

18330125 

ALEXAND

RU CO SRL 

1630,20 34913800-8 

- Ancore 

(Rev.2) 

15.05.2020 

11:50 

Oferta 

acceptata 

18.05.2020 

11:04 

DA25613792 Ulei de motor 

pentru utilaje 

mecanizare si de 

constructii 

RO 

10077508 

VALTEC 

PREMIUM 

LUBRICAN

TS 

1526,05 09211100-2 

- Uleiuri 

pentru 

motoare 

(Rev.2) 

13.05.2020 

14:28 

Oferta 

acceptata 

14.05.2020 

15:15 

DA25580811 Vaselina cu litiu 

pentru gresare 

centralizata – bidon 

45 kg si Vaselina cu 

litiu MP 2 – 0,4kg 

RO 

10077508 

VALTEC 

PREMIUM 

LUBRICAN

TS 

2231,30 09221100-5 

- Vaselina 

(Rev.2) 

07.05.2020 

15:20 

Oferta 

acceptata 

11.05.2020 

16:38 

DA25522778 DINTI FREZA 

ASFALT W6/20 - 

500 buc 

RO 1572361 

WIRTGEN 

ROMANIA 

9325,20 43620000-5 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

prelucrare a 

mineralelor 

(Rev.2) 

27.04.2020 

13:22 

Oferta 

acceptata 

28.04.2020 

17:00 

DA25492193 SOLUTIE 

ADBLUE 1000L 

RO 

18991712 

DIVVOS 

950 24957000-7 

- Aditivi 

chimici 

(Rev.2) 

16.04.2020 

13:59 

Oferta 

acceptata 

21.04.2020 

14:23 
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DA25480255 Bucsi uzura cupa 

buldoexcavator JCB 

3CX 

RO 

13813188 

TERRA 

ROMANIA 

UTILAJE 

DE 

CONSTRUC

TII S.R.L. 

537,60 43600000-9 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

exploatare 

miniera si 

in cariera si 

piese pentru 

masini de 

constructii 

(Rev.2) 

14.04.2020 

15:40 

Oferta 

acceptata 

16.04.2020 

12:46 

DA25403931 Dinti freza asfalt 

W6/20 

RO 1572361 

WIRTGEN 

ROMANIA 

9310 43620000-5 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

prelucrare a 

mineralelor 

(Rev.2) 

31.03.2020 

14:57 

Oferta 

acceptata 

01.04.2020 

11:59 

DA25817232 Carnet CMR 14872336 

SOF 

SERVICE 

252,20 22800000-8 

- Registre, 

registre 

contabile, 

clasoare, 

formulare si 

alte articole 

imprimate 

de papetarie 

din hartie 

sau din 

carton 

(Rev.2) 

18.06.2020 

15:58 

Oferta 

acceptata 

19.06.2020 

08:53 

DA25816477 Chingi clichet 

dublu (10 M - 5 T) 

RO2941989

0 

TEKAROM 

490 44530000-4 

- 

Dispozitive 

de fixare 

(Rev.2) 

18.06.2020 

14:58 

Oferta 

acceptata 

19.06.2020 

08:53 

DA25777816 PACHET 

PRODUSE 

SEMNALIZARE 

RUTIERA 

RO 

29533745 

SC 

PROLINIAR

UT SRL 

2072 34928530-2 

- Lampi de 

iluminat 

stradal 

(Rev.2) 

12.06.2020 

08:58 

Oferta 

acceptata 

15.06.2020 

12:22 

DA25776955 Banda 

delimitare/semnaliz

are alb-rosu 

70mmx200m - 10 

buc 

RO6620400 

SC TEMAD 

CO SRL 

98,90 44173000-3 

- Benzi 

(constructii) 

(Rev.2) 

11.06.2020 

17:05 

Oferta 

acceptata 

15.06.2020 

12:23 
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DA25776748 Pachet ciment - 40 

kg/sac - 560 saci 

RO1432836

0 

BRICOSTO

RE 

ROMANIA 

8955,29 44111200-3 

- Ciment 

(Rev.2) 

11.06.2020 

16:14 

Oferta 

acceptata 

12.06.2020 

11:02 

DA25773209 Indicator trecere 

pietoni 650x650mm 

RO 

28940350 

DNC 

GENERAT

OR IMPEX 

546,25 34992200-9 

- 

Indicatoare 

rutiere 

(Rev.2) 

11.06.2020 

12:22 

Oferta 

neaccepta

ta in 

termen 

16.06.2020 

17:00 

DA25769494 SOLUTIE 

ADBLUE 1000L 

RO 

18991712 

DIVVOS 

950 24957000-7 

- Aditivi 

chimici 

(Rev.2) 

11.06.2020 

09:06 

Oferta 

acceptata 

12.06.2020 

11:01 

DA25765274 Consumabile 

originale pentru 

multifunctionale 

laser XEROX 

RO 

15857245 

ROSERVOT

ECH 

3659,44 30125100-2 

- Cartuse de 

toner 

(Rev.2) 

10.06.2020 

13:07 

Oferta 

acceptata 

11.06.2020 

13:29 

DA25754555 Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice pe o 

perioada de 12 luni 

pentru 8 persoane 

RO 

17544945 

DIGISIGN 

1024 79132100-9 

- Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice 

(Rev.2) 

09.06.2020 

11:05 

Oferta 

acceptata 

10.06.2020 

13:08 

DA25750895 Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice pe o 

perioada de 12 luni 

pentru 8 persoane 

ro18288250 

CERTSIGN 

760 79132100-9 

- Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice 

(Rev.2) 

05.06.2020 

14:46 

Conditii 

refuzate 

05.06.2020 

15:01 

DA25735925 Pulverizator 

(recipient 

pulverizare) 1L 

RO 

19138927 

GEDAR 

TRANS 

IMPORT 

EXPORT 

99 33631600-8 

- 

Antiseptice 

si 

dezinfectant

e (Rev.2) 

03.06.2020 

16:42 

Oferta 

acceptata 

04.06.2020 

15:16 

DA25718807 Termometru digital 

Berrcom, JXB-178, 

Infrarosu, Non-

Contact, Alb 

RO1602112

3 S.C. E-

Boda 

Distribution 

S.R.L. 

420 38412000-6 

- 

Termometr

e (Rev.2) 

29.05.2020 

15:40 

Oferta 

acceptata 

03.06.2020 

08:37 
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DA25718542 Dezinfectant 

efervescent pe baza 

de clor Biclosol 

RO 

21305270 

KALINA 

SALES 

S.R.L. 

84 33631600-8 

- 

Antiseptice 

si 

dezinfectant

e (Rev.2) 

29.05.2020 

14:50 

Oferta 

acceptata 

03.06.2020 

08:38 

DA26052800 Capac camin 

canalizare + rama 

rotunda din fonta 

(D400 - 40 t) 

RO 2816464 

DEDEMAN 

S.R.L. 

892,44 44423750-3 

- Capace 

pentru 

canale 

(Rev.2) 

29.07.2020 

13:07 

Oferta 

acceptata 

30.07.2020 

16:49 

DA26038609 Pachet tonere 

originale pentru 

multifunctionale 

laser Xerox 

RO 

15857245 

ROSERVOT

ECH 

3299,36 30125100-2 

- Cartuse de 

toner 

(Rev.2) 

27.07.2020 

15:40 

Oferta 

acceptata 

29.07.2020 

09:02 

DA26005152 Discuri taiere beton RO 2816464 

DEDEMAN 

S.R.L. 

11006,48 14522000-6 

- Diamante 

industriale; 

piatra 

ponce; 

smirghel si 

alti abrazivi 

naturali 

(Rev.2) 

21.07.2020 

13:18 

Oferta 

acceptata 

21.07.2020 

16:50 

DA26004944 Vopsea marcare 

rutiera 

RO326318 

POLICOLO

R 

459,76 43620000-5 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

prelucrare a 

mineralelor 

(Rev.2) 

21.07.2020 

13:06 

Oferta 

acceptata 

21.07.2020 

16:50 

DA26001378 Emulsie 

bituminoasa 

cationica cu rupere 

rapida - EBCR 65% 

- 65 tone 

RO 1597471 

SOROCAM 

128375 44113600-1 

- Bitum si 

asfalt 

(Rev.2) 

21.07.2020 

10:11 

Oferta 

acceptata 

21.07.2020 

12:54 

DA26000175 Piese de schimb 

pentru freza 

Wirtgen W100RI 

RO 1572361 

WIRTGEN 

ROMANIA 

4017,79 43620000-5 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

prelucrare a 

mineralelor 

(Rev.2) 

21.07.2020 

09:04 

Oferta 

acceptata 

21.07.2020 

16:51 

mailto:office@cmsppb.ro
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DA25997014 Cutite freza asfalt si 

beton freza Wirtgen 

RO 1572361 

WIRTGEN 

ROMANIA 

18280,08 43620000-5 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

prelucrare a 

mineralelor 

(Rev.2) 

20.07.2020 

13:43 

Oferta 

acceptata 

21.07.2020 

16:51 

DA25991000 Mortar special de 

granulatie fina 

pentru constructii – 

conf. ADV1156708 

RO 2816464 

DEDEMAN 

S.R.L. 

90090 44425400-9 

- Mortar fin 

pentru 

fixare 

(Rev.2) 

17.07.2020 

14:25 

Oferta 

acceptata 

21.07.2020 

08:38 

DA25984452 Servicii de reparare 

si intretinere a 

echipamentului de 

stingere a 

incendiului 

25408111 

STAR 

STING 

330 50413200-5 

- Servicii de 

reparare si 

de 

intretinere a 

echipament

ului de 

stingere a 

incendiilor 

(Rev.2) 

16.07.2020 

15:38 

Oferta 

acceptata 

17.07.2020 

14:09 

DA25983668 Roviniete cu 

valabilitatea de 90 

zile pentru 

autobasculante si 

autoutilitare din 

parcul CMSPPB 

RO 2836143 

UNIUNEA 

NATIONAL

A A 

TRANSPOR

TATORILO

R RUTIERI 

DIN 

ROMANIA 

7921,21 22453000-0 

- Viniete de 

automobile 

(Rev.2) 

16.07.2020 

14:41 

Oferta 

acceptata 

17.07.2020 

14:11 

DA25981776 Cheie SW39 pentru 

masina Robel 30.10 

RO 2626508 

EXCO 

TRANSPOR

T 

SYSTEMS 

S.R.L. 

1604 44512500-7 

- Chei de 

piulite 

(Rev.2) 

16.07.2020 

12:56 

Oferta 

acceptata 

17.07.2020 

14:12 

DA25970533 Ulei hidraulic 

REPSOL 

HYDROFLUX 

HLP 46 

RO 

10077508 

VALTEC 

PREMIUM 

LUBRICAN

TS 

1295,84 09211600-7 

- Uleiuri 

pentru 

sisteme 

hidraulice 

si pentru 

alte utilizari 

(Rev.2) 

15.07.2020 

10:14 

Oferta 

acceptata 

15.07.2020 

16:49 
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DA25968161 Scule si unelte de 

mana 

RO 6477131 

SOCOMAT 

TRADE 

S.R.L. 

2882,34 44512000-2 

- Diverse 

scule de 

mana 

(Rev.2) 

14.07.2020 

15:50 

Oferta 

acceptata 

15.07.2020 

12:16 

DA25967073 Furnizare BcR 4,5 

(3 sorturi concasat 

cariera, CEM I 

42.5, antrenor aer) 

16362317 

PORT 

TRANS 

32200 44114100-3 

- Beton gata 

de turnare 

(Rev.2) 

14.07.2020 

14:42 

Oferta 

acceptata 

15.07.2020 

09:52 

DA25943589 Asigurare 

capacitate 

financiara operator 

transport pentru 5 

autobasculante 

16037383 

VECTOR 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E - 

REASIGUR

ARE SRL 

580,90 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

09.07.2020 

16:24 

Oferta 

acceptata 

10.07.2020 

11:50 

DA25923645 Reinnoire licenta 

tachoscan digital 

full pentru 12 luni 

32670815 

M.C.T. 

SERVICE 

ITP SRL 

700 50411400-3 

- Servicii de 

reparare si 

de 

intretinere a 

tahometrelo

r (Rev.2) 

07.07.2020 

14:04 

Oferta 

acceptata 

08.07.2020 

13:31 

DA25919344 Apa plata 2l/sticla RO3303077

6 SELGROS 

DISTRIBUT

IE 

1417,50 15981100-9 

- Apa 

minerala 

plata 

(Rev.2) 

07.07.2020 

10:44 

Oferta 

acceptata 

08.07.2020 

13:31 

DA25906774 Pachet ciment RO1432836

0 

BRICOSTO

RE 

ROMANIA 

6400 44111200-3 

- Ciment 

(Rev.2) 

03.07.2020 

14:16 

Oferta 

acceptata 

06.07.2020 

13:12 

DA25896740 Anvelope 

industriale pt 

buldoexcavator 

RO 

27071690 

ACVILA 

DISTRIBUT

ION NCA 

SRL 

4770 34352000-9 

- Pneuri 

pentru 

sarcina 

mare 

(Rev.2) 

02.07.2020 

12:42 

Oferta 

acceptata 

03.07.2020 

14:08 
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DA25867100 Asigurare 

capacitate 

financiara 

autoutilitara 6+1 

16037383 

VECTOR 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E - 

REASIGUR

ARE SRL 

116,22 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

29.06.2020 

09:29 

Oferta 

acceptata 

01.07.2020 

09:44 

DA26206505 Piese incarcator 

Liugong CLG856H 

conf oferta 

RO3004376

3 COSTA 

UTILAJE 

1416,80 43600000-9 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

exploatare 

miniera si 

in cariera si 

piese pentru 

masini de 

constructii 

(Rev.2) 

27.08.2020 

09:23 

Oferta 

acceptata 

27.08.2020 

14:43 

DA26206269 Hartie igienica 2 

straturi, 160ml, 

380gr 

33043458 

BIOFARM 

DISTRIBUT

ION 

570 33761000-2 

- Hartie 

igienica 

(Rev.2) 

27.08.2020 

09:06 

Oferta 

acceptata 

27.08.2020 

09:16 

DA26206177 Geotextil 

200g/mprola 5m x 

100m 

RO 5018980 

IRIDEX-

GROUP-

PLASTIC 

2810 39541200-8 

- Plase 

textile 

(Rev.2) 

27.08.2020 

09:00 

Oferta 

acceptata 

27.08.2020 

09:16 

DA26196547 Rigola X 100C din 

PP si accesorii 65ml 

RO 

16965644 

CMC 

CONSTRUC

TII 

INTERGRU

P SRL 

9058,44 44130000-0 

- Canale de 

ape 

reziduale 

(Rev.2) 

25.08.2020 

15:55 

Oferta 

acceptata 

26.08.2020 

14:09 

DA26195518 Blocator parcare 

formă sferică 

închidere cu cheie 

RO 

28940350 

DNC 

GENERAT

OR IMPEX 

2395 34928472-7 

- Stalpi de 

semnalizare 

(Rev.2) 

25.08.2020 

14:40 

Oferta 

acceptata 

26.08.2020 

14:12 

DA26170613 Balast Stabilizat 5% 

BSC5% S2 O-32 II 

AM(S-LL) 42.5R 

RO1718164

5 RAI 88 

BETON 

ROM 

38000 14210000-6 

- Pietris, 

nisip, piatra 

concasata si 

agregate 

(Rev.2) 

20.08.2020 

12:12 

Oferta 

acceptata 

21.08.2020 

12:54 
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DA26167919 Furtunuri 

Hidraulice Diferite 

diametre si lungimi 

RO2162036

6 PROFLEX 

S.R.L. 

346,23 44165000-4 

- Furtunuri, 

conducte 

ascendente 

si 

mansoane 

(Rev.2) 

20.08.2020 

09:27 

Oferta 

acceptata 

20.08.2020 

10:28 

DA26161014 Stalp metalic tip 

blocator parcare cu 

benzi 

reflectorizante 

RO3193360

3 TECHNO 

MASTER 

AUTOSAFE 

2690 34928472-7 

- Stalpi de 

semnalizare 

(Rev.2) 

19.08.2020 

10:04 

Oferta 

neaccepta

ta in 

termen 

24.08.2020 

17:00 

DA26160683 Stalp metalic tip 

blocator parcare cu 

benzi 

reflectorizante 

RO3193360

3 TECHNO 

MASTER 

AUTOSAFE 

2690 34926000-4 

- 

Echipament 

de control 

al parcarilor 

(Rev.2) 

19.08.2020 

09:44 

Conditii 

refuzate 

19.08.2020 

10:26 

DA26149140 Furtunuri 

Hidraulice Diferite 

diametre si lungimi 

RO2162036

6 PROFLEX 

S.R.L. 

346,23 44165000-4 

- Furtunuri, 

conducte 

ascendente 

si 

mansoane 

(Rev.2) 

17.08.2020 

13:30 

Conditii 

neaccepta

te la 

termen 

19.08.2020 

17:00 

DA26149090 Servicii de telefonie 

mobila si internet 

mobil pe o perioada 

de 12 luni 

RO 8971726 

VODAFON

E 

ROMANIA 

S.A. 

2940 64212000-5 

- Servicii de 

telefonie 

mobila 

(Rev.2) 

17.08.2020 

13:28 

Oferta 

acceptata 

19.08.2020 

13:22 

DA26141070 Asigurare 

capacitate 

financiara, 

valabilitate 12 luni. 

16037383 

VECTOR 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E - 

REASIGUR

ARE SRL 

116,18 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

14.08.2020 

10:44 

Oferta 

acceptata 

14.08.2020 

14:05 

DA26138059 Pachet emulsie 

epoxidica SikaGard 

73 (100 kg) si 

trafalet (8 buc.) 

RO 2816464 

DEDEMAN 

S.R.L. 

3772,63 19522100-2 

- Rasini 

epoxidice 

(Rev.2) 

13.08.2020 

15:07 

Oferta 

acceptata 

14.08.2020 

14:06 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26136045 SERVICII DE 

ASIGURARE 

PRIVIND 

GARANTIA 

BUNA EXECUTIE 

LUCRARI DE 

REFACERE 

DRUMURI 

6311898 

ASIGEST 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E-

REASIGUR

ARE S.A. 

950 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

13.08.2020 

13:04 

Oferta 

acceptata 

13.08.2020 

15:56 

DA26134031 Stâlpi flexibili din 

poliuretan pentru 

delimitare cu 

înălţimea de 100 

cm. 

RO 

28940350 

DNC 

GENERAT

OR IMPEX 

15481,73 34928472-7 

- Stalpi de 

semnalizare 

(Rev.2) 

13.08.2020 

11:10 

Oferta 

acceptata 

13.08.2020 

15:57 

DA26133420 Apa minerala plata RO 3821620 

COMIGA 

PROD 

IMPEX 

S.R.L. 

1050 15981100-9 

- Apa 

minerala 

plata 

(Rev.2) 

13.08.2020 

10:36 

Oferta 

acceptata 

13.08.2020 

15:56 

DA26133224 Rigola carosabila 

din beton cu gratar 

din fonta cl. 

D400kN - 10 ml 

32259730 

ACM 

SMART 

CONCEPT 

4520 44130000-0 

- Canale de 

ape 

reziduale 

(Rev.2) 

13.08.2020 

10:25 

Oferta 

acceptata 

13.08.2020 

15:57 

DA26110675 Capac rigola 

necarosabil-dublu 

armat 63x35x15 

RO3046792

0 AGRILID 

ACTIV SRL 

28615 44114250-9 

- Dale din 

beton 

(Rev.2) 

10.08.2020 

11:38 

Oferta 

acceptata 

10.08.2020 

15:38 

DA26108247 Servicii privind 

revizia la 500 ore 

pentru aparatul de 

spalat cu presiune 

KARCHER 

HD10/25-4 SX 

26641602 

KRC 

ECHIPAME

NTE&SERV

ICE SRL 

1232,83 45259000-7 

- Reparare 

si 

intretinere a 

echipament

elor (Rev.2) 

10.08.2020 

09:21 

Oferta 

acceptata 

11.08.2020 

13:07 

DA26087518 Servicii privind 

revizia de 500 ore 

pentru aparatul de 

spalare cu presiune 

KARCHER 

HD10/25-4 SX plus 

23533592 

KARCHER 

ROMANIA 

1661,12 50000000-5 

- Servicii de 

reparare si 

intretinere 

(Rev.2) 

05.08.2020 

10:55 

Oferta 

neaccepta

ta in 

termen 

10.08.2020 

17:00 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26086431 Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice pe o 

perioada de 12 luni 

pentru 1 persoana 

RO 

17544945 

DIGISIGN 

128 79132100-9 

- Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice 

(Rev.2) 

05.08.2020 

09:49 

Oferta 

acceptata 

07.08.2020 

08:42 

DA26084348 Banda delimitatoare 

si  banda adeziva 

RO 2816464 

DEDEMAN 

S.R.L. 

486,15 44173000-3 

- Benzi 

(constructii) 

(Rev.2) 

04.08.2020 

15:22 

Oferta 

acceptata 

05.08.2020 

11:41 

DA26082158 Asigurare 

capacitate 

financiara operator 

transport 

16037383 

VECTOR 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E - 

REASIGUR

ARE SRL 

580,20 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

04.08.2020 

13:04 

Oferta 

acceptata 

05.08.2020 

08:06 

DA26080889 PACHET 

MATERIALE 

CURATENIE 

RO 

15556234 

FABI 

TOTAL 

GRUP 

S.R.L. 

663,13 39830000-9 

- Produse 

de curatat 

(Rev.2) 

04.08.2020 

11:51 

Oferta 

acceptata 

05.08.2020 

08:06 

DA26080783 PACHET 

PRODUSE DE 

PAPETARIE 

7534197 

IHTIS 

SERV 

IMPEX 

3470,56 30199000-0 

- Articole 

de papetarie 

si alte 

articole din 

hartie 

(Rev.2) 

04.08.2020 

11:46 

Oferta 

acceptata 

05.08.2020 

08:06 

DA26079792 Servicii asigurare 

garantie buna 

executie pt 

contractul nr. 

A18311/16.12.2019 

- Caz. 3000 

Bucuresti 

6311898 

ASIGEST 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E-

REASIGUR

ARE S.A. 

244 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

04.08.2020 

10:58 

Oferta 

acceptata 

04.08.2020 

16:30 

DA26062603 AdBlue RO 

18991712 

DIVVOS 

950 24957000-7 

- Aditivi 

chimici 

(Rev.2) 

30.07.2020 

15:30 

Oferta 

acceptata 

04.08.2020 

09:07 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26060903 Curs de calificare 

stivuitorist - 6 

persoane 

RO2324317

3 

CALIFICAR

I 

DESERVEN

TI 

4320 80530000-8 

- Servicii de 

formare 

profesional

a (Rev.2) 

30.07.2020 

13:33 

Oferta 

acceptata 

04.08.2020 

09:35 

DA26041935 Pachet - Scule si 

unelte de mana - 5 

pozitii 

RO 

15849684 

A&B 

INVEST 

SERVICE 

S.R.L. 

1532,80 14522000-6 

- Diamante 

industriale; 

piatra 

ponce; 

smirghel si 

alti abrazivi 

naturali 

(Rev.2) 

28.07.2020 

10:50 

Oferta 

neaccepta

ta in 

termen 

02.08.2020 

17:00 

DA26024180 Banda PP de legat 

15x0.7mm ALBA 

RO2331066

3 

AMBAFIN 

GRUP SRL 

150 44173000-3 

- Benzi 

(constructii) 

(Rev.2) 

23.07.2020 

15:49 

Conditii 

neaccepta

te la 

termen 

04.08.2020 

17:00 

DA26472092 Asigurare 

capacitate 

financiara operator 

transport pentru B 

99 WPJ 

16037383 

VECTOR 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E - 

REASIGUR

ARE SRL 

117 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

30.09.2020 

14:29 

Oferta 

acceptata 

30.09.2020 

14:52 

DA26470758 Balast Stabilizat 5% 

BSC5% S2 O-32 II 

AM(S-LL) 42.5R 

RO1718164

5 RAI 88 

BETON 

ROM 

60800 14210000-6 

- Pietris, 

nisip, piatra 

concasata si 

agregate 

(Rev.2) 

30.09.2020 

13:37 

Oferta 

acceptata 

30.09.2020 

14:30 

DA26467511 Servicii de 

investigatii 

geotehnice si studii 

de laborator pentru 

CMSPPB, conform 

ADV1168215 

RO 

23469376 

PROSPECT 

DRILL 

115613 71332000-4 

- Servicii de 

inginerie 

geotehnica 

(Rev.2) 

30.09.2020 

11:17 

Oferta 

acceptata 

30.09.2020 

15:26 

DA26424890 Balast Stabilizat 5% 

BSC5% S2 O-32 II 

AM(S-LL) 42.5R 

RO1718164

5 RAI 88 

BETON 

ROM 

60800 14210000-6 

- Pietris, 

nisip, piatra 

concasata si 

agregate 

(Rev.2) 

24.09.2020 

09:35 

Conditii 

neaccepta

te la 

termen 

28.09.2020 

17:00 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26373963 Servicii de incercari 

de laborator 

RO 

24056955 

SC AQ 

TESTING 

BT SRL 

8700 71900000-7 

- Servicii de 

laborator 

(Rev.2) 

17.09.2020 

16:15 

Oferta 

refuzata 

30.09.2020 

16:31 

DA26364934 Închiriere utilaje de 

construcții cu 

operator și 

camioane cu șofer 

RO2043808

1 Pro 

Fortuna 

Construct 

SRL 

129000 60181000-0 

- Inchiriere 

de 

camioane 

cu sofer 

(Rev.2) 

17.09.2020 

10:01 

Oferta 

acceptata 

17.09.2020 

13:19 

DA26356097 Trodat printy 4911 RO2390308

3 FOXX 

COLOR 

SRL 

37,82 30192153-8 

- Stampile 

cu text 

(Rev.2) 

16.09.2020 

12:10 

Oferta 

acceptata 

17.09.2020 

12:32 

DA26355854 Cutite freza asfalt si 

beton freza Wirtgen 

RO 1572361 

WIRTGEN 

ROMANIA 

5617,92 43620000-5 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

prelucrare a 

mineralelor 

(Rev.2) 

16.09.2020 

12:00 

Oferta 

acceptata 

17.09.2020 

12:44 

DA26323348 Curs de specializare 

stivuitorist - 6 

persoane 

34600174 

EON 

PROEXPER

T S.R.L. 

4290 80530000-8 

- Servicii de 

formare 

profesional

a (Rev.2) 

11.09.2020 

12:42 

Oferta 

acceptata 

14.09.2020 

13:25 

DA26316335 ADV1163936Furni

zare echipament 

individual de 

protectie a muncii 

RO3840550

8 

VERTIKAL 

CREATIVE 

SRL 

22066,90 18143000-3 

- 

Echipament

e de 

protectie 

(Rev.2) 

10.09.2020 

16:19 

Oferta 

acceptata 

11.09.2020 

12:48 

DA26314935 Lampi semnalizare RO 

14588327 

TRANSPOL 

S.R.L 

2236 34300000-0 

- Piese si 

accesorii 

pentru 

vehicule si 

pentru 

motoare de 

vehicule 

(Rev.2) 

10.09.2020 

15:02 

Oferta 

neaccepta

ta in 

termen 

16.09.2020 

17:00 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26280195 Servicii de incercari 

de laborator 

RO 

24056955 

SC AQ 

TESTING 

BT SRL 

8700 71900000-7 

- Servicii de 

laborator 

(Rev.2) 

07.09.2020 

16:21 

Oferta 

neaccepta

ta in 

termen 

13.09.2020 

17:00 

DA26276130 Apa minerala 

necarbogazoasa 2 L 

Keia 

RO 3821620 

COMIGA 

PROD 

IMPEX 

S.R.L. 

834 15981100-9 

- Apa 

minerala 

plata 

(Rev.2) 

07.09.2020 

13:07 

Oferta 

acceptata 

09.09.2020 

13:35 

DA26276052 Asigurare 

capacitate 

financiara operator 

transport 

16037383 

VECTOR 

BROKER 

DE 

ASIGURAR

E - 

REASIGUR

ARE SRL 

348,78 66517200-9 

- Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

07.09.2020 

13:05 

Oferta 

acceptata 

09.09.2020 

09:18 

DA26272416 Pachet scule si 

unelte 

RO 4636370 

MAFCOM 

PROD 

IMPEX 

494,56 42410000-3 

- 

Echipament

e de 

ridicare si 

de 

manipulare 

(Rev.2) 

07.09.2020 

10:41 

Oferta 

acceptata 

09.09.2020 

13:41 

DA26227471 ADBLUE 1000 litri 

VRAC 

RO 

18991712 

DIVVOS 

950 24957000-7 

- Aditivi 

chimici 

(Rev.2) 

31.08.2020 

14:06 

Oferta 

acceptata 

01.09.2020 

13:31 

DA26618296 Pachet - Scule si 

unelte de mana - 6 

pozitii 

38891300 

WORLD 

DEFINITIO

N 

ECONOMIC 

1595,64 44512000-2 

- Diverse 

scule de 

mana 

(Rev.2) 

20.10.2020 

11:00 

Oferta 

acceptata 

21.10.2020 

11:26 

DA26617698 Greblă cu lamă (teu 

aluminiu) 

RO 4783320 

FEDERAL 

EXPERT 

COMPANY 

524 44512000-2 

- Diverse 

scule de 

mana 

(Rev.2) 

20.10.2020 

10:36 

Oferta 

acceptata 

21.10.2020 

11:26 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26616575 Pachet  - Scule si 

unelte de mana - 9 

pozitii 

8488994 

CUASAR 

IMPEX 

710 44512000-2 

- Diverse 

scule de 

mana 

(Rev.2) 

20.10.2020 

09:51 

Oferta 

acceptata 

21.10.2020 

11:26 

DA26565143 SERVICII DE 

CERTIFICARE A 

SEMNATURII 

ELECTRONICE 

PE O PERIOADA 

DE 12 LUNI 

PENTRU 1 

PERSOANA 

RO 

17544945 

DIGISIGN 

128 79132100-9 

- Servicii de 

certificare a 

semnaturii 

electronice 

(Rev.2) 

13.10.2020 

12:09 

Oferta 

acceptata 

15.10.2020 

15:26 

DA26560318 Oferta roviniete cu 

valabilitatea de 30 

si 90 zile pentru 

autobasculante si 

autoutilitare 

CMSPPB 

RO 2836143 

UNIUNEA 

NATIONAL

A A 

TRANSPOR

TATORILO

R RUTIERI 

DIN 

ROMANIA 

6503,85 22453000-0 

- Viniete de 

automobile 

(Rev.2) 

13.10.2020 

09:01 

Oferta 

acceptata 

13.10.2020 

13:10 

DA26526690 ADBLUE 1000 litri 

VRAC - ADITIV 

ADBLUE 1000L - 

SOLUTIE 

ADBLUE 1000L 

RO 

18991712 

DIVVOS 

950 24957000-7 

- Aditivi 

chimici 

(Rev.2) 

08.10.2020 

08:43 

Oferta 

acceptata 

13.10.2020 

14:31 

DA26478387 Pachet ulei motor si 

vaselina litica 

RO 

10077508 

VALTEC 

PREMIUM 

LUBRICAN

TS 

2410,21 09221100-5 

- Vaselina 

(Rev.2) 

01.10.2020 

11:27 

Conditii 

neaccepta

te la 

termen 

05.10.2020 

17:00 

DA26883790 Anvelopa 

315/80R22,5 Pirelli, 

FG 01, 156/150K, 

M+S 

RO1091669

3 ARA 

GRUP 

1569 34352100-0 

- Pneuri 

pentru 

camioane 

(Rev.2) 

23.11.2020 

14:01 

Oferta 

acceptata 

24.11.2020 

08:36 

DA26876714 Servicii de 

laborator - 

Verificare PRAM a 

prizelor de pamant 

17382274 

PSM 

ENERGO 

CONSTRUC

TII 

680 71630000-3 

- Servicii de 

inspectie si 

testare 

tehnica 

(Rev.2) 

23.11.2020 

09:17 

Oferta 

acceptata 

24.11.2020 

08:36 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26876239 Lichid parbriz 5L 

iarna -30grade 

RO 

13186127 

BRAND 

DISTRIBUT

ION 

GROUP 

S.R.L. 

1320 39831500-1 

- Produse 

de curatat 

pentru 

automobile 

(Rev.2) 

23.11.2020 

08:48 

Oferta 

acceptata 

24.11.2020 

08:36 

DA26866445 TABLOU 

ALIMENTARE 

PERON 

17382274 

PSM 

ENERGO 

CONSTRUC

TII 

3481,68 31214500-4 

- Tablouri 

electrice 

(Rev.2) 

20.11.2020 

09:06 

Oferta 

acceptata 

23.11.2020 

11:49 

DA26864783 Dinti asfalt freza 

W6/20 

RO 1572361 

WIRTGEN 

ROMANIA 

9393,60 43620000-5 

- Piese 

pentru 

utilaje de 

prelucrare a 

mineralelor 

(Rev.2) 

19.11.2020 

16:11 

Oferta 

acceptata 

23.11.2020 

14:25 

DA26853013 Servicii de audit 

financiar extern 

specializat pentru 

anii 2020-2022, 

conf. ADV1177929 

42594359 

SLOATA M 

FLORENTI

NA - 

EXPERT 

CONTABIL 

5871,55 79212100-4 

- Servicii de 

auditare 

financiara 

(Rev.2) 

18.11.2020 

16:04 

Oferta 

acceptata 

20.11.2020 

07:11 

DA26829001 ADBLUE 1000 litri 

VRAC - ADITIV 

ADBLUE 1000L - 

SOLUTIE 

ADBLUE 1000L 

RO 

18991712 

DIVVOS 

950 24957000-7 

- Aditivi 

chimici 

(Rev.2) 

16.11.2020 

15:30 

Oferta 

acceptata 

17.11.2020 

09:19 

DA26775173 Pachet - materiale 

marunte - 4 pozitii 

38891300 

WORLD 

DEFINITIO

N 

ECONOMIC 

2043,31 44423760-6 

- Capace de 

acces 

(Rev.2) 

10.11.2020 

07:34 

Oferta 

acceptata 

10.11.2020 

14:38 

DA26773409 Placuta 

reflectorizanta cu 

catadioptru rosu 

RO 5891142 

VESTA 

INVESTME

NT 

1170 31523000-8 

- 

Indicatoare 

si placute 

luminoase 

(Rev.2) 

09.11.2020 

15:01 

Oferta 

acceptata 

10.11.2020 

14:49 

DA26752047 Pachet cartuse toner 

originale Xerox 

RO 8531717 

A.M.G. 

COMSERVI

CE S.R.L. 

1616 30125100-2 

- Cartuse de 

toner 

(Rev.2) 

05.11.2020 

14:20 

Oferta 

acceptata 

09.11.2020 

08:48 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DA26711705 Pachet conform 

oferta scrisa 

materiale 

22790598 

DELEROM 

ACTIV 

3976,70 31320000-5 

- Cabluri de 

distributie a 

curentului 

electric 

(Rev.2) 

02.11.2020 

10:11 

Oferta 

acceptata 

02.11.2020 

13:57 

DA27165474 Servicii de 

salubrizare - deseuri 

menajere si 

reciclabile 

13788556 

COMPANIA 

ROMPREST 

SERVICE 

S.A. 

88990 90500000-2 

- Servicii 

privind 

deseurile 

menajere si 

deseurile 

(Rev.2) 

23.12.2020 

09:48 

Oferta 

acceptata 

24.12.2020 

08:39 

DA27131692 Servicii de telefonie 

fixa 5 numere pe o 

perioada 

contractuala de 12 

luni 

5888716 

RCS & RDS 

S.A. 

600 64211000-8 

- Servicii de 

telefonie 

publica 

(Rev.2) 

18.12.2020 

14:13 

Oferta 

acceptata 

21.12.2020 

15:34 

DA27118832 PACHET 

PRODUSE 

CURATENIE 

RO4147057

3 DISTRI 

RUN SERV 

2000 

525 39831240-0 

- Produse 

de curatenie 

(Rev.2) 

17.12.2020 

15:48 

Oferta 

acceptata 

18.12.2020 

13:56 

DA27118428 PACHET 

PRODUSE 

CURATENIE 

RO4147057

3 DISTRI 

RUN SERV 

2000 

525 39831240-0 

- Produse 

de curatenie 

(Rev.2) 

17.12.2020 

15:32 

Conditii 

refuzate 

17.12.2020 

15:40 

DA27005796 Servicii RSVTI 

pentru 

supravheghere 

tehnica in utilizare a 

echipamentelor si 

personalului 

CMSPPB 

RO 

20363205 

WORK 

MANAGEM

ENT SRL 

6600 71356100-9 

- Servicii de 

control 

tehnic 

(Rev.2) 

08.12.2020 

15:33 

Oferta 

acceptata 

09.12.2020 

15:44 

DA26998750 Pachet Mastic 

Bituminos si 

Amorsa pentru 

Mastic Bituminos 

RO 

13595512 

SYSTEMAT

IC 

6094 44831100-5 

- Masticuri 

(Rev.2) 

08.12.2020 

12:00 

Oferta 

acceptata 

08.12.2020 

15:50 

DA26948225 Mastic bituminos - 

1005 kg 

RO2362036

2 

EQUAROS 

TRADING 

6884,25 44831100-5 

- Masticuri 

(Rev.2) 

02.12.2020 

14:04 

Oferta 

refuzata 

08.12.2020 

16:35 
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În cursul anului 2020 au fost efectuate următoarele cumpărări directe offline: 

 

Nr. notificare Denumire achizitie Cod si 

denumire 

CPV 

Domeniu de 

activitate 

Valoare 

achizitie 

Stare Data 

publicare 

Data 

finalizarii 

achizitiei 

DAN1224108 Ciment 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

34,44 Publicat 17.01.2020 

09:04:39 

9.12.2019 

DAN1224105 Placi Tego 44191300-8 - 

Placi 

aglomerate 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

156,07 Publicat 17.01.2020 

09:03:11 

27.11.2019 

DAN1224100 Scule si unelte 44511000-5 - 

Scule de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

71,85 Publicat 17.01.2020 

09:00:33 

13.12.2019 

DAN1224096 Ciment 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

18,49 Publicat 17.01.2020 

08:57:29 

3.12.2019 

DAN1224092 Scule unelte si 

accesorii 

44511000-5 - 

Scule de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

11,76 Publicat 17.01.2020 

08:55:59 

26.11.2019 

DAN1224089 Scule unelte si 

accesorii 

44511000-5 - 

Scule de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

23,53 Publicat 17.01.2020 

08:54:25 

26.11.2019 

DAN1224086 Instalatii tehnico 

sanitare 

44411000-4 - 

Articole 

sanitare (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

72,27 Publicat 17.01.2020 

08:51:45 

26.11.2019 

DAN1224078 Spray vopsea 44192000-2 - 

Alte materiale 

de constructii 

diverse (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

20,16 Publicat 17.01.2020 

08:46:26 

5.12.2019 

DAN1224073 Spray vopsea 44192000-2 - 

Alte materiale 

de constructii 

diverse (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

22,69 Publicat 17.01.2020 

08:43:38 

5.12.2019 

DAN1224064 Ciment 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

150,34 Publicat 17.01.2020 

08:35:09 

23.12.2019 

DAN1224063 Burghiuri SDS Plus 44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

62,56 Publicat 17.01.2020 

08:33:05 

21.12.2019 

DAN1223440 Dibluri 44531000-1 - 

Dispozitive de 

fixare cu filet 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

17,39 Publicat 16.01.2020 

12:00:36 

4.12.2019 

DAN1223436 Folie ptr constructii 44172000-6 - 

Folii 

(constructii) 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

302,52 Publicat 16.01.2020 

11:58:25 

4.12.2019 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DAN1223434 Incarcare butelii 09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

50,42 Publicat 16.01.2020 

11:55:27 

5.12.2019 

DAN1223428 Intinzator oo ot zn 42416130-5 - 

Dispozitive de 

ridicare 

mecanice 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

235,52 Publicat 16.01.2020 

11:52:34 

7.12.2019 

DAN1223384 Electrozi 31711140-6 - 

Electrozi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

253,11 Publicat 16.01.2020 

11:23:22 

10.12.2019 

DAN1223381 Burghiuri, ancore si 

sarma 

44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

231,26 Publicat 16.01.2020 

11:21:18 

10.12.2019 

DAN1223373 Chei si accesorii 

constructii 

44510000-8 - 

Scule (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

94,96 Publicat 16.01.2020 

11:18:46 

11.12.2019 

DAN1223364 Robineti 44411100-5 - 

Robinete 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

82,69 Publicat 16.01.2020 

11:15:41 

11.12.2019 

DAN1223359 Teava 44163000-0 - 

Tevi si 

racorduri 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

36,47 Publicat 16.01.2020 

11:12:42 

11.12.2019 

DAN1223342 Ancore chimice 44530000-4 - 

Dispozitive de 

fixare (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

335,29 Publicat 16.01.2020 

11:04:17 

12.12.2019 

DAN1223333 Placi din polistiren 19521200-6 - 

Placi din 

polistiren 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

238,49 Publicat 16.01.2020 

11:01:32 

13.12.2019 

DAN1223324 Sarma moale 44333000-3 - 

Sarma (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

33,78 Publicat 16.01.2020 

10:59:21 

13.12.2019 

DAN1223314 Tabla zn 39292100-6 - 

Table (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

122,46 Publicat 16.01.2020 

10:56:24 

16.12.2019 

DAN1223300 Trafalet 39224210-3 - 

Pensule pentru 

zugravit 

interior (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

221,18 Publicat 16.01.2020 

10:52:57 

17.12.2019 

DAN1223295 Dibluri 44531000-1 - 

Dispozitive de 

fixare cu filet 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

30,30 Publicat 16.01.2020 

10:50:36 

16.12.2019 

DAN1223288 Incarcare butelii 09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

126,05 Publicat 16.01.2020 

10:48:23 

18.12.2019 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1223277 Tub flex 32mm 44164310-3 - 

Tuburi si 

racorduri 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

30,08 Publicat 16.01.2020 

10:43:58 

18.12.2019 

DAN1223273 Spuma poliuretanica 44192100-3 - 

Spuma de PVC 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

42,07 Publicat 16.01.2020 

10:41:20 

19.12.2019 

DAN1223258 Galeata Toya 39224330-0 - 

Galeti (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

66,01 Publicat 16.01.2020 

10:36:22 

19.12.2019 

DAN1223249 Sarma moale 

zincata 

44333000-3 - 

Sarma (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

84,12 Publicat 16.01.2020 

10:33:27 

19.12.2019 

DAN1223228 Rasina epoxidica 

bicomponenta 

19522100-2 - 

Rasini 

epoxidice 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

817,56 Publicat 16.01.2020 

10:26:01 

6.12.2019 

DAN1222020 Ciment 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

40,33 Publicat 15.01.2020 

12:27:17 

29.11.2019 

DAN1222013 Ciocan cauciucat 44512300-5 - 

Ciocane 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

34,62 Publicat 15.01.2020 

12:25:50 

4.12.2019 

DAN1222002 Ciment 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

60,17 Publicat 15.01.2020 

12:23:06 

4.12.2019 

DAN1221997 Cablu electric 

MYYM 

31681000-3 - 

Accesorii 

electrice 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

92,40 Publicat 15.01.2020 

12:21:15 

2.12.2019 

DAN1221941 Ciment 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

90,34 Publicat 15.01.2020 

12:07:23 

11.12.2019 

DAN1221890 Dibluri 44531000-1 - 

Dispozitive de 

fixare cu filet 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

115,01 Publicat 15.01.2020 

11:53:13 

20.12.2019 

DAN1221882 Burghiu si dibluri 44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

704,15 Publicat 15.01.2020 

11:50:22 

20.12.2019 

DAN1221873 Ciocan rotopercutor 

SDS-plus 

42622000-2 - 

Masini de 

filetat sau de 

gaurit (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

1981,15 Publicat 15.01.2020 

11:47:18 

19.12.2019 

DAN1221858 Teava PVC 

canalizare 

44163000-0 - 

Tevi si 

racorduri 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

48,23 Publicat 15.01.2020 

11:42:12 

19.12.2019 

DAN1221844 Cuie 44192200-4 - 

Cuie (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

37,82 Publicat 15.01.2020 

11:34:42 

17.12.2019 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1221828 Pistoale silicon 44512000-2 - 

Diverse scule 

de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

42,35 Publicat 15.01.2020 

11:26:31 

21.12.2019 

DAN1221816 Teava PVC si 

accesorii canalizare 

44163000-0 - 

Tevi si 

racorduri 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

77,73 Publicat 15.01.2020 

11:23:05 

18.12.2019 

DAN1221768 Suruburi lemn 44531100-2 - 

Holz-suruburi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

107,27 Publicat 15.01.2020 

11:08:24 

20.12.2019 

DAN1221675 Discuri diamantate 32353100-3 - 

Discuri (Rev.2) 

TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI 

COMUNICATIEI 

94,54 Publicat 15.01.2020 

10:45:33 

18.12.2019 

DAN1221665 Ciment 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

147,06 Publicat 15.01.2020 

10:43:10 

18.12.2019 

DAN1221657 Nisip constructii 14211000-3 - 

Nisip (Rev.2) 

INDUSTRIA 

MINERITULUI, 

CARIERA SI 

EXTRACTIVA 

156,94 Publicat 15.01.2020 

10:39:31 

18.12.2019 

DAN1221650 Rastel biciclete 39151100-6 - 

Rastele (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

369,75 Publicat 15.01.2020 

10:36:53 

9.12.2019 

DAN1221644 Incarcare butelii 09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

50,42 Publicat 15.01.2020 

10:34:10 

13.12.2019 

DAN1221634 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

151,26 Publicat 15.01.2020 

10:31:46 

16.12.2019 

DAN1221628 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

201,68 Publicat 15.01.2020 

10:29:31 

9.12.2019 

DAN1221588 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 15.01.2020 

10:15:14 

20.12.2019 

DAN1221572 Antigel 24951311-8 - 

Produse antigel 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

45,88 Publicat 15.01.2020 

10:10:05 

20.12.2019 

DAN1236530 Trafaleti 39224210-3 - 

Pensule pentru 

zugravit 

interior (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

64,71 Publicat 11.02.2020 

11:10:12 

15.01.2020 

DAN1236528 Sarma moale neagra 44333000-3 - 

Sarma (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

83,70 Publicat 11.02.2020 

11:07:44 

15.01.2020 

DAN1236524 Discuri diamantate 32353100-3 - 

Discuri (Rev.2) 

TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI 

COMUNICATIEI 

47,90 Publicat 11.02.2020 

11:04:26 

15.01.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1236512 Presa manuala 42636000-3 - 

Prese (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

13,41 Publicat 11.02.2020 

10:56:10 

17.01.2020 

DAN1236506 Tabla neagra 39292100-6 - 

Table (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

94,20 Publicat 11.02.2020 

10:50:34 

17.01.2020 

DAN1236493 Tabla 39292100-6 - 

Table (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

287,78 Publicat 11.02.2020 

10:45:57 

17.01.2020 

DAN1236466 Scule unelte si 

accesorii 

44511000-5 - 

Scule de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

79,15 Publicat 11.02.2020 

10:17:27 

21.01.2020 

DAN1236464 Discuri polizor 32353100-3 - 

Discuri (Rev.2) 

TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI 

COMUNICATIEI 

42,48 Publicat 11.02.2020 

10:13:29 

22.01.2020 

DAN1236463 Suruburi 44531100-2 - 

Holz-suruburi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

213,03 Publicat 11.02.2020 

10:10:27 

28.01.2020 

DAN1236458 Papuc tubular 

neizolat 

31711000-3 - 

Accesorii 

electronice 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

416,30 Publicat 11.02.2020 

10:03:42 

30.01.2020 

DAN1236453 Incarcare butelii 

propan 09133000-0 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

151,26 Publicat 11.02.2020 

09:56:24 

27.01.2020 

DAN1236438 Ulei motor 09211100-2 - 

Uleiuri pentru 

motoare 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

25,21 Publicat 11.02.2020 

09:44:47 

22.01.2020 

DAN1236433 Inchiriere masina de 

polizat sina 

45500000-2 - 

Inchiriere de 

utilaje si de 

echipament de 

constructii si de 

lucrari publice 

cu operator 

(Rev.2) 

CONSTRUCTII 1800 Publicat 11.02.2020 

09:40:57 

31.01.2020 

DAN1236376 Vopsea 44812200-7 - 

Vopsele de ulei 

si de apa 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

537,54 Publicat 11.02.2020 

09:09:44 

28.01.2020 

DAN1236370 Spray vopsea zinc 44812200-7 - 

Vopsele de ulei 

si de apa 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

161,37 Publicat 11.02.2020 

09:07:00 

28.01.2020 

DAN1236361 Teava rectangulara 

si electrozi 

44334000-0 - 

Profile (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

1823,32 Publicat 11.02.2020 

08:59:50 

29.01.2020 

DAN1236353 Vopsea pe baza de 

apa 

44812200-7 - 

Vopsele de ulei 

si de apa 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

42,86 Publicat 11.02.2020 

08:54:50 

28.01.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1236349 Burghiuri si dibluri 44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

29,62 Publicat 11.02.2020 

08:50:40 

31.01.2020 

DAN1236341 Burghiuri SDS 44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

31,51 Publicat 11.02.2020 

08:46:53 

31.01.2020 

DAN1236339 Burghiuri SDS 44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

22,66 Publicat 11.02.2020 

08:43:54 

3.2.2020 

DAN1236336 Dibluri percutie + 

surub 

44532000-8 - 

Dispozitive de 

fixare fara filet 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

17,21 Publicat 11.02.2020 

08:40:53 

4.2.2020 

DAN1236328 Cuie constructii 44192200-4 - 

Cuie (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

19,24 Publicat 11.02.2020 

08:32:09 

31.01.2020 

DAN1251283 Dispozitive de 

fixare 

44530000-4 - 

Dispozitive de 

fixare (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

290,17 Publicat 19.03.2020 

14:27:18 

10.2.2020 

DAN1251256 Lopeti 44511120-2 - 

Lopeti (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

40,07 Publicat 19.03.2020 

14:13:20 

19.02.2020 

DAN1251244 CIMENT 44111200-3 - 

Ciment (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

46,35 Publicat 19.03.2020 

14:05:47 

19.02.2020 

DAN1251235 TEAVA 

RECTANGULARA 

44163000-0 - 

Tevi si 

racorduri 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

672,27 Publicat 19.03.2020 

14:00:18 

10.2.2020 

DAN1251222 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 67,23 Publicat 19.03.2020 

13:46:42 

25.02.2020 

DAN1251216 Servicii de 

Vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 117,65 Publicat 19.03.2020 

13:43:26 

19.02.2020 
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DAN1251212 Servicii Juridice 79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 19.03.2020 

13:37:20 

24.02.2020 

DAN1251199 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 126,05 Publicat 19.03.2020 

13:26:07 

27.02.2020 

DAN1264437 Servicii ITP 71631200-2 - 

Servicii de 

inspectie 

tehnica a 

automobilelor 

(Rev.2) 

CONSTRUCTII 117,65 Publicat 14.04.2020 

12:13:17 

30.01.2020 

DAN1264274 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 14.04.2020 

10:34:00 

17.03.2020 

DAN1264246 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 14.04.2020 

10:20:35 

13.03.2020 

DAN1264215 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 14.04.2020 

10:10:39 

4.3.2020 

DAN1264202 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 42,02 Publicat 14.04.2020 

10:06:45 

27.02.2020 

DAN1264193 Servicii taxare - 

rovignieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 125,21 Publicat 14.04.2020 

10:02:33 

9.3.2020 

DAN1264169 Materiale 

antiseptice si 

dezinfectanti 

33631600-8 - 

Antiseptice si 

dezinfectante 

(Rev.2) 

SANATATE, 

ASISTENTA 

SOCIALA 

317,65 Publicat 14.04.2020 

09:51:18 

12.3.2020 

DAN1264149 Materiale 

antiseptice si 

dezinfectanti 

33631600-8 - 

Antiseptice si 

dezinfectante 

(Rev.2) 

SANATATE, 

ASISTENTA 

SOCIALA 

452,69 Publicat 14.04.2020 

09:44:07 

12.3.2020 

DAN1263962 Conexiune electrica 

pentru sina de cale 

ferata 

31224400-6 - 

Cabluri de 

conectare 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

864,50 Publicat 13.04.2020 

16:52:35 

24.02.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1263960 Cablu de joasa 

tensiune MYF 50 

31321210-7 - 

Cablu de joasa 

tensiune 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

174,50 Publicat 13.04.2020 

16:47:19 

11.2.2020 

DAN1263941 Tub flexibil gofrat 44322100-4 - 

Conducte 

pentru cabluri 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

88 Publicat 13.04.2020 

15:54:41 

11.2.2020 

DAN1263939 Articole pentru 

vopsit si dibluri 

44812400-9 - 

Articole pentru 

zugravi si 

decoratori 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

129,88 Publicat 13.04.2020 

15:52:02 

24.02.2020 

DAN1263937 Disc diamantat 32353100-3 - 

Discuri (Rev.2) 

TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI 

COMUNICATIEI 

25,21 Publicat 13.04.2020 

15:50:07 

21.02.2020 

DAN1263936 Prize duble si 

stechere 

31224100-3 - 

Fise si prize 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

40,46 Publicat 13.04.2020 

15:47:27 

12.2.2020 

DAN1263924 Burghiuri SDS Plus 44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

55,46 Publicat 13.04.2020 

15:39:45 

11.3.2020 

DAN1263916 Colier fixare D110 44531000-1 - 

Dispozitive de 

fixare cu filet 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

68,32 Publicat 13.04.2020 

15:36:05 

11.3.2020 

DAN1263912 Chit constructii 44831300-7 - 

Chituri (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

79,92 Publicat 13.04.2020 

15:33:49 

5.3.2020 

DAN1263905 Conducte din PVC 

si accesorii 

44163160-9 - 

Conducte de 

distributie si 

accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

122,48 Publicat 13.04.2020 

15:31:01 

11.3.2020 

DAN1263900 Sarma moale neagra 44333000-3 - 

Sarma (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

176,47 Publicat 13.04.2020 

15:26:23 

11.3.2020 

DAN1263880 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 13.04.2020 

15:18:32 

4.3.2020 

DAN1263862 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 13.04.2020 

15:09:22 

4.3.2020 

DAN1263856 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 13.04.2020 

15:04:54 

4.3.2020 

DAN1263835 Diblu percutie cu 

surub 

44530000-4 - 

Dispozitive de 

fixare (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

17,21 Publicat 13.04.2020 

14:53:14 

4.2.2020 
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DAN1278300 Incarcare butelii gpl 09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

59,71 Publicat 14.05.2020 

09:39:01 

21.04.2020 

DAN1278299 Incarcare butelii gpl 09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

51,85 Publicat 14.05.2020 

09:36:45 

27.04.2020 

DAN1278211 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

58,82 Publicat 13.05.2020 

16:57:24 

23.04.2020 

DAN1278210 Inspectie tehnica 

periodica 

71631000-0 - 

Servicii de 

inspectie 

tehnica (Rev.2) 

CONSTRUCTII 250 Publicat 13.05.2020 

16:57:18 

6.4.2020 

DAN1278209 Servicii emitere 

acord instituire 

restrictii de 

siguranta rutiera 

71621000-7 - 

Servicii de 

analiza sau 

consultanta 

tehnica (Rev.2) 

CONSTRUCTII 203,10 Publicat 13.05.2020 

16:49:07 

9.4.2020 

DAN1278207 Banda avertizare 

alb-rosu 

44173000-3 - 

Benzi 

(constructii) 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

301,28 Publicat 13.05.2020 

16:43:41 

7.4.2020 

DAN1278206 Servicii emitere 

acord instituire 

restrictii de 

siguranta rutiera 

71621000-7 - 

Servicii de 

analiza sau 

consultanta 

tehnica (Rev.2) 

CONSTRUCTII 202,89 Publicat 13.05.2020 

16:43:40 

3.4.2020 

DAN1278204 Servicii emitere 

acord instituire 

restrictii de 

siguranta rutiera 

71621000-7 - 

Servicii de 

analiza sau 

consultanta 

tehnica (Rev.2) 

CONSTRUCTII 202,89 Publicat 13.05.2020 

16:34:44 

3.4.2020 

DAN1278203 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 13.05.2020 

16:33:29 

29.04.2020 

DAN1278195 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 282,35 Publicat 13.05.2020 

16:17:01 

27.04.2020 

DAN1278191 Dezinfectant 

Domestos 

24455000-8 - 

Dezinfectanti 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

326,48 Publicat 13.05.2020 

16:11:57 

2.4.2020 

DAN1278185 Ulei HMEOC 4T 

10W30 

09211100-2 - 

Uleiuri pentru 

motoare 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

251,37 Publicat 13.05.2020 

15:50:46 

8.4.2020 
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DAN1278183 Bujii aprindere 34312200-9 - 

Bujii (Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

76,44 Publicat 13.05.2020 

15:48:41 

8.4.2020 

DAN1278162 Adeziv tratare fisuri 24911200-5 - 

Adezivi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

120,17 Publicat 13.05.2020 

15:29:37 

30.04.2020 

DAN1278161 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 125,21 Publicat 13.05.2020 

15:29:34 

17.03.2020 

DAN1278156 Servicii curierat 64120000-3 - 

Servicii de 

curierat (Rev.2) 

SERVICII 22 Publicat 13.05.2020 

15:26:50 

30.04.2020 

DAN1278150 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,64 Publicat 13.05.2020 

15:24:29 

10.4.2020 

DAN1278144 ANCORA 

SOUDAFIX 

34913800-8 - 

Ancore (Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

227 Publicat 13.05.2020 

15:22:25 

29.04.2020 

DAN1278132 Scule de mana - 

cancioc, gletiera, 

galeata, etc 

44511000-5 - 

Scule de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

189,19 Publicat 13.05.2020 

15:16:39 

24.04.2020 

DAN1278127 Scule de mana - 

pensula, bidinea, 

perie 

44512000-2 - 

Diverse scule 

de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

139,87 Publicat 13.05.2020 

15:09:26 

22.04.2020 

DAN1278072 Cuie 44192200-4 - 

Cuie (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

72,86 Publicat 13.05.2020 

14:19:58 

9.4.2020 

DAN1277695 Scule de mana - 

gletiera, mistrie, 

pistol silicon, etc 

44500000-5 - 

Scule, lacate, 

chei, balamale, 

dispozitive de 

fixare, lanturi si 

resorturi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

172,67 Publicat 13.05.2020 

10:33:42 

8.4.2020 

DAN1277155 Tija fil si piulita 44425000-5 - 

Inele, garnituri, 

benzi, tije si 

mortar fin 

pentru fixare 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

54,82 Publicat 12.05.2020 

12:33:43 

1.4.2020 

DAN1276661 Burghiu, saci, 

ochelari, matura etc 

44192000-2 - 

Alte materiale 

de constructii 

diverse (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

157,06 Publicat 11.05.2020 

17:15:26 

30.03.2020 

DAN1276659 Spuma OPP 44192100-3 - 

Spuma de PVC 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

45,75 Publicat 11.05.2020 

16:58:57 

31.03.2020 

DAN1276656 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 17,91 Publicat 11.05.2020 

16:41:15 

27.03.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1276655 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 29,85 Publicat 11.05.2020 

16:32:03 

25.03.2020 

DAN1276653 Servicii taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 1566,58 Publicat 11.05.2020 

16:22:08 

6.4.2020 

DAN1276652 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 11.05.2020 

16:17:05 

2.4.2020 

DAN1276647 Servicii de asigurare 

autotrailer 

66514110-0 - 

Servicii de 

asigurare a 

autovehiculelor 

(Rev.2) 

SERVICII 565,75 Publicat 11.05.2020 

15:53:52 

12.3.2020 

DAN1276621 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 2455,40 Publicat 11.05.2020 

15:20:43 

1.4.2020 

DAN1276560 Servicii de taxare  - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,35 Publicat 11.05.2020 

14:38:01 

3.4.2020 

DAN1276554 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,65 Publicat 11.05.2020 

14:35:50 

3.4.2020 

DAN1276548 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,65 Publicat 11.05.2020 

14:32:26 

4.4.2020 

DAN1276533 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 491,08 Publicat 11.05.2020 

14:24:40 

1.4.2020 

DAN1276480 Servicii de taxare - 

rovigneta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 133,29 Publicat 11.05.2020 

13:42:45 

17.03.2020 

DAN1276476 Servicii vulcanizare 50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 33,61 Publicat 11.05.2020 

13:40:23 

20.03.2020 

DAN1276457 Servicii taxare - 

rovignieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 284,97 Publicat 11.05.2020 

13:26:42 

14.04.2020 

DAN1276414 Servicii taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,43 Publicat 11.05.2020 

12:39:41 

11.3.2020 

DAN1276397 Servicii taxare - 

rovignieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,65 Publicat 11.05.2020 

12:22:06 

16.04.2020 
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DAN1276394 Servicii taxare - 

rovignieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,65 Publicat 11.05.2020 

12:20:12 

11.5.2020 

DAN1276390 Servicii taxare - 

rovignieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,65 Publicat 11.05.2020 

12:17:04 

15.04.2020 

DAN1276368 Servicii vulcanizare 50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 24,41 Publicat 11.05.2020 

12:02:58 

6.4.2020 

DAN1276359 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 11.05.2020 

11:56:28 

2.4.2020 

DAN1276356 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 11.05.2020 

11:54:36 

10.4.2020 

DAN1276352 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 11.05.2020 

11:52:02 

9.4.2020 

DAN1276349 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 11.05.2020 

11:50:23 

9.4.2020 

DAN1276344 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 11.05.2020 

11:48:37 

8.4.2020 

DAN1276343 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 11.05.2020 

11:46:47 

8.4.2020 

DAN1276339 Servicii vulcanizare 50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 58,82 Publicat 11.05.2020 

11:45:42 

7.4.2020 

DAN1276338 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 11.05.2020 

11:45:13 

8.4.2020 
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DAN1276335 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 11.05.2020 

11:43:47 

6.4.2020 

DAN1276331 Furtun hidraulic 

2SN 6 L=1000mm 

44165000-4 - 

Furtunuri, 

conducte 

ascendente si 

mansoane 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

83,65 Publicat 11.05.2020 

11:42:23 

9.4.2020 

DAN1276330 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 11.05.2020 

11:42:14 

6.4.2020 

DAN1276329 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 11.05.2020 

11:40:32 

6.4.2020 

DAN1276325 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 11.05.2020 

11:38:34 

3.4.2020 

DAN1276319 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 11.05.2020 

11:36:27 

2.4.2020 

DAN1276306 Servicii taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 64,94 Publicat 11.05.2020 

11:30:02 

6.4.2020 

DAN1276298 Servicii taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 292,22 Publicat 11.05.2020 

11:22:54 

6.4.2020 

DAN1276297 Bec semnalizare 

24V 

31531000-7 - 

Becuri (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

12,61 Publicat 11.05.2020 

11:22:44 

15.04.2020 

DAN1276290 Servicii taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 64,94 Publicat 11.05.2020 

11:20:13 

6.4.2020 

DAN1276281 Servicii taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 64,94 Publicat 11.05.2020 

11:16:01 

8.4.2020 

DAN1276277 Adaptor tub flex 1/2 44163230-1 - 

Racorduri 

pentru tevi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

8,39 Publicat 11.05.2020 

11:13:53 

15.04.2020 

DAN1276274 Servicii taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,65 Publicat 11.05.2020 

11:11:37 

7.4.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1276271 Incarcare butelii cu 

GPL 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 11.05.2020 

11:07:05 

15.04.2020 

DAN1276255 Incarcare butelie 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 11.05.2020 

10:52:53 

22.04.2020 

DAN1276058 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 08.05.2020 

15:12:27 

30.03.2020 

DAN1276056 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 08.05.2020 

15:10:34 

30.03.2020 

DAN1276042 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:33:48 

30.03.2020 

DAN1276028 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:19:02 

30.03.2020 

DAN1276027 Expediere servicii 

postale 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:16:09 

30.03.2020 

DAN1276025 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:13:29 

1.4.2020 

DAN1276023 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 08.05.2020 

14:11:22 

31.03.2020 

DAN1276022 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:08:29 

2.4.2020 

DAN1276021 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:06:29 

2.4.2020 

DAN1276018 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:04:34 

2.4.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

DAN1276016 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

14:01:24 

2.4.2020 

DAN1276013 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

13:58:21 

2.4.2020 

DAN1274274 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 08.05.2020 

10:35:08 

23.03.2020 

DAN1274156 Prefiltru motorina 34300000-0 - 

Piese si 

accesorii pentru 

vehicule si 

pentru motoare 

de vehicule 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

8,40 Publicat 05.05.2020 

16:57:49 

21.04.2020 

DAN1274146 Expediere 

corespondenta 

postala 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 05.05.2020 

16:34:04 

23.04.2020 

DAN1274144 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 05.05.2020 

16:31:22 

16.04.2020 

DAN1274143 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 05.05.2020 

16:29:15 

16.04.2020 

DAN1274140 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 05.05.2020 

16:27:00 

14.04.2020 

DAN1274138 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 05.05.2020 

16:24:09 

13.04.2020 

DAN1274124 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 05.05.2020 

15:58:36 

13.04.2020 

DAN1274121 Expediere servicii 

postale 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 05.05.2020 

15:54:39 

13.04.2020 

DAN1274118 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 05.05.2020 

15:50:17 

13.04.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1292217 Servicii de asigurare 

de buna executie si 

mentenanta pt 

contractul nr. 

60/22.05.2020 

66517200-9 - 

Servicii de 

asigurare de 

garantie 

(Rev.2) 

SERVICII 2800 Publicat 11.06.2020 

14:57:26 

28.05.2020 

DAN1292191 Furtun hidraulic 

DN10 L=150mm 

44165000-4 - 

Furtunuri, 

conducte 

ascendente si 

mansoane 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

100,16 Publicat 11.06.2020 

14:43:11 

9.6.2020 

DAN1292186 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

14:39:53 

9.6.2020 

DAN1292184 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

14:38:39 

9.6.2020 

DAN1292181 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

14:37:32 

9.6.2020 

DAN1292178 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

14:36:17 

9.6.2020 

DAN1292176 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

14:34:58 

9.6.2020 

DAN1292174 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

14:33:08 

9.6.2020 

DAN1292160 Suruburi 44531510-9 - 

Bolturi si 

suruburi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

19,75 Publicat 11.06.2020 

14:25:00 

9.6.2020 

DAN1292136 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 492,36 Publicat 11.06.2020 

14:14:27 

9.6.2020 

DAN1292125 Incarcare Butelii 

Propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 11.06.2020 

14:10:20 

9.6.2020 

DAN1292097 Monitor Oficial 

P.IV Notificare 

depunere act 

98390000-3 - 

Alte servicii 

(Rev.2) 

SERVICII 854 Publicat 11.06.2020 

13:59:46 

27.05.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1292087 Bec auto H7 31531000-7 - 

Becuri (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

12,61 Publicat 11.06.2020 

13:53:04 

29.05.2020 

DAN1292081 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 67,23 Publicat 11.06.2020 

13:49:12 

29.05.2020 

DAN1292078 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 67,23 Publicat 11.06.2020 

13:46:42 

29.05.2020 

DAN1292071 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:42:32 

29.05.2020 

DAN1292068 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:40:56 

29.05.2020 

DAN1292067 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:39:43 

29.05.2020 

DAN1292065 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:38:02 

29.05.2020 

DAN1292060 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 28,48 Publicat 11.06.2020 

13:33:19 

4.6.2020 

DAN1292058 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:31:36 

4.6.2020 

DAN1292057 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:30:20 

4.6.2020 

DAN1292052 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:26:25 

4.6.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1292049 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:24:56 

4.6.2020 

DAN1292045 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 11.06.2020 

13:21:44 

4.6.2020 

DAN1292036 Incarcare Butelii 

Propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 11.06.2020 

13:18:18 

4.6.2020 

DAN1291988 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 58,82 Publicat 11.06.2020 

12:37:26 

4.6.2020 

DAN1291975 Disc fierastrau 

circular 

32353100-3 - 

Discuri (Rev.2) 

TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI 

COMUNICATIEI 

40,28 Publicat 11.06.2020 

12:30:40 

6.6.2020 

DAN1289100 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:49:52 

15.05.2020 

DAN1289099 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:48:29 

15.05.2020 

DAN1289097 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:39:22 

15.05.2020 

DAN1289095 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:37:58 

14.05.2020 

DAN1289093 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:36:05 

13.05.2020 

DAN1289090 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:31:08 

12.5.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1289083 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:21:36 

8.5.2020 

DAN1289082 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:18:28 

5.5.2020 

DAN1289080 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:16:57 

30.04.2020 

DAN1289079 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 03.06.2020 

16:10:51 

30.04.2020 

DAN1289074 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 03.06.2020 

16:06:59 

29.04.2020 

DAN1289072 expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 03.06.2020 

16:01:40 

29.04.2020 

DAN1289071 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 03.06.2020 

16:00:03 

29.04.2020 

DAN1289061 Incarcare Butelii 

Propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 03.06.2020 

15:45:35 

18.05.2020 

DAN1289015 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 03.06.2020 

15:15:21 

19.05.2020 

DAN1288582 Ancora Soudafix P-

300 SF 

34913800-8 - 

Ancore (Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

367,14 Publicat 03.06.2020 

09:39:04 

6.5.2020 

DAN1288566 Adeziv pentru 

ancorari Sika 

Anchorfix S300 

24911200-5 - 

Adezivi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

333,53 Publicat 03.06.2020 

09:30:26 

8.5.2020 

DAN1288557 Adeziv epoxidic 

bicomponent 

Sikadur 31EF 

24911200-5 - 

Adezivi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

71,78 Publicat 03.06.2020 

09:22:27 

4.5.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1288544 Servicii  reparare 

furtun presiune 

Karcher 

50000000-5 - 

Servicii de 

reparare si 

intretinere 

(Rev.2) 

SERVICII 83,92 Publicat 03.06.2020 

09:12:39 

15.05.2020 

DAN1288520 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 03.06.2020 

08:51:01 

14.05.2020 

DAN1288517 Furtun 44165100-5 - 

Furtunuri 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

17,65 Publicat 03.06.2020 

08:48:25 

15.05.2020 

DAN1288390 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 02.06.2020 

16:42:59 

11.5.2020 

DAN1288385 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 268,58 Publicat 02.06.2020 

16:36:43 

11.5.2020 

DAN1288384 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,42 Publicat 02.06.2020 

16:34:37 

6.5.2020 

DAN1288382 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 02.06.2020 

16:32:11 

7.5.2020 

DAN1288378 Servicii de taxare - 

rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 65,11 Publicat 02.06.2020 

16:24:42 

5.5.2020 

DAN1288374 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 02.06.2020 

16:21:47 

30.04.2020 

DAN1288368 Roata neagra 160 

mm 

34324000-4 - 

Roti, piese si 

accesorii 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

19,24 Publicat 02.06.2020 

16:16:54 

5.5.2020 

DAN1320481 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 31.07.2020 

10:30:46 

19.06.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1320474 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 31.07.2020 

10:27:17 

24.06.2020 

DAN1320472 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 69,17 Publicat 31.07.2020 

10:25:51 

23.06.2020 

DAN1320410 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 113,92 Publicat 31.07.2020 

09:54:29 

22.06.2020 

DAN1320395 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 179,03 Publicat 31.07.2020 

09:45:48 

18.06.2020 

DAN1320394 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 50,42 Publicat 31.07.2020 

09:44:22 

18.06.2020 

DAN1320385 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 113,45 Publicat 31.07.2020 

09:40:02 

19.06.2020 

DAN1320380 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 184,87 Publicat 31.07.2020 

09:36:40 

22.06.2020 

DAN1320355 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 25,21 Publicat 31.07.2020 

09:19:57 

5.6.2020 

DAN1320346 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 31.07.2020 

09:12:38 

15.06.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DAN1320338 Suruburi 44531510-9 - 

Bolturi si 

suruburi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

64,24 Publicat 31.07.2020 

09:08:37 

15.06.2020 

DAN1320327 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 179,03 Publicat 31.07.2020 

08:47:12 

17.06.2020 

DAN1320326 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 313,29 Publicat 31.07.2020 

08:45:17 

16.06.2020 

DAN1320325 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 89,51 Publicat 31.07.2020 

08:44:03 

13.06.2020 

DAN1320277 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 30.07.2020 

17:22:51 

12.6.2020 

DAN1320276 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,76 Publicat 30.07.2020 

17:20:05 

12.6.2020 

DAN1320274 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 30.07.2020 

17:08:18 

29.06.2020 

DAN1320273 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 30.07.2020 

17:06:35 

25.06.2020 

DAN1320272 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,41 Publicat 30.07.2020 

16:55:15 

2.7.2020 

DAN1320271 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 30.07.2020 

16:44:52 

26.06.2020 

DAN1320270 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 138,66 Publicat 30.07.2020 

16:41:20 

24.06.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1320268 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 151,26 Publicat 30.07.2020 

16:39:37 

25.06.2020 

DAN1320267 Filtru aer 170118 42913000-9 - 

Filtre de ulei, 

de benzina si 

filtre de 

aspiratie a 

aerului (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

67,23 Publicat 30.07.2020 

16:34:04 

30.06.2020 

DAN1320184 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 134,32 Publicat 30.07.2020 

15:11:00 

2.7.2020 

DAN1320180 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 60,50 Publicat 30.07.2020 

15:08:33 

1.7.2020 

DAN1320176 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 8,40 Publicat 30.07.2020 

15:05:59 

2.7.2020 

DAN1320169 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 79,83 Publicat 30.07.2020 

14:54:18 

1.7.2020 

DAN1320157 Banda si folie de 

semnalizare 

34928471-0 - 

Materiale de 

semnalizare 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

252,94 Publicat 30.07.2020 

14:42:38 

26.06.2020 

DAN1320150 Articole din sarma 44310000-6 - 

Articole din 

sarma (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

20,17 Publicat 30.07.2020 

14:37:06 

16.06.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1320140 Apa minerala plata 15981100-9 - 

Apa minerala 

plata (Rev.2) 

AGRICULTURA SI 

ALIMENTATIE 

19,54 Publicat 30.07.2020 

14:27:03 

29.06.2020 

DAN1320130 Notificare depunere 

act - Monitor Oficial 

P.IV 

98390000-3 - 

Alte servicii 

(Rev.2) 

SERVICII 1037 Publicat 30.07.2020 

14:19:15 

30.06.2020 

DAN1320107 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 70 Publicat 30.07.2020 

14:09:58 

19.06.2020 

DAN1319891 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 179,03 Publicat 30.07.2020 

12:15:17 

10.6.2020 

DAN1319888 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 203,44 Publicat 30.07.2020 

12:13:25 

11.6.2020 

DAN1319852 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 248,19 Publicat 30.07.2020 

11:53:37 

9.6.2020 

DAN1319847 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 75,63 Publicat 30.07.2020 

11:51:54 

10.6.2020 

DAN1319840 Servicii Juridice - 

Onorariu notificare 

dosar nr. 63N 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 30.07.2020 

11:48:09 

30.06.2020 

DAN1311756 Furtun hidraulic FH 

2 SN L=2150 mm. 

44165000-4 - 

Furtunuri, 

conducte 

ascendente si 

mansoane 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

375,68 Publicat 15.07.2020 

08:54:24 

2.7.2020 

DAN1305502 Servicii de ancorare, 

transport si 

descarcare 

containere 

60100000-9 - 

Servicii de 

transport rutier 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

1000 Publicat 03.07.2020 

10:19:47 

26.06.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1305498 Prelata bena 

autobasculanta 8X4 

39522000-7 - 

Prelate 

impermeabile, 

vele pentru 

barci, pentru 

planse cu vela 

sau pentru 

vehicule 

terestre, 

copertine, 

storuri, corturi 

si articole de 

camping 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

2000 Publicat 03.07.2020 

10:19:26 

26.06.2020 

DAN1305497 Furnizare si montaj 

geam lateral 

securizat pentru 

compactor Hamm7i 

39299200-6 - 

Sticla securit 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

500 Publicat 03.07.2020 

10:18:52 

26.06.2020 

DAN1331218 Servicii de taxare - 

Acord DRDP 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 203,38 Publicat 31.08.2020 

16:42:55 

27.08.2020 

DAN1331217 Servicii de reparatie 

AC - Duster 

50112100-4 - 

Servicii de 

reparare a 

automobilelor 

(Rev.2) 

SERVICII 153,43 Publicat 31.08.2020 

16:38:14 

24.08.2020 

DAN1331216 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 52,79 Publicat 31.08.2020 

16:28:36 

22.08.2020 

DAN1331215 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 146,18 Publicat 31.08.2020 

16:26:03 

20.08.2020 

DAN1331213 Adaptor cap 

tubulara 

44512500-7 - 

Chei de piulite 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

8,39 Publicat 31.08.2020 

16:19:40 

17.08.2020 

DAN1331209 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 31.08.2020 

16:08:19 

11.8.2020 

DAN1331207 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 142,86 Publicat 31.08.2020 

16:04:57 

11.8.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1331204 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 31.08.2020 

16:01:43 

14.08.2020 

DAN1331201 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 31.08.2020 

15:57:41 

13.08.2020 

DAN1331199 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 31.08.2020 

15:56:01 

12.8.2020 

DAN1331196 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 31.08.2020 

15:53:44 

12.8.2020 

DAN1331193 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 25,21 Publicat 31.08.2020 

15:51:43 

17.08.2020 

DAN1331186 Tava colectare ulei 39226220-0 - 

Recipiente 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

320 Publicat 31.08.2020 

15:46:54 

20.08.2020 

DAN1331176 Disjunctor 40A 

bipolar 

31212000-5 - 

Disjunctoare 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

92,24 Publicat 31.08.2020 

15:43:05 

18.07.2020 

DAN1331159 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 31.08.2020 

15:30:49 

31.07.2020 

DAN1331156 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 31.08.2020 

15:25:52 

31.07.2020 

DAN1331151 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 31.08.2020 

15:21:58 

27.07.2020 

DAN1331150 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 31.08.2020 

15:17:22 

31.07.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1331147 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 33,61 Publicat 31.08.2020 

15:13:58 

22.07.2020 

DAN1331141 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 58,28 Publicat 31.08.2020 

15:03:40 

22.07.2020 

DAN1331136 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 50,42 Publicat 31.08.2020 

14:59:04 

20.07.2020 

DAN1331128 Servicii de taxare - 

Acord DRDP 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 203,38 Publicat 31.08.2020 

14:52:40 

27.08.2020 

DAN1328479 Incarcare butelii 09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

109,29 Publicat 24.08.2020 

10:37:07 

14.08.2020 

DAN1328473 Servicii curierat 64120000-3 - 

Servicii de 

curierat (Rev.2) 

SERVICII 17,50 Publicat 24.08.2020 

10:29:33 

11.8.2020 

DAN1328470 Servicii de taxare - 

Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 1523 Publicat 24.08.2020 

10:24:25 

11.8.2020 

DAN1328463 Servicii de taxare - 

Taxa IPJ Dambovita 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 24.08.2020 

10:09:42 

5.8.2020 

DAN1328458 Taxa certificat 

constatator ONRC 

98390000-3 - 

Alte servicii 

(Rev.2) 

SERVICII 45 Publicat 24.08.2020 

10:02:42 

29.07.2020 

DAN1328434 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Ruiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 24.08.2020 

09:39:01 

3.8.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1328417 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 24.08.2020 

09:21:45 

11.8.2020 

DAN1328413 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 24.08.2020 

09:17:27 

11.8.2020 

DAN1328411 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 24.08.2020 

09:16:00 

10.8.2020 

DAN1328409 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,66 Publicat 24.08.2020 

09:14:45 

10.8.2020 

DAN1328407 Tampon cauciuc 

surub-piulita 

34913000-0 - 

Diverse piese 

de schimb 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

77,96 Publicat 24.08.2020 

09:12:12 

4.8.2020 

DAN1328400 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 84,03 Publicat 24.08.2020 

09:03:08 

5.8.2020 

DAN1325619 Abonament anual 

software 

contabilitate 

48443000-5 - 

Pachete 

software pentru 

contabilitate 

(Rev.2) 

TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI 

COMUNICATIEI 

534,45 Publicat 13.08.2020 

16:41:45 

18.05.2020 

DAN1321604 Apa minerala 

carbogazoasa 

15981200-0 - 

Apa minerala 

carbogazoasa 

(Rev.2) 

AGRICULTURA SI 

ALIMENTATIE 

90,41 Publicat 03.08.2020 

17:07:40 

13.07.2020 

DAN1321600 Ciocane din cauciuc 

si alte materiale 

44512300-5 - 

Ciocane 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

85,85 Publicat 03.08.2020 

17:03:41 

8.7.2020 

DAN1321599 Apa minerala 

carbogazoasa 

15981200-0 - 

Apa minerala 

carbogazoasa 

(Rev.2) 

AGRICULTURA SI 

ALIMENTATIE 

182,72 Publicat 03.08.2020 

17:02:15 

7.7.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

DAN1321598 Apa minerala 

carbogazoasa 

15981200-0 - 

Apa minerala 

carbogazoasa 

(Rev.2) 

AGRICULTURA SI 

ALIMENTATIE 

183,55 Publicat 03.08.2020 

17:00:02 

2.7.2020 

DAN1321594 Plasa sudata 44313000-7 - 

Plasa metalica 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

224,37 Publicat 03.08.2020 

16:57:12 

15.06.2020 

DAN1321589 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 69,19 Publicat 03.08.2020 

16:48:04 

7.7.2020 

DAN1321584 Taxa planuri 

cadastrale 

71354300-7 - 

Servicii de 

cadastru 

(Rev.2) 

CONSTRUCTII 80 Publicat 03.08.2020 

16:42:56 

7.7.2020 

DAN1321565 Verificare, calibrare, 

ajustare Statie Leica 

TS0plus 5" R500, 

SN 1409985 

50410000-2 - 

Servicii de 

reparare si de 

intretinere a 

aparatelor de 

masurare, de 

testare si de 

control (Rev.2) 

SERVICII 300 Publicat 03.08.2020 

16:14:14 

3.6.2020 

DAN1321563 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 58,82 Publicat 03.08.2020 

16:10:57 

3.7.2020 

DAN1321561 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 67,23 Publicat 03.08.2020 

16:04:17 

2.7.2020 

DAN1321559 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 37,82 Publicat 03.08.2020 

16:01:16 

29.06.2020 

DAN1321549 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 179,09 Publicat 03.08.2020 

15:54:44 

3.7.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1321545 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 179,09 Publicat 03.08.2020 

15:48:53 

6.7.2020 

DAN1321543 Incarcare butelii 

propan 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 75,63 Publicat 03.08.2020 

15:47:36 

6.7.2020 

DAN1321530 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 89,55 Publicat 03.08.2020 

15:36:18 

13.07.2020 

DAN1321525 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 89,55 Publicat 03.08.2020 

15:33:31 

14.07.2020 

DAN1321516 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 03.08.2020 

15:28:51 

10.7.2020 

DAN1321511 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 69,19 Publicat 03.08.2020 

15:27:46 

9.7.2020 

DAN1321504 Materiale electrice 31681410-0 - 

Materiale 

electrice 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

41,33 Publicat 03.08.2020 

15:25:44 

14.07.2020 

DAN1321501 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 183,61 Publicat 03.08.2020 

15:23:05 

9.7.2020 

DAN1321493 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 134,32 Publicat 03.08.2020 

15:19:28 

8.7.2020 

DAN1321484 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,42 Publicat 03.08.2020 

15:16:44 

7.7.2020 

DAN1321473 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,42 Publicat 03.08.2020 

15:12:10 

16.07.2020 

DAN1321465 Taxa planuri 

cadastrale 

71354300-7 - 

Servicii de 

cadastru 

(Rev.2) 

CONSTRUCTII 280 Publicat 03.08.2020 

15:09:56 

9.7.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DAN1321455 Extrase de carte 

funciara de 

informare 

71354300-7 - 

Servicii de 

cadastru 

(Rev.2) 

CONSTRUCTII 180 Publicat 03.08.2020 

15:04:41 

17.07.2020 

DAN1321434 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 71,43 Publicat 03.08.2020 

14:57:21 

16.07.2020 

DAN1321406 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 03.08.2020 

14:49:14 

8.7.2020 

DAN1321400 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 03.08.2020 

14:46:03 

15.07.2020 

DAN1321399 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,77 Publicat 03.08.2020 

14:44:26 

16.07.2020 

DAN1321395 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 03.08.2020 

14:42:05 

17.07.2020 

DAN1321380 Servicii Juridice - 

Onorariu notificare 

dosar nr. 75N 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 80 Publicat 03.08.2020 

14:31:06 

16.07.2020 

DAN1340531 Bec semnalizare 31531000-7 - 

Becuri (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

12,61 Publicat 24.09.2020 

17:11:33 

24.08.2020 

DAN1340529 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 18,49 Publicat 24.09.2020 

17:06:06 

8.9.2020 

DAN1340528 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 67,23 Publicat 24.09.2020 

16:59:01 

2.9.2020 
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DAN1340525 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 100,84 Publicat 24.09.2020 

16:54:48 

31.08.2020 

DAN1340493 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 24.09.2020 

15:45:11 

18.08.2020 

DAN1340484 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 24.09.2020 

15:37:13 

3.9.2020 

DAN1340420 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 24.09.2020 

14:55:49 

14.09.2020 

DAN1340415 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 170,55 Publicat 24.09.2020 

14:53:25 

25.08.2020 

DAN1340404 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 134,19 Publicat 24.09.2020 

14:48:36 

3.9.2020 

DAN1340219 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 12,61 Publicat 24.09.2020 

12:10:18 

11.9.2020 

DAN1340196 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 162,70 Publicat 24.09.2020 

11:42:45 

27.08.2020 

DAN1340193 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 390,35 Publicat 24.09.2020 

11:40:19 

1.9.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1340082 SERVICII DE 

GAZDUIRE 

DOMENIU SI E-

MAIL 

CMSPPB.RO 

72415000-2 - 

Servicii de 

gazduire pentru 

operarea de 

site-uri WWW 

(World Wide 

Web) (Rev.2) 

TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI 

COMUNICATIEI 

3780 Publicat 24.09.2020 

10:02:57 

29.05.2020 

DAN1358658 Transport 60100000-9 - 

Servicii de 

transport rutier 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

4200 Publicat 27.10.2020 

10:25:18 

27/07/2020 

DAN1364111 Cornier 20x20x2.5 44334000-0 - 

Profile (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

90,76 Publicat 05.11.2020 

14:55:04 

18.09.2020 

DAN1364102 Tabla si diverse 

materiale marunte 

39292100-6 - 

Table (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

167,40 Publicat 05.11.2020 

14:50:41 

17.09.2020 

DAN1364095 Cornier 50x50x5 44334000-0 - 

Profile (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

312,70 Publicat 05.11.2020 

14:46:45 

3.9.2020 

DAN1364088 Diverse materiale 

marunte pentru 

constructii 

44192000-2 - 

Alte materiale 

de constructii 

diverse (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

172,18 Publicat 05.11.2020 

14:42:09 

3.9.2020 

DAN1364077 Cheie combinata si 

conexpanduri 

44531100-2 - 

Holz-suruburi 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

115,13 Publicat 05.11.2020 

14:36:48 

7.9.2020 

DAN1364068 Burghiuri, dalti, 

suruburi 

44512900-1 - 

Varfuri de 

burghiu, varfuri 

de surubelnita 

si alte accesorii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

206,66 Publicat 05.11.2020 

14:31:56 

3.9.2020 

DAN1364063 Vopsele si materiale 

pentru vopsit 

44810000-1 - 

Vopsele 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

80,06 Publicat 05.11.2020 

14:26:40 

22.09.2020 

DAN1364049 Var 24213000-0 - 

Oxid de calciu 

hidratat (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

118,97 Publicat 05.11.2020 

14:15:09 

16.09.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1364040 Servicii de reparatie 

sistem franare auto 

50112100-4 - 

Servicii de 

reparare a 

automobilelor 

(Rev.2) 

SERVICII 438,90 Publicat 05.11.2020 

14:09:58 

21.09.2020 

DAN1364017 Folie ptr constructii 44172000-6 - 

Folii 

(constructii) 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

1373,95 Publicat 05.11.2020 

13:59:00 

18.09.2020 

DAN1364005 Scule unelte si 

accesorii 

44511000-5 - 

Scule de mana 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

539,49 Publicat 05.11.2020 

13:52:47 

17.09.2020 

DAN1363990 Sfoara pentru 

constructii 

39541000-6 - 

Franghii, funii, 

sfori si plase 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

81,72 Publicat 05.11.2020 

13:44:51 

17.09.2020 

DAN1363979 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

126,05 Publicat 05.11.2020 

13:38:57 

24.09.2020 

DAN1363952 Registru unic de 

control 

22800000-8 - 

Registre, 

registre 

contabile, 

clasoare, 

formulare si 

alte articole 

imprimate de 

papetarie din 

hartie sau din 

carton (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

29,75 Publicat 05.11.2020 

13:23:43 

15.09.2020 

DAN1363939 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 113,85 Publicat 05.11.2020 

13:16:49 

21.09.2020 

DAN1363929 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 25,21 Publicat 05.11.2020 

13:11:39 

16.09.2020 

DAN1363919 Bec H7 2 buc 31512200-0 - 

Becuri cu 

halogen, bi-pin 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

25,21 Publicat 05.11.2020 

13:07:45 

18.09.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1363906 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

13:01:44 

18.09.2020 

DAN1363812 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:52:53 

17.09.2020 

DAN1363807 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:50:49 

18.09.2020 

DAN1363801 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:48:49 

14.09.2020 

DAN1363798 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:47:03 

18.09.2020 

DAN1363790 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:45:27 

18.09.2020 

DAN1363786 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:42:47 

21.09.2020 

DAN1363782 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:40:58 

21.09.2020 

DAN1363779 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:39:04 

18.09.2020 

DAN1363773 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:37:01 

21.09.2020 

DAN1363771 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:35:17 

21.09.2020 

DAN1363767 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:33:15 

14.09.2020 

DAN1363763 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:30:58 

21.09.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DAN1363760 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:28:29 

17.09.2020 

DAN1363757 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:26:55 

17.09.2020 

DAN1363753 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

11:25:00 

21.09.2020 

DAN1363750 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 05.11.2020 

11:22:36 

16.09.2020 

DAN1363737 Lampi spate stanga 

+ dreapta 

34300000-0 - 

Piese si 

accesorii pentru 

vehicule si 

pentru motoare 

de vehicule 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

2236 Publicat 05.11.2020 

11:16:22 

24.09.2020 

DAN1363715 Banda transportoare 

cauciuc 

44425300-8 - 

Benzi de 

cauciuc (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

1170 Publicat 05.11.2020 

11:03:42 

7.10.2020 

DAN1363692 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 45,05 Publicat 05.11.2020 

10:47:17 

3.10.2020 

DAN1363690 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 45,05 Publicat 05.11.2020 

10:45:41 

3.10.2020 

DAN1363685 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 45,05 Publicat 05.11.2020 

10:42:15 

3.10.2020 

DAN1363681 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 67,23 Publicat 05.11.2020 

10:40:11 

2.10.2020 

DAN1363675 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 45,05 Publicat 05.11.2020 

10:35:11 

1.10.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1363672 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 05.11.2020 

10:33:07 

6.10.2020 

DAN1363670 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 05.11.2020 

10:30:31 

9.10.2020 

DAN1363665 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 05.11.2020 

10:27:42 

1.10.2020 

DAN1363661 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 45,05 Publicat 05.11.2020 

10:21:05 

2.10.2020 

DAN1363658 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 45,05 Publicat 05.11.2020 

10:19:09 

2.10.2020 

DAN1363650 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

10:15:17 

30.09.2020 

DAN1363646 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 33,61 Publicat 05.11.2020 

10:12:56 

24.09.2020 

DAN1363635 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 331,93 Publicat 05.11.2020 

10:08:35 

30.09.2020 

DAN1363621 Furtunuri hidraulice 44165000-4 - 

Furtunuri, 

conducte 

ascendente si 

mansoane 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

317,17 Publicat 05.11.2020 

10:00:07 

30.09.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1363608 Ulei HMEOC 4T 

10W30 si vaselina 

grasa litica 

09211100-2 - 

Uleiuri pentru 

motoare 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

1018,10 Publicat 05.11.2020 

09:54:02 

8.10.2020 

DAN1363592 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 53,24 Publicat 05.11.2020 

09:44:13 

9.10.2020 

DAN1363577 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:35:05 

22.09.2020 

DAN1363568 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:28:29 

22.09.2020 

DAN1363563 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:26:21 

23.09.2020 

DAN1363555 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:23:33 

23.09.2020 

DAN1363551 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:21:30 

23.09.2020 

DAN1363546 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:19:16 

22.09.2020 

DAN1363542 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:17:44 

22.09.2020 

DAN1363540 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:15:59 

22.09.2020 

DAN1363534 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:13:37 

25.09.2020 

DAN1363531 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:11:24 

28.09.2020 

DAN1363528 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:08:58 

29.09.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DAN1363525 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:04:58 

30.09.2020 

DAN1363522 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

09:00:19 

30.09.2020 

DAN1363514 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

08:54:32 

30.09.2020 

DAN1363508 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

08:52:11 

23.09.2020 

DAN1363503 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

08:49:26 

23.09.2020 

DAN1363497 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 44,73 Publicat 05.11.2020 

08:46:18 

24.09.2020 

DAN1363492 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 05.11.2020 

08:42:49 

23.09.2020 

DAN1363445 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

16:53:35 

8.10.2020 

DAN1363442 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 147,45 Publicat 04.11.2020 

16:48:19 

9.10.2020 

DAN1363441 Trecere BAC - 

autoturism 

60000000-8 - 

Servicii de 

transport (cu 

exceptia 

transportului de 

deseuri) 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

19,24 Publicat 04.11.2020 

16:41:07 

7.10.2020 

DAN1363436 Trecere BAC - 

autoturism 

60000000-8 - 

Servicii de 

transport (cu 

exceptia 

transportului de 

deseuri) 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

19,24 Publicat 04.11.2020 

16:36:33 

7.10.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1363423 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

16:14:26 

1.9.2020 

DAN1363419 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

16:12:17 

1.9.2020 

DAN1363410 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

16:00:07 

1.9.2020 

DAN1363407 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 04.11.2020 

15:57:21 

4.9.2020 

DAN1363401 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

15:54:31 

10.9.2020 

DAN1363399 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

15:52:19 

11.9.2020 

DAN1363392 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 04.11.2020 

15:49:58 

14.09.2020 

DAN1363390 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 04.11.2020 

15:47:36 

15.09.2020 

DAN1363386 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

15:45:35 

16.09.2020 

DAN1363385 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 04.11.2020 

15:43:24 

16.09.2020 

DAN1363377 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 04.11.2020 

15:41:10 

16.09.2020 

DAN1363373 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 6,55 Publicat 04.11.2020 

15:38:46 

23.09.2020 

DAN1363370 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

15:36:55 

23.09.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

DAN1363366 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 5,97 Publicat 04.11.2020 

15:34:33 

30.09.2020 

DAN1363362 Expediere 

corespondenta 

interna 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 8,99 Publicat 04.11.2020 

15:32:26 

30.09.2020 

DAN1363332 Monitor Oficial 

P.IV Notificare 

depunere act 

98390000-3 - 

Alte servicii 

(Rev.2) 

SERVICII 366 Publicat 04.11.2020 

15:18:05 

14.10.2020 

DAN1363311 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 225,25 Publicat 04.11.2020 

15:07:03 

16.10.2020 

DAN1363298 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 399,16 Publicat 04.11.2020 

15:00:00 

13.10.2020 

DAN1363290 Servicii curierat 64120000-3 - 

Servicii de 

curierat (Rev.2) 

SERVICII 124,15 Publicat 04.11.2020 

14:55:26 

9.10.2020 

DAN1363285 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 04.11.2020 

14:48:29 

14.10.2020 

DAN1363278 TAXE 

NOTARIALE - 

Legalizare 

documente 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 198 Publicat 04.11.2020 

14:42:59 

19.10.2020 

DAN1363267 TAXE 

NOTARIALE - 

Legalizare 

documente 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 45 Publicat 04.11.2020 

14:38:54 

19.10.2020 

DAN1363241 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 04.11.2020 

14:24:06 

13.10.2020 

DAN1363230 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

58,82 Publicat 04.11.2020 

14:20:22 

14.10.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1363209 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 114,68 Publicat 04.11.2020 

14:11:51 

19.10.2020 

DAN1363092 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:36:04 

19.10.2020 

DAN1363088 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:33:16 

19.10.2020 

DAN1363083 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:27:54 

19.10.2020 

DAN1363081 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:25:13 

19.10.2020 

DAN1363074 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:21:15 

19.10.2020 

DAN1363070 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:18:04 

19.10.2020 

DAN1363066 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:14:15 

19.10.2020 

DAN1363033 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

12:00:44 

19.10.2020 

DAN1363024 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

11:57:39 

19.10.2020 

DAN1363013 Servicii de taxare - 

Aviz Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 200 Publicat 04.11.2020 

11:51:50 

19.10.2020 

DAN1362978 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 04.11.2020 

11:32:21 

5.10.2020 

DAN1362968 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 04.11.2020 

11:29:27 

30.09.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DAN1362963 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 04.11.2020 

11:26:44 

30.09.2020 

DAN1362946 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 04.11.2020 

11:19:28 

30.09.2020 

DAN1362936 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 04.11.2020 

11:13:53 

30.09.2020 

DAN1362918 TAXE 

NOTARIALE 

79100000-5 - 

Servicii 

juridice (Rev.2) 

SERVICII 120 Publicat 04.11.2020 

11:04:59 

30.09.2020 

DAN1362583 Seminte gazon 03117200-6 - 

Seminte de 

plante cu 

utilizare 

specifica 

(Rev.2) 

AGRICULTURA SI 

ALIMENTATIE 

44,84 Publicat 03.11.2020 

15:22:26 

23.10.2020 

DAN1362579 Dibluri percutie + 

surub 

44530000-4 - 

Dispozitive de 

fixare (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

27,66 Publicat 03.11.2020 

15:20:05 

29.09.2020 

DAN1362567 Gratar camin A15 39221170-9 - 

Gratare de 

scurgere 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

33,53 Publicat 03.11.2020 

15:14:54 

16.09.2020 

DAN1362561 Cornier 20x20x2.5 44334000-0 - 

Profile (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

113,45 Publicat 03.11.2020 

15:11:42 

24.09.2020 

DAN1362557 Bride si accesorii de 

fixare 

44530000-4 - 

Dispozitive de 

fixare (Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

42,55 Publicat 03.11.2020 

15:08:09 

28.09.2020 

DAN1387202 Snur  PP 44190000-8 - 

Diverse 

materiale de 

constructii 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

7,56 Publicat 23.12.2020 

10:16:39 

27.11.2020 

DAN1387188 Cablu electric 3x2,5 31681000-3 - 

Accesorii 

electrice 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

45 Publicat 23.12.2020 

10:11:36 

14.12.2020 

DAN1387143 Roata neagra 160 

mm 

34324000-4 - 

Roti, piese si 

accesorii 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

38,49 Publicat 23.12.2020 

09:53:08 

15.12.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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DAN1387130 Servicii curierat 64120000-3 - 

Servicii de 

curierat (Rev.2) 

SERVICII 13 Publicat 23.12.2020 

09:47:25 

14.12.2020 

DAN1387117 Expediere servicii 

postale 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 158,71 Publicat 23.12.2020 

09:42:41 

24.11.2020 

DAN1381572 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 84,03 Publicat 15.12.2020 

15:13:01 

4.12.2020 

DAN1381564 Benzina 09100000-0 - 

Combustibili 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

420,15 Publicat 15.12.2020 

15:10:14 

11.11.2020 

DAN1379893 Semne tactile de 

avertizare 

34922100-7 - 

Marcaje rutiere 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

23372,40 Publicat 14.12.2020 

08:26:19 

22.01.2020 

DAN1378376 Expediere servicii 

postale 

64110000-0 - 

Servicii postale 

(Rev.2) 

SERVICII 104,13 Publicat 09.12.2020 

15:40:29 

28.10.2020 

DAN1378295 Servicii bancare 66110000-4 - 

Servicii 

bancare (Rev.2) 

SERVICII 12 Publicat 09.12.2020 

14:55:44 

3.12.2020 

DAN1378269 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 135,15 Publicat 09.12.2020 

14:45:35 

3.12.2020 

DAN1378245 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 348,10 Publicat 09.12.2020 

14:38:23 

3.12.2020 

DAN1378222 Servicii de taxare - 

Brigada Politie 

Rutiera 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 1523 Publicat 09.12.2020 

14:30:58 

26.11.2020 

mailto:office@cmsppb.ro
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DAN1378199 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 63,03 Publicat 09.12.2020 

14:17:26 

25.11.2020 

DAN1378184 Servicii curierat 64120000-3 - 

Servicii de 

curierat (Rev.2) 

SERVICII 6 Publicat 09.12.2020 

14:07:19 

26.11.2020 

DAN1378153 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,58 Publicat 09.12.2020 

13:50:23 

17.11.2020 

DAN1378149 Motorina 09134200-9 - 

Motorina 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

83,61 Publicat 09.12.2020 

13:48:41 

17.11.2020 

DAN1378141 Motorina 09134200-9 - 

Motorina 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

124,29 Publicat 09.12.2020 

13:45:12 

11.11.2020 

DAN1378136 Motorina 09134200-9 - 

Motorina 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

2100,86 Publicat 09.12.2020 

13:43:08 

3.11.2020 

DAN1378124 Motorina 09134200-9 - 

Motorina 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

631,64 Publicat 09.12.2020 

13:37:02 

11.11.2020 

DAN1378106 Prize 31681000-3 - 

Accesorii 

electrice 

(Rev.2) 

INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

26,89 Publicat 09.12.2020 

13:26:18 

24.11.2020 

DAN1378064 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 225,25 Publicat 09.12.2020 

13:04:42 

24.10.2020 

DAN1378051 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 09.12.2020 

13:00:41 

26.10.2020 

DAN1378037 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 475,07 Publicat 09.12.2020 

12:56:02 

24.10.2020 
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DAN1377942 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 09.12.2020 

12:09:29 

20.10.2020 

DAN1377865 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 09.12.2020 

11:27:54 

25.11.2020 

DAN1377773 Servicii de taxare - 

Acord DRDP 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 2044,83 Publicat 09.12.2020 

10:50:36 

11.11.2020 

DAN1377691 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

75,63 Publicat 09.12.2020 

10:01:53 

25.11.2020 

DAN1377677 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 118,79 Publicat 09.12.2020 

09:57:46 

24.11.2020 

DAN1377650 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,58 Publicat 09.12.2020 

09:35:23 

24.11.2020 

DAN1377648 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 24,57 Publicat 09.12.2020 

09:33:59 

24.11.2020 

DAN1377599 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 290,84 Publicat 09.12.2020 

09:05:09 

23.11.2020 

DAN1377587 Servicii de taxare - 

Rovinieta 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 12,29 Publicat 09.12.2020 

08:55:14 

3.11.2020 

DAN1377581 Trecere POD - 

autoturism 

79941000-2 - 

Servicii de 

taxare (Rev.2) 

SERVICII 9,24 Publicat 09.12.2020 

08:50:53 

3.11.2020 

DAN1377574 Servicii de 

vulcanizare 

50116500-6 - 

Servicii de 

reparare a 

pneurilor, 

inclusiv 

montare si 

echilibrare 

(Rev.2) 

SERVICII 134,45 Publicat 09.12.2020 

08:43:44 

2.11.2020 

DAN1377563 Trecere BAC - 

autoturism 

60000000-8 - 

Servicii de 

transport (cu 

exceptia 

transportului de 

deseuri) 

(Rev.2) 

TRANSPORT, 

DEPOZITARE SI 

COMUNICATII 

19,33 Publicat 09.12.2020 

08:37:12 

3.11.2020 
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DAN1377550 Incarcare butelii 

propan 

09133000-0 - 

Gaz petrolier 

lichefiat (GPL) 

(Rev.2) 

ENERGIE 

ELECTRICA SI 

TERMICA, GAZE 

SI APA 

378,15 Publicat 09.12.2020 

08:28:13 

20.11.2020 

DAN1375201 Achizitia de servicii 

de verificare a 

proiectelor, pe 

specialități (A4, B2, 

D), pentru 

contractul „Lucrari 

de proiectare si 

executie - amenajare 

carosabil acces 

terminal STB Aleea 

Teisani - 

Greenfield” 

71328000-3 - 

Servicii de 

verificare a 

proiectelor de 

structuri 

portante 

(Rev.2) 

CONSTRUCTII 1000 Publicat 03.12.2020 

11:03:34 

3.12.2020 

 

 

În cursul anului 2020 au fost efectuate următoarele atribuiri: 

Nr anunt 

atribuire 
Denumire contract 

Tipul 

contractului 

Tip 

procedura 

Cod si 

denumire CPV 

Stare 

anunt 
Data stare 

Valoare 

atribuita 
Sectoriale 

CAN1029557 Acord cadru de 

beton gata de 

turnare, betoane 

rutiere si agregate 

stabilizate cu 

ciment 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

44114100-3 

- Beton gata 

de turnare 

(Rev.2) 

Publicat 26.02.2020 

01:38:05 

0 RON Nu 

CAN1029094 Acord cadru de 

furnizare granit 

fiamat 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

44912100-7 

- Granit 

(Rev.2) 

Publicat 14.02.2020 

01:42:23 

0 RON Nu 

CAN1031114 Contract 

subsecvent nr. 14 - 

Servicii de paza si 

interventii la 

Acordul-cadru nr. 

4212/11.06.2019 

Servicii Procedura 

simplificata 

proprie 

79713000-5 

- Servicii de 

paza (Rev.2) 

Publicat 30.03.2020 

11:56:43 

88317,60 

RON 

Nu 

SCNA1034197 Achiziția de 

servicii de 

asigurare 

obligatorie de 

Răspundere Civilă 

Auto RCA și de 

servicii de 

asigurare 

facultativă CASCO 

– 2 loturi 

Servicii Procedura 

simplificata 

66516100-1 

- Servicii de 

asigurare de 

raspundere 

civila auto 

(Rev.2) 

Publicat 30.03.2020 

09:49:35 

125500 

RON 

Nu 

CAN1029557 Acord cadru de 

beton gata de 

turnare, betoane 

rutiere si agregate 

stabilizate cu 

ciment 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

44114100-3 

- Beton gata 

de turnare 

(Rev.2) 

Publicat 12.03.2020 

01:42:56 

461250 

RON 

Nu 
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SCNA1033307 Achiziție a 

douăzeci de licențe  

AUTOCAD pe 

perioada de un an 

Furnizare Procedura 

simplificata 

48321100-5 

- Sistem de 

proiectare 

asistata de 

calculator 

(CAD) 

(Rev.2) 

Publicat 09.03.2020 

12:54:01 

159884 

RON 

Nu 

190316 Acord cadru de 

furnizare materiale 

de constructii de 

drumuri 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

44113600-1 

- Bitum si 

asfalt 

(Rev.2) 

Publicat 25.04.2020 

01:41:13 

69000 

RON 

Nu 

CAN1031384 Acord-cadru de 

furnizare 

carburanti auto 

(motorina vrac), 

pentru parcul 

echipamentelor 

(auto-utilaje) 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

09134220-5 

- Motorina 

(EN 590) 

(Rev.2) 

Publicat 07.04.2020 

01:41:44 

222000 

RON 

Nu 

CAN1031380 Contract de 

furnizare de 

carburanti auto pe 

bază de carduri si 

BVC-uri 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

30163100-0 

- Carduri 

pentru 

cumparat 

combustibil 

(Rev.2) 

Publicat 04.04.2020 

01:54:22 

1053888 

RON 

Nu 

CAN1029557 Acord cadru de 

beton gata de 

turnare, betoane 

rutiere si agregate 

stabilizate cu 

ciment 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

44114100-3 

- Beton gata 

de turnare 

(Rev.2) 

Publicat 15.05.2020 

01:42:40 

817080 

RON 

Nu 

CAN1014499 Acord cadru de 

furnizare balast, 

nisip si piatra 

sparta 

Furnizare Licitatie 

deschisa 

14212300-3 

- Piatra de 

cariera si 

concasata 

(Rev.2) 

Publicat 01.05.2020 

01:47:22 

2750840 

RON 

Nu 

CAN1036415 Contract 

subsecvent nr. 15 - 

Servicii de paza si 

interventii la 

Acordul-cadru nr. 

4212/11.06.2019 

Servicii Procedura 

simplificata 

proprie 

79713000-5 

- Servicii de 

paza (Rev.2) 

Publicat 29.06.2020 

10:20:56 

66328,32 

RON 

Nu 

SCNA1038798 Proiectare, 

procurare si montaj 

a unui sistem 

electromecanic 

automatizat pentru 

asigurarea 

mobilității 

tablierului podului 

pietonal pentru 

traversarea lacului 

Herăstrău, în zona 

CF 

Lucrari Procedura 

simplificata 

45221110-6 

- Lucrari de 

constructii 

de poduri 

(Rev.2) 

Publicat 29.06.2020 

09:26:24 

523600 

RON 

Nu 
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SCNA1037587 Furnizare mortare 

speciale cu 

granulatie fina 

Furnizare Procedura 

simplificata 

44425400-9 

- Mortar fin 

pentru fixare 

(Rev.2) 

Publicat 02.06.2020 

09:46:42 

77920 

RON 

Nu 

CAN1029557 

Acord cadru de beton 

gata de turnare, 

betoane rutiere si 

agregate stabilizate 

cu ciment 

Furnizare 
Licitatie 

deschisa 

44114100-3 - 

Beton gata de 

turnare 

(Rev.2) 

Publicat 
24.07.2020 

01:36:44 

845180 

RON 
Nu 

CAN1016419 

Acord cadru de 

furnizare mixturi 

asfaltice 

Furnizare 
Licitatie 

deschisa 

44113600-1 - 

Bitum si asfalt 

(Rev.2) 

Publicat 
17.07.2020 

01:37:39 

9927912 

RON 
Nu 

190316 

Acord cadru de 

furnizare materiale de 

constructii de 

drumuri 

Furnizare 
Licitatie 

deschisa 

44113600-1 - 

Bitum si asfalt 

(Rev.2) 

Publicat 
30.09.2020 

16:27:29 

88600 

RON 
Nu 

CAN1029557 

Acord cadru de beton 

gata de turnare, 

betoane rutiere si 

agregate stabilizate 

cu ciment 

Furnizare 
Licitatie 

deschisa 

44114100-3 - 

Beton gata de 

turnare 

(Rev.2) 

Publicat 
05.09.2020 

01:35:38 

873280 

RON 
Nu 

CAN1014499 

Acord cadru de 

furnizare balast, nisip 

si piatra sparta 

Furnizare 
Licitatie 

deschisa 

14212300-3 - 

Piatra de 

cariera si 

concasata 

(Rev.2) 

Publicat 
10.10.2020 

01:35:59 

4496840 

RON 
Nu 

CAN1029557 

Acord cadru de beton 

gata de turnare, 

betoane rutiere si 

agregate stabilizate 

cu ciment 

Furnizare 
Licitatie 

deschisa 

44114100-3 - 

Beton gata de 

turnare 

(Rev.2) 

Publicat 
23.11.2020 

01:35:41 

1015780 

RON 
Nu 

CAN1014499 

Acord cadru de 

furnizare balast, nisip 

si piatra sparta 

Furnizare 
Licitatie 

deschisa 

14212300-3 - 

Piatra de 

cariera si 

concasata 

(Rev.2) 

Publicat 
19.11.2020 

01:35:00 

3863840 

RON 
Nu 

CAN1044865 

Act aditional 1 la 

Contract subsecvent 

nr. 15 - Servicii de 

paza si interventii la 

Acordul-cadru nr. 

4212/11.06.2019 

Servicii 

Procedură 

simplificată 

proprie 

79713000-5 - 

Servicii de 

paza (Rev.2) 

Publicat 
16.11.2020 

09:22:44 

61642,08 

RON 
Nu 

CAN1046893 

Contract subsecvent 

nr. 16 - Servicii de 

paza si interventii la 

Acordul-cadru nr. 

4212/11.06.2019 

Servicii 

Procedura 

simplificata 

proprie 

79713000-5 - 

Servicii de 

paza (Rev.2) 

Publicat 
16.12.2020 

14:17:35 

192135,84 

RON 
Nu 
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4. ACTIVITATEA DE NATURĂ JURIDICĂ 

 

În cursul anului 2020, activitatea juridică a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A. s-a concretizat în următoarele activități: 

- Redactarea acțiunilor și apărărilor și reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor de 

judecată; 

- Redactarea/avizarea pentru legalitate a tuturor contractelor, convențiilor, protocoalelor, 

acordurilor, actelor adiționale sau a oricăror alte acte care au produs efecte juridice și au angajat legal 

compania; 

- Efectuarea tuturor formalităților necesare la registrul comerțului, respectiv întocmirea dosarelor 

și depunerea acestora la Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București 

pentru notificările necesare desfăşurării activităţii societății; 

- Întocmirea de dispoziţii, regulamente, ordine şi instrucţiuni; 

- Răspunderea la sesizări și reclamații; 

- Participarea în comisiile/echipele de proiect dispuse de conducerea companiei; 

- Asigurarea de consultanță juridică pentru toate structurile funcționale din cadrul companiei în 

elaborarea contractelor, proiectelor, dispozițiilor directorului general și a altor acte cu caracter juridic. 

 

În perioada ianuarie-iunie 2020, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A 

era parte în dosare, dintre care: 

❖ 14 dosare în materie de contencios administrativ și fiscal (Dosarul nr.34732/3/2018; Dosarul 

nr. 27807/3/2018; Dosarul nr. 13677/303/2019; Dosarul nr. 45366/3/2018; Dosarul nr. 

29618/3/2019; Dosarul nr. 29619/3/2019; Dosarul nr. 27634/3/2019; Dosarul nr. 

29500/3/2019; Dosarul nr. 28997/3/2019; Dosarul nr. 25767/3/2019; Dosarul nr. 9675/3/2019; 

Dosarul nr. 2031/3/2020;  Dosarul nr. 13380/302/2020; Dosarul nr. 5941/3/2020); 

❖ 7 litigii cu profesioniștii (Dosarul nr. 40844/3/2018; Dosarul nr. 29059/299/2019; Dosarul nr. 

31033/3/2019; Dosarul nr. 31035/3/2019; Dosarul nr. 3261/265/2019; Dosarul nr.1197/3/2020; 

Dosarul nr. 6953/299/2020); 

❖ 5 litigii în materie civilă (Dosarul nr. 23423/302/2019; Dosarul nr. 29613/3/2019; Dosarul 

nr.15505/299/2020; Dosarul nr.11896/3/2020; Dosarul nr.13106/299/2020). 

Totodată, din cele 26 dosare aflate încă pe rolul instanțelor judecătorești, 23 sunt în primă 

instanță, 2 dosare sunt în recurs (Dosarul nr.34732/3/2018; Dosarul nr. 27807/3/2018) și 1 dosar este 

în apel (Dosarul nr.13677/303/2019). 

În Dosarul nr.13677/303/2019, instanța a respins apelul ca nefondat, conform Hotărârii nr. 

1667/2020. 

În Dosarul nr. 34732/3/2018, prin Hotărârea nr. 801/2020, instanța a respins recursul ca 

nefondat. 

Din cele 26 de dosare, 22 dosare sunt pe rolul instanțelor judecătorești din Municipiul 

București, 1 dosar este pe rolul Tribunalului Teleorman (Dosarul nr. 29618/3/2019), 1 dosar este pe 

rolul Tribunalului Ilfov (Dosarul nr. 29619/3/2019), 1 dosar este pe rolul Judecătoriei Năsăud (Dosarul 

nr. 3261/265/2019) și 1 dosar este pe rolul Judecătoriei Oradea (Dosarul nr. 29059/299/2019). 
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În Dosarele nr. 31033/3/2019 și nr. 31035/3/2019, obiectul acțiunii a fost opoziția față de 

reducerea capitalului social al CMSPPB S.A. 

În Dosarul nr. 31035/3/2019, reclamanta, S.C. CLAY WORK BUCHAREST S.R.L., a făcut 

cerere de renunțare la judecată; 

 În Dosarul nr. 45366/3/2018, instanța a suspendat judecata până la soluționarea definitivă a 

dosarului nr. 40844/3/2018; 

Dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată 

 

Acțiunile aflate pe rolul Tribunalului București 

❖ 10 dosare în materie de contencios administrativ și fiscal; 

❖  6 dosare în materie civilă; 

 Acţiunile aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti 

❖ 2 dosare aflate pe rolul CAB; 

 Acţiunile aflate pe rolul Judecătoriei 

❖ 5 dosare aflate pe rolul Judecătoriei; 

❖ apel, cauza fiind repartizată la Tribunalul București, cu termen fixat pentru data de 30.06.2020. 

 

La sfârșitul semestrului II 2020, respectiv perioada iulie-decembrie 2020, Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A era parte în 26 de dosare, dintre care: 

• 12 dosare în materie de contencios administrativ și fiscal (Dosarul nr. 27807/3/2018, 

Dosarul nr. 40844/3/2018, Dosarul nr. 45366/3/2018, Dosarul nr. 27634/3/2019, Dosarul 

nr. 29500/3/2019, Dosarul nr. 28997/3/2019, Dosarul nr. 1197/3/2020, Dosarul nr. 

25767/3/2019, Dosarul nr. 9675/3/2019, Dosarul nr. 2031/3/2020, Dosarul nr. 

5941/3/2020, Dosarul nr. 19805/3/2020); 

• 31 litigii în materie civilă (Dosarul nr. 29059/299/2019, Dosarul nr.  23423/302/2019, 

Dosarul nr. 3261/265/2019, Dosarul nr. 13106/299/2020, Dosarul nr. 13380/302/2020, 

Dosarul nr. 6953/299/2020, Dosarul nr. 14662/3/2020, Dosarul nr. 16676/299/2020, 

Dosarul nr.  23998/299.2020, Dosarul nr. 17568/302/2020, Dosarul nr. 19458/299/2020, 

Dosarul nr.  18098/302/2020, Dosarul nr. 23324/299/2020, Dosarul nr. 22851/299/2020, 

Dosarul nr. 19574/302/2020, Dosarul nr.  11881/200/2020, Dosarul nr. 27420/299/2020, 

Dosarul nr.  28697/299/2020, Dosarul nr.  32729/299/2020, Dosarul nr.  31218/3/2020, 

Dosarul nr. 32272/299/2020, Dosarul nr. 35127/299/2020, Dosarul nr. 38687/299/2020, 

Dosarul nr.  Dosarul nr. 39644/299/2020, Dosarul nr.  33918/3/2020). 

Dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată: 

➢ Acțiunile aflate pe rolul Tribunalului București  

   - 13 dosare în materie de contencios administrativ și fiscal; 

   - 2 dosare în materie civilă; 

➢ Acțiunile aflate pe rolul Judecătoriei 

             - 28 dosare aflate pe rolul Judecătoriei; 

Totodată, din cele 43 de dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, 37 sunt în primă instanță 

și 6 dosare sunt în recurs. 
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Din cele 43 de dosare, 38 de dosare sunt pe rolul instanțelor judecătorești din Municipiul 

București, 5 dosare este pe rolul instanțelor din țară. 

 

 

 Formalități necesare la Registrul Comerțului, respectiv întocmirea dosarelor și depunerea 

acestora la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru 

notificările necesare desfășurării activității societății 

 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a efectuat formalitățile necesare 

la Registrul Comerțului pentru înscrierea tuturor modificărilor esențiale pentru desfășurarea activității, 

prin întocmirea cererilor, constituirea dosarelor, depunerea și ridicarea acestora de la Oficiul Național 

al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, după cum urmează: 

• 523851 / 04-09-2020 - CCFIL - Furnizare informatii din oficiu 

• 282066 / 30-06-2020 - Menţiune – Mentiune 

• 240881 / 12-06-2020 - Cerere de modificare termen de soluționare 

• 240495 / 12-06-2020 - Cerere de completare/retragere acte 

• 207306 / 26-05-2020 - Menţiune – Mentiune 

• 172557 / 14-05-2020 - Cerere de completare/retragere acte 

• 160032 / 04-05-2020 - Menţiune – Mentiune 

• 229285 / 28-04-2020 - CCFIL - Furnizare informatii 

• 208078 / 10-04-2020 - CCFIL - Furnizare informatii 

• 102339 / 11-03-2020 - Cerere de audiență publică 

• 89741 / 04-03-2020 - Cerere de completare/retragere acte 

• 82153 / 27-02-2020 - Menţiune – Mentiune 

• 57710 / 12-02-2020 - Menţiune – Mentiune 

• 14139 / 10-01-2020 - CCFIL - Certificat constatator de bază 

• 530757/3.11.2020 – mențiune 

• 513828/22.10.2020 – cerere modificare termen de soluționare 

• 501579/14.10.2020 – mențiune; 

• 523851 / 04-09-2020 - CCFIL - Furnizare informatii din oficiu. 

• 444265/29.07.2020 – CCFIL – Certificat constatator de bază 

• 342607/28.07.2020 – cerere de depunere situație financiara din oficiu. 
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La sfârșitul anului 2020, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. avea 

următoarele litigii: 

 

NUMĂR 

DOSAR 

INSTA

NȚĂ 

RECLAM

ANT 

PÂRÂT DATE 

DOSAR 

TERMEN COMUNICĂRI 

27807/3/20

18 

TB DUMAVA 

SEMNALIZ

ARE S.R.L. 

CU DOM 

ALES LA 

AV. RAȚIU 

& RAȚIU 

CMSPPB 

S.A. 

Anulare 

act 

administra

tiv Hot. 

Nr. 

97/22.02.2

018 

CAB: 

16.11.2020 

22.02.2021 

Recurs CMSPPB S.A. -

25.07.2019                                                                                                 

CAB: 

Încheiere de 

şedinţă    16.11.2020 

 

Având în vedere lipsa de 

procedură cu intimata – 

pârâtă Compania Municipală 

Managementul Traficului 

Bucure?ti S.A., amână 

judecata şi acordă termen la 

data de 22 februarie 2021, 

ora 09.00, Completul 1 

Recurs NCPC, Sala E 01 

„Vasile Lascăr”, pentru când 

se va repeta procedura de 

citare cu intimata – pârâtă 

Compania Municipală 

Managementul Traficului 

Bucure?ti S.A., la noua 

adresa indicată în extrasele 

de la Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului depus 

la dosar – filele 131,144 

dosar recurs 

40844/3/20

18  

TB Florin 

Vasile Cîțu, 

Ionel 

Dancă, 

Ciucu 

Ciprian 

CMSPPB 

S.A. 

Constatare 

nulitate 

absolută 

acte 

constitutiv

e 

14.09.2020       TB- Încheiere - 

14.09.2020 

În temeiul dispozițiilor 

art.413 alin.1 pct.1 

C.proc.civ. suspendă 

judecarea prezentei cauze 

până la soluționarea 

definitivă a dosarelor nr. 

2031/3/2020 şi 

nr.28997/3/2019, dosare 

mailto:office@cmsppb.ro
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înregistrate pe rolul 

Tribunalului Bucureşti, 

Sec?ia a II a Contencios 

Administrativ şi Fiscal.  
45366/3/20

18 

TB USR; Wring 

Roxana 

Sanda; 

Ciceală 

Ana-Maria 

CMSPPB 

S.A. 

Anulare 

act 

administra

tiv hot nr. 

529 din 

23.08.201

8 

 19.02.2020 TB-Suspendă judecata până 

la soluționarea definitivă a 

dosarului nr. 40844/3/2018 

aflat pe rolul Tribunalului 

Bucureti – secia a VI-a 

civilă. Cu recurs/repunere pe 

rol pe durata suspendării. 

Pronunată azi, 19.02.2020, 

prin punerea soluiei la 

dispoziia părilor de către 

grefa instanei. 

27634/3/20

19 

        TB 

       

CAB 

Sindicatul 

Liber 

Semnale 

Rutiere 

ASB, Dan 

Georgescu 

CMSPPB  

S.A. 

Suspendar

e 

executare 

act 

administra

tiv hot nr. 

410/31.07.

2019 

30.10.2020 

19.02.2021 

Recurs declarat de PMB 

CAB: Încheiere de 

şedinţă/30.10.2020 

Amână cauza penru a se 

îndeplini dispoziţiile date de 

instanta.  

29059/299/

2019 

Judecăto

ria 

Sectorul 

1 

Bucureș

ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judecăto

ria 

Oradea  

CMSPPB 

S.A. 

S.C. 

GENERA

L STAR 

WEST 

COMPAN

Y S.R.L. 

Pretenţii 

36.650,84 

LEI 

08.10.2019                                                                                                                                                         

20.01.2020                                                                                                          

29.01.2020 

30.01.2020 

14.07.2020 

21.07.2020 

 

Judecătoria Oradea- 

21.07.2020 

Hotarâre 2793/21.07.2020 

Admite excepţia 

necompetenţei teritoriale a 

Judecătoriei Oradea  

 Declină competenţa de 

soluţionare a cauzei privind 

pe reclamant COMPANIA 

MUNICIPALA STRĂZI, 

PODURI SI PASAJE 

BUCUREŞTI S.A și pe pârât 

GENERAL STAR WEST 

COMPANY SRL în favoarea 

Judecătoriei Sector 1 

București.  

Constată ivit conflictul 

negativ de competenţă între 

mailto:office@cmsppb.ro
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Judecătoria Oradea şi 

Judecătoriei Sector 1 

București.  

Dispune sesizarea Înaltei 

Curți de Casație și Justiție – 

Secţia I civilă în vederea 

emiterii regulatorului de 

competenţă.  

23423/302/

2019 

Judecăto

ria 

Sectorul 

5 

Farcaș Petru 

Ovidiu 

CMSPPB  

S.A. 

Acțiune în 

răspundere 

delictuală 

27.10.2020 Hotarâre 6435/ 27.10.2020- 

Admite excepţia lipsei 

capacităţii de folosinţă a 

C.G.M.B. Admite excepţia 

necompetenţei teritoriale a 

Judecătoriei sectorului 5 

Bucureşti. Declină 

competenţa de soluţionarea a 

cauzei, în favoarea 

Judecătoriei sectorului 3 

Bucureşti. Fără cale de atac.  
29500/3/20

19 

TB VICTORIA

-VIOLETA 

ALEXAND

RU;CRISTI

AN 

MARIAN 

OLTEANU  

MIHAI 

COMĂNES

CU;MARIU

S ROGIN; 

SORIN 

NICOLAE 

MARGĂRI

T; 

CIPRIAN 

CIUCU 

CMSPPB 

S.A. 

Anulare 

act 

administra

tiv 

H.C.G.M.

B. nr. 

410/31.07.

2019 

 

03.09.2020 

Încheiere finală 

(dezinvestire) – 

03.09.2020 

Admite excepţia conexităţii, 

invocată de pârâtele 

Compania Municipală Sport 

pentru Toţi Bucureşti S.A., 

Compania Municipală 

Imobiliară Bucureşti S.A. şi 

Compania Municipală Pază 

şi Securitate Bucureşti S.A. 

În temeiul art. 139 alin. 3 

C.proc.civ. dispune scoaterea 

dosarului nr. 29500/3/2019 

de pe rolul completului C34 

Fond-CA şi trimiterea 

acestuia completului C17-

Fond-CA, iniţial învestit cu 

soluţionarea dosarului nr. 

28997/3/2019, în vederea 

soluţionării cauzei.  

mailto:office@cmsppb.ro
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3261/265/2

019 

Judecăto

ria 

Năsăud 

CMSPPB 

S.A. 

S.C. 

ESTRAD

A S.R.L. 

Pretenții 22.10.2020 

12.01.2021 

Amână cauza 

28997/3/20

19 

TB USR, 

WRING R., 

CICEALĂ 

A.M 

CMSPPB 

S.A. 

Anulare 

act 

administra

tiv 

H.C.G.M.

B. nr. 

410/31.07.

2019 

 

13.11.2020 

05.02.2021 

Încheiere de şedinţă/ 

13.11.2020 

Amână cauza pentru lipsa de 

procedura   

1197/3/202

0 

TB- 

SECȚIA 

A VI-A 

CIVILĂ 

Luca Viorel 

Vasile prin 

Sindicatul 

Liber 

Semnale 

Rutiere 

ASB 

CMSPPB 

S.A. 

Ordonanță 

Președenți

ală- 

suspendar

e 

executare 

act 

administra

tiv 

 

13.05.2020 

TB- Hotarâre nr. 

339/ 13.05.2020-Admite 

excepţia necompetenţei 

materiale procesuale şi 

teritoriale a Tribunalului 

Bucureşti, invocată din 

oficiu. Declină competenţa 

de soluţionare a cauzei în 

favoarea Tribunalului 

Teleorman-Secţia Conflicte 

de Muncă, Asigurări Sociale 

şi Contencios Administrativ 

şi Fiscal, căruia i se va 

înainta dosarul de îndată. 

Constată ivit conflictul 

negativ de competenţă, 

suspendă judecata cauzei şi 

înaintează dosarul Curţii de 

Apel Bucureşti în vederea 

soluţionării conflictului. Fără 

cale de atac. Pronunţată în 

şedinţă publică 

25767/3/20

19 

TB-

secția a 

II-a 

CAF 

Victoria-

Violeta 

Alexandru; 

Cristian 

Marian 

Olteanu,Haz

em Kansou 

CMSPPB 

S.A. 

Suspendar

e 

executare 

act 

administra

tiv 

30.06.2020 În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 

1 NCPC, suspendă judecarea 

procesului pânăla 

soluționarea definitivă a 

cauzei ce formează obiectul 

dosarului nr. 2031/3/2020. 

mailto:office@cmsppb.ro
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9675/3/201

9 

TB-

secția a 

II-a 

CAF 

Prefectul 

Municipiulu

i București- 

Sever-

Romulus 

Stana 

CMSPPB 

S.A. 

Anulare 

act 

administra

tive 

H.C.G.M.

B. nr. 

816/22.11.

2018 

23.09.2020 Încheiere Suspendare     

23.09.2020 

Admite cererea de 

suspendare a judecăţii, 

formulată de pârâţi. În baza 

art. 413 alin.(1) pct.1 NCPC, 

Suspendă judecarea cauzei 

până la soluţionarea 

definitivă a dosarului nr. 

40844/3/2018 al Tribunalului 

Bucureşti-Secţia a VI-a 

Civilă. Cu recurs pe durata 

suspendării, la instanţa 

ierarhic superioară, conform 

art.414 NCPC. Calea de atac 

se depune la sediul 

Tribunalului Bucureşti, 

conform art.490 alin.(1) 

NCPC.  

2031/3/202

0 

TB-

secția a 

II-a 

CAF 

 

Prefectul 

Municipiulu

i București- 

Sever-

Romulus 

Stana 

CMSPPB 

S.A. 

 

Anulare 

act 

administra

tiv-

H.C.G.M.

B. nr. 398- 

următoarel

e 

03.09.2020 Încheiere de şedinţă     

03.09.2020 

În temeiul art. 242 C.pr.civ. 

suspenda judecata cauzei 

pana îndeplinirea de către 

reclamant a obligaţiilor 

privind comunicarea în 

vederea citării a adreselor 

societăţilor pârâte: Compania 

Municipala Turistica 

Bucureşti SA şi Compania 

Municipala Medicală 

Bucureşti SA. Cu recurs pe 

toata durata suspendarii, 

cererea urmand a se depune 

la Tribunalul Bucuresti - 

Secţia a II-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal.  

13106/299/

2020 

Judecăto

ria 

Sector 1 

Bucureș

ti-Secţia 

S.C. 

ALMATAR 

TRANS 

S.R.L. 

CMSPPB 

S.A. 

Ordonanță 

de plată-

OUG 

119/2007/ 

18.11.2020 

02.12.2020 

23.12.2020 

Admite în parte cererea de 

emitere a ordonanţei de plată. 

Respinge capătul principal al 

cererii, ca rămas fără obiect. 

Admite capătul accesoriu şi 

mailto:office@cmsppb.ro
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a II-a  

Civilă 

art.1014 

CPC ș.u. 

obligă debitoarea la plata 

către creditoare a sumei de 

8.183,15 lei cu titlu de 

penalităţi. Obligă debitoarea 

la plata către creditoare a 

sumei de 3.700 lei, cu titlu de 

cheltuieli de judecată, 

constând în taxă judiciară de 

timbru (200 lei) şi onorariu 

avocat (3.500 lei). Stabileşte 

termen de plată de 30 de zile 

de la comunicarea 

ordonanţei. Cu drept de 

cerere în anulare în termen 

de 10 zile de la comunicare. 

Cererea în anulare se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei astăzi, 23.12.2020. 

Document: Hotarâre  

10549/2020  23.12.2020 

13380/302/

2020 

Judecăto

ria Sect. 

5 

Brigada 

Rutieră-PV 

PBW nr. 

018208 

CMSPPB 

S.A. 

Plângere 

contravenț

ională 

12.11.2020 

27.11.2020 

11.12.2020 

23.12.2020 

Admite în parte cererea de 

emitere a ordonanţei de plată. 

Respinge capătul principal al 

cererii, ca rămas fără obiect. 

Admite capătul accesoriu şi 

obligă debitoarea la plata 

către creditoare a sumei de 

8.183,15 lei cu titlu de 

penalităţi. Obligă debitoarea 

la plata către creditoare a 

sumei de 3.700 lei, cu titlu de 

cheltuieli de judecată, 

constând în taxă judiciară de 

timbru (200 lei) şi onorariu 

avocat (3.500 lei). Stabileşte 

termen de plată de 30 de zile 

de la comunicarea 

ordonanţei. Cu drept de 

cerere în anulare în termen 

mailto:office@cmsppb.ro
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de 10 zile de la comunicare. 

Cererea în anulare se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei astăzi, 23.12.2020. 

Document: Hotarâre  

10549/2020  23.12.2020 

5941/3/202

0 

TRIBU

NALUL 

BUCUR

EȘTI- 

SECȚIA 

A II A 

CAF 

SINDICAT 

LIBER 

„SEMMNA

LE 

RUTIERE” 

ASB 

CMSPPB 

S.A. 

Litigiu 

privind 

funcționari

i publici 

26.10.2020 

07.12.2020 

Admite excepţia lipsei 

dovezii calităţii de 

reprezentant. Anulează 

cererea de chemare în 

judecată ca fiind formulată 

de o persoană fără calitate de 

reprezentant. Ia act că nu au 

fost solicitate cheltuieli de 

judecată. Cu drept de recurs 

în termen de 15 zile de la 

comunicarea hotărârii. 

Cererea de recurs se va 

depune la Tribunalul 

Bucureşti - Secţia a II-a de 

contencios administrativ şi 

fiscal. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor de către grefa 

instanţei, astăzi, 07.12.2020. 

Document: Hotarâre  

6644/2020  07.12.20  

6953/299/2

020 

JUDEC

ATORI

A 

SECTO

R 1 

DISTRIBU

TIE 

INDUSTRI

ALA SI 

LOGISTIC

A SRL 

CMSPPB 

S.A. 

PRETENT

II 

14447,97 

LEI 

26.11.2020 

28.01.2021 

Încheiere de şedinţă 

/26.11.2020 

Amână cauza- lipsă 

procedură 

14662/3/20

20 

 

 

 

 

Tribunal

ul 

Bucureș

ti Secția 

a VI-a 

civilă 

Societatea 

FILIALA 

DE 

ÎNTREȚIN

ERE ȘI 

SERVICII 

CMSPPB 

S.A 

 

 

 

. 

Ordonanță 

de plată-

OUG 

119/2007/ 

art.1014 

CPC ș.u 

12.11.2020 

 

 

 

 

 

Admite în parte cererea. 

Respinge cererea de obligare 

a debitorului la plata 

debitului principal restant în 

suma de 257.611,20 lei, ca 

ramasa fara obiect. Obliga 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/
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ENERGETI

CE 

ELECTRIC

A SERV 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 debitorul la plata catre 

creditor în termen de 30 de 

zile de la data comunicarii 

prezentei hotarari, a sumei de 

47.142,85 lei reprezentand 

penalitati de întarziere 

calculate pana la data de 

19.06.2020, precum si la 

plata penalitatilor de 

întarziere de 0,1% pentru 

fiecare zi de întarziere 

aferente debitului principal 

restant, calculate în 

continuare pana la data platii 

efective a debitului principal. 

Obliga debitorul la plata 

catre creditor a sumei de 200 

lei cu titlu de cheltuieli de 

judecata, reprezentând taxa 

judiciara de timbru. Cu drept 

de cerere în anulare în 

termen de 10 zile de la 

comunicarea prezentei 

hotarari, care se depune la 

Tribunalul Bucuresti-Sectia a 

VI-a Civila. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia 

parţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, azi, 18.12.2020. 

Document: 

Hotarâre  2677/2020  18.12.2

020 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

16676/299/

2020 

Judecăto

ria 

Sector 1 

Bucureș

ti 

DITO 

GROUP 

SRL 

CMSPPB 

SA 

CERERE 

DE 

EMITERE 

ORDONA

NTA DE 

PLATA 

10.11.20202

5.11.2020 

13.01.2021 

Admite cererea de emitere a 

Ordonanţei de plată. În 

temeiul art. 1022 alin. 1 Cod 

procedură civilă, ordonă 

debitoarei să plătească 

creditoarei suma de 5790,42 

lei, reprezentând penalităţi de 

întârziere pentru suma de 

38347,16 neachitată la 

termen, conform Facturii nr. 

DG3445/08.11.2019 emisă 

conform Contract de 

furnizare produse nr. 

260/04.11.2019. Obligă pe 

debitoare la plata către 

creditor a sumei de 200 lei, 

reprezentând cheltuieli de 

judecată, constând în taxa 

judiciară de timbru. Respinge 

cererea creditoarei de 

obligare a debitoarei la plata 

cheltuielilor de judecată 

constând în onorariu avocat, 

ca neîntemeiată. Stabileşte 

termen de plată la 10 de zile 

de la comunicarea 

Ordonanţei. Executorie de 

drept. Cu drept de cerere în 

anulare pentru debitor în 

termen de 10 zile de la 

comunicare, care se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. Pronunţată prin 

punerea solu?iei la dispozi?ia 

păr?ilor prin mijlocirea grefei 

instan?ei, astăzi, 13.01.2021. 

Document: Hotarâre  

156/2021  13.01.2021 
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23998/299.

2020 

Judecăto

ria 

Sector 1 

Bucureș

ti 

CMSPPB 

SA 

S.C. 

CLAY 

WORK 

BUCHAR

EST 

S.R.L. 

CERERE 

DE 

EMITERE 

ORDONA

NTA DE 

PLATA 

 Admite cererea de emitere a 

ordonanţei de plată formulată 

de creditoarea COMPANIA 

MUNICIPALĂ STRĂZI, 

PODURI ŞI PASAJE 

BUCUREŞTI SA în 

contradictoriu cu 

debitoarea SC CLAY 

WORK BUCHAREST SRL. 

Obligă debitoarea să 

plătească creditoarei suma de 

38.080 lei reprezentând debit 

principal restant aferent 

facturii fiscale seria 

CMSPPB nr. 

0065/03.12.2019. Obligă 

debitoarea să plătească 

creditoarei suma de 7.958,72 

de lei reprezentând penalităţi 

de întârziere calculate de la 

scadenţa facturii fiscale seria 

CMSPPB nr. 

0065/03.12.2019 până la 

29.07.2020. Obligă 

debitoarea să plătească în 

continuare creditoarei 

penalităţi de întârziere în 

cuantum de 01,% pe zi, 

aferente debitului principal 

de 38.080 lei, începând cu 

data de 30.07.2020 şi până la 

achitarea integrală a debitului 

principal. Obligă debitoarea 

să plătească creditoarei suma 

de 3.544,38 de lei 

reprezentând penalităţi de 

întârziere pentru 

nerespectarea termenului de 

livrare, conform Contractului 

de Furnizare Beton asfaltic 

BADPC 25 nr. 

188/30.08.2019, menţionate 

mailto:office@cmsppb.ro
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în factura fiscală seria 

CMSPPB nr. 

0056/28.10.2019. Obligă 

debitoarea să plătească 

creditoarei suma de 295,20 

de lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată reprezentând taxă 

judiciară de timbru în 

cuantum de 200 de lei şi 

onorariu executor 

judecătoresc în valoare de 

95,20 de lei. Stabileşte 

termen pentru îndeplinirea 

obligaţiei, 30 de zile de la 

comunicare. Cu drept de a 

formula cerere în anulare în 

termen de 10 zile de la 

comunicare. Cererea în 

anulare se depune la 

Tribunalul Bucureşti – Secţia 

a VI-a Civilă. Pronunţată 

prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin grefa 

instanţei astăzi, 05.02.2021. 

Document: Hotarâre  

266/2021  05.02.2021 

17568/302/

2020 

Judecăto

ria 

Sector 5 

Bucureș

ti 

CMSPPB 

SA 

MAI-

DGPMB 

Plângere 

contravenț

ională- 

Proces-

verbal 

seria PBW 

nr. 018212 

07.10.2020 Amână cauza- 07.10.2020 

 

19458/299/

2020 

Judecăto

ria 

Sector 1 

Bucureș

ti 

Distrigaz 

Sud Rețele 

S.R.L. 

CMSPPB 

SA 

Cerere de 

valoare 

redusă- 

1.287,9 lei 

16.11.2020 

27.11.2020 

11.12.2020 

Respinge cererea ca 

neintemeiata. Cu apel in 30 

de zile de la comunicare care 

se va depune la Judecatoria 

Sectorului 1 Bucuresti. 

Pronuntata prin punerea 

solutiei la dispozitia partilor 

prin mijlocirea grefei 

instantei, azi, 11.12.2020. 

mailto:office@cmsppb.ro
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Document: Hotarâre  

9818/2020  11.12.2020 

18098/302/

2020 

Judecăto

ria 

Sector 5 

Bucureș

ti 

CMSPPB 

SA 

MAI-

DGPMB 

Plângere 

contravenț

ională nr. 

5643/27.0

8.2020 - 

Proces-

verbal 

seria PBW 

nr. 018235 

26.10.2020 

18.02.2021 

18.03.2021 

Respinge, ca neîntemeiată, 

plângerea. Cu drept de apel, 

în termen de 30 zile de la 

comunicare, ce se va depune 

la Judecătoria Sectorului 5 

Bucureşti. Pronunţată astăzi, 

18.03.2021, în condiţiile art. 

396 alin. (2) Cod procedură 

civilă, prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarâre  

2337/2021  18.03.2021 

23324/299/

2020 

Judecato

ria 

sector 1 

PYF 

PRODUCTI

ON SRL 

CMSPPB Ordonanță 

de plată-

OUG 

119/2007/ 

art.1014 

CPC ș.u. 

12.133,32 

lei 

27.10.2020 

15.12.2020 

Admite cererea de emitere a 

ordonanţei de plată. În 

temeiul art. 1022 alin. 2 Cod 

procedură civilă, ordonă 

debitoarei să plătească 

creditoarei suma de 1.742,80 

lei, reprezentând debit 

principal, la care se adaugă 

dobândă legală penalizatoare 

de la data 01.08.2020 până la 

data plă?ii debitului 

principal. Stabileşte termen 

de plată la 20 zile de la 

comunicarea ordonanţei. 

Obligă debitoarea la plata 

sumei de 2.238,02 către 

creditoare cu titlu de 

cheltuieli de judecată. Cu 

drept de cerere în anulare 

pentru debitoare în termen de 

10 zile de la comunicare. 

Cererea în anulare se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. Pronunţată prin 

punerea solu?iei la dispozi?ia 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

păr?ilor prin mijlocirea grefei 

instan?ei astăzi, 15.12.2020. 

Document: Hotarâre  

9956/2020  15.12.2020 

22851/299/

2020 

Judecato

ria 

sector 1 

ARABESQ

UE SRL 

CMSPPB CERERE 

DE 

VALOAR

E 

REDUSA 

5127 LEI 

24.11.2020 

26.01.2021 

Încheiere de şedinţă    

24.11.2020 

Amână cauza 

19805/3/20

20 

TRIBU

NALUL 

BUCUR

ESTI 

PREFECTU

L 

MUNICIPI

ULUI 

BUCURES

TI 

CMSPPB ANULAR

E ACT 

ADMINIS

TRATIV 

HOT 

NR.26/29.

01.2020 

ETC 

24.11.2020 

02.02.2021 

Încheiere de şedinţă    

24.11.2020 

Amână cauza 

Solutia pe scurt: lipsă de 

procedură 

 

19574/302/

2020 

Judecăto

ria 

Sector 5 

Bucureș

ti 

CMSPPB 

SA 

MAI 

DIRECȚI

A 

GENERA

LĂ DE 

POLIȚIE 

PROCES 

VERBAL 

SERIA 

PBW NR. 

018216 

23.09.2020 

14.10.2020 

16.12.2020 

Stabileşte termen de judecata 

la data de 04.03.2021, ora 

12:30, cu citarea părţilor, în 

şedinţa publică. Se anexează 

întâmpinarea formulată în 

cauză şi înscrisurile ataşate, 

cu menţiunea de a depune 

răspuns în termen de 10 zile 

de la comunicare. 

11881/200/

2020 

JUDEC

ĂTORI

A 

BUZĂU 

PREMIER 

SOFT 

AUDIT 

S.R.L. 

CMSPPB 

S.A. 

Ordonanţă 

de plată – 

OUG 

119/2007 / 

art.1014 

CPC ş.u. 

27.11.2020 Admite excepţia 

inadmisibilităţii cererii având 

ca obiect ordonanţă de plată, 

invocată de debitoare. 

Respinge cererea având ca 

obiect ordonanţă de plată 

formulată de creditoarea SC 

Premier Soft Audit SRL în 

contradictoriu cu debitoarea 

SC Compania Municipală 

Străzi, Poduri şi Pasaje 

Bucureşti SA ca 

inadmisibilă. Cu drept de 

cerere în anulare în termen 

de 10 zile de la data 

mailto:office@cmsppb.ro
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înmânării sau comunicării 

prezentei încheieri. Cererea 

în anulare se depune la 

Judecătoria Buzău. 

Pronunţată prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei 

instanţei astăzi, 14.12.2020. 

Document: Încheiere finală 

(dezinvestire)    14.12.2020 

27420/299/

2020 

JUDEC

ĂTORI

A 

SECTO

RUL 1 

BUCUR

EȘTI 

EUROSPEE

D S.R.L. 

CMSPPB 

S.A. 

Pretenții 

150.804+ 

461.132,4

4 lei 

04.02.2021  

28697/299/

2020 

Judecato

ria 

sector 1 

BRICOSTO

RE 

ROMANIA 

SA 

CMSPPB 

S.A 

ORDONA

NTA DE 

PLATA 

10656,80 

LEI 

27.11.2020 

29.01.2021 

Încheiere de şedinţă    

25.11.2020 

Preschimbă termenul de 

judecată din data de 

27.11.2020 la data de 

29.01.2021, ora 10:15, sala 

210, C4 S2. Dispune citarea 

părţilor pentru noul termen 

de judecată cu menţiunea că 

nu se vor mai prezenta la 

termenul de judecată din data 

de 27.11.2020 

29.01.2021 

Amână pronunțarea 

32729/299/

2020 

JUDEC

ATORI

A 

SECTO

R 1 

BUCUR

ESTI 

SOLARON 

IZOLATII 

SRL 

CMSPPB 

S.A. 

ORDONA

NTA DE 

PLATA     

38 400 

LEI 

02.12.2020  

mailto:office@cmsppb.ro
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31218/3/20

20 

TB CMSPPB 

S.A. 

ANATOL

IE  

GUZINSC

HI 

Acțiune în 

răspundere 

patrimonia

lă 

10.03.2021  

32272/299/

2020 

JUDEC

ĂTORI

A 

SECTO

R 1 

BRICOSTO

RE 

ROMANIA 

SA 

CMSPPB 

SA 

ORDONA

NTA DE 

PLATA-

7616 LEI 

11.12.2020 

21.12.2021 

Respinge cererea de 

conexare a prezentului dosar 

la cel cu nr. 28697/299/2020, 

ca neîntemeiată. Acordă 

termen pentru continuitatea 

judecă?ii în data de 

15.01.2020, ora 12, pentru 

când păr?ile vor fi citate în 

?edin?ă publică. Creditoarea 

reclamantă va fi citată cu 

men?iunea de a depune 

factura fiscală nr. 

701200013202 din 

08.07.2020, în valoare de 

7.616 de lei, precum ?i 

cererea de achizi?ie directă 

cu nr. DA29506774. 

Prezenta încheiere e supusă 

apelului odată cu fondul 

cauzei. Pronun?ată prin 

punerea solu?iei la dispozi?ia 

păr?ilor prin mijlocirea 

grefei, astăzi, 21.12.2020. 

Document: Încheiere de 

şedinţă    21.12.2020 

35127/299/

2020 

JUDEC

ĂTORI

A 

SECTO

R 1 

CMC 

CONSTRU

CTII 

INTERGRU

P SRL 

CMSPPB 

SA  

OUG-

10108+67

4,57 LEI 

18.12.2020                                                        Admite în parte cererea, 

astfel cum a fost precizată. 

Ordonă debitoarei să 

plătească către creditoare 

suma de 10779,55 lei 

reprezentând debit principal 

restant. Respinge capătul de 

cerere privind penalităţile de 

întârziere, ca neîntemeiat. 

Fixează termen de plată de 

15 zile de la comunicare. 

Obligă debitoarea la plata 

mailto:office@cmsppb.ro
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către creditoare a sumei de 

1100 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată. Cu drept de 

cerere în anulare, în termen 

de 10 zile de la data 

comunicării. Cererea se va 

depune la Judecătoria 

Sectorului 1 Bucureşti. 

Executorie. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, astăzi, 29.12.2020. 

. 

38687/299/

2020 

JUDEC

ĂTORI

A 

SECTO

R 1 

CMSPPB BRIGAD

A 

RUTIERĂ 

Anulare 

proces 

verbal de 

contravenţ

ie SERIA 

PBW NR. 

379701 

  

39644/299/

2020 

JUDEC

ĂTORI

A 

SECTO

R 1 

DENDRIO 

SOLUTION

S S.R.L. 

CMSPPB 

S.A 

Ordonanţă 

de plată - 

OUG 

119/2007 / 

art.1014 

CPC ş.u. 

21104,78 

LEI 

25.02.2021  

33918/3/20

20 

TB E.M.PRIME 

CONSTRU

CT SRL CU 

SEDIUL 

ALES LA 

HOTCA & 

ASOCIATII 

SCA                                   

HOLCIM 

(ROMANI

A) SA 

CMSPPB 

S.A 

procedura 

insolvenţei 

– societăţi 

pe acţiuni 

2.01.2021  

mailto:office@cmsppb.ro
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5. RESURSE UMANE 

 

Pentru Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., factorul uman a 

reprezentat întotdeauna o principală sursă de atingere a obiectivelor fixate. Din acest considerent, 

politica de resurse umane dezvoltată la nivelul societății a luat în considerare fiecare salariat ca o 

individualitate distinctă, cu caracteristici specifice. Sarcinile stabilite în fișa postului sunt specifice 

fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât sa nu prezinte nici un ris 

în ceea ce privește calitatea. 

La sfârșitul anului 2020 Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje Bucurelti S.A. a 

înregistrat un număr de 225 salariați permanenți. 

  

Plecarea din organizație a avut drept urmare a următorilor factori: 

 

Categoriile de personal angajate de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A. sunt grupate pe categorii de sex și vârstă, după cum urmează: 

                              2018                                          2019      2020 

< 25 Ani:             1B + 3F                                    4B + 6F    3B + 2F 

25 - 35 Ani:         4B + 9F                                  24B + F  13B + 13F 

35 - 45 Ani:       27B + 12F                                59B + 16F  32B + 12F 

> 45 Ani:           43B + 19F                              151B + 23F           131B + 18F 

 

 

 

Factori determinanți 2018 2019 2020 

Demisiei angajatului: când decizia de plecare îi aparține 

acestuia 

7 6 11 

Încetare în perioada de probă 14 18 5 

De drept: la data decesului angajatului sau la expirarea C.I.M  

perioadă determinată 

0 2 0 

Încetarea contractului cu acordul părților – la cerere 10 21 33 

Pensionare – din motive de incapacitate sau atunci ca s-a atins 

limita de 

vârstă pentru pensionare și vechime în câmpul muncii 

0 0 0 

Concediere – ca urmare a încălcării unor reguli ale 

organizației  

(disciplinar) 

0 1 1 

Reduceri de personal – ca urmare a restrângerii activității,  

schimbării obiectivelor organizației, ș.a. 

0 0 1 

Inaptitudine fizică – prin decizia organelor competente se 

constată 

inaptitudinea fizică 

0 0 0 
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Responsabilitatea față de angajați 

 

 Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. depinde de valoarea angajaților săi, 

iar: 

- pentru companie, angajații reprezintă principala sursă a dezvoltării ei, iar grija pentru salariați 

este primordială. Astfel, asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos, cu grijă pentru minimizarea 

impactului activităților specifice companiei pe care le desfășoară asupra mediului și resurselor umane, 

sunt obiective principale în relația directă cu angajații; 

- activitatea de menținere și dezvoltare permanentă a sistemului de Management Integrat cu privire 

la sănătatea și securitatea ocupațională reprezintă o prioritate de top a companiei. 

 

Impactul Pandemiei COVID-19 

 

Anul 2020 a fost marcat de modificări legislative în domeniul muncii, disfuncționalități în 

activitatea partenerilor, blocaj economic datorat întârzierii virării plăților serviciilor/lucrărilor, 

pandemia sanitară, apariții în presă cu implcații negative asupra imaginii companiei, comunicare 

ineficientă/eronată/insuficientă. 

În urma aplicării actelor normative referitoare la prevenirea și compaterea virusului Sars-CoV-

2, compania a adoptat telemunca și modificarea programului de lucru, acolo unde acest lucru a fost 

posibil, a acordat părinților zile libere pentru suoravegherea copiilor. 

Această situație menține complexitatea administrării resurselor umane, monitorizarea corectă a 

muncii angajaților și reflectarea ei conform reglementărilor legale a devenit un punct major de interes 

pentru companie. 

 

Măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 

 

Pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, Compania Municipală 

străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a pus in aplicare măsurile prevăzute de legislația specifică după 

cum urmează: 

1. s-au acordat zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii 

temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși (cf Lege 19/14.03.2020, Lege 

59/19.05.2020, Lege 60/19.05.2020, Lege 61/19.05.2020); 

2. s-au identificat riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și s-a actualizat 

documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de 

desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-

CoV-2; 

3. s-au afișat la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru 

angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea 

îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2; 

4. s-au informat angajații cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la 

măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul 

de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; 

5. s-au informat angajații cu privire la precauțiunile universal valabile: 

– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 

– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu 

dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; 

– evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate; 

– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), 

rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în 

recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;  

6. s-a individualizat programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența 

unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a 

minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de 

lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în 

același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, 

indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de 

lucru (conform Deciziei DG CMSPPB nr 40/11.03.2020); 

7. s-au stabilit reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și 

nesecurizate de persoane în incinta instituției; 

8. se asigură permanent triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la 

începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului; 

9. s-au amplasat dozatoare cu dezinfectant la fiecare etaj, precum și în fiecare birou; 

10. se asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun; 

11. este interzis accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul 

SARS CoV-2; 

12. s-a recomandat aerisirea birourilor minimum o dată de zi; 

13. se dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, precum și alte zone intens 

folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar); 

14. se dezinfectează săptămânal spațiile comune și spațiile de lucru cu substanțe aprobate pentru 

combaterea SARS CoV-2; 

15. s-au amenajat spațiile de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați; 

16. s-au limitat deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict 

necesare desfășurării activității urmărindu-se asigurarea condițiilor de prevenție minimale; 

17. angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 grade 

C și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, au fost imediat izolați de restul 

colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei;  

18. au fost informati angajatii cu care persoana confirmata a venit în contact prelungit (mai mult de 20 

de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și s-a impus izolarea acestora; 

19. a fost anuntata Directia de Sanatate Publica a Bucurestiului despre persoanele confirmate pozitiv 

cu SARS-CoV-2; 
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20. pentru a limita expunerea personalului CMSPPB la particulele respiratorii, dupa confirmarea 

angajatilor s-au dezinfecțat toate spatiile de birouri in care isi desfasoara activitatea CMSPPB, dupa 

confirmarea pozitiva a angajatilor cu SARS–CoV-2; 

21. pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, toți 

angajații CMSPPB au fost instruiți să aplice reguli de protecție, astfel: 

a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de 

securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii 

coronavirusului SARS CoV-2; 

b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de 

angajatori; 

c) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte 

ori revin în sediu; 

d) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, 

simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, 

stare generală alterată); 

e) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării 

cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru; 

f) în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical; 

g) în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu 

medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul 

în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină;  

h) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și 

persoana simptomatică; 

i) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii; 

j) își spală și își dezinfectează mâinile; 

k) evită staționarea în spațiile comune; 

l) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea; 

m) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în 

exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane. 

 

 

6. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT 

 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a implementat Sistemul de 

Management Integrat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al 

calității. Cerințe, SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare 

și SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări 

pentru utilizare pentru domeniul său  de activitate. 

 Domeniul de aplicare al sistemului de management integrat este menținut ca informație 

documentată în cadrul Manualului Integrat. Compania stabilește, implementează, menține și 

îmbunătățește continuu sistemul de management integrat, inclusiv precedeele necesare și interacțiunile 

lor, în conformitate cu cerințele standardelor. 
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 În anul 2020, conducerea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a 

demonstrat leadership și angajament referitor la sistemul de management integrat prin: 

- Asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat; 

- Asigurarea că politica și obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de 

management integrat și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică a companiei; 

- Asigurarea că cerințele sistemului de management integrat sunt integrate în procesele de afaceri 

ale companiei; 

- Asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management integrat sunt disponibile; 

- Comunicarea importanței unui management eficace al calității și a conformității cu cerințele 

sistemului de management integrat; 

- Asigurarea că sistemul de management integrat obține rezultatele dorite/propuse; 

- Angrenarea, direcționarea și suținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului 

de management integrat; 

- Promovarea îmbunătățirii calității lucrărilor și serviciilor; 

- Susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstraleadership așa cum se 

aplică zonelor de responsabilitate. 

 

9.1. Calitate 

Politica Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în domeniul calității a 

avut în vedere în anul 2020 următoarele: 

- Furnizarea de lucrări și servicii de calitate din domeniul de activitate al companiei, având la 

bază cerințele legislației naționale și europene în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și 

autostrăzilor, lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane, construcția de poduri și 

tuneluri, lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide, lucrări de construcții a proiectelor 

utilitare pentru electricitate și telecomunicații, lucrări de demolare a construcțiilor, lucrări de instalații 

electrice, activități de arhitectură, activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, 

precum și principiile care guvernează aceste sectoare; 

- Respectarea prevederilor standardului de referință SR EN ISO 9001:2015; 

- Identificarea de mijloace adecvate de lucru și adaptarea continuă a procedurilor, în scopul 

satisfacerii exigențelor explicite sau implicite ale beneficiarilor lucrărilor; 

- Creșterea calității lucrărilor efectuate pentru serviciul public, o bună administrare în realizarea 

interesului public, reglementarea normelor de conduită profesională necesra erealizării de raporturi 

sociale profesionale, corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului companiei, a 

întregului personal angajat și implicat prin competență, responsabilitate și a unei atitudini 

preofesionale corespunzătoare; 

- Crearea unui climat de încredere și respect reciproc între beneficiarii lucrărilor și Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; 

- Instruirea și evaluarea continuă a personalului pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul 

exigențelor cerute în realizarea obiectivelor stabilite; 

- Adoptarea unui sistem de conducere performant prin adoptarea sistemului calității totale care 

cuprinde atât parametrii de calitate ai lucrărilor/serviciilor, cât și acțiunile întreprinse pentru 

asigurarea și controlul calității. 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

 

 

9.2.  Protecția Mediului 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a identificat aspectele de mediu 

ale activităților pe care le poate controla și pe care le poate influența luând în considerare activitățile 

curente și dezvoltări planificate sdau noi, pentru condiții de funcționare normală și anormală, condiții 

de pornire și oprire, precum și situații de urgență. Au fost determinate aspectele care pot avea un impact 

semnificativ asupra mediului și s-au stabilit măsurile, corelate cu obiectivele și țintele de mediu, care 

s-zu concretizat în programul de management de mediu. 

Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menținerii sub control a aspectelor de mediu, 

societatea a întocmit un Plan de management de mediu care este monitorizat tot timpul. Astfel, toate 

deșeurile generate din activitățile societății sunt colectate separat, respectându-se prevederile legale 

privind protecția mediului și valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate în aces sens, 

cu care societatea a încheiat contracte. 

Pentru fiecare lucrare se identifică aspectele de mediu și se stabilesc măsurile de 

prevenire/reducere a impactului asupra mediului care se transpun în planul de management de mediu, 

care este aplicat la execuția lucrărilor. 

Factorii care pot afecta mediul sunt monitorizați periodic. Monitorizarea se realizează vizual 

de către personalul operativ propriu. Conform măsuritorilor efectuate (nivelul zgomotului la execuție 

de lucrări construcție-montaj) elementele de mediu nu au fost afectate semnificativ de activitățile 

desfășurate de companie. 

 

9.2.1. Factorii care afectează sau pot afecta elementele de mediu 

Emisii în atmosferă 

În timpul activităților de construcție și mentenanță desfășurate de Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S. A. nu au fost evacuate în atmosferă cantități semnficative de poluanți 

întrucât parcul auto din dotarea CMSPPB S.A. și toate echipamentele utilizate în timpul execuției 

lucrărilor sunt noi și achiziționate în anul 2019.  

Emisiile în atmosferă care pot rezulta în urma activităților desfășurate de Companie sunt: 

- pulberi în suspensie (în timpul lucrărilor de construcție; rezultate în urma activităților de 

decopertare strat asfaltic sau din îndepărtare a betoanelor degradate; dislocate de vehiculele și utilajele 

aflate în mișcare, pe șantier, pentru transportul materialelor sau a personalului; transportul deșeurilor 

și materialelor rezultate cu un conținut care de particule de praf); 

- gaze de ardere prin arderea combustibilului (de la mijloacele de transport, grupuri electrogene, 

freze pentru covor asfaltic, buldoexcavatoare, camioane); 

- hexafluorură de sulf (ca urmare a neetanșării echipamentelor) 

 

Ape uzate 

Din procesul de construcție/reabilitare/consolidare a străzilor/drumurilor/podurilor/pasajelor 

nu au rezultat ape uzate. Apele uzate generate pe amplasamentele pe care a efectuat lucrări Compania 

Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sunt următoarele: 
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- ape uzate menajere, provenite din activitatea umană; aceste ape se evacuează direct în 

canalizarea orășenească; 

- ape pluviale, evacuate direct în mediu sau în canalizarea orășeneacă; 

 

Surse de poluare a solului 

Din activitatea desfășurată de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., nu 

se evacuează pe/în sol nici un fel de noxe. Pot apărea scurgeri de ulei/combustibil auto de la utilajele 

și mijloacele de transport în timpul execuției lucrărilor de 

construcții/mentenanță/consolidare/reabilitare. 

Poluarea acustică 

În perioada de construcție / consolidare / reabilitare / mentenanță a 

străzilor/drumurilor/podurilor/pasajelor se pot produce zgomote generate de funcționarea 

echipamentelor și mijloacelor de transport a utilajelor folosite în activitatea de frezare și terasamente, 

camioanele pentru transportul materialelor și deșeurilor generate și alte echipamente folosite în 

construcții. Nivelul de zgomot produs respectă OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă 

și sănătate publică privind mediul de viață al populației. 

Generare de deșeuri 

Deșeurile rezultate din activitatea de construcție/mentenanță și din activitatea umană de pe 

șantierele companiei diferă în funcție de lucrările realizate. Surse de deșeuri din activitatea desfășurată 

de companie au fost gestionate eficientă pentru prevenirea oricărui impact negativ asupra sănătății 

umane și a factorilor de mediu cum ar fi apele freatice, solurile, apele de suprafață și ecologia. Deșeurile 

din construcții și demolări sunt deșeuri rezultate din activitățile de construire, renovare, reabilitare, 

consolidare, construții industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport. 

Tipurile de deșeuri generate din activitățile companiei sunt: 

• Nepericuloare: 

a) Deșeuri rezultate din construcții: ciment, cărămizi, țigle, cărămidă, roci, ipsos, plastic, metal, 

fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluții de lăcuit/vopsit/izolare, materiale de construcții 

cu termen de valabilitate expirat; 

b) Materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor: smoală, nisip, pietriș, bitum, 

piatră construcții, substanțe gudronate, substanțe cu lianți bituminoși și hidraulici; 

c) Materiale excavate în timpul activității de construire, dezafectare, dragare, decontaminare: 

sol, pietriș, argilă, nisip, roci, resturi vegetale. 

Deșeurile reciclabile (plastic, arton, hârtie, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje) au fost 

precolectate în recipiente separate și predate operatorilor economici cu care Compania Municipală 

Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a încheiat contracte.  

• Periculoase:  

a) Materiale periculoase: azbest, gudroane și vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, 

vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenți, compuși bifenili policlorurați, diverse tipuri de rășini 

utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare; 

b) Materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestec cu materiale periculoase: 

materiale de construcții amestecate cu substanțe periculoase, materiale amestecate rezultate în urma 

activității de demolare neselectivă; 
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c) Soluri și pietrișuri cu substanțe periculoase. 

Deșeurile din construcții și întreținerea căilor rutiere se încadrează la categoria 17 din Hotărârea 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

Deșeurile generate în activitățile companiei se valorifică/elimină, pe bază de contracte, cu firme 

autorizate, conform cerințelor legale. 

Colectarea selectivă a deșeurilor este asigurată conform legii nr. 132/2000. 

Nu au fost înregistrate probleme deosebite privind protecția mediului, nu au fost poluări 

accidentale sau reclamații legate de activitatea de protecție a mediului. 

 

 

9.2.2. Măsuri privind obiectivele de mediu, activități care efectuează sau care pot efectua 

elemente și factorii de mediu precum și măsuri sau activități destinate să protejeze 

elementele de mediu 

 

Pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului și gestionarea corespunzătoare a 

deșeurilor rezultate din activitățile societății, directorul general s-a precupat de menținerea și 

îmbunătățirea Sistemului de management de mediu, recertificat SR EN ISO 14001:2015 în urma 

auditului de recertificare de către organismul de certificare acreditat SRAC. 

Sistemul de management al mediului, implementat, menținut și îmbunătățit continuu creează 

condițiile necesare și răspunde cerințelor legale la care compania a subscris, aplicabile aspectelor sale 

de mediu, pentru prevenirea poluării și creșterea performanței de mediu. 

 

Politica de mediu a Comaniei este reformulată periodic pe baza auditurilor sistemului de 

management de mediu efectuate în toate structurile organizatorice și analizelor de management 

efectuate la nivelul punctelor de lpucru și sediului principal cuprinzând un angajament pentru: 

- Îmbunătățirea continuă a performanţelor şi eficacităţii a sistemului de management de mediu;  

- Conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare, aplicabile şi cu alte cerinţe la care compania 

subscrie, referitoare la aspectele sale de mediu;  

- Dezvoltarea durabilă şi reducerea impactului negativ al Companiei Municipale Străzi, Poduri 

și Pasaje București S.A. asupra mediului înconjurător prin: prevenirea şi combaterea poluării prin 

utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile şi evitarea alterării habitatelor naturale în special al 

celor care fac obiectul conservării (ariile naturale protejate); îmbunătăţirea planificării dezvoltării 

CMSPPB S.A., decontaminarea, reabilitarea sau reconstrucţia ecologică a suprafeţelor de teren şi a 

suprafeţelor de apă afectate de activităţile Companiei; 

- Asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor sistemului 

de management de mediu; 

- Comunicarea politicii Companiei întregului personal care lucrează în organizaţie cu scopul  

conştientizării obligaţiilor individuale în domeniul protecţiei mediului;  

- Analiza periodică a politicii pentru a rămâne relevantă şi adecvată scopului, naturii şi 

dimensiunilor impacturilor asupra mediului;   
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Obiectivele şi ţintele de mediu urmăresc menţinerea unui sistem de management de mediu 

performant, prevenirea şi reducerea poluării astfel încât impactul asupra  mediului să se încadreze în 

limitele cerinţelor naţionale şi europene.  

Atingerea acestor obiective şi ţinte se realizează prin acţiunile preventive şi corective cuprinse 

în programele anuale  de management de mediu.  Principalele direcţii pentru atingerea obiectivelor şi 

ţintelor de mediu sunt:  

- prevenirea/reducerea poluării aerului, apei, solului, zgomotului şi vibraţiilor pentru încadrarea în 

limitele maxime admisibile legal;  

- managementul adecvat al deşeurilor şi al apelor uzate;  

-refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de mentenanţă/consolidare/reabilitare/construcție;  

- conservarea biodiversităţii şi a ariilor naturale protejate;  

- reducerea consumului de resurse naturale;  

- monitorizarea factorilor de mediu şi evaluarea conformării cu cerinţele legale şi de reglementare;  

- protecţia atmosferei, apelor şi ecosistemelor acvatice, protecţia solului, subsolului şi ecosistemelor 

terestre şi protecţia așezărilor umane;  

- introducerea cerinţelor de mediu în evaluarea furnizorilor şi în documentaţiile de achiziţie produse, 

servicii şi lucrări;  

- asigurarea cunoaşterii şi respectării legislaţiei de mediu de către toţi angajaţii Companiei;  

- angrenarea personalului propriu şi implicarea tuturor colaboratorilor în atingerea obiectivelor de 

mediu ale Companiei şi aplicarea politicii şi a tuturor cerinţelor sistemului de management de mediu 

prin informare şi instruire periodică;  

- dezvoltarea metodelor şi canalelor de comunicare a politicii şi obiectivelor Companiei pentru 

informarea tuturor părţilor interesate de activitatea de protecţia mediului. 

 

9.2.3.  Măsuri privind protecția mediului 

 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. definește și aplică măsuri 

preventive și corective în scopul reducerii efectelor asupra mediului.  

Diversitatea condițiilor de mediu pentru fiecare lucrare determină un impact de mediu specifice, 

astfel că măsurile definite pentru fiecare caz în parte sunt în conformitate cu condițiile existente în 

amplasament. 

 

9.3.  Securitate și Sănătate în Muncă 

 

Referitor la siguranța și sănătatea în muncă, instruirea salariaților s-a făcut conform 

prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă și a tematicii de instruire 

stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de Directorul General. 

Prin Regulamentul Intern s-a stabilit periodicitatea instruirii periodice în următoarele situații: 

în cazul noilor angajați, în cazul salariaților care își schimbă locul de muncă sau felul muncii, în cazul 

salariaților care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum și în situația în care 

intervin modificări ale legislației în domeniu. 
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Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a asigurat accesul la serviciul 

medical de medicina muncii, care a fost organizat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Toate 

elementele și actele legate de starea de sănătate a angajatului se regăsesc în dosarul medical al acestuia. 

Conținutul dosarului medical al angajatului are caracter confidențial. 

La nivelul societății există un Plan de Prevenire și Protecție întocmit corespunzător cu 

obiectivele stabilite de societate pentru domeniul SSM. Astfel, au fost evaluate riscurile în funcție de 

locul de desfășurare al activității, au fost luate măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de 

altă natură și au fost efectuate acțiuni în scopul realizării măsurilor. 

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională s-a întocmit pentru următoarele 

activități: activitate de birou, activitate de birou și conducere auto, investigații teren și măsurători, 

gestiune depozite, inginer constructor/șefi secții, stații și eșaloane, lucrări de construcții, lucrări de 

producție asfalt și betoane, șofer mașini de mare tonaj, mecanic utilaje, reparații echipamente 

mentenanță, grupuri sensibile la riscuri, electrician, paznic, muncitor calificat în construcții, constructor 

structuri monolite, dulgher, zidar, fierar betonist, pavator bordurar, asfaltator. 

Urmare a identificării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc 

de muncă în parte s-a procedat la compararea acestora cu lista cadru de acordare a echipamentelor 

individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din societate și au fost modificate termenele 

de utilizare pentru mănușile de protecție și vestele reflectorizante. Au fost introduse antifoane interne, 

mască de praf, au fost introduse echipamente de iarnă (greacă groasă, pantalon matlasat, căciulă, iar 

pentru ingineri a fost introdusă geaca reflectorizantă cu mâneci detașabile). Modificările au fost 

evidențiate în Normativul Intern de acordare a echipamentului individual de protecție pe baza căruia s-

a întocmit necesarul pentru achiziționarea echipamentului individual de protecție. 

În scopul asigurării implicării salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul 

protecției muncii, s-a constituit Comitetul de Sănătate și Securitate în muncă, coordonat de către 

Compartimentul SSM și PSI care are atribuții specifice potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  

Compartimentul SSM și PSI a întocmit documentația cu caracter tehnic de informare și instruire 

a lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă.  

În ceea ce privește situațiile de urgență, instruirea personalului s-a efectuat atât la angajare cât 

și periodic, conform tematicii aprobate. 

Urmare a apariției Legii nr. 15/2016 privind fumatul, s-au luat o serie de măsuri pentru 

conformarea cu legislația în domeniu, astfel au fost aprobate și amenajate/reamplasate locuri de fumat 

la punctele de lucru și șantierele societății. Totodată, a fost făcută instruirea tuturor angajaților din 

cadrul societății privitoare la fumat și locurile de fumat. Toți salariații noi au fost instruiți în ceea ce 

privește fumatul. 
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7. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

 

În legislația din România, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul 

formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv audit intern, stabilite de conducere 

în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea administrării forndurilor 

publice în mod economic, eficient și eficace; acesta include de asemeneas tructurile organizatorice, 

metodele și procedurile. 

Potrivit Standardelor Internaționale de Audit, emise de Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), 

controlul intern este definit ca fiind procesul cenceput, implementat și menținut de către persoanele 

însărcinate cu guvernanța, conducere și alte categorii de personal cu scopul de a furniza o asigurare 

rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entități cu privire la credibilitatea raportării 

financiare, eficiența și eficacitatea operațiunilor și conformitatea cu legile și reglementările 

aplicabile. 

Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern 

managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul 

fiecărei entități publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea 

reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele 

generale și specifice de control intern managerial. 

Potrivit art. 2 lit. d) din același act normativ, controlul intern managerial reprezintă ansamblul 

formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere 

în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării 

fondurilor în mod economic, eficient și eficace.  

În acest sens, conform art. 2 din OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice, conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de 

particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele de control 

intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de 

control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor 

formalizate pe procese sau activităţi, care pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale. 

Conducerea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a ținut cont de 

particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control 

intern managerial și a luat măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial prin constituirea Comisiei de Monitorizare în baza Deciziei nr. 212/20.12.2019 și 

actualizate fișele de post ale membrilor comisiei de monitorizare a responsabililor cu riscurile.  

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, operaţiunea de 

autoevaluare a acestuia precum și elaborarea, respectiv prezentarea raportului asupra sistemului de 

control intern managerial, constituie indicatori de performanță pentru conducătorul entității publice, 

conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018. 

Anterior deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, compania a implementat un sistem 

de management al calității specific domeniului de activitate prin aplicarea unitară a principiilor aferente 

următoarelor standarde: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și BS OHSAS 18001:2007.  
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Conform standardelor aplicabile managementului calității au fost elaborate și aprobate 

proceduri operaționale (instrucțiuni de lucru) aferente activităților procedurabile identificate, care se 

regăsesc în următoarele proceduri: analiza de management; infrastructura; aprovizionarea; procesele 

referitoare la relația cu clientul; identificare și trasabilitate; controlul EMM; evaluarea satisfacției și 

tratarea reclamațiilor; planificare pentru identificarea pericolului; evaluarea riscului și controlul 

riscului, pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, dezastre/gestionarea accidentelor 

colective, catastrofelor evenimentelor excepționale, evacuarea în caz de incendiu, controlul 

documentelor, controlul financiar preventiu propriu, controlul înregistrărilor, controlul produsului 

neconform, acțiune preventivă, aspecte de mediu, controlul operațional, monitorizarea și măsurarea 

performanței de mediu, comunicarea internă și externă, competență, instruire și constientizare, politica 

și obiectivele SMI, achiziție și închiriere ternuri și clădiri, codificarea documentelor, întocmire situații 

de lucrări, reguli de utilizare a sistemelor informatice, achiziția de servicii sociale și alte servicii 

specifice Legii 98/2016, achiziții publice prin cumpărare directă, comunicare și circuitul documentelor, 

înregistrarea corespondenței, gestiune deșeurilor, regulament privind alimentarea cu carburanți, 

inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, gestionarea mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar, bun de plată, arhivarea documentelor neclasificare, emiterea opiniilor 

juridice.  

Compania are implementat sistemul de evaluare a performanțelor precum și politica salarială 

în conformitate cu Regulamentul de Ordine Internă. Totodată, prin deciziile conducătorului entității 

sunt stabilite proceduri de delegare a responsabilităților. 

Prin programele SAGA și BIM compania asigură controlul cu privire la accesul înregistrării 

datelor. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2019 compania asigură prin publicarea pe site-ul 

www.cmsppb.ro, în permanență, transparența informațiilor de inters public, respectiv> 

(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al 

consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor 

sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații: 

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; 

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; 

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; 

d) raportul de audit anual; 

e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și 

ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, 

precum și nivelul remunerației acestora; 

f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere; 

g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și 

directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul 

anului financiar; 

h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în 

cazul revizuirii acestuia. 
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(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de 

administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe 

pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani. 

În conformitate cu principiile și valorile etice ale Standardului 1 al O.S.G.G 600/2018 

compania are desemnat prin Decizia nr. 121/15.07.2019 o persoană responsabilă cu monitorizarea și 

respectarea normelor de conduită prevăzute de codul etic; reglementările în domeniul eticii sunt aduse 

la cunoștința personalului, acesta fiind încurajat să comunice periodic. 

În vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Conducerea 

CMSPPB S.A. a solicitat Direcției Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale, din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului efectuarea unor misiuni de îndrumare metodologică. Astfel, în 

cadrul acestor sesiuni de formare și instruire au fost abordate tematici care țin de analiza unor aspecte 

referitoare la: 

-    modul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare; 

-    procesul de management al riscurilor la nivelul entității; 

-    gradul de realizare a procedurilor documentate. 

Echipa de îndrumare metodologică au pus la dispoziția Comisiei de Monitorizare CMSPPB, 

metodologiile elaborate de DCIMRI-SGG, în vederea diseminării și utilizării lor în implementarea și 

dezvoltărea sistemului de control intern managerial: 

- Manualul de implementare a sistemului de control intern managerial; 

- Metodologia de management a riscurilor; 

- Ghidul de elaborare a procedurilor de sistem și operaționale; 

 Obiectivele sistemului de control intern managerial, se aplica pe cinci componente ale 

controlului intern, respectiv Mediul de control, Performanță și Managementul riscului, Activități de 

control, Informare și comunicare, Evaluare și audit, la toate nivelurile organizatorice ale CMSPPB 

S.A., prin intermediul standardelor de control intern managerial. 

 Stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul CMSPPB 

S.A., în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, se evaluează prin 

prisma modului de organizare a structurilor specifice domeniului, precum și a implementării unor 

etape. 

    Obiectivele implementării OSGG 600/2018 sunt: 

- Funcționarea eficientă și eficace a instituției; 

- Utilizarea informațiilor unitar, corect, complet și la momentul oportun; 

- Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne ale instituției. 

Principalele etape monitorizate, sunt:  

• Constituirea Comisiei de Monitorizare la nivelul Companiei;  

• Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;  

• Stabilirea obiectivelor generale la nivelul entității publice și subordonate;  

• Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul compartimentelor;  

• Stabilirea și inventarierea activităților procedurale la nivelul compartimentelor;  

• Procesul de elaborare și actualizare a procedurilor documentate;  

• Stabilirea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor și/sau activităților;  
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• Identificarea funcțiilor sensibile; 

• Identificarea, analiza și gestionarea riscurilor. 

Aceste etape sunt detaliate mai jos în cadrul celor 5 componente ale controlului intern, după 

cum urmeaza: 

În conformitate cu principiile și valorile etice ale Standardului 1 al O.S.G.G 600/2018 compania 

are demesemnă prin Decizia nr. 121/15.07.2019 o persoană responsabilă cu monitorizarea și 

respectarea normelor de conduită prevăzute de codul etic; reglementările în domeniul eticii sunt aduse 

la cunoștința personalului, acesta fiind încurajat să comunice periodic. 

 

Mediul de Control 

 

Standardul 1 – Etică, Integritate 

În cadrul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. se aplică prevederile 

Codului de Etică, ce reprezintă un document oficial prin care se comunică tuturor salariaților valorile 

etice care fac parte din cultura entității. Codul de Etică stabilește reguli de comportament etic în 

realizarea atribuțiilor de serviciu, cum ar fi: practici acceptate sau care nu sunt acceptate de entitate, 

conflicte de interese și incompatibilități, utilizarea email-ului, internetului și a altor facilități. 

Consilierea angajaților pentru a cunoaște și înțelege ce compartimente sunt acceptate în entitate, 

care sunt repercusiunile încălcării lor, este asigurată de responsabilul pentru consiliere etică la nivelul 

organizației prin decizie a Directorului General.  

Au fost elaborate procedurile de sistem: 

• Etica, integritatea și respectarea normelor de conduită profesională în cadrul CMSPPB S.A. 

• Cercetarea disciplinară în cadrul CMSPPB S.A. 

• Procedura GDPR 

• Completarea declarațiilor de avere și de interese 

 

Standardul 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini 

Misiunea și atribuțiile Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sunt bine 

definite și prezentate pe site în Regulamentul de Organizare și Funcționare – ROF. 

 Au fost elaborate și actualizate conform modelului standard fișele de post ale întregului 

personal. Fișele de post sunt semnate de luare la cunoștință de fiecare titular. 

   Elaborarea fișelor posturilor a fost realizată conform procedurii specifice       asigurându-se 

concordanța cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și între sarcinile/atribuțiile 

menționate în fișele posturilor personalului și competențele decizionale necesare realizării acestora. 

 

Standardul 3 – Competență, Performanță 

În domeniul resurselor umane, s-a urmărit acoperirea necesităților operaționale ale companiei, 

prin utilizarea eficientă a acestora. Managementul companiei a avut în vedere definirea cerințelor 

pentru activitățile de bază, identificarea și înlăturarea eventualelor limite restrictive ale disponibilului 

de resurse umane care, prin natura lor, ar putea afecta implementarea și derularea proiectelor. 
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Politica societății în domeniul resurselor umane a vizat asigurarea personalului necesar în 

corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau 

surplus de personal.  

În realizarea procesului de management al resurselor umane s-a urmărit permanent următoarele:  

asigurarea resurselor umane, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane;  asigurarea 

personalului calificat prin recrutarea și selecția candidaților; dezvoltarea resurselor umane prin 

instruirea salariaților la locul de munca cu privire la ROF, RI și Codul de Etica și Conduită  

Profesională, cât și în afara companiei, prin participarea acestora la cursuri și specializări; motivarea 

și menținerea resurselor umane prin evaluarea și recompensarea salariaților conform procedurii în 

vigoare, dar și prin asigurarea condițiilor optime pentru bună desfășurare a activității. 

A fost elaborată procedura de sistem “ Competență, conștientizare și instruire”. 

 

Standardul 4 – Structura Organizatorică 

În cadrul fișelor posturilor sunt stabilite atât poziționarea postului, respectiv în structura 

organizatorică, cât și relațiile de serviciu (generale și specifice), în vederea eliminării 

disfuncționalităților în repartizarea sarcinilor de lucru. 

Organigrama este coroborată cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, 

asigurând funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării 

activităților. Nu au fost depistate elemente de disfuncționalitate. 

A fost elaborată procedura de sistem privind “ Delegarea de atribuții, continuarea activității”. 

 

 Performanța și Managementul Riscului 

 

Standardul 5 – Obiective 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. va implementa prevederile 

Standardului nr. 5 – Obiective prin stabilirea obiectivelor determinante le gate de scopurile entității, 

va defini cele specifice și cele complementare legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu 

legile, regulamentele și politicile interne și va stabili obiectivele specifice în concordanță cu pachetul 

de cerințe ”S.M.A.R.T.” (precise, măsurabile, verificabile, necesare, realiste și cu termen de realizare) 

 

Standardul 6 – Planificarea 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are în vederea implementarea 

Standardului 6 – Planificarea prin elaborarea unei planificări specifice entității și stabilirii obiectivelor 

specifice, precum și luarea unor măsuri de coordonare a deciziilor și activităților compartimentelor în 

scopul asigurățrii convergenței și coerenței acestora. 

În vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Conducerea 

CMSPPB S.A. a solicitat Direcției Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale, din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului efectuarea unor misiuni de îndrumare metodologică. Astfel, în 

cadrul acestor sesiuni de formare și instruire au fost abordate tematici care țin de modul de organizare 

și funcționare a Comisiei de Monitorizare, managementul riscurilor, elaborarea procedurilor 

documentate și planificarea activităților. 
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A fost stabilită și aprobată Lista privind elaborarea procedurilor de sistem  la nivelul CMSPPB 

S.A., (Anexa 3, Anexa 4) precum și Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern 

Managerial aferent anului 2020 (Anexa 5). Totodata, a fost elaborat Planul de management privind 

planificarea obiectivelor specifice și activităților pana la 31.12.2020 și a fost elaborat Planul de 

implementare a măsurilor de control. (Anexa 6, Anexa 7)  

 

Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor 

 Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are în vedere stabilirea 

indicatorilor cantitativi și calitativi asociați obiectivelor specifice și elaborarea de proceduri cu privire 

la măsurile menite să îmbunătățească parametrii de îndeplinirea a activității angajaților și eficientizarea 

timpului de lucru. Au fost elaborate procedurile de sistem ( Anexa 4): 

• Evaluarea performanțelor angajaților 

• Monitorizarea performanțelor 

 

Standardul 8 – Managementul riscului 

La nivelul CMSPPB S.A. a fost elaborată procedura de sistem “ Managementul riscurilor și 

oportunităților”, procedura de sistem “ Gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile” (Anexa 4). 

 Au fost identificate riscurile și a fost elaborat Registrul riscurilor (Anexa 10). 

Acesta cuprinde pentru fiecare risc: cauze, estimare risc inerent (probabilitate și impact), 

măsuri de control – de prevenire, cu termene și responsabili,  estimare risc rezidual (probabilitate și 

impact), compartimentul care gestionează riscul.   

În cadrul Companiei este implementat sistemul de Management Integrat al Riscurilor, impus 

de cerințele strategice privind siguranța și continuitatea în operare și reprezentând o condiție  

fundamentală pentru un control managerial intern sănătos. 

Compania abordează proactiv managementul riscului, conducerea companiei asigurându-se 

astfel, într-o manieră rezonabilă. 

Administrarea riscurilor de către Companie respectă cerințele legale și de reglementare în 

vigoare, de a avea capacități de control al riscului adecvate profilului de risc al Companiei, pentru 

identificarea, evaluarea, administrarea, monitorizarea, comunicarea, consultarea și raportarea riscurilor 

prevăzute în  Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Controlului 

intern managerial al entităților publice . 

Setul de soluții de gestionare a riscurilor utilizate de Compania Municipală Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. are ca scop să sprijine organizația în atingerea obiectivelor și să contribuie la 

îmbunătățirea planificării prin măsurile de reducere a riscurilor, cuprinzând, într-o structură optimizată,  

soluții organizatorice și soluții financiare. Astfel, din punct de vedere organizatoric, riscurile sunt ținute 

sub control la un nivel acceptabil și cu costuri rezonabile, diminuate sau chiar transferate, prin activități 

de:  

- organizare, proiectare, planificare, structurare a activităţilor, comunicare, inclusiv 

măsuri pentru continuitatea afacerii, după materializarea unui risc. De asemenea, au fost întocmite 

proceduri conținând principii care trebuie respectate de către toți angajații și au fost întărite măsurile 

de securitate şi siguranţă a muncii în vederea reducerii riscurilor;  

- contracte de asigurări, având ca scop transferul riscurilor. 
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Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. este expusă la următoarele 

riscuri din utilizarea instrumentelor financiare: riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul de piață.  

Politicile Societății de gestionare a riscului sunt definite astfel încât să asigure identificarea şi 

analiza riscurilor cu care se confruntă Societatea, stabilirea limitelor şi controalelor adecvate, precum 

şi monitorizarea riscurilor şi a respectării limitelor stabilite. Politicile şi sistemele de gestionare a 

riscului sunt revizuite în mod regulat pentru a reflecta modificările survenite în condiţiile de piaţă şi în 

activităţile Societății.  

Activităţile Companiei sunt sensibile la condiţiile economice generale și o varietate de factori 

care pot influenţa realizarea obiectivelor generale şi anume:  

- evoluţii economice și politice la nivel global și regional;  

- condiţiile climatice;  

- legile și reglementările existente.  

 Managementul riscului este parte integrantă a managementului Companiei şi a proceselor de 

luare a deciziilor, contribuind la atingerea obiectivelor într-un grad mai mare, printr-o planificare mai 

exactă ţinând cont de riscuri şi prin măsurile de limitare şi control a potenţialelor efecte advers asupra 

performanţei financiare a Companiei datorate imprevizibilităţii mediului economic şi financiar. 

 Categorii de riscuri identificate la nivelul companiei sunt : 

 - riscuri tehnice și operaționale  

 - riscuri financiare 

 - riscuri privind întârzieri în execuția lucrărilor 

 - riscuri privind securitatea 

 - riscuri legate de personal 

 - riscuri asociate protecției mediului 

În acest sens a fost propusă și aprobată “Limita de toleranță la risc” (Anexa 9).  

Pentru anul 2020, acțiunile stabilite pentru ținerea sub control a riscurilor sunt cuprinse în 

documentul ,, Planul de implementare a măsurilor de control 2020, pentru riscurile semnificative la 

nivel de Companie” (Anexa 10). Acesta cuprinde pentru fiecare risc: măsuri de control – de prevenire/ 

limitare a producerii riscului , cu termene și responsabili,  compartimentul care gestionează riscul. 

 

Riscul de credit  

Riscul de credit este riscul ca Societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a 

neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, 

iar acest risc rezultă în principal din creanţele comerciale ale Societății. Expunerea Societății la riscul 

de credit este influenţată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client.  

 

 Riscul de lichiditate  

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor 

asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. 

Abordarea Societății cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, în măsura în care este posibil, 

că deţine în orice moment lichidităţi suficiente pentru a onora datoriile atunci când acestea devin 

scadente, atât în condiţii normale cât şi în condiţii de stres, fără a suporta pierderi inacceptabile sau a 

pune în pericol reputaţia Societății.  
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  Riscul de piaţă  

Riscul de piaţă este riscul că variaţia preţurilor pieţei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata 

dobânzii şi preţul instrumentelor de capitaluri proprii, să afecteze veniturile Societății sau valoarea 

instrumentelor financiare deţinute. Obiectivul gestionarii riscului de piaţă este acela de a gestiona şi 

controla expunerile la riscul de piaţă în cadrul unor parametri acceptabili şi în acelaşi timp de a optimiza 

rentabilitatea investiţiei.  

 

 Concurența 

În anul 2020 societatea s-a orientat spre dezvoltarea de noi activități, pentru a avea mai multe 

surse de venit și pentru a se proteja impotriva riscului de piață. Strategia de viitor a societății este de a 

pune accentul pe aceste activități. Societatea este permanent preocupată de consolidarea poziției pe 

care o deține pe piața locală. În acest sens, societatea are ca și strategie consolidarea relațiilor cu clienții 

tradiționali, cu care are relații de afaceri de lungă durată. De-a lungul timpului, calitatea serviciilor 

oferite clienților a crescut constant, acest fapt având impact pozitiv în ceea ce privește portofoliul de 

clienți, compus din parteneri cu poziție financiară solidă și cu bună reputație.  

 

Activități de Control 

 

Standardul 9 – Proceduri 

Procedurile operaționale elaborate la nivelul fiecărei structuri operaționale asigură separarea 

funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor.  

A fost stabilită și aprobată în cadrul Comisiei de Monitorizare, procedura de sistem SCIM 

privind “ Elaborarea procedurilor documentate” precum și Lista procedurilor de sistem de la nivelul  

CMSPPB S.A., care au fost elaborate și/sau actualizate (Anexa 4 ).  

Procedurile operaționale elaborate la nivelul fiecărei structuri operaționale asigură separarea 

funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor (Anexa 11).  

Conducătorii de la primul nivel de conducere urmăresc aplicarea și respectarea procedurilor 

în procesul muncii, de către angajații din subordine și își planifică activitățile de instruire/prelucrare 

specifice, periodice. 

 

Standardul 10 – Supravegherea 

Formalizarea controlului exercitat asupra activităților care implică un grad ridicat de expunere 

la risc prin rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, proceduri operaționale, proceduri de sistem și 

manualul integrat (Anexa 4, Anexa 11). 

Fiecare conducător de la primul nivel de conducere din structura companiei cunoaște 

atribuțiile ce-i revin pe linia supravegherii curente a activității, răspunderile ce-i revin și sarcinile 

stabilite de Directorul General al CMSPPB S.A. Modul de realizare și de supraveghere al activităților 

Direcțiilor și Compartimentelor companiei se reflectă în rapoartele de activitate ale conducătorilor. 
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Standardul 11 – Continuitatea activității 

Pentru asigurarea continuității funcționării, sub aspectul mobilității personalului, au fost 

elaborate proceduri pentru activitățile specifice, care conferă un echilibru între sarcini, competență 

(autoritate decizională asigurată prin delegare) și responsabilități (obligația de a realiza obiectivele).  

A fost asigurat fluxul de personal respectându-se procedura acordării concediilor prin 

planificarea acestora, de la sfârșitul anului pentru anul următor , prin consultarea salariaților, având în  

vedere atât asigurarea desfășurării activității cât și a interesului angajaților. 

La nivelul companiei a fost elaborată procedura de sistem privind “ Continuarea activității” și 

“ Delegarea de atribuții, continuitatea activității” (Anexa 4) . 

Documentul prin care se numește înlocuitorul persoanelor cu funcții de conducere la plecarea 

în concediu : Decizie de delegare la absența temporară din instituție a personalului. 

 

Informarea și Comunicarea 

 

Standardul 12 – Informarea și Comunicarea 

Salariații au acces la toate informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. 

Informațiile sunt diseminate cu salariații în cadrul unor ședințe de lucru și este încurajat lucrul în echipă 

și implementarea celor mai bune practici cu note de serviciu privind prelucrarea unor materiale, 

executarea unor lucrări sau sarcini, flux operațional. Pentru acest standard au fost elaborate  procedura 

de sistem „ Circuitul documentelor” (Anexa 4) și procedura operațională “ Soluționarea 

petițiilor”(Anexa 11).  

În anul 2020, au fost stabilite și respectate responsabilități pe linia activităților de gestionare 

a documentelor, de întocmire a răspunsurilor în termenele legale, de centralizare a informațiilor și 

datelor. Documentele care au circulat au fost consemnate în registrul intrări-ieșiri al companiei. 

Fluxul informațional din interior s-a stabilit atât intre structurile funcționale (servicii, 

compartimente, birouri) cât și direct între salariații din cadrul acestora, pentru realizarea în condiții de 

eficiență și calitate a atribuțiilor. Comunicarea în cadrul compartimentelor a fost fluentă și transmisă 

cu operativitate la utilizatori, realizându-se pe mai multe căi: 

- verbal – cu ocazia ședințelor de lucru organizate; 

- in scris – prin afișarea notelor interne, comunicatelor,a dispozițiilor; 

- electronic – prin postarea pe site-ul companiei sau în rețeaua informatică internă, e-mail, etc. 

 Asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public conform prevederilor 

Legii 544/2001 prin actualizarea permanentă a site-ului companiei. 

 

Politica de Confidențialitate 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., operatorul site-ului 

www.cmsppb.ro, declară că toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict 

confidențiale și sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal.  
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Securitatea datelor personale este o prioritate companie. În consecință, acordăm cea mai mare 

atenție datelor personale și protecției acestora. În cadrul politicii de confidențialitate, există informația 

cu privire la ce date personale se colectează și cum se vor folosi.  

Începând cu data de 25 mai 2016, se aplică, în toate statele Uniunii Europene Regulamentul UE 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date. Ținând cont de prevederile Regulamentului 

menționat, datele de contact se pot afla în baza de date a companiei, fiind obținute în mod direct ca 

urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant de informații, solicitant al 

serviciilor, prestator de servicii sau furnizor al Companiei, ca urmare a înregistrării pentru participare 

la un eveniment sau ca urmare a colectării lor din mesaje transmise pe siteul www.cmsppb.ro sau prin 

corespondență trimisă pe adresa Companiei. Deoarece Compania prelucrează date cu caracter personal 

atât în scop contractual, cât și pentru a ține la curent cu activitățile desfășurate, există asigurarea că 

organizația a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor.  

Confidențialitatea datelor este importantă pentru companie. Pentru a oferi informații mai 

transparente și mai clare despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, regăsiți mai jos 

conținutul Politicii de Confidențialitate. Se aplică secțiuni diferite pentru beneficiar, furnizor, 

transmiterea de solicitări de informații, apelarea la serviciile companiei sau participarea la evenimente.  

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm: nume, prenume, numărul de telefon, 

adresa de e-mail, adresă de domiciliu, profesia/funcția, etc (denumite în continuare "Date personale"). 

Scopul și temeiul prelucrării datelor: prelucrăm datele cu caracter personal în măsura permisă sau 

impusă de legislația aplicabilă în urmatoarele scopuri: o pentru scopurile noastre generale de afaceri; 

o în procesul de recrutare; o îndeplinirea unor obligații legale și cerinte din partea Autorității Nationale 

de Integritate; o întocmirea facturilor si chițantelor și rapoartelor financiar contabile; o efectuarea de 

studii si analize statistice interne privind serviciile noastre; o îndeplinirea cerințelor legale sau de 

reglementare aplicabile procesului de participare la licitații publice; o încheierea de contracte de 

muncă; o scopuri legate de sugestii și sesizari ale clienților; o scopuri legate de furnizori, parteneri 

colaboratori.  

Temeiul Prelucrării Datelor cu caracter personal: în general, prelucrarea datelor cu caracter 

personal este necesară în vederea desfășurării activitații specifice scopurilor prelucrării. Se solicită 

furnizarea datelor cu caracter personal în mod obligatoriu, cu excepția situațiilor limitate în care  

comunicăm că anumite informații sunt facultative.  

Transferul datelor personale către terti: informațiile personale vor fi transmise unor terți sau vor 

fi intermediate altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului încheiat între 

părți, pe baza unui interes legitim sau dacă s-a exprimat în prealabil acordul, după cum urmează:  

a) companiilor de curierat, în scopul livrării documentelor și al soluționarii reclamațiilor, inclusiv 

rezilierea contractului; 

b) altor furnizori de servicii, terților implicați în prelucrarea datelor;  

c) terților, de exemplu procurorilor si tribunalelor, în scopul recuperarii sau al încheierii oricarui 

contract cu dumneavoastră.;  

d) autoritatilor publice (de exemplu, Autoritatea Nationala de Integritate, Poliției, etc)  

Proceduri de securitate: În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, folosim 

proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter 
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personal. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele cu caracter personal 

care ne sunt transmise. De asemenea, folosim proceduri de securitate si restricționări tehnice și fizice 

ale accesării și folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat 

poate accesa datele personale în timp ce lucrează. Cât timp vă prelucrăm datele: datele personale sunt 

prelucrate pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada 

impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile 

privind arhivarea. 

 

Standardul 13 – Gestionarea documentelor 

În cadrul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. există: Registrul de 

intrare/ieșire a corespondenței, Procedura de sistem – Protecția datelor cu caracter personal,  Procedura 

de sistem  – Circuitul documentelor, Procedura de sistem – Arhivarea și pastrarea documentelor interne 

și externe, Procedura operațională – Utilizarea rețelei de calculatoare a CMSPPB S.A., Procedura 

operațională – Utilizarea adresei de email a CMSPPB S.A., procedura operațională privind soluționarea 

petițiilor  (Anexa 4, Anexa 11). 

Conducerea companiei asigură condițiile necesare cunoașterii și respectării de către angajați 

a a reglementărilor legale privind accesul la documentele companiei precum și la modul de gestionare 

al acestora.  

 

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară 

Serviciul Economic asigură calitatea informațiilor și datele contabile utilizate la realizarea 

Rapoartelor de audit extern, documente vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul 

financiar-contabil, vize și documente ce atestă Controlul Financiar Preventiv, situații financiare anuale. 

Pentru asigurarea controalelor specifice ale sistemului contabil, compania a implementat 

Controlul Financiar Preventiv Propriu și are numiți prin Actului Constitutiv, Comisia de cenzori. 

Sistemul de contabilitate din cadrul companiei aplică proceduri și politici contabile în 

conformitate cu prevederile legii; întocmește situațiile financiare și le prezită la termenele prevăzute 

de lege; este compus din persoane care au competențe în domeniul financiar contabil și își îndeplinesc 

sarcinile și responsabilitățile prevăzute în fișele de post. 

 Pentru implementarea Standardului 14 au fost elaborate proceduri de sistem și operaționale, 

financiar-contabile : 

- Procedura privind Elaborarea /Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli; 

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

- Procedura de Control Financiar Preventiv Propriu; 

- Procedura de Casare a bunurilor/obiectelor de inventar.   

 

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a avut în vedere implementarea 

prevederilor Standarului 15 și a pus în aplicare un sistem de autoevaluare a standardelor sistemului de 

management/control, ținînd cont de ,,Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial,, elaborat. 
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Standardul 16 – Audit Intern 

 Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., deși are prevăzut în structura 

organizatorică un compartiment de audit intern, posturile aferente acestuia nu sunt ocupate. 

 

CONCLUZII și PROPUNERI: 

  

La nivelul CMSPPB S.A. au fost implementate 15 standarde (cu excepția Standardului 16- a se 

vedea referințele de la Standardul 16 -Audit Intern)  ale Sistemului de Control Intern Managerial – anul 

2020, cu respectarea cerințelor generale de control intern prevăzute de OSGG 600/2018 .   

Urmărind etapele implementării, au fost stabilite obiectivele generale și specifice, activitățile, 

funcțiile sensibile, au fost identificate riscurile și a fost elaborate Planul de dezvoltare SCIM și Planul 

de monitorizare al măsurilor de control, planificarea activităților și prezentul Raport privind 

implementarea și dezvoltarea SCIM.  

Totodată, au fost identificate un număr de  și elaborate procedurile de sistem și operaționale, 

necesare desfășurării optime și cu respectarea modului de lucru al activităților structurilor operaționale 

și al implementării unor standarde. 

Avand în vedere implementarea SCIM la nivelul anului 2020, conducerea Companiei 

Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. își propune o sinteza a măsurilor privind dezvoltarea 

acestui sistem pentru anul 2021:  

- actualizarea și corelarea obiectivelor generale, obiectivelor specifice și activităților; 

- întocmirea planului de acțiuni și monitorizare a măsurilor de control, respectarea termenelor; 

- completarea/actualizarea Registrului riscurilor și a Inventarului funcțiilor sensibile;  

- elaborarea/revizuirea procedurilor de sistem și operaționale, urmărirea implementării;  

- planificarea și realizarea unor misiuni de consiliere privind dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial;  

- evaluarea periodică a gradului de implementare a SCIM.  

- alte activități și acțiuni corelate cu indeplinirea obiectivelor stabilite. 

 

 

8. COMUNICAREA ȘI RELAȚIILE CU CLIENȚII 

 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a asigurat în permanentă 

transparența într-o formă schematică pentru opinia publică, prin publicarea pe site-ul www.cmsppb.ro 

a tuturor informațiilor de interes public și a aspectelor relevante activității desfășurate.  

Respectând principiul transparenței, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București 

S.A., a asigurat comunicarea cu massmedia și publicul și s-a răspuns petițiilor cetățenilor. În ceea ce 

privește comunicarea externă, compania a dat curs răspunsurilor la solicitări din presă după obținerea 

avizului de la departamentul omolog din cadrul Primăriei Municipiului București. În paralel, compania 

a reiterat activitățile desfășurate și prin intermediul canalelor de socializare care comportă o audiență 

zilnică. 
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Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a urmărit în permanență cererea 

pe piața internă a lucrărilor de construcții, a participat la licitații în vederea contractării de lucrări noi, 

încasarea de la clienți și plata obligațiilor prin plăți, compensări.  

Prezentul Raport este elaborat în baza prevederilor art. 54 din O.U.G. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobată 

prin Legea 111/2016. 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. se conformează principiilor 

relevante de guvernanță corporativă, în ceea ce privește transparența și comunicarea cu investitorii, 

integritatea procesului de raportare financiară și eficacitatea controalelor interne. Compania își propune 

să continue formalizarea proceselor interne de guvernanță corporativă, să dezvolte sau îmbunătățească 

politicile și procedurile aplicabile în prezent și să revizuiască condițiile generale de conformitate. 

 

9. ASPECTE SOCIALE 

 

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin 

intermediul căreia s-au inițiat, la nivelul comapniei, o serie de acțiuni responsabile social, ce pot fi 

cuantificate în termeni sustenabili și ai performanței durabile. 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., consecventă principiului aplicării 

unui management responsabil în îndeplinirea misiunii delegate, conștientizează importanța faptului că, 

o susținere financiară pentru un scop important este vitală și de aceea, prin programele și proiectele de 

responsabilitate socială inițiate, se implică activ în viața comunității, demostrând astfel statutul de ”bun 

cetățean”. 

Rolul esențial pe care Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. îl are în 

domeniul de activitate se completează în mod firesc cu Programul de Guvernare 2016-2020 prin 

abordarea modului de realizare a serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere 

a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București. 

Compania Municipală este implicată activ în implementarea Programului de Guvernare Locală 

a Municipiului București 2016-2020 contribuind la reducerea gradului de poluare a mediului 

înconjurător prin proiectarea și execuția traseelor de circulație cu bicicleta în zona centrală a 

Municipiului București. 

Parte componentă a strategiei Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. de 

dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate social are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului 

de responsabilitate a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate, mediu și eficientizarea 

programelor de responsabilitate social initiate în acest scop.  

 Politica Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în ceea ce privește 

responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc această interacțiune dintre 

companie pe de o parte și salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu, pe de altă parte prin: 

 

 Respect față de cetățean – CMSPP București S.A. și-a propus să facă cetățeanul un punct de 

referință în toate proiectele sale, ca beneficiar direct al eforturilor sale (…) și siguranța cetățenilor să 

fie principala preocupare a companiei, dorind ca prin serviciile pe care le oferă să fie exemplu de 
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disponibilitate față de client printr-un timp de răspuns scurt și o rezolvare concisă și coerentă. (Valori 

cheie: siguranță, disponibilitate, accesibilitate); 

 

 Responsabilitate în cheltuirea banului public – Compania Municipală Străzi, Poduri și 

Pasaje București S.A. propune un model de funcționare pentru îmbunătățirea permanentă a calității 

activităților și creșterea eficienței în conformitate cu principiile economiei de piață, prin care urmărește 

crearea și implementarea unor practici de guvernare a activităților. (Valori cheie: eficiență 

operațională, transparență, excelență în execuție). 

  

Sustenabilitate și dezvoltare durabilă - CMSPP București S.A. se definește ca o companie 

de interes public și se angajează să se implice în gestiunea responsabilă a resurselor, să susțină o 

atitudine ecologică și să ofere cetățenilor un mediu sănătos creând noi locuri de muncă și contribuind 

direct la dezvoltarea durabilă a societății. (Valori cheie: impact de mediu , impact economic, impact 

social). 

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. deține toate certificările și 

atestatele  necesare execuției lucrărilor conform obiectului de activitate, acestea fiind acordate în urma 

unor ample acțiuni de verificare și audit de către organismele de reglementare și certificare recunoscute 

la nivel internațional, dispune de resursele materiale și umane pentru a executa în condiții de eficiență 

serviciul public de modernizare, reabilitare, întreținere și reparații ale străzilor, podurilor și pasajelor 

din Municipiului București, potrivit scopului pentru care a fost înființată. 

 

10. SEMNĂTURI 

 

În anul 2020 nu s-au înregistrat cu Administratorii, cu Directorii sau cu angajații, tranzacții ce 

se regăsesc în situația art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă. 

Prezentul raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței corporative, în 

scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la 

nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției responsabilității manageriale, în 

baza art. 51 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președinte Pătru Bogdan Laurențiu Doru 

 

Neacșu Traian    Mustățea Andrei-Victor                          Scarlat Sebastian  

     

    prin 

Administrator Special 

Florin-Adrian DICIU   

 În baza H.A.G.O.A nr. 3/05.04.2021 
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Raport - situatie economica a 

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. 

Anul 2020 

 

A. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Nr crt. Denumire indicator Realizat 2020 

-lei- 

A Cifra de Afaceri Netă 20.904.222 

B Venituri Totale, din care: 21.060.357 

1 Venituri din Exploatare 21.058.844 

2 Venituri Financiare 1.513 

C Cheltuieli Totale, din care: 34.705.942 

1 Cheltuieli de Exploatare 34.705.942 

2 Cheltuieli Financiare 0 

D Pierdere AN CURENT 13.645.585 

 

Datele din situațiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate.  

 

1. ACTIVE IMOBILIZATE 

La 31.12.2020 activele imobilizate ale Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje 

București S.A., în valoare rămasă de 26.105.648 lei, au avut următoarea structură: 

- Imobilizări necorporale (total)                     55.286 lei 

- Imobilizări corporale (total)                    26.050.362 lei, din care: 

o Construcții (baracamente)                           179.590 lei 

o Instalații tehnice și mașini                       25.688.967 lei 

o Alte instalații, utilaje și mobilier                  181.805 lei 

 

2. STOCURI 

În stoc, la 31.12.2020, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. deținea 

materiale consumabile în valoare de 2.359.392 lei si productia in curs de executie in valoare de 

2.854.760 lei. 

Valoarea totala a stocurilor la data de 31.12.2020 era de 5.214.152 lei. 

 

3. CREANȚE 

La 31.12.2020, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are de recuperat 

creanțe totale în sumă de 20.514.105 lei din care: 

 

Creanțe Sold la sfârșitul 

exercițiului financiar 

Sub 1 an 

CREANȚE   

Alte creanțe  342.132 342.132 
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Clienți 20.171.973  20.147.234 

TOTAL CREANȚE  20.514.105 20.489.366 

 

 Creanțele clienților sunt impartite dupa cum urmeaza: 

 

Denumire client Suma de 

incasat 

Termen depasire la 31.12.2020 

ADMINISTRATIA LACURI 

PARCURI SI AGREMENT 

BUCURESTI 

89.274                 105 zile 

ADMINISTRATIA 

STRAZILOR 

4.176.789 5 zile-347 zile 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI 1.120.582 151 zile – 397 zile 

SOCIETATEA DE 

TRANSPORT BUCURESTI 

STB S.A. 

1.829.279     275zile -523 zile 

TRUSTUL DE CLADIRI 

METROPOLITANE 

BUCURESTI 

S.A. 

7.839.552 21 zile -105 zile pt.  

Alti clienti  5.458.629  

TOTAL 20.514.105  

  

4. DATORII 

Datoriile totale în sumă de 13.947.727 lei sunt structurate astfel: 

 

Datorii Sold la sfârșitul 

exercițiului financiar 

Sub 1 an Peste 1 an 

Furnizori 10.614.008 10.133.186 480.822 

Alte datorii, inclusiv datoriile 

fiscale privind asigurările 

sociale 

6.600.491 6.019.970 580.521 

TOTAL DATORII 17.214.499 16.153.156 1.061.342 

 

 Suma de 490.800 lei reprezinta majorari de intarziere si penalitati aferente  împrumutului de la 

asociați pentru desfășurarea activității curente, in suma de 18.000.000 lei, ce a fost achitat in anul 

2018. 
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INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI 

CONDUCERE 

 

a) Îndemnizațiile acordate membrilor organelor de Administrație, Conducere și Supraveghere: 

- Îndemnizații plătite    760.693  lei 

- Contribuții aferente    226.291  lei 

b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de 

Administrație, Conducere și Supraveghere. 

c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de Administrație, Conducere și de 

Supraveghere în timpul exercițiului. 

 

d) Salariați: 

- Număr mediu: 240 salariați 

- Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului:    16.499.509 lei 

- Cheltuieli cu asigurările sociale:           4.001.571  lei 

- Alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii: nu este cazul. 

 

5. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

1. Indicatori de lichiditate  

a) Indicatorul lichidității curente 

Active curente  =  1.67  

Datorii curente 

b) Indicatorul lichidității imediate 

Active curente – Stocuri = 1.34 

Datorii curente 

 

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) 

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate 

Cifra de afaceri   =   0.80 

Active imobilizate 

b) Viteza de rotație a activelor totale 

Cifra de afaceri   =   0,39 

Total Active  

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor 

Cifra de afaceri = 175.20 

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți 

Cifra de afaceri = 350.40 

 

 

 

mailto:office@cmsppb.ro
http://www.cmsppb.ro/


 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. 
CUI 37832160, J40/10323/2017 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1 

telefon 0314030630    fax 0314030659   email: office@cmsppb.ro   www.cmsppb.ro 
 

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a derulat în conformitate cu următoarele 

principii contabile: 

 

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în 

modul normal funcționarea în viitorul previzibil; 

2. Principiul permanenței metodelor: Metodele și Politicile folosite sunt cele stipulate în 

Regulamentul de Politici Contabile ale Companiei; pentru anul viitor urmând să se 

folosească în continuare aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și 

prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp 

a informațiilor contabile; 

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei 

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție) 

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit) 

Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată 

Metoda de amortizare folosită este cea liniară. 

3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data 

închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile 

potențiale; 

4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea exercițiului s-au luat în calcul toate 

veniturile și cheltuielile indiferent  de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării 

plăților; 

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate 

elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale; 

6. Principiul intangibilității: Bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere; 

7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între 

active și pasive, altele decât cele permise de lege; 

 

Politici contabile semnificative: 

Situațiile financiare sunt înlocuite și exprimate în lei; 

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a stabili sau a menține 

valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor în 

timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și 

amortizate pe perioada rămasă. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul 

stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și 

datorii sunt exprimate la valoarea recuperabilă, respectiv, de plată. Provizioanele sunt 

recunoscute în Bilanț atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, 

legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor 

resurse economice pentru a stinge această datorie. Metoda de amortizare folosită este cea 

liniară.  

 

Sef serviciu economic, 

Mirela Petria  
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Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de 
venituri si cheltuieli 2020 

    
   mii lei  

  INDICATORI 
Nr. 
rd. 

APROBAT 
An 2020 

    

Realizat GRAD  

31.12.2020 realiz.% 

0 1 2 3 5     

I.     
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + 
Rd.22) 1 42,900.47 21060.36 49.09% 

  1   
Venituri totale din exploatare (Rd.2 = 
Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + 
Rd.14), din care: 2 42,900.47 21058.85 49.09% 

    a) 
din producţia vândută (Rd.3 = Rd.4 + 
Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:  

3 42,788.87 20998.91 49.08% 

      a1) din vânzarea produselor 4 0.00     

      a2) din servicii prestate 5 42,388.87 18342.63 43.27% 

      a3) din redevenţe şi chirii 6 400.00 2465.64 616.41% 

      a4) alte venituri 7 0.00 190.64   

    b) din vânzarea mărfurilor 8 0.00 0.00   

    c) 

din subvenţii şi transferuri de 
exploatare aferente cifrei de afaceri 
nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:  

9 0.00     

    

  

c1 
subvenţii, cf. prevederilor  legale în 
vigoare 10 0.00     

    c2 
transferuri, cf.  prevederilor    legale  
în  vigoare 11 0.00     

    d)  din producţia de imobilizări 12 0.00     

    e) 
venituri aferente costului producţiei în 
curs de execuţie 

13 0.00     

    f) 
alte venituri din exploatare (Rd.15 + 
Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din 
care: 14 111.60 59.94 53.71% 

      f1) din amenzi şi penalităţi 15 111.60 59.94 53.71% 

      
f2) din vânzarea activelor şi alte 

operaţii de capital (Rd.16 = Rd.17 
+ Rd.18), din care: 16 0.00     

         - active corporale 17 0.00     

         - active necorporale 18 0.00     

      f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0.00     

      f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0.00     

      f5) alte venituri 21 0.00     

  2   
Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + 
Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din 
care: 22 0.00 1.51   

    a) din imobilizări financiare 23 0.00     

    b) din investiţii financiare 24 0.00     
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    c) din diferenţe de curs 25 0.00     

    d) din dobânzi 26 0.00 1.51   

    e) alte venituri financiare 27 0.00     

II CHELTUIELI TOTALE  (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130) 28 42,847.17 34705.94 81.00% 

  1 
Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + 
Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:  29 42,847.17 34705.94 81.00% 

    
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30 = 
Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:  

30 16,952.72 9,832.54 58.00% 

    A1 
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = 
Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), 
din care: 31 9,234.30 7101.38 76.90% 

    a) cheltuieli cu materiile prime 
32 8,264.00 6365.28 77.02% 

    b) 

cheltuieli cu materialele consumabile, din 
care: 

33 853.00 677.13 79.38% 

      b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 100.00 4.82 4.82% 

      b2) cheltuieli cu combustibilii 35 720.00 672.31 93.38% 

    c) 
cheltuieli privind materialele de natura 
obiectelor de inventar 36 85.00 32.87 38.67% 

    d) 

cheltuieli privind energia şi apa 

37 32.30 26.10 80.80% 

    e) cheltuieli privind mărfurile 38 0.00 0.00   

    A2 
Cheltuieli privind serviciile executate 
de terţi (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + 
Rd.44), din care:  39 1,920.00 1,612.57 83.99% 

    a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 50.00 22.70 45.40% 

    b)  
cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42 + 
Rd.43) din care: 41 1,550.00 1361.40 87.83% 

      b1) 
 - către operatori cu capital 
integral/majoritar de stat 42 0.00 0.00   

      b2)  - către operatori cu capital privat 43 1,550.00 1361.40 87.83% 

    c) prime de asigurare 
44 320.00 228.47 71.40% 

    A3 

Cheltuieli cu alte servicii executate de 
terţi (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + 
Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 
+ Rd.68 + Rd.77), din care:  45 5,798.42 1,118.59 19.29% 

    a) cheltuieli cu colaboratorii 46 0.00 0.00   

    b) 
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, 
din care: 47 153.00 1.00 0.65% 

      b1) 
cheltuieli privind consultanţa 
juridică 48 15.00 1.00 6.67% 

    c) 
cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din 
care: 49 0.00 0.00   

      c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 0.00 0.00   

        
 - tichete cadou potrivit Legii 
nr.193/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 51 0.00 0.00   
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      c2) 
cheltuieli de reclamă şi publicitate, 
din care: 52 0.00 0.00   

        

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de 
reclamă şi publicitate, potrivit Legii  
nr.193/2006, cu modificările 
ulterioare 53 0.00 0.00   

        

 - tichete cadou ptr. campanii de 
marketing, studiul pieţei, 
promovarea pe pieţe existente sau 
noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu  
modificările ulterioare 54 0.00 0.00   

         - ch.de promovare a produselor 55 0.00 0.00   

    d) 
Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 
2/2015 (Rd.56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), 
din care: 56 0.00 0.00   

      
d1) ch.de sponsorizare in domeniul 

medical si sanatate 57 0.00 0.00   

      
d2) ch. de sponsorizare in domeniile 

educatie, invatamant, social si 
sport, din care: 58 0.00 0.00   

      d3)        - pentru cluburile sportive 59 0.00 0.00   

      
d4) ch. de sponsorizare pentru alte 

actiuni si activitati 60 0.00 0.00   

    e) 
cheltuieli cu transportul de bunuri şi 
persoane 61 10.00 2.60 26.00% 

    f) 
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, 
din care: 62 0.00 0.00   

      
     - cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + 
Rd.65), din care:  63 0.00 0.00   

                    -interna 64 0.00 0.00   

                    -externa 65 0.00 0.00   

    g) 

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

66 69.90 53.41 76.41% 

    h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 12.00 10.34 86.17% 

    i) 
alte cheltuieli cu serviciile executate de 
terţi, din care: 68 591.85 573.55 96.91% 

      i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 560.00 558.52 99.74% 

      
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi 

funcţionarea tehnicii de calcul 
70 11.00 9.22 83.82% 

      i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71 5.85 5.81 99.32% 

      
i4) cheltuieli cu reevaluarea 

imobilizărilor corporale şi 
necorporale, din care: 72 0.00 0.00   

      
        -aferente bunurilor de natura 

domeniului public 73 0.00 0.00   

      
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de 

filiale 74 0.00 0.00   

      

i6) cheltuieli privind recrutarea şi 
plasarea personalului de 
conducere cf. Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 109/2011 75 15.00 0.00 0.00% 
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i7) cheltuieli cu anunţurile privind 

licitaţiile şi alte anunţuri 76 0.00 0.00   

    j) alte cheltuieli, din care: 77 4,961.67 477.69 9.63% 

    
B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + 
Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:  78 120.00 111.04 92.53% 

    a) 
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a 
resurselor minerale 79 0.00 0.00   

    b) 
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  
bunurilor publice şi resursele minerale 80 0.00 0.00   

    c) ch. cu taxa de licenţă 81 0.00 0.00   

    d) ch. cu taxa de autorizare 82 40.00 30.00 75.00% 

    e) ch. cu taxa de mediu 83 0.00 0.00   

    f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 80.00 81.04 101.30% 

    
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + 
Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care: 85 19,637.45 18651.44 94.98% 

    C0 
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = 
Rd.87 + Rd.91) 86 17,808.30 17251.24 96.87% 

    C1 
Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + 
Rd.89 + Rd.90), din care: 

87 16,928.30 16499.51 97.47% 

       a) salarii de bază 88 15,978.30 15858.07 99.25% 

      
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 
salariului de bază (conform CCM) 89 950.00 641.44 67.52% 

       c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 0.00     

    C2 
  Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + 
Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:  91 880.00 751.73 85.42% 

      

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (*, cu modificările şi completările 
ulterioare, din care: 92 0.00 0.00   

      
   - tichete de creşă, cf. Legii nr. 

193/2006, cu modificările 
ulterioare; 93 0.00 0.00   

      

   - tichete cadou pentru cheltuieli 
sociale potrivit Legii nr. 193/2006, 
cu modificările ulterioare; 

94 0.00     

      b) tichete de masă; 95 875.00 748.72 85.57% 

      c) vouchere de vacanţă; 96 0.00 0.00   

      
d) ch. privind participarea  salariaţilor la 
profitul obtinut în anul precedent 97 0.00 0.00   

      e) alte cheltuieli conform CCM. 98 5.00 3.01 60.20% 

    C3 
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = 
Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care: 99 0.00 0.00   

      
a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 
disponibilizărilor de personal 

100 0.00 0.00   

      
b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în 
baza unor hotărâri judecătoreşti 

101 0.00 0.00   

      

c) cheltuieli de natură salarială aferente 
restructurarii, privatizarii, administrator 
special, alte comisii si comitete 

102 0.00 0.00   
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    C4 

Cheltuieli aferente contractului de 
mandat si a altor organe de conducere 
si control, comisii si comitete (Rd.103 = 
Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), 
din care: 103 1,139.00 760.69 66.79% 

      a) pentru directori/directorat 104 461.00 290.77 63.07% 

        -componentă fixă 105 384.00 0.00 0.00% 

        -componentă variabilă 106 77.00 0.00 0.00% 

      
b) pentru consiliul de 
administraţie/consiliul de supraveghere, 
din care: 107 555.00 408.36 73.58% 

        -componentă fixă 108 444.00 0.00 0.00% 

        -componentă variabilă 109 111.00 0.00 0.00% 

      c) pentru AGA şi cenzori 110 123.00 61.56 50.05% 

      
d) pentru alte comisii şi comitete 
constituite potrivit legii 

111 0.00 0.00   

    C5 
Cheltuieli cu contributiile datorate de 
angajator 112 690.15 639.51 92.66% 

    
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = 
Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 
+ Rd.121), din care: 113 6,137.00 6,110.92 99.58% 

    a) 
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114 
= Rd.115 + Rd.116), din care: 114 100.00 147.75 147.75% 

           - către bugetul general consolidat 115 0.00 0.00   

           - către alţi creditori 116 0.00 0.00   

    b) cheltuieli privind activele imobilizate 117 0.00 0.00   

    c) 
cheltuieli aferente transferurilor pentru 
plata personalului 

118 0.00 0.00   

    d) alte cheltuieli 119 0.00 0.16   

    e) 
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale 
şi necorporale 120 6,037.00 5963.01 98.77% 

    f)  
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de 
valoare şi provizioane (Rd.121 = Rd.122-
Rd.125), din care: 121 0.00 0.00   

      f1) 
cheltuieli privind ajustările şi 
provizioanele  122 0.00 0.00   

      
f1.1) -provizioane privind participarea la 

profit a salariaţilor 123 0.00 0.00   

      
  - provizion pentru contribuţii 

aferente participării la profit a 
salariaţilor 123^1 0.00 0.00   

      
f1.2) -provizioane în legătură cu 

contractul de mandat 124 0.00 0.00   

      f2) 
venituri din provizioane şi ajustări 
pentru depreciere sau pierderi de 
valoare , din care: 125 0.00 0.00   

      
f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.126 = Rd.127 + Rd.127^1 + 
Rd.128 + Rd.129), din care: 126 0.00 0.00   

      
   - din participarea salariaţilor la 

profit 127 0.00 0.00   

      
   - din deprecierea imobilizărilor 

corporale şi a activelor circulante 128 0.00 0.00   
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         - venituri din alte provizioane 129 0.00 0.00   

  2   
Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + 
Rd.134 + Rd.137), din care:  130 0.00 0.00   

    a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 131 0.00 0.00   

      a1) aferente creditelor pentru investiţii 132 0.00 0.00   

      
a2) aferente creditelor pentru 

activitatea curentă 133 0.00 0.00   

    b) 
cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din 
care: 134 0.00 0.00   

      b1) aferente creditelor pentru investiţii 135 0.00 0.00   

      
b2) aferente creditelor pentru 

activitatea curentă 136 0.00 0.00   

    c) alte cheltuieli financiare 137 0.00 0.00   

III     
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               
(Rd.138 = Rd.1 - Rd.28) 

138 53.30 -13,645.58   

        venituri neimpozabile 139 0.00     

        cheltuieli nedeductibile fiscal 140 0.00     

IV     IMPOZIT PE PROFIT 141 8.53 0.00   

V     DATE DE FUNDAMENTARE         

  1   
Venituri totale din exploatare, din care: 
(Rd.2) 142 42,900.47 21060.36 49.09% 

    a)  - venituri din subventii si transferuri 
143 0.00 0.00   

    b) 

 - alte venituri care nu se iau in calcul la 
determinarea productivitatii muncii, cf. 
Legii anuale a bugetului de stat pe anul 
2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a) 144 0.00 0.00   

  2   
Cheltuieli totale din exploatare, din 
care: (Rd.29) 145 42,847.17 34705.94 81.00% 

    a) 

 - alte cheltuieli din exploatare care nu se 
iau în calcul la determinarea rezultatului 
brut realizat în anul precedent, cf. Legii 
anuale a bugetului de stat  146 0.00 0.00   

  3   
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), 
din care: **) 147 17,808.30 17251.24 96.87% 

    a) 

sumele reprezentând creşteri ale 
câştigului mediu brut pe salariat datorate 
majorării salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de 
natură salarială, numai pentru personalul 
care intră sub incidenţa acestor 
reglementări (Art. 48, alin. 4, lit. a - Legea 
anuala a bugetului de stat pe anul 2019) 

147 
a) 0.00     

    b) 

sumele reprezentând creşteri ale 
cheltuielilor de natură salarială aferente 
reîntregirii acestora, pentru întregul an 
2020, determinate ca urmare a acordării 
unor creşteri salariale sau/şi a creşterii 
numărului de personal în anul 2019 (Art. 
48, alin. 4, lit. b - Legea anuala a bugetului 
de stat) 

147 
b) 0.00     

    c) 
..... 147 

c)       
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  4   
Nr. de personal prognozat la finele 
anului 148 260 228.00 87.69% 

  5   Nr. mediu de salariaţi  149 250 240.00 96.00% 

    a) 

Câştigul mediu lunar pe salariat 
(lei/persoana) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială 
(Rd.147/Rd.149)/12*1000 150 5936.10 5990.01 100.91% 

  6 b) 

Câştigul mediu lunar pe salariat 
(lei/persoana) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 
26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-
Rd.97)/Rd.149]/12*1000 151 5936.10 5990.01 100.91% 

  7 a) 

Productivitatea muncii în unităţi 
valorice pe total personal mediu (mii 
lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) 153 171.60 87.75 51.13% 

    b) 

Productivitatea muncii în unităţi 
valorice pe total personal mediu 
recalculata conf. Legii anuale a 
bugetului de stat 154 x x   

    c) 

Productivitatea muncii în unităţi fizice 
pe total personal mediu (cantitate 
produse finite/persoană)  

155 0.87 0.55 63.22% 

  8   
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 
totale 156 

1614.34 
1647.93 102.08% 

  8   Plăţi restante 157 6,540.50 13190.45 201.67% 

  9   Creanţe restante, din care: 158 11,234.52 14276.95 127.08% 
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