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RRAATTBB  ––  SSCCUURRTT  IISSTTOORRIICC  11  

În 1871, „Societatea Anonimă Română de Tramvaiuri”, cu capital englez şi belgian, a obţinut 

autorizaţia de a instala, pe unele străzi, linii de fier, pe care să circule primele tramvaie trase de cai. 

Tramvaiele trase de cai aveau o capacitate de 20 - 25 călători, circulau cam la 10 minute, între orele 

6 şi 10 seara. Orice întârziere sau abatere era penalizată prin reducerea salariului. 

Biletul, pentru un kilometru, costa 0,20 lei, iar pentru imperială (la etaj), preţul era la jumătate. 

Vagoanele care circulau vara erau deschise, cu băncuţe pe ambele părţi. În anii următori, aceste 

mijloace de transport au fost îmbunătăţite: s-a asigurat iluminatul pe timp de noapte, în staţii se 

puteau amenaja prăvălii, iar pe tăbliţe era obligatorie menţionarea traseului. Nu erau acceptate în 

vagoane persoanele murdare, iar limita admisa a numărului de călători nu trebuia depăşită. 

 

Figura 0. 1   Tramvai cu cai  

Primul tramvai electric circula pe linia 14 şi avea culoarea verde. Pentru funcţionarea liniei de 

tramvaie electrice, pe un teren donat de primărie, în Grozăveşti, pe malul Dâmboviţei, s-a construit 

                                                      
1 ro.wikipedia.org; * Arhiva personală Stomff Tudor; * Arhiva familială General de brigadă Tobescu 

Constantin; 
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o uzină electrică. În 1893 au fost finalizate lucrările la linia electrică, iar un an mai târziu s-a dat în 

folosinţă prima linie electrică pentru tramvaie, pe traseul Obor – Cotroceni. 

În 1894, primul tramvai electric traversa Bucureştiul de la Est la Vest. Capătul de linie se afla la 

Şcoala Iancului şi a fost prelungit apoi la Mătăsari, Agricultori şi până la bariera Pantelimon. 

Tramvaiul 14 avea atunci următorul traseu: pleca de la Uzina Electrică - Ciurel, mergea pe Splaiul 

Independenţei, trecea Dâmboviţa pe Podul Domniţa Maria, şi îşi continua drumul pe bulevardele 

Academiei şi Pache Protopopescu.  

Tramvaiul electric poziţiona Bucureştiul printre primele 12 oraşe de pe continent care aveau acest 

tip de tramvai. 

 

Figura 0. 2  Tramvai electric  

În 1909, la iniţiativa primarului Capitalei, Vintilă Brătianu, şi a altor lideri liberali s-a adoptat Legea 

pentru înfiinţarea „Societăţii Comunale pentru construcţiunea şi exploatarea tramvaielor în 

Bucureşti”, respectiv STB. Societatea trebuia să beneficieze de capital eminamente românesc şi îşi 

propunea ca în următorii 10 ani să aibă monopol asupra transportului bucureştean. În 1910, după 

căderea guvernului liberal, conservatorii au contestat legalitatea statutului societăţii şi au interzis 

începerea activităţii. 

Însă, acţionarii au dat în judecată Primăria Capitalei şi, după un proces răsunător, guvernul 

conservator a demisionat, iar societatea a fost repusă în drepturi. „Este singurul caz în care un litigiu 

al unei societati particulare demite guvernul. În acest proces au fost implicaţi unii din cei mai mari 

avocaţi şi experţi francezi, englezi şi nemţi iar printre acţionari erau finanţişti, economişti şi 

industriaşi români de primă mărime, precum inginerul Anghel Saligny, realizatorul podului de la 

Cernavodă şi a porturilor Galaţi şi Brăila şi matematicianul Gheorghe Ţiţeica”. 
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După 1921 STB a ajuge cea mai importantă societate de transport public din ţară. 

În 1929 încetează circulaţia tramvaielor cu cai. 

 

Criza economică din perioada 1929-1933 a afectat şi STB-ul. Iniţial, s-a redus personalul, au fost 

scăzute salariile şi s-au scumpit bilete. Această strategie nu a adus însă rezultatele scontate şi s-au 

impus noi măsuri, constând în scăderea preţurilor biletelor şi mărirea numărului permiselor 

preferenţiale pentru diverse categorii de cetăţeni, inclusiv precupeţi. Ultimele măsuri luate au ajutat 

mult transportul în comun, iar STB-ul s-a numărat printre primele instituţii din România care au 

depăşit criza. 

 

Din 1936, STB-ul obţine exclusivitatea transportului în comun cu tramvaie şi autobuze în Capitală. 

Parcul STB număra atunci 392 autobuze, care funcţionau pe 22 trasee cu 131 Km cale dublă, 

deservind Capitala şi 12 comune suburbane. Prin trecerea tuturor transporturilor publice din 

Capitală sub monopolul STB, politica preţurilor putea fi controlată de acţionari, care puteau majora 

tarifele după cum voiau, iar măsurile lor au fost intens criticate de presa vremii. 

 

În 1937 se inaugurează Policlinica STB pentru salariaţii societăţii şi familiile lor. În această perioadă, 

STB avea case de odihnă la Techirghiol şi Timişul de Sus în exclusivitate pentru salariaţi şi familiile 

lor. 

 

În 1949, se înfiinţează prima linie de troleibuz din Bucureşti, care circula pe traseul Piaţa Victoriei - 

Hipodromul Băneasa. 

 

În 1950 Societatea comunală a tramvaielor din Bucureşti devine „Întreprinderea de Transport 

București ” - ITB şi asigura transportul în comun pe 27 de trasee de tramvaie şi 24 de trasee de 

autobuze. Societatea avea 11.000 de salariaţi, fiind a doua întreprindere din ţară în funcţie de 

numărul angajaţilor, după ICM Reşiţa, care avea 22.000 de salariaţi. 

 

În 1955, în atelierele ITB se construieşte prototipul troleibuzului românesc. 
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Figura 0. 3   Troleibuz electric  

În 1963 se înfiinţează Dispeceratul Central de Circulaţie. 

În 1971 se dă în exploatare vagonul dublu articulat V3A, fabricat în Atelierele Centrale ITB. În 

perioada 1972 - 1980, ITB era a patra întreprindere de transport urban din lume după mărimea 

parcului de vehicule, suprafaţa deservită şi numărul de salariaţi. În perioada de vârf, parcul depăşea 

2.500 de autobuze, 800 tramvaie şi 700 de troleibuze, iar ITB-ul avea 35.000 de salariaţi. 

 

În 1977 se realizează noul model de cale de rulare pentru tramvaie cu şina înglobată în dale de 

beton. Trei ani mai târziu, se construieşte troleibuzul dublu articulat. 

 

În 1983, se realizează prima linie de tramvai peste Podul Grant şi se introduce vagonul cu două 

posturi de comanda şi uşi pe ambele părţi. Un an mai târziu, se dă în funcţiune o linie cu 30 de 

autobuze, la care s-a aplicat sistemul automat de supraveghere şi dirijare a traficului, asistat pe 

calculator. 

 

În perioada 1981-1989, transportul urban de suprafaţă a intrat în declin, iar scăderea a fost 

"justificată" la acea vreme prin dezvoltarea transportului public subteran şi prin criza energetică. 

 

În 1988 s-a înfiinţat Dispeceratul electronic, care lucra în timp real. În acelaşi an apare şi primul 

troleibuz echipat cu chopper, care asigură tracţiunea troleibuzului, frânează, accelerează, deschide 

uşi. 

 

În 1990, Primăria Capitalei decide transformarea ITB-ului în Regia Autonomă de Transport Bucureşti 

şi se elaborează o nouă strategie privind funcţionarea şi dezvoltarea transportului public de 

suprafaţă din Bucureşti. Tot atunci se desprind unităţile de taximetre şi maxi-taxi de RATB. 
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Figura 0. 4  Bilete și abonamente pentru transportul în comun din perioada anilor 1950/1960 

[* Arhiva personală Stomff Tudor și * Arhiva familială General de brigadă Tobescu 

Constantin;] 
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În 1996, autobuzele de pe liniile Expres sunt dotate cu sistem electronic de taxare, utilizând cartele 

magnetice.  

În 2002 se dă în folosinţă prima linie de metrou uşor din ţară pe traseul liniei 41 de tramvaie, parte a 

unui vast program de reabilitare a 110 km de linii de tramvaie din sud-vestul orașului, printr-o 

cofinanţare asigurată de Consiliul General al Municipiului București, PMB şi Banca Europeană de 

Investiţii. 

În 2006 începe implementarea unui nou sistem de taxare a transportului public, care are la bază 

tehnologia cardurilor fără contact, care au înlocuit, treptat, abonamentele de carton şi biletele de 

hârtie. 

Din 2011, biletele de hârtie şi abonamentele de carton au fost scoase din uz. 

Din 2008 au intrat în exploatare alte 400 de autobuze Mercedes Citaro din cele 500 care au fost 

achiziţionate în perioada 2008-2009. Autobuzele au motor EURO 4, instalaţie de aer condiţionat în 

salonul călătorilor, monitor LCD pentru informarea călătorilor şi sistem de supraveghere video. 

În 2011 s-au înfiinţat 23 de linii de autobuze cu program de circulaţie nocturnă. 

În prezent RATB are cca. 11.000 de angajați. 

Parcul de mijloace de transport în comun al Regiei Autonome de Transport Bucureşti numără 2.147 

de mijloace de transport în comun: 

- 507 tramvaie; 

- 302 troleibuze; 

- 1.333 autobuze. 

În total, toate cele 125 de linii de transport în comun opresc în 2.019 staţii. 

An
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alibbbgggsssza  cheltuielilor, costurilor și a tarifelor  la 

RATB București pentru perioada 2009-2013 

CCaappiittoolluull  11  AANNAALLIIZZAA  TTAARRIIFFEELLOORR,,  CCHHEELLTTUUIIEELLIILLOORR  ŞŞII  CCOOSSTTUURRIILLOORR      

 

11..11  PPrreeaammbbuull  

În scopul cunoaşterii stării economice şi financiare a RATB pentru fundamentarea unor căi de 

acțiune în ceea ce priveşte alocarea, dimensionarea şi utilizarea eficientă a resurselor materiale, 

umane și financiare, s-a procedat la efectuarea de analize economico-financiare pe baza tratării 

informaţiilor interne şi externe  regiei cu privire la rezultatele financiare, cheltuieli și costuri. 

Studiul a fost contractat de AMRSP şi va fi utilizat ca instrument de eficientizare a activităţii 

operaţionale la RATB sau în alte scopuri legale.  

Obiectivele majore ale analizei economico-financiare au fost: 

a. Diagnosticul general al performanțelor economice ale RATB pentru perioada ianuarie 

2009-iunie 2014. 

b. Analiza eficienței costurilor elementelor cu ponderea cea mai mare în structura 

cheltuielilor de exploatare. 

c. Stabilirea modelului de fundamentare a tarifului pentru transportul public de călători, 

în conformitate cu relementările în vigoare. 

d. Identificarea unor soluţii de reducere a volumului subvenţiei de exploatare. 

Analiza realizată are un caracter postfactum și nu are caracter de control financiar, legislativ sau 

economic. Ea a fost efectuată pe baza datelor efective furnizate de RATB reflectate sub forma 

informaţiei economice prelevată din următoarele surse: 

1. Situații financiare 2009-2013. 

2. Rapoarte de gestiune ale administratorului 2009-2013. 

3. Bugetele de Venituri si Cheltuieli  pentru perioada 2009 – 2014. 

4. Situaţii lunare analitice de cheltuieli si venituri aferente perioadei 2009 – iunie 2013. 

5. Alte documente primite in cadrul unui protocol de informare stabilit intre AMRSP si RATB. 
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Cercetarea realizărilor obţinute de către RATB s-a bazat pe relaţiile cauzal-funcţionale, având ca 

finalitate furnizarea de informaţii privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-

financiari care caracterizează starea şi performanţa regiei. S-a urmărit cunoaşterea şi comensurarea 

influenţei diverşilor factori care au condus la actuala  stare de fapt în care se regăseşte astăzi RATB 

din perspectiva identificării unor soluții de eficientizare a activității desfășurată de regie. 

Facem următoarele precizări legate de ipotezele de lucru: 

 Activitatea RATB este deosebit de complexă, iar aprofundarea cunoașterii tuturor 

detaliilor legate de specificitatea acesteia necesită o perioadă de timp mai extinsă, motiv 

pentru care acest studiu reprezintă o analiză de semnalizare asupra aspectelor care 

grevează performanțele economice ale RATB din perspectiva cheltuielilor acesteia. 

 Intervalul de analiză considerat:  2009-2014, necesită o analiză complexă a surselor 

primare informaționale care, în multe cazuri, au necesitat retratări  suplimentare pentru 

a fi aduse în formatul necesar analizei. 

 Prelevarea datelor primare de la RATB  nu s-a putut face în timp real, existând anumite 

decalaje de timp între momentul solicitărilor și momentul furnizării datelor, dat fiind 

volumul mare și complexitatea acestora. 

 

11..22  AAnnaalliizzaa  nniivveelluulluuii  ggeenneerraall  ddee  ppeerrffoorrmmaannțțăă  aall  RRAATTBB    

11..22..11  PPeerrffoorrmmaannțțaa  RRAATTBB  ppee  bbaazzaa  ccoonnttuulluuii  ddee  rreezzuullttaattee  

 

Contul de profit și pierdere reprezintă cel mai utilizat model pentru reflectarea performanțelor unei 

entități economice. Valoarea informațională a acestei componente a situațiilor financiare rezidă în 

acea că redă performanța regiei, adică indică gradul în care aceasta și-a realizat obiectivele pe linia 

obținerii rezultatelor financiare. Totuși, în calitatea ei de regie autonomă, înființată prin Decizia nr. 

1179/1990 a Primăriei Municipiului București și aflată sub controlul comunității locale prin Consiliul 

General al Municipiului București, care desfășoară activitatea de transport public de persoane de 

suprafață în București și în județul Ilfov, RATB prestează un serviciu de utilitate socială, de interes 

colectiv şi general, ce funcţionează pe principiul continuităţii. 

În acest context operatorul de transport beneficiază din partea Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti de subvenţii, astfel: 
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 pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operator pentru efectuarea 

serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului precum și pentru 

susţinerea parţială sau totală a costurilor pentru unele categorii sociale defarorizate stabilite 

prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau prin lege; 

 pentru investiţii: finanţarea, contractarea ori garantarea de către autoritatea publică locală a 

împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi 

eficientizarea serviciului de transport. 

Pornind de la aceste considerente, este de presupus că obiectivul de performanță care vizează 

obținerea de profit nu este prioritar la nivelul RATB. Așa cum se amintește în Raportul 

Administratorului cu privire la încheierea exercițiului financiar pentru anul 2009-2011 ”Prioritar în 

desfășurarea prestației, atât pentru regie cât și pentru ordonatorul princial de credite, este 

creșterea calității serviciului de transport concomitent cu asigurarea unui serviciu de transport în 

condiții de  siguranță, confort și accesibilitate.” Totuși, la nivelul unei entități economice, chiar dacă 

aceasta îmbracă forma regiei autonome, profitul îndeplinește o serie de funcții, printre care cele 

mai semnificative sunt: 

 se constituie drept indicator sintetic de apreciere a eficienţei activităţilor desfășurate; 

 este un instrument de orientare a gestiunii economice şi financiare. 

 reprezintă o sursă importantă de autofinanţare şi de autodezvoltare a organizației precum și 

o sursă de plată a costurilor capitalurilor împrumutate. 

 reprezintă pârghia de cointeresare a managerilor, acționarilor şi a salariaţilor. 

 

Toate aceste funcții ale profitului se pot regăsi și în cazul activității desfășurată de regie, cu atât mai 

mult cu cât efortul financiar al Consiliului General al Municipiului București a înregistrat anual 

pentru perioada 2009-2013 sume considerabile ca volum.  

Conform Situațiilor financiare ale RATB pentru exercițiile fiananciare 2009-2012 activitatea 

desfășurată de RATB poate fi caracterizată ca fiind echilibrată (profitul net este mai mare sau egal cu 

zero). Exercițiul financiar 2013 însă s-a finalizat cu o pierdere semnificativă ca volum: 46.969.664 lei. 

Se prezintă în Tabelul 1.1 situația veniturilor și cheltuielilor totale, respectiv valoarea rezultatului 

brut pentru exercițiile financiare 2008-2013. 
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Tabelul 1.1  Situația veniturilor și cheltuielilor totale, respectiv valoarea rezultatului brut pentru exercițiile 

financiare 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VENITURI 
TOTALE  

827.983.199 929.427.705 927.008.462 881.026.931 902.348.716 871.243.449 

CHELTUIELI 
TOTALE  

827.983.199 925.233.658 924.431.309 879.932.202 901.682.038 918.213.113 

       

Profit  0 4.194.047 2.577.153 1.094.729 666.678   

Pierdere            46.969.664 

 

Se poate observa  pentru anul 2008 echilibrul perfect al veniturilor totale cu cheltuielile totale, 

echilibru care rareori poate fi atins în realitatea economică a unei entități.  Începând cu anul 2009 

până în 2012 Contul de profit și pierdere al regiei consemnează rezultat brut sub formă de profit, 

profit brut care prezintă o tendință clară de scădere pe parcursul celor patru exerciții financiare. 

Diminuarea rezultatului se manifestă acut în exercițiul financiar 2013 care se finalizează cu pierdere. 

Rezultatul brut sub forma de profit este supus impozitării, astfel încât se determină rezultatul net al 

exercițiului financiar ca diferență între profitul brut contabil și impozitul calculat. Pentru RATB 

situația rezultatului net și al impozitului pe profit calculat se prezintă în Tabelul 1.2. 

Tabelul 1.2  Situația rezultatului net și al impozitului pe profit 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PROFITUL SAU 
PIERDEREA BRUT(Ă): 

0 4.194.047 2.577.153 1.094.729 666.678 - 46.969.664 

Impozitul pe profit 
(ct.691)  

 - 4.178.451 2.577.153 1.094.729 666.678  - 

       

PROFITUL SAU 
PIERDEREA NET(Ă) A 
EXERCIŢIULUI 
FINANCIAR 

0 15.596 0 0 0 -46.969.664 

 

Exercițiul financiar 2009 degajă  un rezultat financiar net sub formă de profit, de valoare 

nesemnificativă. În schimb, se constată că în exercițiie financiare 2010, 2011 și 2012 impozitul pe 

profit este egal cu profitul brut contabil, astfel încât aceste exerciții financiare se finalizează cu 

rezultat 0. 

Cel puțin din perspectivă teoretică, avantajele regiei în a raporta un rezultat financiare zero, ar 

putea consta în: 
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- un rezultat zero permite aprecierea activității chiar dacă nu eficientă, dar nici ineficientă, 

întrucât veniturile (chiar dacă sunt cuprinse aici și subvențiile) acoperă în totalitate cheltuielile 

efectuate; 

- ordonatorul principal de credite va avea în continuare obligația asigurării finanțării activității 

RATB; 

- nu se crează condiții de repartizare a rezultatului sub formă de profit obținut de regie (mai ales 

a destinației de ”minim 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome – OG 

64/2001)” .  Astfel, este posibil ca, în scopul de a evita presiunile din partea CGMB şi de a mări 

subvenţiile acordate regiei, managerii să aleagă proceduri contabile care reduc profitul. De 

asemenea, obținerea de profit net poate avea ca și consecință presiuni din partea sindicatelor 

pentru majorarea salariilor; 

- există totuși interesul în păstrarea imaginii de realizarea a indicatorilor de performanță cuprinși 

în contractele de mandat ale managerilor și directorilor. 

Pe de altă parte, închiderea exercițiului financiar cu rezultat neutru și nu cu profit, derivă și din 

rațiunea practică de a nu realiza vărsăminte către bugetul local dintr-un profit care nu are 

corespondent în lichidități, întrucât contabilitatea de angajamente presupune înregistrarea 

veniturilor (ne referim aici la veniturile din subvențiile pentru diferențele de tarif și gratuități) fără 

ca aceste să fie efectiv încasate. Regia s-ar fi aflat în situația de a efectua vărsaminte la bugetul local 

pe seama unui venit din subvenții de exploatare neîncasat, pentru care, la rândul său, bugetul local 

avea obligația de a o plăti regiei. 

Pentru perioada 2009-2012 este evidentă ”cosmetizarea” situațiilor financiare. 

De remarcat, că în cazul RATB, până în 2013, nu s-a urmărit în mod deosebit optimizarea fiscală, 

întrucât rezultatul net egal cu 0 este tocmai consecința determinării unui impozit pe profit egal cu 

profitul brut, indiferent de valoarea acestuia. 

Pentru elucidarea motivelor pentru care impozitul pe profit pentru exercițiile financiare 2010, 2011 

și 2012 este egal cu profit brut contabil, am procedat la analiza declarațiilor 101 pentru anii 2010, 

2011 si 2012. Se constată, conform datelor raportate în aceste declarații că în fiecare exercițiu 

financiar realizat sunt declarate cheltuieli nedeductibile (care se reintegrează în profitul impozabil), 

astfel (Tabelul 1.3): 
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Tabelul 1.3   Elemente nedeductibile la calculul impozitului pe profit 

 2009 2010 
 

2011 2012 2013 

Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările 
şi penalităţile de întârziere  
datorate către autorităţile române/străine 

11.959 
 

23.329 41.735 825.427 256.282 

Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de 
lege 

390.922 82.653 123.054 162.798 50.829 

Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, 
efectuate potrivit legii 

64.457 56.647 43.776 55.024 32.279 

Cheltuieli cu amortizarea contabilă 
De remarcat că în declarația anului 2013 se cuprinde atât 
amortizarea contabilă (la cheltuieli nedeductibile) cât și 
cea fiscală (la elemente deductibile). 

411.878  280.746  208.733.605 

Cheltuieli cu provizioanele şi cu rezervele care depăşesc 
limita prevăzută de lege 

25.956.844  6.410.566 8.231.733  

Alte cheltuieli nedeductibile 0   3.441.692 31.237 

Impozit pe profit 4.178.451 2.577.153 1.094.729 666.678  

Concluzii preliminare: 

- Nu numai că în fiecare an sunt efectuate cheltuieli de protocol (deși în BVC 2009, 2010, 

2011 nici nu au fost prevăzute, iar în BVC 2012 și în BVC 2013 sunt prevăzute sume 

simbolice: 163 mii realizat 2012, 200 mii prevăzuți 2013, 223 mii lei propuneri 2014), dar 

aceste cheltuieli depășesc valoarea deductibilă admisă pentru impozitarea profitului. 

Aceeași situație se constată și la elementul cheltuieli cu sponsorizarea. 

- Amortizarea contabilă este înscrisă în 2009 și în 2012  ca valoare nedeductibilă. 

- Ajustările valorii activelor circulante (provizioane pentru stocuri fără mișcare, provizioane 

pentru deprecierea creanțelor) înregistrează fluctuații majore de la un exercițiu la altul. 

- În conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009, creanţele se prezintă în situaţiile 

financiare la valoarea lor probabilă de încasat. Atunci când se estimează că o creanţă nu 

se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul 

sumei care nu se mai poate recupera. La RATB politica de provizionare și de ajustare a 

valorii activelor circulante este utilizată pentru diminuarea rezultatului exerciţiului prin 

suplimentarea cheltuielilor atunci când se înregistrează profit şi contribuie la 

îmbunătăţirea rezultatului atunci când se reiau la venituri în exerciţiile financiare cu 

performanţe slabe. 

- În fiecare an s-au înregistrat și alte sume deductibile precum și venituri neimpozabile, 

care corespund veniturilor prin care se recuperează cheltuielile pentru care nu s-a 

acordat deducere la momentul efectuării lor, cum sunt: rambursările de impozit pe profit 

plătit în perioadele anterioare, restituirea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, 
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veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile 

la data constituirii lor şi altele asemenea (ART. 20 c) 20 Norme metodologice Cod Fiscal – 

Legea 571/2003). Astfel: 

2009  

 
2010  

 

2011  

 

2012 
 

2013 
 

În Notele explicative la Situațiile financiare 2009-2012 nu este prezentată maniera de estimare a 

valorii probabile de încasat a creanțelor regiei, în condițiile în care politica de ajustare pentru 

deprecierea creanțelor are puternice influențe contabile și fiscale în exercițiile financiare 2009-2012. 

11..22..22  AAnnaalliizzaa  cciiffrreeii  ddee  aaffaacceerrii  nneettăă  

Cifra de afaceri netă (CAN) reprezintă un indicator al contului de profit şi pierdere, format din 

totalitatea veniturilor obţinute din vânzarea de bunuri, lucrări şi servicii aflate în categoria 

activităţilor curente ale regiei, inclusiv subvenţiile pentru exploatare  aferente,  după scăderea 

eventualelor  reduceri comerciale și fără a lua în calcul  taxa pe valoarea adăugată. Cifra de afaceri 

este considerată a fi un indicator fundamental al volumului activităţii unei companii. Cifra de afaceri 

reprezintă totalitatea veniturilor obţinute din activităţi comerciale curente. Ea oferă informaţii 

despre dinamica activităţii  precum și despre şansele sau perspectivele  de extindere a a acesteia. 

Tabelul 1.4   Evoluția Cifrei de afaceri 2009-2013 

Denumirea indicatorului 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Cifra de afaceri netă (lei) 654.693.118 708.377.008 701.910.383 686.099.298 698.666.050 646.668.571 

Rata de creştere cu bază în lanţ: 
(CAN n*100\CAN n-1)-100 (%) 

 8,20 -0,91 -2,25 1,83 -7,44 

100110nnCACACAR000001)(pgsQpgsQQCA011111)(pgsQpgsQpCA
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Folosind conceptul de cifra de afaceri se pot aprecia:  capacitatea de autofinanţare a firmei; 

capacitatea companiei de a dezvolta activităţi profitabile. 

Ca tendință generală se constată o evoluție nefavorabilă (Tabelul 1.4) în ritmul anual de realizare a 

cifrei de afaceri nete, dar trebuie subliniat din nou că în cazul RATB, dimensiunea anuală a cifrei de 

afaceri netă este dată de volumul semnificativ (mai mult de 50% din CAN) a subvențiilor pentru 

acoperirea diferențelor de tarif, inclusiv a gratuităților acordate. Exercițiile financiare 2009 și 2012, 

care marchează o rată de creșteri pozitive înregistrează și valori semnificative ale subvențiilor de 

exploatare (521 mil lei, respectiv 520 mil lei) față de anul 2013, când volumul subvenției a fost de 

464, 4 mil lei. 

Prezentăm în continuare factorii de influență asupra evoluției cifrei de afaceri nete pentru exercițiile 

financiare 2009-2013 (Tabelul 1.5). 

Tabelul 1.5   Factorii de influență asupra evoluției cifrei de afaceri nete pentru 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Variația cifrei de afaceri netă  
ΔCAN (lei) 
Din care : 

53.683.890 -6.466.625 -15.811.085 12.566.752 -51.997.479 

Variația producției 
vândute (lei) 

-1.402.337 -5.301.005 -9.916.345 4.772.702 4.688.224 

Variația veniturilor din 
vânzarea mărfurilor (lei) 

86.227 -165.620 105.260 -205.950 -93.703 

Variația veniturilor din 
subvenții aferente CAN 
(lei) 

55.000.000 -1.000.000 -6.000.000 8.000.000 -56.592.000 

      

 
ΔCAN Arată cu cât a 
crescut în valoare 
absolută cifra de 
afaceri în exercițiul 
curent (n) față de 
exercițiul precedent 
(n-1).  
Evident, pentru o situație 
economică sănătoasă, 
trendul înregistrat de 
cifra de afaceri trebuie să 
fie unul pozitiv. 
Se prezintă în figura 1   
variația cifrei de afaceri 
nete intervalul 2009-
2013. 

 

La nivelul RATB degradarea nivelului de performanță rezultă din variația 

cifrei de  afaceri netă, care, așa cum rezultă din Figura 1.1   înregistrează un 

trend nefavorabil pentru intervalul analizat 2009-2013. 

 

Această variație este explicitată prin variația elementelor compontente ale 

cifrei de afaceri netă : producția vândută, veniturle din vânzarea mărfurilor 

(prin cantină) și veniturile din subvențiile pentru diferențele de tarif și 

gratuități. 
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  Veniturile din vânzarea mărfurilor au o influență nesemnificativă în 

realizarea cifrei de afaceri și, evident, variația acestor venituri nu are o 

influență vizibilă asupra modificării volumului cifrei de afaceri netă de la un 

exercițiu financiar la altul. Totuși, se poate observa că în cadrul intervalului 

de timp analizat, în trei din cele cinci exerciții veniturile din vânzarea 

mărfurilor au înregistrat scăderi (variație negativă). 

Influențele notabile asupra scăderii cifrei de afaceri nete în 2010  față de 

2009, în 2011 față de 2010, respectiv în 2013 față de 2012 provin din : 

 variația producției vândute (producție vândută care reprezintă 

veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie) și din, 

 variația veniturilor din subvențiiaferente cifrei de afaceri (pentru 

diferențele de tarif și gratuități). 

Exercițiul financiar 2012 marchează o situație atipică pentru tendința de 

evoluție a cifrei de afaceri în perioada 2010 – 2013, în sensul creșterii 

veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie, dar și a volumului subvenției 

primite de la municipalitatea București. 

De remarcat și creșterea foarte mare a volumului de subvenție aferentă 

CAN  în 2009 față de 2010 (o creștere de 55 milioane lei). 

In anul 2013, scăderea abruptă a volumului cifrei de afaceri netă se 

datorează scăderii semnificative a volumului de subvenție, pe fondul pozitiv 

al creșterii veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie (venituri care 

înregistrează variație pozitivă  două exericiții financiare consecutive, 2012 și  

2013, ceea ce reprezintă un factor favorabil  asupra nivelului de 

performanță a activității de bază RATB). 
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Figura 1.1  Variația cifrei de afaceri netă 

 

 

Modificarea valorii CAN în timp poate fi explicată prin influența mai multor factori: 

a. modificarea activului bilanțier 

b.  modificarea ratei activelor curente 

c. modificarea numărului de rotații  ale activelor circulante. 

Analiza modificării valorii CAN pentru intervalul 2009-2013 prin prisma celor trei factori 

prezentați mai sus se prezintă în Tabelul 1.6. 

Tabelul 1.6   Analiza modificării valorii CAN pentru intervalul 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

a. Influența 
modificării 
valorii activului 
bilantier asupra 
cifrei de afaceri 
netă 
 
ΔCAN (Activ 
bilanțier) (lei) 

-16.771.394 -65.263.743 -83.165.681 -45.912.306 -113.644.638 

  

Scăderea de la an la an a valorii totale a activului bilanțier (Figura 1.2) are o influență semnificativă 

negativă asupra cifrei de afaceri netă (Tabelul 1.7). Astfel, în anul 2013 diminuarea activului bilanțier 

cu 194.707.124 lei  a determinat o scădere a cifrei de afaceri netă cu 113.644.638 lei. 
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Figura 1.2  Evoluția valorii activului bilanțier 2009-2013 

 
Scăderea valorii activului bilanțier are loc pe fondul diminuării constante a valorii nete a activelor 

imobilizate. Valoarea acestora în anul 2013 era cu 41% mai mică decât în anul 2009, chiar dacă în 

urma reevaluării efectuate la sfârşitul exercițiului 2013 a rezultat un spor al valorii activelor 

imobilizate brute  de 207.593.363 lei față de 2012.  

 

Tabelul 1.7   Influența modificării valorii activului bilantier asupra cifrei de afaceri netă 

Influența modificării valorii 
activului bilantier asupra cifrei de 
afaceri netă 

2009 2010 2011 2012 2013 

Diminuarea activului bilanțier (lei) -42.143.596 -147.685.326 -172.430.987 -85.846.934 -194.707.124 

Efect asupra scăderii CAN (lei) -16.771.394 -65.263.743 -83.165.681 -45.912.306 -113.644.638 

 

 

Figura 1.3   Structura activului bilanțier 
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Această scădere abruptă este compensată însă cu creșterea valorii stocurilor, creanțelor și 
diponibilităților (Figura 1.3). 
  

b. Influența modificării 
ratei activelor curente 
(AC) asupra cifrei de 
afaceri netă   (lei)  

 
 
     ΔCAN(AC/Activ bilanțier) 

2009 2010 2011 2012 2013 

-188.729.702 70.248.961 77.666.244 114.261.116 153.666.744 

  
  

Creșterea ratei activelor curente are influență pozitivă asupra cifrei de afaceri netă.  În anul 2013 

valoarea activului  curent este cu 79% mai mare decât în 2009.  

 Astfel, în anul 2013, creșterea cu 4% a ratei activelor curente a determinat creșterea cifrei de 

afaceri cu 153.666.744 lei, în timp ce la nivelul anului 2009 scăderea ratei activelor curente cu 4% a 

influențat scăderea cifrei de afaceri cu 188.792.702 lei.  

Tabelul 1.8   Influența modificării ratei activelor curente (AC) asupra cifrei de afaceri netă   (lei)  

Influența modificării ratei 
activelor curente (AC) asupra 
cifrei de afaceri netă   (lei)  
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Modificarea ratei activelor 
curente (%) 

-4 1 1 2 4 

Efect asupra CAN (lei) -188.729.702 70.248.961 77.666.244 114.261.116 153.666.744 

 

 
Creșterea ratei activelor curente a avut loc pe fondul creșterii valorii absolute a activelor curente 

concomitent cu scăderea valorii nete a activelor imobilizate. Deși creșterea ratei activelor curente 

are o inluență pozitivă asupra obținerii unui nivel cât mai ridicat al cifrei de afaceri, această creștere 

a ratei activelor curente trebuie să se realizeze pe seama menținerii activului bilanțier total la un 

nivel cel puțin constant pentru a asigura un caracter de durabilitate creșterii economice a 

operatorului (Tabelul 1.8). 

c. Influența modificării 
numărului de rotații 
ale activelor curente  
asupra cifrei de afaceri 
netă (lei) 

 
ΔCA(CAN/AC)  

2009 2010 2011 2012 2013 

259.184.986 -11.451.843 -10.311.648 -55.782.059 -92.019.585 

 

În cazul RATB, pentru perioada analizată 2009-2013 se constată o scădere cu caracter durabil a 

numărului de rotații a activelor curente, cu efecte negative asupra volumului cifrei de afaceri netă 
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(Tabelul 1.9). 

Tendința crescătoare a nivelului activelor curente în condițiile diminuării valorii activului total 

bilanțier în perioada 2009-2013 reprezintă principala cauza a încetinirii vitezei de rotație a acestora, 

iar influența creșterii valorii stocurilor și a creanțelor relevă aportul negativ al ambelor elemente 

asupra  activității desfășurate de RATB (Figura 1.4).  

 

Figura 1.4  Evoluția valorii stocurilor și a creanțelor 2009-2013 

 
Creșterea valorii stocurilor determină o prelungire a duratei de rotație a activelor curente, ceea ce 

reflectă o gestionare mai puțin eficientă a stocurilor, existența unor stocuri cu mișcare lentă sau 

depreciate. Creșterea creanțelor în paralel cu un ritm de creștere mult inferior sau chiar pe fondul 

diminuării cifrei de afaceri, relevă dificultăți în recuperarea acestora de la clienți sau  debitori a 

sumelor de încasat, aferente perioadei anterioare. 

Tabelul 1.9   Influența modificării numărului de rotații ale activelor curente  asupra cifrei de afaceri nete 

(lei) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Modificarea numărui de rotații ale 
activelor curente (rotații/an) 

2 0 0 0 -1 

Efect asupra CAN (lei) din Influența 
modificării numărului de rotații ale 
activelor curente  asupra cifrei de 
afaceri netă (lei) 
 

259.184.986 -11.451.843 -10.311.648 -55.782.059 -92.019.585 

În concluzie, scăderea numărului de rotații a activelor curente are la bază o diminuare a eficienței 

gestiunii stocurilor și a creanțelor, fenomen care se repercutează negativ asupra realizării cifrei de 

afaceri. Se constată în anul 2013 că diminuarea cu o rotație a activelor curente are ca efect 

diminuarea cu 92.019.585 lei a cifrei de afaceri. 
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11..22..33  AAnnaalliizzaa    VVaalloorriiii  AAddăăuuggaattee    

Este unul dintre cei mai importanţi indicatori de reflectare a performanţelor economico-financiare 

ale unei întreprinderi.  Pe baza valorii adăugate poate fi apreciată adevărata dimensiune a activităţii 

regiei, ea fiind expresia utilizării, eficiente sau nu, a potenţialului de care dispune, peste valoarea 

consumului factorilor de producţie proveniţi de la terţi. 

 La RATB evoluția indicatorului valoare adăugată, a variației acestuia precum și analiza indicatorului 

se prezintă în Tabelul 1.10. 

Tabelul 1.10   Evoluția indicatorului valoare adăugată 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

      

VALOAREA ADAUGATA = 
Pe-CI 

51.875.961 42.868.878 12.753.447 -16.394.319 419.935 

Δ VA 23.166.423 -9.007.083 -30.115.431 -29.147.766 16.814.254 

Interpretare Regia a creat 
valoare prin 

aportul 
bunurilor şi 

serviciilor 
provenite de la 

terţi 

Regia  nu a avut 
capacitatea de a crea 

o valoare proprie 
dincolo de 

consumurile 
provenite de la terți. 

Regia  nu a avut 
capacitatea de a crea 

o valoare proprie 
dincolo de 

consumurile 
provenite de la terți. 

Regia  nu a avut 
capacitatea de a crea 

o valoare proprie 
dincolo de 

consumurile 
provenite de la terți. 

Regia a creat 
valoare prin 

aportul bunurilor 
şi serviciilor 

provenite de la 
terţi. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata valorii adăugate  (%) 
 
Arată ponderea valorii 
adăugate în producţia 
exerciţiului.  
 

23,57 20,52 7,13 -8,47 0,22 

Rata consumurilor 
intermediare CI/Pe  (%) 

 
Exprimă valoarea 
consumurilor 
intermediare în 
producția exercițiului. 

 

76,43 79,48 92,87 108,47 99,78 

TOTAL (%) 100 100 100 100 100 

 

Ponderea valorii adăugate în producția exercițiului înregistrează un trend accentuat de scădere în 

perioada 2009-2013.  Se poate remarca totuși că valoarea adăugată este pozitivă  în 2009, 2010, 

2011 și 2013, dar negativă în 2012. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 21 / 750 

Ponderea valorii adăugate în total producția exercițiului (deci fără veniturile din subvențiile pentru 

diferențele de tarif și gratuități) reprezintă o valoare total nesemnificativă la nivelul anului 2013 

(0,22%), dar trebuie evidențiat caracterul ei pozitiv, ceea ce denotă un aspect favorabil la nivelul 

activității desfășurate de RATB  în acest exercițiu financiar (exercițiu financiar care se încheie cu o 

pierdere financiară substanțială). 

Scăderea ponderii valorii adăugate în producţia exerciţiului demonstrează scăderea randamentului în 

utilizarea resurselor umane și creșterea relativă a consumurilor de la terți (ținând cont de creșterea 

prețurilor la combustibili, energie și piese de schimb etc). 

Trendul crescător al ratei consumurilor intermediare indică o creștere a ponderii consumurilor 

provenite de la terți: consumurile materiale, cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți și 

cheltuieli cu alte servicii executate de terți (fără colaboratori și cheltuieli cu mărfurile). 

Pentru  a asigura obținerea unei valori adăugate pozitive, trebuie ca ritmul de creștere a 

consumurilor intermediare să fie devansat de ritmul de creștere a producției exercițiului. La RATB  

evoluția celor doi indicatori se prezintă în Tabelul 1.11. 

Tabelul 1.11   Ritmul de creștere a producției exercițiului și a consumurilor intermediare (de la terți) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata de creștere 
producția 
exercițiului 

2,57 -5,07 -14,35 8,09 -1,54 

Rata de creștere 
consumuri 
intermediare  
(%) 

-9,40 -1,33 0,04 26,20 -9,45 

Interpretare 
corelație 

Situație 
favorabilă. 
Producția 
exercițiului 
 a crescut mai 
mult  
decât au crescut 
 consumurile 
intermediare 

Situație 
nefavorabilă. 
Rata de scădere 
a  
producției  
exercițiului e mai 
mare 
 decât rata de 
scădere 
 a consumurilor 
intermediare. 

Situație 
nefavorabilă. 
Scăderea 
producției  
exercițiului are 
loc 
 pe fondul 
creșterii 
 consumurilor 
intermediare 

Situație 
nefavorabilă. 
Rata de creștere 
a producției 
exercițiului este 
cu mult 
devansată de 
rata de creștere 
a consumurilor 
intermediare. 
 

Situație 
nefavorabilă, 
datorită scăderii 
valorii producției 
exercițiului. 
Se admite totuși 
că în raport de 
rata de scădere a 
producției 
exercițiului, rata 
de scădere a 
consumurilor 
intermediare a 
fost mai mare. 
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În exercițiul financiar 2009 se respectă aceastătă corelație, valoarea adăugată realizată în acest an 

este substanțială fiind de 51.875.961 lei. 

Exercițiile financiare 2010 și 2011 se caracterizează prin ritmuri negative de evoluție a indicatorului 

producția exercițiului pe fondul unui ritm mai accelerat de creștere a consumurilor intermediare. 

În anul 2012, creșterea producției exercițiului (cu 8,09% față de 2010) are loc în condițiile unei 

creșteri consistente a consumurilor intermediare (cu 26,20% față de 2011), aspect demonstrat și de 

valoarea adăugată negativă. Creșterea foarte mare a consumurilor intermediare (provenite de la 

terți) în anul 2012 grevează asupra performanțelor economice ale regiei, chiar dacă aceasta 

finalizează exercițiul financiar 2012 cu un rezultat sub formă de profit brut de 666.678 lei. 

De fapt, regia intră incepând cu anul 2010 într-o ușoară criză de rentabilitate, susținută însă de 

niveluri ridicate a subvențiilor de exploatare acordate de municipalitate. Această criză se manifestă 

fățiș la nivelul anului 2013, deși din perspectiva proceselor interne de eficientizare a activității regia 

reușește să obținuă o valoare adăugată pozitivă (consumurile intermediare în anul 2013 s-au 

diminuat față de 2012 cu 9,45%, o diminuare care reprezintă cea mai mare valoare pentru intervalul 

2009-2013, vezi Tabelul 1.12). 

Tabelul 1.12   Variația consumurilor intermediare (lei) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Variația consumurilor intermediare (lei) -17.506.322 -2.242.656 74.125 43.606.666 -19.858.559 
 

Valoarea adăugată permite calcularea randamentului muncii care reflectă valoarea adaugată 

obținută de regie pe un salariat. Cu ajutorul acestui indicator se determină eficiența folosirii 

factorului uman (Tabelul 1.13).  

Tabelul 1.13   Randamentul muncii calculat pe baza valorii adăugate 

 2009 2010 2011 2012 2013 

VALOAREA ADAUGATĂ PE 
SALARIAT:  RANDAMENTUL 

MUNCII 
(lei/salariat) 

4.325 3.671 1.140 -1.503 38 

Ritmul de creștere a numărului 
mediu de salariați (%) 

0,27 -2,64 -4,17 -2,51 1,99 

Ritmul de creștere a valorii 
adăugate (%) 

81 -17 -70 -229 -103 
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Raportul ar trebui să fie într-o creștere continuă pentru desfășurarea activității în condiții de 

performanță.  La RATB situația este exact invers. Se constată scăderea accentuată a valorii 

adăugate pe salariat (a randamentului muncii), situație care atinge apogeul în 2012 și care implicit 

grevează asupra nivelului indicatorilor în 2013. 

 

Diminuarea valorii adăugate aferentă numărului mediu de salariați se realizează în 2013 pe fondul 

creșterii numărului mediu de salariați, creștere care are loc într-un ritm mai accentuat decât 

creșterea valorii adăugate. Variația randamentului muncii poate fi explicată pe seama următorilor 

factori de influență:  

 Intensitatea muncii (calculată ca total active imobilizate, in valoare bruta, raportată la 

numarul mediu de salariați). 

 Randamentul activelor imobilizate corporale (echipamentelor, mijloacelor fixe) care 

reprezintă valoarea adăugată obținută la un leu active imobilizate (valoare brută). 

 

Randamentul muncii va fi cu atât mai mare, cu cât intensitatea muncii este mai puternică 

(echipamentul modern cu grad înalt de automatizare) şi cu cât randamentul echipamentelor este 

mai mare. Explicarea factorilor de influență asupra randamentului muncii se realizează în Tabelul 

1.14.  
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Tabelul 1.14   Explicarea factorilor de influență asupra randamentului muncii 

 2009 2010 2011 2012 2013 

VALOAREA ADAUGATĂ PE 
SALARIAT: 

  RANDAMENTUL MUNCII 
(RM) 

(lei/salariat) 4.325 3.671 1.140 -1.503 38 
Variația randamentului 

muncii (RM) 
(lei) 

1.925 -654 -2.532 -2.643 1.541 

Intensitatea muncii IS 
(active imobilizate 

corporale brute/pers.) 
(lei/pers.) 

164.188 171.016 179.485 86.094 103.073 

∆ IS 
(lei/pers.) 

 

6.061 6.828 8.470 -93.391 16.979 

Randamentul 
echipamentelor RE 

(valoarea adăugată/AIC) 
(lei/pers.) 

0,0263 0,0215 0,0063 -0,0175 0,0004 

∆ RE 
(lei/pers.) 

 

0,011 -0,005 -0,015 -0,024 0,018 

Influenta intensitatii muncii 
asupra randamentului 

muncii ΔRM (IS) lei 

92 180 182 -593 -296 

Influența randamentului 
echipamentelor asupra 

randamentului muncii ΔRM 
(ER), lei 

1.833 -834 -2.713 -2.050 1.837 

ACTIVE IMOBILIZATE 
CORPORALE 

 VALORI BRUTE (AIC) 
(Lei) 

1.969.271.300 1.996.948.666 2.008.439.494 939.202.042 1.146.795.405 

∆ AIC 
(lei) 

77.753.240 27.677.366 11.490.828 -1.069.237.452 207.593.363 

Număr mediu salariati 
(conform Nota 8 Informații 

privind salariații) 
 

11.994 11.677 11.190 10.909 11.126 

 
Variația intensității  muncii are loc în condițiile variației, atât a valorii brute a imobilizarilor corporale 

cât și variației numărului de salariați. Valoarea maximă a indicatorului în cazul RATB se înregistrează 

la nivelul anului 2010, an în care volumul activelor imobilizate corporale atinge valoarea maximă 

pentru perioada 2009-2013, iar numărul de salariați este de 11.190 persoane. 
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Randamentul activelor imobilizate corporale (echipamentelor, mijloacelor fixe) calculat ca raport 

între valoarea adăugată și valoarea  activelor imobilizate corporale (valoare brută) are valori foarte 

mici în cazul RATB.  Scăderea randamentului este consecința scăderii valorii adăugate într-un ritm 

mai mare decât creșterea valorii activelor imobilizate corporale.  

Minimum de randament al muncii se constată în anul 2012, când scăderea de 2.643 lei față de 2011 

are drept cauze: 

 scăderea intensității muncii cu -93.391 lei care contribuie cu o diminuare de 593 lei la 

variația negativă a randamentului muncii; 

 scăderea valorii adăugate la 1 leu active imbilizate corporale cu 0,024 lei care contribuie cu o 

diminuare de 2.050 lei/pers la variația negativă a randamentului muncii. Se constată că o 

diminuare de valoare chiar foarte mică a randamentului echipamentelor propagă o influență 

notabilă asupra randamentului muncii. 

Fenomenul de diminuare a randamentului muncii marchează la nivelul anului 2013 un moment 

atipic: deși în valoare absolută randamentul muncii înregistrează o valoare foarte mică (38 

lei/salariat, pozitivă) creșterea randamentului muncii față de 2012 este de 1.535 lei, cea mai ridicată 

valoare pentru perioada 2009-2013. Această creștere a randamentului muncii în 2013 față de 2012 

are drept factori explicativi: 

 creșterea intensității muncii cu 17.349 lei, care influențează creșterea randamentului muncii 

cu valoarea de 1.838 lei; 

 valoarea adăugată la 1 leu active imobilizate corporale  de 0,004 lei determină o scădere cu 

303 lei a variației randamentului muncii. 

Se constată cu ușurință deteriorarea de la an la an a randamentului muncii la nivelul regiei pentru 

perioada 2009-2012. Anul 2012 înregistrează la toții indicatorii analizați valori negative: în valori 

absolute s-a diminuat valoarea brută a activelor imobilizate și numărul de salariați (deși fără o 

influență pozitivă asupra randamentului muncii), iar valoarea adăgată a regiei a fost negativă. 

La nivelul anului 2013 RATB prezintă, cel puțin din această perspectivă, a randamentului muncii, o 

îmbunătățire a situației, deși creșterea numărului de salariați induce o diminuare a randamentului 

muncii, chiar pe fondul creșterii activelor imobilizate corporale brute și a unei valori adăugate 

pozitive (chiar dacă cu o valoare mică:  419.935 lei). 
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11..22..44  AAnnaalliizzaa  eeffiicciieennțțeeii  cchheellttuuiieelliilloorr    

Cheltuielile totale se analizează prin prisma indicatorului sintetic „rata de eficiență a cheltuieilor 

totale” (Tabelul 1.15, Figura 1.5). 

Tabelul 1.15   Rata  de eficienţă a cheltuielilor totale  

  
Comentariu 

2008 2009 2,010 2011 2012 2013 

Rata de eficientă a cheltuielilor 
totale  
Reprezintă cheltuielile totale 
efectuate la 1.000 lei venituri totale 
realizate. 

1.000.00 995,49 997,22 998,76 999,26 1.053,91 

 

Indicatorul nu trebuie să depășească valoarea de 1.000 lei. Depășirea acestui plafon conduce regia 

într-o zonă de activitate ineficientă. În exercițiile financiare 2009, 2010, 2011 și 2012, deși totalul 

cheltuielilor se apropie de plafonul de 1.000 lei venituri totale, există o diferență pozitivă între 

veniturile și cheltuielile totale, ceea ce a oferit posibilitatea degajării unui rezultat economic sub 

forma de profit brut (Tabelul 1.16, Figura 1.6). 

 

Figura 1.5   Evoluția Ratei de eficiență a cheltuielilor totale 
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Figura 1.6   Evoluția veniturilor și a cheltuielilor totale 

Din Figura 1.6 și Tabelul 1.16 se constată că pe parcursul exercițiilor financiare 2008-2010 a existat 

un echilibru (aproape de egalitate) între cheltuielile  și veniturile totale, pe când în exercițiul 

financiar 2013 cheltuielile totale depășesc cu -46,969,664 lei veniturile totale realizate. Dezechilibrul 

constatat derivă pe de o parte din nivelul mai scăzut al cifrei de afaceri nete în anul 2013 față de 

exercițiile financiare 2009-2012, iar pe de altă parte din creșterea cheltuielilor totale în anul 2013 

față de 2011 și respectiv 2012. 

Tabelul 1.16   Situația rezultatului brut 

 2009 2010 2011 2012 2013 

VENITURI TOTALE  929,427,705 927,008,462 881,026,931 902,348,716 871,243,449 

CHELTUIELI TOTALE  925,233,658 924,431,309 879,932,202 901,682,038 918,213,113 

PROFITUL (+) SAU PIERDEREA (-) 
BRUT(Ă): 

4,194,047 2,577,153 1,094,729 666,678 -46,969,664 

 
În exercițiul financiar 2013 însă, totalul cheltuielilor a depășit cu 53,91 lei fiecare 1000 lei venituri 

totale obținute (Tabelul 1.15). Modificarea ratei de eficiență a cheltuielilor totale în anul 2013 față 

de celelalte cinci exerciții financiare precedente ridică problema elucidării cauzelor care au 

determinat această modificare, mai ales în condițiile în care pierderea obținută în anul 2013 iese din 

tiparul rezultatului brut sub formă de profit brut obținut în exercițiile financiare 2009-2012. În fapt 

este încă un argument al mascării realității prin situațiile financiare 2009-2012, situațiile 
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financiare ale anului 2013 reflectând fidel situația activelor, datoriilor, capitalurilor proprii dar și a 

rezultatelor obținte. 

 

Regia realizează venituri din : 

 Vânzarea titlurilor de călătorie  

 Subvenții pentru investiții 

 Dobândă credit BEI  și alte venituri financiare 

 Diverse avize, ITP, chirii cămine 

 Casări mijloace fixe și valorificări de deșeuri 

 Inchirieri de utilaje și spații 

 Modernizări de tramvaie (venituri din producția stocată) 

 Proiecte cu finanțare europeană 

 Publicitate 

 Debite din tamponări 

 Activitatea Centrului de Sănătate 

 Diferența de tarif acordată ca protecție socială utilizatorilor serviciului de transport. 

 

Diferența de tarif acordată ca protecție socială utilizatorilor serviciului de transport se determină la 

nivelul RATB ca diferență între cheltuielile efectuate de operator și sumele încasate corespunzător 

veniturilor aferente activității de transport public de persoane. 

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 prevede la articolul 17, printre atribuțiile 

Consiliului General al Municipiului București modul de stabilire a subvenției astfel: 

”(…) 

 n) stabilirea subvenției acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea 

diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul 

autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării 

transportului; (…)”.  
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Costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului reprezintă 

expresia valorică a consumului de factori de producţie pentru prestarea serviciului de transport 

public de călători, în condițiile în care cuantumurile acestor consumuri reprezintă din punct de 

vedere metodologic, rezultatul grupării sau regrupării după anumite criterii a cheltuielilor care le 

compun. 

Poate fi sesizată astfel o diferență evidentă între ceea ce reprezintă o cheltuială și ceea ce 

semnifică costul unui produs sau serviciu. Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor 

economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii 

activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele 

decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari (Art 34 alin (1) lit. b din OMFP 

3055/2009.). Definiţia include atât acele cheltuieli angajate în cursul activităţilor curente ale entității 

(de exemplu: costul vânzărilor, salariile şi amortizarea) şi concretizate, de regulă, sub forma ieşirilor 

sau scăderii valorii activelor, cât şi pierderile, minusurile de valoare survenite pe parcursul 

perioadei, indiferent dacă sunt latente sau realizate. Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor 

economice şi din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. 

Literatura de specialitate scoate în evidență  faptul că orice cheltuială devine cheltuială de 

producție, deci element de cost în cazul în care este asociată următoarelor elemente: resurse 

consumate, perioadă de timp, loc de consum, activitate, produs sau serviciu. Nu orice cheltuială, așa 

cum este consemnată în contabilitatea financiară este cheltuială de producție, și în consecință  

element de cost.  Prin urmare, „totalitatea cheltuielilor de producţie efectuate de o întreprindere 

pentru producerea şi desfacerea producţiei într-o anumită perioadă de timp, reprezintă costul 

producţiei”2. În condițiile celor arătate mai sus, a determina nivelul subvenției (diferența de tarif, 

inclusiv aferentă reducerilor și gratuităților acordate conform legii) ca diferență între totalul 

cheltuielilor înregistrate de regie și totalul veniturilor realizate nu pare a fi în spiritul prevederilor 

Legii 92/2007. Sub nicio formă termenul de ”costuri  înregistrate de operatorul de transport rutier 

sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului” nu poate fi suprapus cu 

termenul de ”cheltuieli afectuate de operatorul de transport” 3. La determinarea nivelului 

subvenției participă veniturile totale, deci și veniturile conexe aferente activității de transport care 

                                                      
2 O.Călin – Contabilitatea de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, p.12 
3 BVC 2011, pag 15; BVC 2012 pag 27; 
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cuprind, printre altele, valorificare deșeuri, publicitate, închirieri utilaje și spații, activități sportive, 

venituri financiare, activități centru de sanătate, ore conducere, service, lucrări și reparații, comision 

vânzare cartele etc. A considera că acestea ar compensa, nu se știe însă în ce măsură, din punct de 

vedere valoric costurile aferente acestor activități conexe activității de transport public este o mare 

eroare şi contrazice prevederile stipulate în art. 17 din Legea 92/2007.  

Totuși, lipsa unei identificări clare a volumului și destinației subvenției pentru diferență de tarif 

(inclusiv cea aferentă reducerilor și gratuităților acordate conform legii) care ar trebui utilizată 

pentru activitatea de bază (transportul public) ridică serioase dubii asupra corectitudinii nivelului 

și utilizării sumelor primite de la Consiliul Local drept subvenție.  

Se poate interpreta modul de calcul a nivelului subvenției pentru diferența de tarif practicat de 

regie drept o completare a veniturilor totale estimate în buget pentru acoperirea costurilor totale 

estimate pentru echilibrarea bugetară.  
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Figura 1.7   Modul de formare a rezultatului brut în funcție de domeniile principale de activitate 

 
Balanțele de verificare RATB din perioada decembrie 2009-decembrie 2013 explică modul de 

formare a rezultatului brut în funcție de domeniile principale de activitate (Figura 1.7), așa cum au 

fost ele delimitate al nivelul RATB. Se constată că, în mod constant, pentru perioada analizată 
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contul PROFIT SI PIERDERE TRAMVAIE înregistrează profit, în timp ce conturile 

PROFIT SI PIERDERE TROLEIBUZE, PROFIT SI PIERDERE AUTOBUZE înregistrează pierdere. Pentru 

aceste domenii, pierderile brute în anul 2013 au înregistrat cel mai mare nivel din perioada analizată 

2009-2013. 

Centrul de sănătate, constituit ca domeniu distinct pentru evidența rezultatului, realizează pentru 

patru exerciții financiare consecutive rezultat 0, iar în 2013 obține o pierdere de 141.355 lei.  

De observat că trebuie stabilit modul de alocare și înregistrare a veniturilor obținute din 

activitatea de bază (vânzarea titlurilor de călătorie) asupra principalelor domenii de activitate : 

tramvaie, troleibuze, autobuze, alte activități, centru de sănătate. 

In urma discuțiilor purtate cu reprezentanții RATB a rezultat că din punct de vedere metodologic 

alocarea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie, dar și a cheltuielilor care nu pot fi alocate 

direct unui ”produs ” sau activități, se repartizează asupra activităților de bază prin următoarele 

procente stabilite cu mult timp în urmă : 

 45% tramvaie 

 45% autobuze 

 10 % troleibuze 

Se presupune că la momentul stabilirii lor s-au luat în calcul o serie de criterii de natură tehnică și 

comercială, dar care în 2014 nu sunt cunoscute.  

 

 Rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare  reprezintă cheltuielile de exploatare 

efectuate la 1.000 lei venituri din exploatare realizate (Tabelul 1.17). 

Tabelul 1.17   Rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

        

Rata de eficientă a 
cheltuielilor de 
exploatare 
  
 

Tendința generală 
pentru o situație 
favorabilă este de 
scădere a nivelului 
acestei rate.  
 

991,.46 988,78 990,12 993,03 992,35 1054,93 

 
În Figura 1.8 este prezentată evoluția principalelor categorii de venituri din exploatare aferente 

exercițiilor financiare 2008-2013. 
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Figura 1.8  Evoluția principalelor categorii de venituri din exploatare aferente exercițiilor financiare 2008-

2013. 

 
Volumul semnificativ al subvențiilor de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (subvenția de preț) 

reprezintă partea cea mai consistentă din totalul veniturilor de exploatare realizate de regie. Se 

prezintă în Figura 1.9 Ponderea veniturilor din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 

în total venituri de exploatare (%). Diminuarea veniturilor din exploatare în exercițiul financiar 2013 

are ca una dintre explicații reducerea volumului subvențiilor aferente cifrei de afaceri nete 

(subvențiile de preț). 

 

Figura 1.9   Ponderea veniturilor din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete în total venituri 

de exploatare (%) 
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 Indice de creștere a cheltuielilor de exploatare cu baza in lant ICEX arată in dinamică 

(procentual) creşterea cheltuielilor de exploatare în exerciţiul curent față de cel precedent 

(Tabelul 1.18).  

 

Tabelul 1.18  Indice de creștere a cheltuielilor de exploatare cu baza în lanţ ICEX 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 
      
Indice de creștere a cheltuielilor de exploatare cu 
baza in lant ICEX 

111,83 100,03 95,23 102.53 101,98 

 

Dacă în intervalul 2009-2011 se constată un trend favorabil de evoluție al acestui indicator, trebuie 

observat că în anii 2012 și 2013 totalul cheltuielilor de exploatare a fost mai mare decât totalul 

cheltuielilor de expoatare din anul precedent. 

 

 Indice de creștere a veniturilor de exploatare cu baza în lanț IVEX arată în dinamică, 

procentual, creșterea veniturilor din exploatare în exercițiul curent față de cel precedent 

(Tabelul 1.19). 

Tabelul 1.19   Indice de creștere a veniturilor de exploatare cu baza în lanț IVEX 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

Indice de creștere a veniturilor de exploatare cu 
baza în lanț IVEX 
 

99,90 99,90 94,95 102,60 95,93 

 

Trendul acestui indicator ar trebuie să fie pozitiv.  In principiu trebuie să reflecte în cea mai mare 

parte creșterea volumului de activitate prin prisma creșterii cifrei de afaceri.  

La RATB însă se constată, ca tendință generală, reducerea de la an la an a  veniturilor din 

exploatare față de anul precedent. Trebuie amintit totuși că în cursul anului 2012, când tendința de 

evoluție iese din tiparul de evoluție pentru cele cinci exerciții financiare analizate, s-a înregistrat cel 

mai mare volum de venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri netă ( 521 milioane 

lei) pentru perioada analizată 2009-2013, în condițiile unui volum al producției vândute 
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(176.528.952 lei) sub media celor cinci exerciții financiare analizate 179.629.715 lei. Veniturile 

aferente subvenției pentru diferența de tarif consemnată în situațiile financiare ale RATB la 

31.12.2012 în valoare de 521.000.000 lei (aprobată prin HCGMB nr.66/23.03.2012) cuprinde și 

creanța asupra bugetului local în valoare de 43.900.000 lei (calculată ca diferență între nivelul 

programat al subvenției ca diferență de tarif și suma efectiv virată de către autoritatea locală : 

477.100.000 lei). 

 

Analizând în corelație indicele de creștere a cheltuielilor de exploatare ICEX cu indicele de creștere a 

veniturilor de exploatere IVEX, se poate concluziona în cazul RATB următoarele : 

a. ICEX<IVEX situație favorabilă, activitatea desfășurată determină o rată a cheltuielilor de 

exploatare sub 1.000 lei, doar în exercițiul financiar 2012.  

b.ICEX>IVEX situație cu potențial nefavorabil, activitatea desfășurată determină cheltuieli de 

exploatare mai mari decât 1.000 lei venituri de exploatare (exercițiile financiare 2009, 2010, 2011, 

2013).  

Anul 2013 marchează cel mai scăzut nivel al cifrei de afaceri pentru intervalul analizat, situație 

explicată și de nivelul cel mai redus al veniturilor din subvenții aferente cifrei de afaceri netă 

(464.408.000 lei față de media calculată pentru cei cinci ani analizați de 507.481.600 lei). 

 

În concluzie, pentru intervalul 2009-2013 se constată o scădere a veniturilor din exploatare 

realizate anual pe fondul creșterii totalului cheltuielilor de exploatare anuale. De altfel, această 

depășire a cheltuielilor de exploatare de la un exercițiu financiar la altul se realizează în condițiile 

în care anual, în Raportul administratorului, se arată că  există o tendință permanentă de scădere 

a numărului de călătorii ca urmare a migrației călătorilor către alte mijloace de deplasare urbană 

și a achiziționării de titluri de călătorie mai ieftine și cu număr redus de călătorii (2009, 2010, 

2011, 2012). Acest fenomen determină scăderea producției vândute (cu excepția anului 2013 când 

aceasta a înregistrat o creștere față de celelalte două exerciții financiare precedente), ceea ce 

presupune, pentru acoperirea unor costuri de exploatare cu tendință generală de creștere de la an 

la an, necesitatea apelării la venituri din subvenții cu volum semnificativ.  
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 Cheltuielile cu materialele la 1000 lei cifră de afaceri reprezintă cheltuielile  materiale 

efectuate la 1.000 lei cifră de afaceri obținută. La RATB acestea înregistrează un trend de 

evoluție crescător (Tabelul 1.20). 

 

Tabelul 1.20   Cheltuieli cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

Cheltuieli cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri 
 

160,78 166,06 174,67 220,82 215,30 

 

Cheltuielile cu materialele la 1000 lei cifră de afaceri înregistrează un trend de evoluție crescător. Se 

cuprind în categoria cheltuielilor cu materialele : materiale și piesele de schimb pentru depouri și 

autobaze (pentru reparații agregate și alte componente executate de uzina de reparații), materiale 

și piesele de schimb pentru  reparații capitale, pentru confecții piese, materiale, alimente și 

echipamente pentru protecția muncii, carduri inteligente, materiale pentru activitatea de protecșie 

civilă, anvelope pentru autobuze, alte materiale confecții tramvaie, materiale de întreținere și 

consumabile, precum și  combustibilii : motorină, aditivi, alte tipuri de combustibili (GPL și benzină), 

uleiuri și agenți lubrefianți, combustibil pentru centrale termice. 

 

Vârful de cheltuieli cu materialele la 1000 lei cifră de afaceri în perioada 2009-2013 se înregistrează 

în anul 2012, an în care creșterea cheltuielilor cu  materialele față de anii precedenți are drept 

justificare ieșirea din garanției a autobuzelor. Pe de altă parte, la combustibili, în anul 2012 

creșterea cu 17,5% față de 2011 se datorează majorării semnificative a prețului mediu de achiziție a 

motorinei, chiar dacă în 2012 s-a realizat o diminuare cantitativă a consumului de combustibil4. 

 

 Cheltuieli cu energia și apa la 1000 lei cifră de afaceri netă reprezintă cheltuielile cu energia 

și apa efectuate la 1.000 lei cifra de afaceri obținută. 

 

 

                                                      
4 Raportul administratorului cu privire la închiderea exercițiului financiar pentru anul 2012, pag. 6-7. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 36 / 750 
 

Tabelul 1.21  Cheltuieli cu energia și apa la 1000 lei cifra de afaceri netă 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      
Cheltuieli cu energia și apa la 1000 lei cifra de 
afaceri netă 

55,95 52,61 55,56 60,80 63,83 

 

Aceste cheltuieli sunt reprezentate la RATB de energia electrică de tracțiune și pentru iluminat și 

forță, energie termică, gaze naturale și contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare (Tabelul 1.21). Se observă tendința lor constantă de creștere de la un exercițiu financiar 

la altul începând cu anul 2010. 

 Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifră de afaceri netă reprezintă cheltuielile cu 

amortizarea efectuate la 1.000 lei cifra de afaceri obținută. 

Tabelul 1.22   Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifră de afaceri netă 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifră de 
afaceri netă 
 

251,80 270,16 258,34 251,49 322,78 

Cheltuielile cu amortizarea ocupă un volum semnificativ la 1000 lei cifră de afaceri (Tabelul 1.22). 

Totuși, aceste cheltuieli sunt compensate aproximativ în aceeași măsură prin reluarea la venituri a 

subvențiilor pentru investiții odată cu amortizarea activelor imobilizate finanțate din această sursă. 

Astfel că, practic, acest cheltuieli nu influențează în mod semnificativ valoarea rezultatului obținut 

de regie, dar contribuie la volumul cheltuielilor totale înregistrate anual de regie. Cel mai mare nivel 

al acestor cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri se constată în anul 2013, când această creștere față 

de exercițiile precedente este explicată prin reevaluarea activelor imobilizate realizată în anul 2012. 

 Cheltuieli cu prestațiile externe la 1000 lei cifră de afaceri netă reprezintă cheltuielile  cu 

prestatiile de la terti efectuate la 1.000 lei cifra de afaceri obtinuta. 

Tabelul 1.23   Cheltuieli cu prestaţiile externe la 1000 lei cifra de afaceri netă 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      
Cheltuieli cu prestatiile externe la 1000 lei 
cifra de afaceri netă 
 

21.33 18.42 12.49 19.09 15.16 
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Aceste cheltuieli reprezintă o pondere redusă la 1000 lei cifră de afaceri netă (Tabelul 1.23). Sunt 

reprezentate de cheltuielile cu întreținerea și reparațiile autovehiculelor, cheltuielile cu chiriile, cu 

primele de asigurare, cheltuieli cu comisioanele și onorariie, cheltuieli de protocol, reclamă și 

publicitate, cheltuieli cu sponsorizarea, cheltuieli de deplasare interne și externe, cheltuieli postale 

și de telecomunicații, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea 

tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu anunțurile, privind licitațiile și 

alte anunțuri. 

 Cheltuieli cu personalul la 1000 lei cifră de afaceri netă indică nivelul cheltuielior de 

personal (inclusiv contribuțiile sociale aferente acestora) realizate la 1000 lei cifră de afaceri 

netă. 

Tabelul 1.24  Cheltuieli cu personalul la 1000 lei cifra de afaceri netă 

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

Cheltuieli cu personalul la 1000 lei cifra de afaceri netă 
 

750,18 761,33 744,84 710,16 779,07 

 

În condițiile constatării unui trend de scădere a numărului de călătorii efectuate în intervalul 2009-

2013 (788,233 mii călătorii realizate în 2009 față de 725,000 mii călătorii realizate în 2013) se 

constată și realizarea unor venituri din vânzarea titlurilor de călătorie cu o evoluție descrescătoare.  

Cheltuielile de personal la 1000 lei cifră de afaceri au înregistrat o creștere semnificativă în anul 

2013 (Tabelul 1.24), acest exercițiu financiar fiind de altfel și singurul exercițiu financiar finalizat cu 

pierdere.  

Se argumentează în cadrul Raportului administratorului cu privire la încheierea exercițiului financiar 

pentru anul 2013, pag.5,  că valoarea creșterii cheltuielilor de personal în 2013 față de 2012 cu 

7.639.000 lei a fost determinată de angajări de personal pentru control legitimații de călătorie, 

comercializare titluri de călătorie și pentru activitatea de exploatare.   

 Indicele de corelatie Ic exprimă eficiența cheltuielilor cu personalul întrucât pune direct în 

evidență evoluția cheltuielilor de personal medii anuale comparativ cu evoluția 

productivității medii anuale (Tabelul 1.25).  
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Tabelul 1.25  Indice de corelație 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Indice de corelație 
Indicele 
cheltuielilor medii 
de personal/ 
Indicele 
productivității 
muncii (calculată 
la CAN) 

1,04 1,01 0,98 0,95 1,10 

Situație nefavorabilă nefavorabilă favorabilă favorabilă nefavorabilă 

Pentru a discuta despre eficiența cheltuielilor cu personalul, trebuie respectată corelația Indice de 

corelație <1, ceea ce presupune ca dinamica cheltuielilor cu personalul medii anuale (cheltuieli de 

personal/număr salariați) să fie mai mică decât dinamica productivității muncii (calculată în acest 

caz ca raport între cifra de afaceri netă, inclusiv subvenția pentru diferența de tarif și numărul 

mediu de salariați). 

Devansarea productivității medii anuale a muncii (calculată la cifra de afaceri netă) de creşterea 

cheltuielilor de personal medii anuale se reflectă negativ în nivelul acestor cheltuieli la 1000 lei cifra 

de afaceri şi implicit corespunde  cu scăderea ratei de eficienţă a cheltuielilor totale. 

Creșterea costurilor totale ale regiei care nu au un corespondent în creșterea veniturilor conduce 

la creșterea efortului financiar al Consiliului General al Municipiului București pentru acordarea 

subvenției deexploatare pentru diferență de tarif și gratuități. 

Pentru exercițiile financiare 2010 și 2011 creșterea eficienței cheltuielilor cu personalul este 

marcată de o dinamică a cifrei de afaceri superioară celei înregistrate de cheltuielile cu personalul 

(Tabelul 1.26). Astfel s-a asigurat un indice al productivității medii anuale superior celui înregistrat 

de cheltuielile cu personalul medii anuale și deci, o diminuare a cheltuielilor cu personalul pentru 

1000 lei cifră de afaceri față de exercițiile financiare precedente. 
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Tabelul 1.26   Corelația indice de productivitate-indice cheltuieli de personal 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Productivitate ( CAN/ Ns) 54.731,07 59.060,95 60.110,51 61.313,61 63.810,95 58.153,65 

Indice productivitate  1,08 1,02 1,02 1,04 0,91 

Chelt cu personalul 
medie anuală 

39.568,74 44.306,11 45.764,21 45.669,10 45.315,88 45.306,03 

Indice chelt cu personalul  1,12 1,03 1,00 0,99 1,00 

 

De altfel, în anul 2013 are loc o creștere substanțială a numărului de angajați (171 persoane față de 

anul 2012) în condițiile în care indicele de creștere a productivității muncii este sub 1. 

11..22..55  AAnnaalliizzaa  ppee  bbaazzaa  SSoolldduurriilloorr  iinntteerrmmeeddiiaarree  ddee  ggeessttiiuunnee    

Pentru explicitarea nivelului de performanţă a regiei se vor urmări, pe baza informaţiilor cuprinse în 

Contul de Profit şi Pierdere, corespunzător exerciţiilor financiare 2009-2013, calculul și analiza 

eficienței cheltuielilor precum și a principalilor indicatori de performanță pe baza soldurilor 

intermediare de gestiune. 

Structura contului de profit şi pierdere pe cele trei tipuri de activităţi (exploatare, financiară și 

extraordinară) permite punerea în evidență a unor indicatori (”solduri”), destinați să îndeplinească o 

anumită funcţie de remunerare a factorilor de producţie şi de finanţare a activităţii viitoare, 

denumite solduri intermediare de gestiune (SIG). 

Soldurile intermediare de gestiune reprezintă, de fapt, palierele succesive în formarea rezultatului 

final. Construcţia indicatorilor se realizează în cascadă, pornind de la cel mai cuprinzător (producţia 

exerciţiului + marja comercială) şi încheind cu cel mai sintetic (rezultatul net al exerciţiului). Fiecare 

sold intermediar reflectă rezultatul gestiunii financiare la respectivul nivel de acumulare. 
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Tabelul 1.27   Tabloul Soldurilor  intermediare de gestiune calculate la nivelul anilor 2008-2013  

INDICATORI 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Venituri din vanzare (ct.707) 1.317.181 1.403.408 1.237.788 1.343.048 1.137.098 1.043.395  

Cheltuieli cu marfurile (ct.607) 1.058.704 1.002.474 928.455 1.095.521 914.320 881.565  

Marja comerciala  258.477 400.934 309.333 247.527 222.778 161.830  

Productia vanduta (ct.701-706 

+ct.708) 

188.375.937 186.973.600 181.672.595 171.756.250 176.528.952 181.217.176  

Variatia stocurilor (+/- ct.711) 1.529.459 1.941.381 1.311.593 7.215.533 18.692 5.926.652  

Productia imobilizata 

(ct.721+722) 

24.686.381 31.194.440 25.967.095 0 16.907.788 3.328.247  

Productia exercitiului  214.591.777 220.109.421 208.951.283 178.971.783 193.455.432 190.472.075  

Consumuri intermediare, 

respectiv cheltuieli provenite de 

la terti (gr.60 fara 607, gr.61, gr 

62 fara 621) 

186.140.716 168.634.394 166.391.738 166.465.863 210.072.529 190.213.970  

Valoarea adaugata  28.709.538 51.875.961 42.868.878 12.753.447 -16.394.319 419.935  

Venituri din subventii de 

exploatare af. CA nete (ct.7411) 

465.000.000 520.000.000 519.000.000 513.000.000 521.000.000 464.408.000  

Cheltuieli cu impozitele si taxele 

(ct.63) 

12.325.316 9.747.752 11.676.009 10.150.974 10.423.632 8.291.984  

Cheltuieli cu personalul (ct.64 

+ct.621) 

473.464.714 531.412.605 534.414.733 511.095.975 496.187.139 503.896.290  

Excedentul/deficitul brut din 

exploatare (EBE) 

7.919.508 30.715.604 15.778.136 4.506.498 -2.005.090 -47.360.339  

Alte venituri din exploatare si 

venituri din provizioane 

145.761.495 184.561.210 197.604.240 186.144.550 194.736.704 209.730.351  

Alte cheltuieli de exploatare 3.808.784 558.359 1.130.183 509.088 1.766.203 1.084.022  

Cheltuieli cu amortizarea si 

provizioanele 

142.825.245 204.336.033 203.116.529 184.019.399 184.070.485 208.760.949  

Rezultatul din exploatare REX 7.046.974 10.382.422 9.135.664 6.122.561 6.894.926 -47.474.959  

Venituri financiare 2.433.111 3.724.912 2.246.285 2.954.941 1.470.936 7.007.748  

Cheltuieli financiare 9.480.085 9.913.287 8.804.796 7.982.773 7.699.184 6.502.453  

Rezultatul financiar -7.046.974 -6.188.375 -6.558.511 -5.027.832 -6.228.248 505.295  

Rezultatul curent RC lei 0 4.194.047 2.577.153 1.094.729 666.678 -46.969.664  

Rezultatul brut al exercitiului  0 4.194.047 2.577.153 1.094.729 666.678 -46.969.664  

Rata de crestere rezultat brut al 

exercitiului % 

- - -38,55 -57,52 -39,10 -7.145,33  

Impozitul pe profit lei 0 4.178.451 2.577.153 1.094.729 666.678 0  

Rezultatul net al exercitiului    15.596 0 0 0 -46.969.664  

Autofinantarea de dezvoltare 

(lei) 

  -703.616.009 -713.442.923 -697.248.071 -704.519.047 -718.605.873  

Autofinantarea de mentinere 

(lei) 

  203.964.787 201.085.395 182.632.008 174.619.031 207.342.829  

CAPACITATEA DE 

AUTOFINANTARE  (lei) 

  -499.651.222 -512.357.528 -514.616.063 -529.900.016 -511.263.044  
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Pentru RATB calculul soldurilor intermediare de gestiune se prezintă în Tabelul 1.27. 

Veniturile din vânzarea de mărfuri sunt realizate în cadrul domeniilor de activitate: 103 Cantina și 

998 URAC. Ponderea acestor venituri în totalul cifrei de afaceri se situează între 0,21% în anul 2009 

(nivel maxim pentru perioada analizată) și 0,15% în anul 2013 (nivelul minim pentru perioda 

analizată). Această pondere arată aportul foarte scăzut pe care aceste activități le au la realizarea 

cifrei de afaceri nete.  

Evoluția acestora se prezintă în Figura 1.10. 

 

Figura 1.10  Evoluția veniturilor din vânzarea mărfurilor 

 

De menționat că deși veniturile cantinei sunt semnificative pentru perioda 2009-2013,  profitul 

realizat de acest centru este destul de mic, cu un trend semnificativ de diminuare în perioada 2012-

2013 față de perioada 2009-2011. Conform balanțelor de verificare RATB, cheltuielile cu mărfurile 

sunt înregistrate la nivelul centrului (domeniului) cantină. 

URAC nu realizează venituri semnificative din vânzarea mărfurilor.   

Marja comercială la nivelul RATB deține o pondere nesemnificativă în producția exercițiului, dar se 

remarcă totuși valoarea ei pozitivă.  Evoluția acestor  ponderi se prezintă în  

Tabelul 1.28. 
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Tabelul 1.28   Evoluția ponderii marjei comerciale în producția exercițiului 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Pondere marjă comercială în 
Producția exercițiului (%) 

0.18 0.15 0.14 0.12 0.08 

 

Se constată că regia desfășoară doar întâmplător activități de comercializare a mărfurilor și cu 

volum nesemnificativ. 

Producția vândută (ct.701-706 +ct.708) reprezintă veniturile obținute din realizarea obiectului 

principal de activitate al RATB: transportul public de persoane de suprafață în municipiul 

București și în județul Ilfov.  În acest sens, constituie sursa cea mai importantă de realizare a cifrei 

de afaceri netă. Se cuprind în structura acestui indicator : veniturile din lucrări executate și servicii 

prestate, alte venituri din activitatea curentă, venituri din vânzarea de produse reziduale.  Evoluția 

acestui indicator se prezintă Figura 1.11. 

 

Figura 1.11   Evoluția indicatorului Producția exercițiului 

 

Acest trend al evoluției  producției vândute (în condițiile în care veniturile din lucrări executate și 

servicii prestate reprezintă 97% din producția exercițiului) trebuie corelat cu evoluția indicatorilor 

fizici realizați în perioada analizată (mii km realizați și mii călătorii efectuate). Astfel, în ceea ce 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 43 / 750 
 

privește numărul de călătorii efectuate anual se constată trendul evident descrescător în perioada 

2008-2013 (Figura 1.12). 

 

 

Figura 1.12   Evoluția numărului de călătorii 2008-2013 

 

Tendința de scădere a numărului de călătorii are la bază, pe de o parte, preferința cetățenilor de a 

utiliza alte mijloace de transport, iar pe de altă parte, reorientarea călătorilor spre abonamente mai 

ieftine și achiziționarea titlurilor tarifare tip portofel electronic. 

Și în ceea ce privește indicatorul kilometrii realizați, se observă în Figura 1.13 trendul descrescător 

abrupt înregistrat în perioada 2010-2013.  

 

Figura 1.13   Evoluția numărului de km realizați annual 
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Se argumentează în Rapoartele Administratorului cu privire la încheierea exercițiului financiar 

pentru anii 2009-2012 că diminuarea realizărilor față de anul precedent a avut loc ca urmare a 

redimensionării parcului circulant dar și condițiilor de trafic urban supraaglomerat, a insuficienței 

benzilor de circulație proprie, incidente rutiere etc. Pe de altă parte, creșterea numărului de 

kilometri realizați în anul 2009 față de anul 2008 a avut în principal cauze conjuncturale (greva 

Metrorex), darea în exploatare a unor linii modernizate și extinderea activității în județul Ilfov. 

Redimensionarea parcului circulant (parcul mediu circulant reprezenta în 2013 doar 99,41% față de 

anul 2012) și planificarea mai riguroasă a programelor de circulație în raport de cererea de transport 

au determinat creșterea cu 0,4% a numărului de kilometri realizați. 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+/- ct.711, 712) reflectă valoarea 

producției, respectiv a serviciilor în curs de execuție la sfârșitul unui exercițiu financiar, înregistrate 

direct în corelație cu conturile de stocuri 00000331   PRODUSE ÎN CURS DE EXECUȚIE, și 

0000332   LUCRĂRI ȘI SERVICII ÎN CURS DE EXECUȚIE.  

Ponderi semnificative în cadrul acestor poziții ocupă centrul 998 URAC, reprezentând lucrări de 

reparații. 

Producția realizată de entitate pentru scopurile sale și capitalizată (ct.721+722). Producția 

realizată de RATB pentru scopurile sale și capitalizată a înregistrat scăderi semnificative în ultimile 3 

exerciții financiare. Această producție se concretizează în fabricarea de tramvaie în cadrul Uzinei de 

Reparații, conform programului de investiții pe care regia  îl propune anual. 

Producția exercițiului. Acest indicator/sold (calculat în Tabelul 1.27) reflectă producţia totală 

(bunuri, lucrări, servicii) realizată de regie în cursul unui exercițiu financiar, destinată a fi vândută în 

afară sau pentru consumul propriu. Nivelul său depinde de capacităţile productive de care dispune 

regia şi de eficienţa gestiunii resurselor.  
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Figura 1.14   Evoluția indicatorului Producția exercițiului 

 

Tabelul 1.29   Rata de creștere a indicatorului producția exercițiului 

INDICATORI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata de creștere producția 
exercițiului 

- 2,57 -5,07 -14,35 8,09 -1,54 

 

Se observă în Tabelul 1.29 și Figura 1.14 evoluția deosebit de aleatorie a modificării valorii 

indicatorului Producția exercițiului  pe parcursul perioadei 2009-2013. În condițiile menținerii 

veniturilor din producția vândută în jurul unei medii anuale 2990-2013 de 179.629.715 lei, celelelte 

componente ale indicatorului prezintă variații foarte mari de la an la an (Tabelul 1.30). Este vorba de 

Variația stocurilor și de Producția imobilizată. Se remarcă în tabelul de mai jos ponderea acestor 

două elemente în valoarea totală a indicatorului Producția exercițiului. 

Tabelul 1.30   Ponderea Variația stocurilor și de Producția imobilizată în valoarea totală a indicatorului 

Producția exercițiului 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

       
Ponderea Variației stocurilor +  Producția 
imobilizată în Producția exercițiului 
(%) 

12,22 15,05 13,06 4,03 8,75 4,86 
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Nivelul cel mai redus este atins în 2013 când regia a beneficiat de sume foarte reduse din alocațiile 

de la bugetul local pentru activitatea de investiții. 

 

Valoarea adaugată este unul dintre cei mai importanţi indicatori de reflectare a performanţelor 

economico-financiare ale unei entități. Pe baza valorii adăugate poate fi apreciată adevărata 

dimensiune a activităţii regiei, ea fiind expresia utilizării, eficiente sau nu, a potenţialului de care 

dispune, peste valoarea consumului factorilor de producţie proveniţi de la terţi.  În cazul RATB 

București, evoluția indicatorului Valoarea adăugată se prezintă în Tabelul 1.31 

Tabelul 1.31  Evoluția și calculul indicatorului Valoarea adăugată 

INDICATORI 2009 2010 2011 2012 2013 

Productia exercitiului  220.109.421 208.951.283 178.971.783 193.455.432 190.472.075 

Consumuri intermediare, 
respectiv cheltuieli provenite 
de la terti (gr.60 fara 607, 
gr.61, gr 62 fara 621) 

168.634.394 166.391.738 166.465.863 210.072.529 190.213.970 

Rata de crestere consumuri 
intermediare  (%) 

-9,40 -1,33 0,04 26,20 -9,45 

Valoarea adaugata  51.875.961 42.868.878 12.753.447 -16.394.319 419.935 

Rata de crestere valoarea 
adaugata  (%) 

- -17,36 -70,25 -228,55 -102,56 

Valoarea adăugată înregistrează doar în anul 2012 o valoare negativă, ceea ce arată deficitul de 

valoare rezultat din utilizarea factorilor de producție, factorul uman și capitalul  peste valoarea 

materiilor prime, subansamblelor, lucrarilor și serviciilor cumpărate de la terți. Valoarea negativă 

este dată de valoarea crescută a consumurilor intermediare (consumurile provenite de la terți în 

anul 2012 sunt de 210.072.529 lei față de media acestor consumuri pentru 2009-2013 în valoare de 

180.355.699 lei – Figura 1.15),  valoare care excede valoarea realizată pentru producția exercițiului. 
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Figura 1.15  Evoluția consumurilor intermediare 2008-2013 

 

Pentru celelalte exerciții financiare analizate valoarea pozitivă a indicatorului indică faptul că 

regia, chiar în absența veniturilor din subvențiile aferente cifrei de afaceri nete,  poate asigura 

surse de acumulare monetară din care să se realizeze remunerarea participanților direcți și 

indirecți în derularea activității. 

Deși pozitiv, indicatorul prezintă clar o tendință de diminuare de la un exercițiu la altul (dinamica 

indicatorului de la un exercițiu la altul este negativă). 

Se observă în Tabelul 1.32 structura detaliată a consumurilor provenite de la terți.  Se confirmă 

ponderea ridicată a cheltuielilor cu materiile prime și cu materialele consumabile, precum și a 

cheltuielilor cu energia și apa în structura acestor consumuri intermediare. Nivelul cheltuielilor cu 

întreținerea și reparațiile reprezintă un alt element de cheltuială semnificativ ca volum. În același 

timp, disproporționat de mari sunt și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, care înregistrează 

valori anormal de ridicate, în raport cu celelalte elemente de cheltuieli din structura categoriei ”alte 

cheltuieli cu serviciile de la terți”. 
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Tabelul 1.32  Structura detaliată consumurilor intermediare 2012 

Consumuri intermediare, 
respectiv cheltuieli provenite de 
la terți 
(gr.60 fara 607, gr.61, gr 62) (lei) 

2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 
AUXILARE 

12.987.067 10.546.854 11.398.317 12.681.298 12.393.666 

TOTAL CHELTUIELI COMBUSTIBIL 73.024.710,61 88.764.475,79 95.527.827,70 112.242.832,05 109.240.196,37 

TOTAL CHELTUIELI PIESE DE 
SCHIMB 

24.961.097,30 15.424.271,77 7.917.350,14 22.411.305,74 14.736.730,42 

TOTAL ALTE MATERIALE 
CONSUMABILE 

1.177.889,52 984.627,28 4.171.610,86 5.973.017,29 2.085.985,31 

TOTAL CHELTUIELI OBIECTE DE 
INVENTAR 

1.479.422,64 574.422,88 567.701,43 672.424,65 547.360,64 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 
NESTOCATE 

245.068,97 264.043,96 254.990,47 292.241,61 220.165,38 

TOTAL CHELTUIELI CU ENERGIA SI 
APA 

39.636.120,34 36.929.999,43 38.116.905,00 42.478.682,10 41.279.057,40 

TOTAL CHELTUIELI AMBALAJE 16.216,67 1.058,62 217,81 3.504,58 858,81 

TOTAL CHELTUIELI REPARATII SI 
INTRETINERE 

-50.441,06 91.156,36 43.630,11 134.475,97 791.529,04 

TOTAL CHELTUIELI REDEVENTE SI 
CHIRII 

151.759,98 130.561,16 539.767,03 728.029,50 777.178,26 

TOTAL CHELTUIELI PRIME DE 
ASIGURARE 

2.513.581,32 2.779.161,45 1.423.624,37 2.019.810,68 2.375.579,70 

CH. CU COLABORATORII 
TRAMVAIE 

5.100,00 26.043,00 58.753,00 23.563,00 93.258,00 

CHELTUIELI COMISIOANE SI 
ONORARII 

37.553,88 45.320,09 41.777,74 98.785,68 66.741,78 

TOTAL CHELTUIELI RECLAMA, 
PUBLICITATE SPONSORIZARE 

390.922,44 165.114,66 123.054,10 162.798,41 50.829,33 

TRANSPORT BUNURI PERSOANE 
PRODUCTIA INDUSTRIALA 

9.009,38 3.275,64 0 0 0 

TOTAL DEPLASARI DETASARI 
TRANSFERARI  

114.325,69 107.986,22 110.317,79 100.635,47 38.024,88 

TOTAL CHELTUIELI POSTA SI 
TELECOMUNICATII 

1.015.431,51 871.969,03 559.130,40 284.635,19 408.436,19 

TOTAL CHELTUIELI SERVICII 
BANCARE SI ASIMILATE 

101.723,27 122.034,75 108.388,93 138.209,23 137.095,81 

TOTAL ALTE SERVICII DE LA TERTI 10.822.933,69 8.585.406,80 5.561.251,07 9.649.842,56 5.064.535,11 

TOTAL 168.639.493 166.417.783 166.524.615 210.096.092 190.307.229 
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Excedentul brut al exploatării (EBE) sau insuficienţa/deficitul de exploatare reflectă rezultatul 

economic brut al regiei degajat de activitatea de exploatare. Cuvântul „brut” din denumirea 

indicatorului semnifică faptul că EBE se determină înaintea deducerii amortizării şi provizioanelor. 

Ca indicator care evidenţiază performanţele economice ale unei întreprinderi legate de activitatea 

de exploatare (operaţii legate de producţie, de activitatea comercială sau prestări de servicii), 

excedentul brut al exploatării este resursa principală a regiei care influenţează atât indicatorii de 

eficienţă cât şi capacitatea de autofinanţare . 

 

Tabelul 1.33  Evoluția excedentului/deficitului brut din exploatare 

INDICATORI 2009 2010 2011 2012 2013 

Valoarea adaugată 51.875.961 42.868.878 12.753.447 -16.394.319 419.935 

Venituri din subventii de 
exploatare af. CA nete (ct.7411) 

520.000.000 519.000.000 513.000.000 521.000.000 464.408.000 

Cheltuieli cu impozitele si taxele 
(ct.63) 

9.747.752 11.676.009 10.150.974 10.423.632 8.291.984 

Cheltuieli cu personalul (ct.64 
+ct.621) 

531.412.605 534.414.733 511.095.975 496.187.139 503.896.290 

Rata de crestere a cheltuielior cu 
personalul (%) 

12,24 0,56 -4,36 -2,92 1,55 

Excedentul/deficitul brut din 
exploatare (EBE) 

30.715.604 15.778.136 4.506.498 -2.005.090 -47.360.339 

 

La RATB în exercițiile financiare 2012 și 2013 activitatea de exploatare este lipsită de performanţe 

economice, ceea ce a condus la obţinerea unui deficit brut din exploatare (Tabelul 1.33). 

Diminuarea abruptă a indicatorului în perioada 2009-2013 ridică serioase probleme în ceea ce 

privește capacitatea regiei de a funcționa pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate. Se 

observă că în 2012 și 2013, veniturile din subvențiile de exploatare sunt absorbite de cheltuielile cu 

impozitele și taxele, dar mai ales de cheltuielile de personal. Astfel că în anul 2013, atât pe fondul 

unui volum mai mic al subvențiilor de exploatare, dar și al unor cheltuieli de personal cu 1,55 % mai 

mari față de anul precedent 2012, regia a obținut un deficit brut din exploatare de 47.360.330 lei. 
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Tabelul 1.34 Determinarea rezultatului exercițiului în baza soldurilor intermediare de gestiune 

INDICATORI 2009 2010 2011 2012 2013 

Excedentul/deficitul brut din 
exploatare (EBE) 

30.715.604 15.778.136 4.506.498 -2.005.090 -47.360.339 

Alte venituri din exploatare si 
venituri din provizioane 

184.561.210 197.604.240 186.144.550 194.736.704 209.730.351 

Alte cheltuieli de exploatare 
(protectia mediului, cedări de 
active imobilizate, amenzi și 
despăgubiri, alte cheltuieli) 

558.359 1.130.183 509.088 1.766.203 1.084.022 

Cheltuieli cu amortizarea si 
provizioanele 

204.336.033 203.116.529 184.019.399 184.070.485 208.760.949 

Rezultatul din exploatare REX 10.382.422 9.135.664 6.122.561 6.894.926 -47.474.959 

 
În anul 2012 insuficiența brută din exploatare este compensată din alte venituri (constituite în 

principal din Alte venituri din exploatare si venituri din provizioane), dar în anul 2013 acestea nu 

acoperă pe total categoria altor cheltuieli de exploatare (reprezentate de cheltuielile cu protecția 

mediului, cedări de active imobilizate, amenzi și despăgubiri, alte cheltuieli) și a celor cu amortizarea 

și provizioanele (Tabelul 1.34).   

Pe de altă parte, la nivelul anului 2012 se constată o creștere semnificativă a pierderii financiare 

(2.292.508 lei) față de anul 2011 (41.282 lei), pierdere care adâncește pe total nivelul pierderii 

exercițiului 2013. 

Concluzia generală a analizei performanțelor RATB în baza analizei soldurilor intermediare de 

gestiune constă în dezvăluirea crizei de rentabilitate în care regia se regăsește la nivelul anului 

2013, criză de rentabilitatea mascată în perioadele precedente  (în perioada 2008-2012 ) de 

raportarea contabilă, prin construirea unui echilibru financiar perfect între cheltuielile și veniturile 

regiei. 

Pentru primul semestru al anului 2014, regia a raportat un profit net de 6.788.990 lei, în condițiile 

unor venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete în valoare de 263.650.000 

lei. În comparație cu datele perioadei precedente (01.01.2013 – 30.06.2013), pentru perioada 

01.01.2014 – 30.06.2014, valoarea subvențiilor de exploatare aferente cifrei de afaceri nete este 

mai mare cu 43.034.000 lei. Încheierea primului semestru din anul 2014 cu profit este benefic 
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pentru regie, mai ales că la nivelul aceleiași perioade din anul 2013, regia înregistrase o pierdere 

de  40.638.363 lei. 

Profitul realizat la 30.06.2014 (față de primul semestru 2013) este obținut în condițiile: 

 reducerii veniturilor din producția vândută cu 4.566.715 lei; 

 reducerii cheltuielilor cu materiile prime și materiale consumabile cu 10.016.854 lei; 

 menținerii la un nivel aproximativ egal al cheltuielilor de personal; 

 diminuarea altor cheltuieli externe, cu energia și apa cu 3.608.943 lei; 

 reducerii cheltuielilor cu amortizarea cu 18.444.112 lei; 

 scăderii cheltuielilor cu alte servicii de la terți (prestații esterne) cu 2.229.688 lei; 

 creșterii cheltuielilor cu alte impozite și taxe cu 5.211.533 lei; 

 creșterii altor cheltuieli cu 1.545.654 lei; 

 creșterii cheltuielilor cu colaboratorii cu 72.013 lei; 

 înregistrării unui profit din activitatea financiară de 36.130 lei. 

Pe de altă parte, primul semestru al anului 2014 se finalizează cu consemnarea unor datorii de 

plătit într-o perioadă de până la un an de două ori mai mare decât cele existente la 01.01.2014 

(326.046.757 lei față de 150.825.092 lei) în condițiile apariției altor datorii în legătură cu bugetul 

statului (cont 4481) în valoare de 183.749.573 lei. 

  

11..33  AAnnaalliizzaa  pprriinncciippaalleelloorr  ccaatteeggoorriiii  ddee  cchheellttuuiieellii  îînn  ccllaassiiffiiccaarreeaa  aacceessttoorraa  dduuppăă  

nnaattuurraa    lloorr  

11..33..11  AAnnaalliizzaa  ddee  aannssaammbblluu  aassuupprraa  cchheellttuuiieelliilloorr  RRAATTBB  

Principalele categorii de cheltuieli de care depind rezultatele şi performanţele unei întreprinderi 

sunt:  

-cheltuielile de exploatare (în cadrul acestora se poate acorda o atenţie sporită cheltuielilor 

materiale şi cheltuielilor cu personalul); 

-cheltuielile financiare; 

- cheltuielile extraordinare. 

La RATB evoluția cheltuielilor înregistrate în perioada 2009-2013 se prezintă în Tabelul 1.35.
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Tabelul 1.35  Situația cheltuielilor RATB 2009-2013 

DENUMIRE CONT 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL CHELTUIELI 
MATERIALE AUXILARE 

12.987.066,92 10.546.853,66 11.398.317,47 12.681.298,45 12.393.666,16 

TOTAL CHELTUIELI 
COMBUSTIBIL 

73.024.710,61 88.764.475,79 95.527.827,70 112.242.832,05 109.240.196,37 

TOTAL CHELTUIELI PIESE 
DE SCHIMB 

24.961.097,30 15.424.271,77 7.917.350,14 22.411.305,74 14.736.730,42 

TOTAL ALTE MATERIALE 
CONSUMABILE 

1.177.889,52 984.627,28 4.171.610,86 5.973.017,29 2.085.985,31 

TOTAL CHELTUIELI 
OBIECTE DE INVENTAR 

1.479.422,64 574.422,88 567.701,43 672.424,65 547.360,64 

TOTAL CHELTUIELI 
MATERIALE NESTOCATE 

245.068,97 264.043,96 254.990,47 292.241,61 220.165,38 

TOTAL CHELTUIELI CU 
ENERGIA SI APA 

39.636.120,34 36.929.999,43 38.116.905,00 42.478.682,10 41.279.057,40 

CH PRIVIND MARFURILE 
TRAMVAIE 

1.002.473,78 928.452,83 1.095.520,75 914.319,82 881.564,54 

TOTAL CHELTUIELI 
AMBALAJE 

16.216,67 1.058,62 217,81 3.504,58 858,81 

TOTAL CHELTUIELI 
REPARATII SI INTRETINERE 

-50.441,06 91.156,36 43.630,11 134.475,97 791.529,04 

TOTAL CHELTUIELI 
REDEVENTE SI CHIRII 

151.759,98 130.561,16 539.767,03 728.029,50 777.178,26 

TOTAL CHELTUIELI PRIME 
DE ASIGURARE 

2.513.581,32 2.779.161,45 1.423.624,37 2.019.810,68 2.375.579,70 

CH. CU COLABORATORII 
TRAMVAIE 

5.100,00 26.043,00 58.753,00 23.563,00 93.258,00 

CHELTUIELI COMISIOANE 
SI ONORARII 

37.553,88 45.320,09 41.777,74 98.785,68 66.741,78 

TOTAL CHELTUIELI 
RECLAMA, PUBLICITATE 
SPONSORIZARE 

390.922,44 165.114,66 123.054,10 162.798,41 50.829,33 

TRANSPORT BUNURI 
PERSOANE PRODUCTIA 
INDUSTRIALA 

9.009,38 3.275,64 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DEPLASARI 
DETASARI TRANSFERARI  

114.325,69 107.986,22 110.317,79 100.635,47 38.024,88 

TOTAL CHELTUIELI POSTA 
SI TELECOMUNICATII 

1.015.431,51 871.969,03 559.130,40 284.635,19 408.436,19 

TOTAL CHELTUIELI 
SERVICII BANCARE SI 
ASIMILATE 

101.723,27 122.034,75 108.388,93 138.209,23 137.095,81 

TOTAL ALTE SERVICII DE 
LA TERTI 

10.822.933,69 8.585.406,80 5.561.251,07 9.649.842,56 5.064.535,11 

TOTAL CHELTUIELI CU 
ALTE IMPOZITE SI TAXE 

9.747.752,13 11.676.008,72 10.150.973,73 10.423.631,90 8.291.984,27 

TOTAL CHELTUIELI SALARII 391.899.213,08 395.577.506,15 377.816.222,52 366.386.936,27 370.347.589,83 

TOTAL CHELTUIELI CU 
TICHETE DE MASA 

20.347.970,43 21.392.686,74 20.126.067,36 19.455.358,72 19.657.114,24 

TOTAL CONTRIBUTII 114.404.440,73 112.088.132,35 108.032.013,35 104.942.727,18 108.991.222,58 
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ANGAJATOR 

TOTAL CHELTUIELI ALTE 
ACTIVITATI SOCIALE 

1.089.214,03 1.645.229,86 1.673.367,50 1.448.380,34 1.455.613,21 

TOTAL CHELTUIELI CU 
PROTECTIA MUNCII 

872.479,62 717.524,38 887.252,62 553.224,58 609.323,47 

TOTAL BILETE DE 
TRATAMENT SI ODIHNA 

1.192.881,17 1.289.286,10 982.889,20 1.301.716,00 985.778,00 

TOTAL CHELTUIELI REGIE 
SI CANTINA (Ct. 6458) 

1.141.391,06 1.195.407,61 1.383.580,23 1.343.187,64 1.423.543,29 

CHELT. CU CAMINE 353.071,10 380.839,30 73.875,55 96.607,94 190.009,81 

TOTAL CHELTUIELI 
DISPENSARE MEDICALE 
(Ct. 6458) 

62.296,47 66.497,55 57.795,46 46.900,50 18.204,44 

TOTAL CHELTUIELI PROT 
MCII APA MINERALA 

0,00 0,00 0,00 583.440,72 121.656,84 

ALTE CH PRIV ASIG SI 
PROT SOC TITULESCU 

36.674,79 28.121,86 0,00 0,00 0,00 

ALTE CH PRIV ASIG. SI 
PROT. SOC. CS 

7.872,00 7.458,00 4.158,00 5.096,00 2.976,00 

TOTAL CHELTUIELI CU 
PROTECTIA MEDIULUI 

0,00 85.118,11 63.708,31 107.224,70 11.531,74 

TOTAL CHELTUIELI 
PIERDERI DIN CREANTE 

8.624,87 68.646,42 364.667,89 131.215,62 27.343,56 

TOTAL CHELTUIELI 
DESPAGUBIRI, AMENZI, 
PENALITATI 

11.958,63 505.864,60 41.735,38 825.426,76 913.802,48 

DONATII SI SUBVENTII 
ACORDATE 

64.457,25 64.642,85 43.775,56 55.024,44 32.278,94 

TOTAL CHELTUIELI CU 
ACTIVELE CEDATE 

411.877,76 400.706,84 280.746,89 578.903,12 3.893,06 

TOTAL ALTE CHELTUIELI 
DE EXPLOATARE 
ACTIVITATE BAZA 

26.584,03 27.407,41 43.391,50 157.087,14 88.277,46 

TOTAL CHELTUIELI DEBITE 
SUB 100 LEI 

0,00 0,00 5.494,62 1.542,29 2.300,71 

ALTE CHELT EXPLOATARE 
PRODUCTIA INDUSTRIALA 

11.546,43 17.093,01 4.166,37 31,00 0,00 

ALTE CHELT EXPLOATARE 
ALTE ACTIV 

31.935,20 29.350,20 26.069,20 42.356,20 31.937,70 

TOTAL CHELTUIELI 
FINANCIARE 

9.913.287,03 8.804.797,24 7.982.772,53 7.699.183,83 6.502.453,21 

TOTAL CHELTUIELI CU 
AMORTIZAREA 

178.370.565,42 189.626.696,10 177.244.165,46 175.707.536,09 208.733.605,03 

CH DE EXPL PRIVIND 
PROVIZIOANELE 

18.482,35 0,00 12.587,39 649.119,97 0,00 

CH DE 
EXPLOAT.PRIV.AJUSTARILE 
PT.DEPREC.ACTIV.CIRC 

25.938.361,13 13.421.187,41 6.397.978,92 7.582.613,35 0,00 

CH CU IMPOZ PE PROFIT 
CURENT TRAMVAIE 

4.178.451,00 2.577.153,00 1.094.729,00 666.679,00 0,00 
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Evoluția cheltuielilor, mai ales a celor de exploatare, se realizează în corelație cu indicatorii fizici ai 

activității desfășurate, dintre care cei mai semnificativi reținuți pentru perioada  de analiză 2009-

2013 se prezintă în Tabelul 1.36. 

 

Tabelul 1.36   Evoluția prestației de transport și a numărului de călătorii efectuate 2008-2013 

Indicatori fizici 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prestații transport (rulaj 
vehic./km)- mii km 

90.633 94.612 95.958 86.188 83.343 83.679 

Călătorii efectuate  805.015.000 788.282.000 761.100.000 769.261.000 750.946.000 725.605.000 

Se observă trendul evident descrescător al numărului de kilometrii realizați anual ca prestație de 
transport (Figura 1.16).  
 

 

Figura 1.16  Evoluția numărului de kilometrii realizați 2008-2013 

 

Scăderea numărului de kilometrii anual realizați ar trebui să se reflecte în scăderea elementelor de 

cheltuieli variabile (cheltuieli cu combustibilul, cu piesele de schimb etc) și conduce în mod 

obligatoriu la creșterea volumului de cheltuieli fixe (înregistrate în principal la nivelul administrației 

generale) absorbite la nivelul unei călătorii. Concomitent, și numărul de călătorii a scăzut în 

intervalul 2009-2013, de la un număr de 788.282.000 călătorii în 2009 la 750.946.000 călătorii în 

anul 2013 (Figura 1.17), cu efecte negative asupra nivelului veniturilor din vânzarea titlurilor de 

călătorie. 

Cu influențe nefavorabile asupra cheltuielilor materiale de bază amintim principalul factor de 

creștere a acestora: creșterea prețurilor și tarifelor la combustibili și energie electrică.  
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Figura 1.17  Evoluția numărului de călătorii 2008-2013 

 

Astfel că, în urma unui calcul grosier, rezultă (Tabelul 1.37) costuri unitare cu un trend evident de 
creștere.  
 

Tabelul 1.37  Costuri unitare prestații de transport 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Cost  total pe km lei/km 9,83 9,68 10,24 10,94 10,99 
Cost total pe călătorie 
lei/călătorie 

1,18 1,22 1,15 1,21 1,27 

 
Trebuie să ținem cont că în calculul costului unui produs sau serviciu nu trebuie incluse decât 

cheltuielile de producție care au legătură directă cu activitatea de bază (activitatea de transport 

public de călători în cazul RATB). 

Tabelul 1.38  Pondere elemente de cheltuieli în total cheltuieli 

Pondere elemente de 
cheltuieli in total cheltuieli % 

2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE AUXILARE 1,40 1,14 1,29 1,39 1,35 

TOTAL CHELTUIELI COMBUSTIBIL 7,85 9,55 10,83 12,31 11,88 

TOTAL CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB 2,68 1,66 0,90 2,46 1,60 

TOTAL ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0,13 0,11 0,47 0,66 0,23 

TOTAL CHELTUIELI OBIECTE DE INVENTAR 0,16 0,06 0,06 0,07 0,06 

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

TOTAL CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA 4,26 3,98 4,32 4,66 4,49 

CH PRIVIND MARFURILE TRAMVAIE 0,11 0,10 0,12 0,10 0,10 

TOTAL CHELTUIELI AMBALAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTAL CHELTUIELI REPARATII SI INTRETINERE -0,01 0,01 0,00 0,01 0,09 

TOTAL CHELTUIELI REDEVENTE SI CHIRII 0,02 0,01 0,06 0,08 0,08 

TOTAL CHELTUIELI PRIME DE ASIGURARE 0,27 0,30 0,16 0,22 0,26 

CH. CU COLABORATORII TRAMVAIE 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

CHELTUIELI COMISIOANE SI ONORARII 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

TOTAL CHELTUIELI RECLAMA, PUBLICITATE 
SPONSORIZARE 

0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 

TRANSPORT BUNURI PERSOANE PRODUCTIA 
INDUSTRIALA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DEPLASARI DETASARI TRANSFERARI  0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

TOTAL CHELTUIELI POSTA SI 
TELECOMUNICATII 

0,11 0,09 0,06 0,03 0,04 

TOTAL CHELTUIELI SERVICII BANCARE SI 
ASIMILATE 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

TOTAL ALTE SERVICII DE LA TERTI 1,16 0,92 0,63 1,06 0,55 

TOTAL CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE 1,05 1,26 1,15 1,14 0,90 

TOTAL CHELTUIELI SALARII 42,15 42,58 42,82 40,18 40,27 

TOTAL CHELTUIELI CU TICHETE DE MASA 2,19 2,30 2,28 2,13 2,14 

TOTAL CONTRIBUTII ANGAJATOR 12,30 12,06 12,24 11,51 11,85 

TOTAL CHELTUIELI ALTE ACTIVITATI SOCIALE 0,12 0,18 0,19 0,16 0,16 

TOTAL CHELTUIELI CU PROTECTIA MUNCII 0,09 0,08 0,10 0,06 0,07 

TOTAL BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA 0,13 0,14 0,11 0,14 0,11 

TOTAL CHELTUIELI REGIE SI CANTINA (Ct. 
6458) 

0,12 0,13 0,16 0,15 0,15 

CHELT. CU CAMINE 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02 

TOTAL CHELTUIELI DISPENSARE MEDICALE 
(Ct. 6458) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

TOTAL CHELTUIELI PROT MCII APA MINERALA 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 

ALTE CH PRIV ASIG SI PROT SOC TITULESCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTE CH PRIV ASIG. SI PROT. SOC. CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

TOTAL CHELTUIELI PIERDERI DIN CREANTE 0,00 0,01 0,04 0,01 0,00 

TOTAL CHELTUIELI DESPAGUBIRI, AMENZI, 
PENALITATI 

0,00 0,05 0,00 0,09 0,10 

DONATII SI SUBVENTII ACORDATE 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 

TOTAL CHELTUIELI CU ACTIVELE CEDATE 0,04 0,04 0,03 0,06 0,00 

TOTAL ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 
ACTIVITATE BAZA 

0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 

TOTAL CHELTUIELI DEBITE SUB 100 LEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTE CHELT EXPLOATARE PRODUCTIA 
INDUSTRIALA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTE CHELT EXPLOATARE ALTE ACTIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE 1,07 0,95 0,90 0,84 0,71 

TOTAL CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 19,18 20,41 20,09 19,27 22,70 

CH DE EXPL PRIVIND PROVIZIOANELE 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 

CH DE EXPLOAT.PRIV.AJUSTARILE 
PT.DEPREC.ACTIV.CIRC 

2,79 1,44 0,73 0,83 0,00 

CH CU IMPOZ PE PROFIT CURENT TRAMVAIE 0,45 0,28 0,12 0,07 0,00 

  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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În raport de ponderea elementelor de cheltuieli în total cheltuieli (Tabelul 1.38) rezultă că 

principalele categorii de cheltuieli cu pondere semnificativă în totalul cheltuielilor se înregistrează 

la: 

 cheltuielile cu salariile și contribuțiile angajatorului;  

 cheltuielie cu tichetele de masă 

 cheltuieli materiale, din care: 

o cheltuieli cu combustibilul; 

o cheltuieile cu energia și apa; 

o cheltuieli cu piesele de schimb. 

11..33..22  AAnnaalliizzaa  cchheellttuuiieelliilloorr  mmaatteerriiaallee  

În categoria cheltuielilor materiale se includ materialele auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte 

materiale consumabile, obiecte de inventar, materiale nestocate, energia și apa.  

 2009 2010 2011 2012 2013 

      

Pondere cheltuieli 
materiale (fara chelt cu 

marfurile  si ambalaje) in 
total cheltuieli de 

exploatare 

16,69 16,68 18,06 21,76 19,77 

 

Ponderea lor urmează o tendință de creștere în 2011, 2012 și 2013 față de 2009 și 2010. Se 

apreciază că această tendință de creștere a cheltuielilor materiale are drept cauză majorarea 

prețurilor la energia electrică de tracțiune și la motorină în condițiile menținerii aproximativ 

constante a consumurilor cantitative.  

Pe de altă parte, utilizarea unor piese de schimb mai ieftine, provenite de la furnizorii cu cele mai 

mici prețuri, conduce la economii imediate de trezorerie, dar datorită calității lor reduse, determină 

un consum cantitativ și valoric mult mai intens, încarcă costurile și diminuează trezoreria (prin 

achiziții mai dese). 

 

Așa cum rezultă din Tabelul 1.39 cheltuielile materiale medii raportate la numărul de călătorii 

raportat a se fi realizat anual, ating vârful valoric în anul 2012 (262 lei la 1000 călătorii), cu o ușoară 

reducere în anul 2013 față de 2012 (cu 13, 24 lei la 1000 călătorii). 
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Tabelul 1.39  Analiza cheltuielilor materiale în funcție de numărul de călătorii efectuate 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Călătorii efectuate 788.282.000 761.100.000 769.261.000 750.946.000 725.605.000 

Total cheltuieli materiale (fara chelt. cu 
mărfurile  si ambalaje) 

153.511.376 153.488.695 157.954.703 196.751.802 180.503.162 

Cheltuieli materiale medii (raportat la 
1000 călătorii) 

194,74 201,67 205,33 262,01 248,76 

Variația cheltuielilor materiale  -22.681,53 4.466.008,30 38.797.098,82 -16.248.640,21 

Influența modificării numărului de 
călătorii factor cantitativ 

  -5.293.468,87 1.645.803,76 -3.760.674,71 -6.639.475,29 

Influenţa modificării ratei medii a 
cheltuielilor materiale factor calitativ 

  5.270.787,34 2.820.204,54 42.557.773,53 -9.609.164,92 

Variația numărului de călătorii  -27.182.000 8.161.000 -18.315.000 -25.341.000 

Variația cheltuielilor materiale medii  6,93 3,67 56,67 -13,24 

 

Se poate observa, la nivelul anului 2011, singura excepție de creștere a numărului de călătorii, deși 

merită făcută observația că numărul exact de călătorii efectuate într-un an nu se cunoaște exact. 

Ceea ce se raportează ca date efective sunt de fapt estimări ale unui număr aproximativ de călătorii 

efectuate pe toate mijloacele de transort în comun din munucipiul București. 

   Astfel, se constată că: 

 În anul 2010 are loc o diminuare a cheltuielilor materiale cu 22.681,53 lei, care are drept 

explicație, pe de o parte, creșterea cheltuielilor materiale medii cu 6,93 lei la 1000 călătorii 

(care are ca efect creșterea cheltuielilor materiale cu 5.270.787,34 lei) iar, pe de altă parte, 

diminuarea cu 27.182.000 a numărului de călătorii contribuie cu o  scădere de 5.293.468,87 

a acestei categorii de cheltuieli. 

 În anul 2011 cheltuielile materiale au o creștere cu 4.466.008 lei față de 2010, care derivă 

din creșterea cheltuielilor medii cu 3,67 lei (și care influențează cu 2.820.204,54 lei creșterea 

cheltuielilor materiale în 2011), dar și din creșterea cu 8.161.000 a numărului de călătorii 

(care contribuie cu 1.645.803,76 lei la sporirea cheltuielilor materiale). 

 Anul 2012 înregistrează cea mai nefavorabilă situație: creșterea substanțială a cheltuielilor 

materiale (cu 38.797.098,82 lei față de 2011), creștere determinată, în primul rând, de 

creșterea cheltuielilor materiale medii cu 65,67 lei la 1000 călătorii (care influențează cu un 
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spor de 42.557.773,53 lei creșterea cheltuielilor materiale) și în al doilea rând, de scăderea 

abruptă cu 18.315.000 a numărului de călătorii (care determină în mod direct scăderea, cu 

influență mult mai mică, a  cheltuielilor materiae cu 3.760.674,71 lei). 

 Anul 2013 marchează o diminuare majoră atât a numărului de călătorii (cu 25.341.000) cât și 

a cheltuielilor materiale medii cu 13,24 lei/1000 călătorii). Aceste scăderi conduc la scăderea 

cheltuielilor materiale cu 16.248.640,21 lei, scădere compusă, pe de o parte din diminuarea 

de  9.609.164,92 lei rezultată din influența reducerii cheltuielilor materiale medii , iar pe de 

altă parte din diminuarea de 6.639.475,29 lei obținută pe seama influenței scăderii 

numărului de călătorii. 

În concluzie în situaţia menţinerii constante a ratei medii a cheltuielilor materialele, o creştere a 

numărului de călătorii determină o creştere a cheltuielilor materiale. În general, pentru perioada 

2009-2013 creşterea cheltuielilor materiale are un caracter nefavorabil, creștere determinată, în 

primul rând, de creșterea cheltuielilor materiale medii.  

Creşterea sumei cheltuielilor materiale poate fi justificată economic, cu condiţia ca ritmul creşterii 

numărului anual de călătorii să devanseze creşterea acestor cheltuieli. Dinamica indicatorilor în 

sensul creșterii lor se înregistrează doar la nivelul anului 2011 (Tabelul 1.40), an în care evident nu 

se respectă corelația optimă dintre cei doi indicatori. 

Tabelul 1.40  Corelația dinamica numărului anual de călătorii și dinamica cheltuielilor materiale 

 2010 2011 2012 2013 

indice de creștere 
Q (nr călătorii) 
bază în lanț % 

-3,45 1,07 -2,38 -3,37 

indice de creștere 
Cheltuieli 
materiale 

-0,01 2,91 24,56 -8,26 

Interpretare  
corelație 

Cheltuielile materiale 
au scăzut 
într-un ritm mult mai 
redus față de 
scăderea numărului 
de călătorii. 
Eficiență scăzută a 
cheltuielilor materiale 

Cheltuielile materiale  
au crescut 
într-un ritm superior 
creșterii numărului de 
călătorii. 
Efect nefavorabil 
asupra performanței 
economice. 
 

Cheltuielile materiale 
au crescut în timp ce 
numărul de călătorii la 
care se raportează a 
scăzut. 
Lipsa de eficiență a 
cheltuielilor 
materiale. 
 

Cheltuielile materiale 
au scăzut într-un ritm 
mai accentuat față de 
ritmul de scădere a 
numărului de 
călătorii. 
Aspect favorabil din 
perspectiva justificării 
economice a 
consumurilor 
materiale. 
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Reducerea cheltuielilor materiale ca urmare a diminuării volumului de activitate (reducerea 

numărului de călătorii) în anul 2013 trebuie să atragă atenția asupra perspectivelor de dezvoltare 

ale regiei, întrucât o diminuare a activităţii regiei  poate fi interpretată și ca rezultat a unor 

disfuncţionalităţi. 

Pe de altă parte, în condiţiile menţinerii constante a numărului anual de călătorii, creşterea ratei 

medii a cheltuielilor materiale determină creştere a sumei cheltuielilor cu materiile prime, 

materialele, ceea ce reprezintă un aspect nefavorabil la nivelul regiei. 

Tabelul 1.41  Analiza cheltuielilor materiale în funcție de numărul de km (rulaj vehic./km) 

 
2010 2011 2012 2013 

Prestații transport (rulaj vehic./km)-  km 95.958.000 86.188.000 83.343.000 83.679.000 

total cheltuieli materiale (fara chelt uieli cu 
marfurile  si ambalaje) 

153.488.695 157.954.703 196.751.802 180.503.162 

Cheltuieli materiale medii (raportat la 
număr km) 

1.599,54 1.832,68 2.360,75 2.157,09 

 influenta modificarii numărului de 
km factor cantitativ 

2.183.933,46 -15.627.509,41 -5.213.964,01 793.211,25 

 influenţa modificării ratei medii a 
cheltuielilor materiale factor 
calitativ 

-2.206.614,99 20.093.517,71 44.011.062,83 -17.041.851,46 

Variatia cheltuielilor materiale -22.681,53 4.466.008,30 38.797.098,82 -16.248.640,21 

Variația numărului de km 1.346.000 -9.770.000 -2.845.000 336.000 

Variația cheltuielilor materiale medii -23,00 233,14 528,07 -203,66 

 

Rezultatele analizei cheltuielilor materiale raportate la numărul de călătorii sunt confirmate și de 

analiza cheltuielilor materiale realizate pe numărul km realizați anual (Tabelul 1.41). Efectul cel mai 

puternic asupra modificării volumului cheltuielilor materiale îl au cheltuielile materiale medii. 

Creșterea prestației de transport (rulaj vehic./km) contribuie, în mod justificat economic, la 

creșterea cheltuielilor materiale, însă creșterea mai rapidă a cheltuielilor materiale medii față de 

creșterea numărului de km efectuați are efect nefavorabil asupra nivelului de performanță, 

conducând la creșterea volumului cheltuielilor materiale care nu au neaparat un corespondent în 

veniturile regiei.  

Se prezintă în Figura 1.18 evoluția consumului (valoric) de piese de schimb  (reparații agregate și 

altele) pentru depouri și autobaze în perioada analizată.  
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 Figura 1.18   Evoluția consumului (valoric) de piese de schimb   

 

Trebuie remarcată în primul rând diferența semnificativă dintre volumul celor două tipuri de 

consumuri: pentru transprtul electric față de transportul auto. Din această perspectivă, deși din 

punct de vedere al ponderii celor două categorii de activități: electric și auto (55% respectiv 45%) 

mai eficientă pare activitatea de transport auto. 

Se observă evoluția inconstantă a consumului de piese de schimb pentru depouri, o creștere 

semnificativă având loc în anul 2009 față de 2010 (creșterea acestui consum se remarcă și în cazul 

autobazelor) deși în Raportul administratorului cu privire la închiderea exercițiului financiar pentru 

anul 2009, se arată : ”la elementul cheltuieli materiale se remarcă o reducere semnificativă datorată 

atât componentei combustibil precum și a reducerii consumului de piese de schimb și materiale ca 

rezultat  atât a înnoirii și modernizării parcului circulant dar și utilizării judicioase a stocurilor 

existente pentru lucrările de întreținere a acestuia.” (pag 9). 

O creștere abruptă a consumului de piese de schimb se constată la nivelul anului 2012  în cazul 

activității de transport electric. Se argumentează în Raportul administratorului cu privire la 

închiderea exercițiului financiar pentru anul 2012: creșterea cheltuielilor cu materialele și piesele de 

schimb este datorată unui volum sporit de reparații ale parcului circulant al exploatării electrice, 

parc învechit, care necesită modernizări. (pag. 7).  
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În ceea ce privește consumul de anvelope pentru mijloacele de transport, evoluția acestuia pentru 

perioada 2008-2014 se prezintă în Figura 1.19. 

 

Figura 1.19  Evoluția consumului de anvelope pentru parcul circulant 2008-2014 

 

Anul 2012 marchează valoarea maximă a consumului de anvelope, ceea ce presupune că darea în 

consum și echiparea mijloacelor de transport cu anvelope noi se realizează în acest an. Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) a achiziţionat prin licitaţie, anul acesta, 3.000 anvelope de 

iarnă Pirelli M+S, în cadrul unui contract de 960.000 euro fără TVA, preţul individual de cumpărare 

fiind de 320 de euro. 

Totodata, cele 3000 de anvelope cumparate de regie au sosit după ce 100 de autobuze și 30 

troleibuze au stat în conservare din pricina lipsei de cauciucuri5. 

La nivelul anului 2007 parcul de autobuze era de 1.290 bucăți, ajungând la sfârșitul lui 2008 la 1.354 

autobuze, care circulau pe 116 trasee. În 2012, raportul companiei menționează un număr de 1.148 

                                                      
5 http://publictransbucuresti.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/Comisia-de-Transporturi-din-cadrul-

Primariei-Municipiului-Bucuresti-II-b1-p26.htm: ”Când a fost intrebat de ce pe autobuze sunt montate 

anvelope chinezesti AEOLUS in loc de PIRELLI directorul general Viorel Popescu afirma ca a facut o achizitie 

in regim de urgenta a unui numar de 600 de anvelope chinezesti pentru a debloca autobuzele stationate 

,acestea fiind achizitionae la un pret mai mic. Speram ca aceasta informatie sa se confirme si sa incepem sa 

vedem pe autobuze cauciucuri Pirelli.” 

 

http://publictransbucuresti.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/Comisia-de-Transporturi-din-cadrul-Primariei-Municipiului-Bucuresti-II-b1-p26.htm
http://publictransbucuresti.blogratuit.ro/Primul-blog-b1/Comisia-de-Transporturi-din-cadrul-Primariei-Municipiului-Bucuresti-II-b1-p26.htm
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de autobuze, în scădere cu 185 față de anul anterior, datorită casării a 96 autobuze ROCAR, 67 DAF, 

22 IVECO ( RATB - Raport de activitate - 2011, RATB - Raport de activitate - 2012). În iulie 2013 există 

18 linii de troleibuze 

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Regia_Autonom%C4%83_de_Transport_Bucure%C8%99ti - cite_note-

linii_troleu-9 ( www ratb.ro) deservite de patru depouri de troleibuze. RATB beneficiază de 297 

troleibuze, împărțite în trei mărci: Rocar, Irisbus Citelis și Astra Ikarus. 

Pe de altă parte, achiziția și darea în consum de anvelope achiziționate conform criteriului ”cel mai 

mic preț” nu asigură parametrii corecți de exploatare a acestor anvelope, pe de o parte, iar pe de 

altă parte, în timp scurt, vor fi necesare fonduri suplimentare pentru înlocuirea lor. 

În ceea ce privește consumul de combustibil pentru autobuze (Figura 1.20) evoluția acestuia din 

perspectivă cantitativă, indică în mod evident tendința de scădere de la un exercițiu financiar la 

altul. 

 

Figura 1.20  Evoluția consumului de combustibil (litri) autobuze 

 

Politica restrictivă de diminuare a cheltuielilor totale a avut efect nefavorabil în principal prin prisma 

reducerii numărului de autobuze aflate anual în circulație.  Redimensionarea parcului auto a condus 

pe de o parte la diminuarea consumului (eliminând efectul favorabil asupra consumului al noilor 

http://www.ratb.ro/docpdf/Raport%20de%20Activitate%202011.pdf
http://www.ratb.ro/docpdf/Raport%20de%20Activitate%202012.pdf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regia_Autonom%C4%83_de_Transport_Bucure%C8%99ti#cite_note-linii_troleu-9
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regia_Autonom%C4%83_de_Transport_Bucure%C8%99ti#cite_note-linii_troleu-9
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mijloace de transport care asigură un consum normat mai redus), iar pe de altă parte a condus la 

scăderea calității serviciului public de transport asigurat de RATB. 

Valoarea consumului de combustibil pentru autobuze (Figura 1.21) urmărește în schimb un trend 

opus ca sens de manifestare față de evoluția consumului cantitativ de motorină pentru autobuze. 

Aceasta deoarece costul unitar al motorinei cnsumate (Tabelul 1.42) a înregistrat creșteri 

semnificative (și datorită noilor taxe accesorii incluse în costul de achiziție al motorinei) pentru 

perioada 2008-2014. 

 

Tabelul 1.42  Evoluția Costului de achiziție mediu 1 litru motorină consumată autobuze 

Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(30.06.2014) 

Cost de achiziție mediu 1 litru 
motorină consumată autobuze 
Lei/l 

3,10 2,53 3,18 3,71 4,56 4,47 4,61 

 

 

Figura 1.21  Evoluția consumului de combustibil (lei) autobuze 

 

Și evoluția consumului de energie electrică pentru transportul electric (tramvaie și troleibuze) 

înregistrează un trend de scădere (Figura 1.22). 
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 Figura 1.22  Evoluția consumului de energie electrică pentru transportul electric (tramvaie și troleibuze) 

 

Scăderea are loc pe fondul evident al reducerii numărului de tramvaie și troleibuze aflate în 

circulație, și mai puțin pe fondul retehnologizării și a creșterii eficienței energetice a parcului 

circulant.  

În contextul creșterii constante a costului unui MWH consumat de tramvaie (Tabelul 1.43) este 

evident că valoarea consumului energetic a crescut în intervalului 2008-2014. Acest fenomen este 

valabil și pentru evoluția consumului de energie electrică pentru troleibuze. 

Tabelul 1.43  Evoluția cost unitar energie electrică consumată tramvaie (lei/MWH) 

Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(30.06.2014) 

Cost unitar energie 
electrică consumată 
tramvaie 
Lei/MWH 

261,87 276,37 244,71 290,30 344,49 330,42 335,75 

 

Creșterea valorii unitare a resurselor consumate (combustibil și energie electrică) determină 

creșterea în timp și a consumurilor respective pentru celelalte structuri operaționale și funcționale 

din cadrul RATB (Tabelul 1.44). 
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Tabelul 1.44  Evoluția consumurilor aferente activităților desfășurate de RATB 2008-2014 

DATE EFECTIVE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(30.06.2014) 

TENDINȚĂ 
DE 

EVOLUȚIE 
(liniar) 

Materiale, alimente 
echipamente protectia 
muncii (LEI) 

2.121.393 2.112.842 2.007.551 2.328.628 2.526.753 2.172.728 832.585 constant 
spre 

scădere 
Materiale, piese de 
schimb producția 
nenominalizată (LEI) 

3.252.700 3.376.144 1.465.172 1.336.163 1.034.944 1.209.310 1.391.580 scădere 

Contravaloare carduri 
inteligente (LEI) 

952.308 904.684 1.242.967 3.338.786 2.853.999 3.532.885 1.267.170 creștere 

Anvelope autobuze 
(LEI) 

667.902 399.539 244.277 3.431.782 5.667.606 2.102.379 97.547  

Alte materiale 
confectii tramvaie, 
materiale de 
intretinere si reparatii 
(LEI) 

11.514.124 1.054.086 740.350 739.828 305.411 -16.483 102.235 scădere 

Valoare Consum 
motorina pt unități 
(LEI) 

3.656.097 2.749.913 2.684.756 2.772.252 4.443.476 4.420.089 2.173.069 constant 
spre 

creștere 
ușoară 

Valoare consum aditivi 
(LEI) 

115.877 233.411 405.203 520.595 540.331 544.769 128.369 creștere 

Valoare consum alte 
tipuri de combustibil 
(LEI) 

3.471.553 2.568.642 2.039.123 2.777.463 2.308.381 2.271.465 1.235.591 scădere 

Valoare consum 
energie electrică alte 
structuri funcționale 
lei 

2.551.604 2.305.803 2.910.400 3.268.710 3.722.304 4.074.691 349.659 constant 
spre 

scădere  

Valoare consum 
energie termică LEI 

1.221.231 1.258.515 1.174.811 1.011.456 983.280 954.478 749.035 scădere 

Valoare consum gaze 
naturale LEI 

5.401.721 5.232.473 4.841.552 4.473.311 4.773.435 5.014.132 2.594.158 scădere 

Valoare consum APĂ 
(LEI) 

2.233.093 2.541.379 2.338.547 1.905.106 2.428.300 2.131.913 1.126.701 scădere 

 

Cheltuielile cu reparațiile executate de terți evoluează în perioada 2008-2014 conforma Figura 1.23.  
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Figura 1.23  Evoluția cheltuielile cu reparațiile executate de terți 2008-2014 

 

Valoarea maximă a cheltuielilor cu reparațiile executate de terți este la nivelul anului 2013. În 

Raportul administratorului cu privire la închiderea exercițiului financiar pentru anul 2013 nu se 

prezintă explicații privind creșterea atât de abruptă a acestor cheltuieli în 2013 față de exercițiile 

precedente.  

De remarcat că începând cu anul 2011 RATB  a renunțat la efectuarea de terțe persoane a serviciilor 

de spălare vehicule și de pază, protecție și monitorizare, aspect favorabil care determină diminuarea 

pe ansamblu a cheltuielilor totale. De altfel, cheltuielile cu serviciile de spălare vehicule reprezentau 

valori semnificative astfel: 

 2008 = 4.507.155 lei 

 2009 = 3.405.986 lei 

 2010 = 2.618.381 lei. 

În categoria altor servicii de la terți se cuprind : redevențe, locații de gestiue și chirii, prime de 

asigurare, comisioane și onorarii, protocol, reclamă și publicitate, transport bunuri și persoane, 

deplasări, detașări, poștă și telecomunicații, servicii bancare, alte servicii terți. Pentru intervalul 

2008-2014 evoluția lor globală se prezintă în Figura 1.24. 
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Figura 1.24  Evoluția cheltuielilor cu alte servicii de la terți 2008-2014 

 

Per ansamblu aceste cheltuieli sunt pe un trend descrescător (în condițiile în care la nivelul anului 

2008 aceste cheltuieli erau de 13.912.138 lei iar la finalul anului 2013 erau de 8.918.421 lei). Există 

însă o creștere semnificativă ca volum la nivelul anului 2012. Această creștere are loc pe fondul: 

 Creșterii redevențelor, locațiilor de gestiune și chiriilor (728.030 lei), nivel care se menține și 

în anul 2013 (777.178 lei). 

 Creșterii primelor de asigurare (2.019.811 lei în 2012 și 2.375.580 lei în 2013). 

 Creșterii comisioanelor și onorariilor (98.786 lei în 2012 față de 41.778 lei în 2011). 

 Creșterii altor servicii de la terți (9.649.849 lei în 2012 față de 5.064.535 în 2013). 

 

Pe de altă parte cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate au valorii relativ ridicate la nivelul 

anilor 2009 (390.922 lei), 2010-2012 (peste 123.000 lei). În anul 2013 nivelul acestor cheltuieli a fost 

de 50.829 lei, semnificativ reduse ca volum față de anii precedenți (Tabelul 1.45). 
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Tabelul 1.45  Cheltuieli de protocol  

Valori bugetate: Valori efective: 

 2009 (rectificare ianuarie 2010) = 0 lei 

 2010 (rectificare ianuarie 2011) = 0 lei 

 2011 (rectificare decembrie 2011)= 165.000 lei 

 2012 (rectificare decembrie 2012) = 136.000 lei 

 2013 (rectificare decembrie 2013)  = 100.000 lei 

 2014 = 223.000 lei 

 2009  = 390.922 lei lei 

 2010  = 165.115 lei 

 2011= 123.054 lei 

 2012 = 162.798 lei 

 2013 = 50.829 lei 

 2014 = 66.816 lei 

Rezultă că pentru anii 2009 și 2010 cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate au fost 

efectuate fără a fi prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli, chiar dacă aceste bugete nu au 

fost aprobate de C.G.M.B. În anul 2012 a fost depășit nivelul bugetat. 

În categoria altor cheltuieli cu serviciile executate de terți sunt cuprinse cheltuielile cu întreținerea și 

funcționarea tehnicii de calcul (în principal servicii și mentenanță SAT), cheltuieli cu pregătirea 

profesională, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli cu 

anunțurile privind licitașiile și alte anunțuri. Evoluția acestor cheltuieli se prezintă în Figura 1.25. 

 

Figura 1.25  Evoluția cheltuielilor cu alte servicii de la terți 
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Anul 2012 reprezintă anul de vârf în ceea ce privește nivelul acestor cheltuieli. În anul 2012 a fost 

încheiat și plătit contractul de asistență juridică cu societatea URBCONNECT SRL pentru recuperarea 

creanțelor de la C.A.S.M.B. , în valoare de 3.657.576 lei, plată declarată nejustificată de către 

controlul Curții de Conturi în Raportul de control din 13 decembrie 2013. 
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11..33..33  AAnnaalliizzaa  cchheellttuuiieelliilloorr  ddee  ppeerrssoonnaall    

 

Aceasta poată fi orientată spre: caracterizarea dinamicii absolute şi relative a cheltuielilor cu salariile 

(sau a fondului de salarii); analiza corelaţiei dintre dinamica volumului de activitate şi a cheltuielilor 

de personal . 

Din perspectiva dinamicii cheltuielilor de natură salarială la RATB pentru intervalul 2009-2013 se 

constată o evoluție destul de inconstantă în ceea ce privește evoluția numărului de salariați, ceea 

ce arată lipsa unei strategii coerente în gestionarea resurselor umane, și implicit a cheltuielilor de 

natură salarială. Evoluția numărului de salariați se prezintă în Tabelul 1.46. 

Tabelul 1.46  Evoluția numărului de salariați 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Număr mediu salariați 11.994 11.677 11.190 10.909 11.126 
Personal de executie (TESA) 739 691 835 839 777 
Soferi 4.398 4.391 4.231 4.092 4.093 
Intretinere (fara URAC) 1.861 1.985 1.954 1.885 1.066 

Reparatii (URAC) fara pers.  Cond. 1.421 1.330 1.184 1.115 1.066 

Miscare si control 929 848 847 740 737 

Conducere unitate si compartimente 251 202 196 211 197 

Alte categorii (necalificati, casieri, controlori, pers aux., 
soferi deservire regie etc) 

2.273 2.106 1.818 1.906 2.363 

Centru de sanatate 122 124 125 126 127 

Cheltuieli cu salariile administratorilor 124.805 51.451 76.823 75.757 108.221 

Cheltuieli cu salariile directorilor 556.095 535.001 543.812 582.028 795.232 

 

 Ca tendință generală față de anul 2009 numărul mediu de salariați a scăzut semnificativ până în 

anul 2012. În anul 2013 însă numărul de salariați (Tabelul 1.47) a crescut cu aproximativ 2% față de 

anul precedent (un spor de 217 salariați față de 2013). Cea mai mare creștere a numărului de 

salariați o înregistrează categoria de muncitori necalificați, casieri, controlori etc. Reprezentanții 

regiei argumentează această creștere pe seama angajării de casieri, personal de exploatare și de 

controlori suplimentari pentru verificarea legitimațiilor de călătorie în mijloacele de transport în 

comun. Și deși în anul 2013 personalul de conducere la nivelul întregii regii a scăzut față de 2012, 

cheltuielile cu salariile administratorilor și a directorilor a crescut semnificativ. 
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Tabelul 1.47  Dinamica personalului 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata de modificare a numărului 
mediu de personal 0,268 -2,643 -4,171 -2,511 1,989 

Variația numărului mediu de 
personal de la un exercițiu la altul 

32 -317 -487 -281 217 

 

În categoria cheltuielilor de personal, așa cum se prezintă pe total în Contul de Profit și pierdere 

RATB pentru 2009-2013 se regăsesc elementele detaliate în Tabelul 1.48.  

Tabelul 1.48  Evoluția cheltuielilor de personal  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL CHELTUIELI SALARII 391.899.213 395.577.506 377.816.223 366.386.936 370.347.590 186.069.615 

TOTAL CHELTUIELI CU TICHETE 
DE MASA 

20.347.970 21.392.687 20.126.067 19.455.359 19.657.114 10.100.005 

TOTAL CONTRIBUTII 
ANGAJATOR 

114.404.441 112.088.132 108.032.013 104.942.727 108.991.223 54.929.639 

TOTAL CHELTUIELI ALTE 
ACTIVITATI SOCIALE 

1.089.214 1.645.230 1.673.368 1.448.380 1.455.613 504.458 

TOTAL CHELTUIELI CU 
PROTECTIA MUNCII 

872.480 717.524 887.253 553.225 609.323 171.740 

TOTAL BILETE DE TRATAMENT 
SI ODIHNA 

1.192.881 1.289.286 982.889 1.301.716 985.778 971 

TOTAL CHELTUIELI REGIE SI 
CANTINA (Ct. 6458) 

1.141.391 1.195.408 1.383.580 1.343.188 1.423.543 648.445 

CHELT. CU CAMINE 353.071 380.839 73.876 96.608 190.010 86.229 

TOTAL CHELTUIELI 
DISPENSARE MEDICALE (Ct. 
6458) 

62.296 66.498 57.795 46.901 18.204 12.400 

TOTAL CHELTUIELI PROT MCII 
APA MINERALA 

0 0 0 583.441 121.657 0 

ALTE CH PRIV ASIG SI PROT 
SOC TITULESCU 

36.675 28.122 0 0 0 0 

ALTE CH PRIV ASIG. SI PROT. 
SOC. CS 

7.872 7.458 4.158 5.096 2.976 3.382 

TOTAL CHELTUIELI DE 
PERSONAL  

531.407.505 534.388.690 511.037.222 496.163.576 503.803.032 252.526.884 

Venit salarial mediu lunar 
 

3.692 3.814 3.806 3.790 3.773 3.783 

 

La nivelul mediei pentru cele 6 exerciții financiare analizate, cum se observă în Tabelul 1.49, 

salariile brute ocupă o pondere de 73,79% iar cheltuielile cu contribuțiile angajatorului reprezintă 

21,37%. Cheltuielile cu protecția muncii reprezintă ponderi foarte mici în totalul cheltuielilor de 
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personal (sub 1%), dar cheltuielile cu tichetele de masă, cu tichetele de tratament și odihnă, 

cămine, dispensare medicale, cantină, alte activități sociale ocupă 4,69% din totalul cheltuielilor 

de personal. 

Tabelul 1.49  Ponderea elementelor componente cheltuielilor de personal 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MEDIE 
anuală 

PONDERE CHELTUIELI SALARII 73,75 74,02 73,93 73,84 73,51 73,68 73,79 
PONDERE BONUSURI 4,55 4,86 4,75 4,78 4,71 4,50 4,69 
PONDERE CHELT PROTECȚIA MUNCII 0,16 0,13 0,17 0,23 0,15 0,07 0,15 
PONDERE CONTRIBUTII ANGAJATOR 21,54 20,98 21,14 21,15 21,63 21,75 21,37 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Merită să amintim aici modul de fundamentare a cheltuielilor de natură socială din BVC 2009-2012 

ale regiei. Conform reglementărilor legislative în vigoare (Legea 53/2003-„Codul Muncii” cu 

modificări şi completări ulterioare şi Legea 571/2003, privind „Codul Fiscal” cu modificări şi 

completări ulterioare) regia poate efectua cheltuieli deductibile fiscal cu acţiuni sociale în limita unei 

cote de 2% aplicată la cheltuielile cu salariile realizate. 

Estimarea aestor cheltuieli în BVC RATB pentru 2009 – 2012 pornea de la stabilirea fondului de 

salarii estimat în baza aplicării prevederilor OUG nr.44/2011 pentru completarea OUG nr.79/2008 

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici. 

OUG  nr.79/2008, prevede la art.7 alin (1) că „Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială 

prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se va face pe baza indicelui 

de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele 

de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, 

după caz. Câştigul salarial mediu brut lunar se determină luând în calcul salariul de bază, sporurile, 

precum şi bonificaţiile şi bonusurile în bani şi/sau în natură acordate în condiţiile legii.” 6 

Astfel, se determină indicele de creștere a productivității muncii, calculat în unități valorice, raportat 

la veniturile totale.  RATB determină acest indice de creștere a productvității muncii în raport de 

                                                      
6 Detalii: http://legeaz.net/text-integral/oug-79-2008-masuri-economico-financiare 
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veniturile totale estimate a se realiza, atât pentru anul precedent cât și pentru anul de bugetare. 

Pentru perioada 2009-2012, acest calcul se prezintă în Tabelul 1.50. 

 

Tabelul 1.50  Calculul fondului de salarii BVC 2009-2012 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Venituri totale 
estimate a se realiza 
(cf BVC) 830.000.000 932.000.000 929.000.000 890.000.000 910.000.000 878.000.000 953.907.000 

  

BVC 
rectificare  
28.01.2010 

BVC rectificare  
27.01.2011 

BVC 
 rectificare  
21.12.2011 

BVC 
rectificare  
19.12.2012  

BVC rectificare  
17.12.2013 

BVC  
aprobat CA 
26.03.2014. 
cu coloană 
2012 pentru 
aprobat și 
preliminat. 

Venituri totale 
realizate 
(Cont de profit și 
pierdere) anual 827.983.199 929.427.705 927.008.462 881.026.931 902.348.716 871.243.449  - 

Grad de realizare 
anual venituri 
Efectiv*100/Bugetat 

99,76 99,72 99,79 98,99 99,16 99,23  - 

Comentariu 

Deși nu s-au realizat veniturile programate, gradul de realizare raportat de regie este 

ridicat. 

Aceasta și datorită faptului că prevederile bugetare în ceea ce privește veniturile totale 

sunt  actualizate prin rectificare bugetară, de regulă în luna decembrie, pentru 

redimensionarea bugetară a indicatorilor în raport de nivelul realizărilor preliminate la 

sfârșitul exercițiului financiar și în raport de nivelul resurselor financiare alocate efectiv 

de ordonatorul principal de credite. De această manieră s-a procedat la reducerea atât 

a nivelului cheltuielilor cât și a nivelului veniturilor  programate.  

La nivelul anilor 2009 și 2010 au existat câte patru variante de buget, ultimile variante 

rectificate fiind aprobate de CA în cursul lunii ianuarie a anului următor. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Număr mediu de 
salariați (cf BVC) 

12.370 12.370 12.370 11.370 10.950 11.132 10.947 

Număr mediu 
salariați efectiv 
anual 

11.962 11.994 11.677 11.190 10.909 11.126 -  

Diferență nr 
salariați efectiv-
bugetat anual 

-408 -376 -693 -180 -41 -6 -  

Comentariu Anual, pentru perioada 2009-2013 numărul mediu bugetat de salariați a fost 
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supradimensionat. Se constată în fiecare an diferențe în minus dintre numărul 

efectiv, mai mic și numărul mediu programat.  

Se apreciază că bugetarea cheltuielilor de personal trebuie să se facă în corelație 

cu numărul posturilor din organigramă. Gradul ridicat de fluctuație a numărului de 

personal de la un an la altul și diferențele înregistrate între efectiv și programat 

ridică problema bugetării corecte și a exercitării controlului bugetar al cheltuielilor 

de personal, inclusiv al cheltuielilor sociale, care reprezintă 2% din fondul de 

salarii. 

Numărul de personal variază și între variantele de buget (rectificări) din cadrul 

aceluiași exercițiu financiar, începând cu anul 2011, în principal. Se prezintă mai 

jos variantele anuale de buget și numărul programat de salariați începând cu anul 

2011: 

Număr de personal – valori programate 

2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2014 
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12.370 11.454 11.370 11.370 11.008 10.950 10.900 11.132 10.947 

 

De remarcat că în anul 2011, la ultima rectificare de Buget din 21.12.2011, 

reducerea numărului de personal  programat față de BVC 2011 varianta aprilie, 

(cu 84 persoane) nu s-a reflectat și în reducerea cheltuielilor cu salariile brute 

programate, și respectiv, a celorlalte cheltuieli de personal (inclusiv a celor 

sociale). Cheltuielile de personal programate prin rectificarea bugetară din 

decembrie 2011 au crescut cu 7.366.000 lei. De remarcat că în mod expres OUG 

79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 

economici (publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din 23.6.2008)  prevede la Art 6, 

alin (4) Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezintă 

limite maxime ce nu pot fi depăşite. Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 

în sensul majorării cheltuielilor se face în limita veniturilor încasate peste nivelul 
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programat. Venituri care nu au depășit nivelul programat! 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Productivitatea 
muncii estimată 
(lei/pers.) W  

67.098 75.344 75.101 78.276 83.105 78.872 87.139 

Productivitatea 
muncii efectivă 
(lei/pers.) W anual 

69.218 77.491 79.388 78.733 82.716 78.307 -  

Variație W efectivă  
- W bugetată  

-2.120 -2.147 -4.287 -457 389 565 -  

Indice de creștere a 
productivității 
muncii (Iw = 
Wn*10/Wn-1) % 
Bugetat   

112,29 99,68 104,23 106,17 94,91 104,85 

Rata de creștere a 
productivității 
muncii (Iw -100) % 
Bugetat   

12,29 -0,32 4,23 6,17 -5,09 4,85 

Comentariu 

 

Productivitatea muncii programată, calculată la veniturile totale, în perioada 

2008-2011 este devansată de productivitatea efectivă a muncii, în condițiile în 

care numărul efectiv de salariați este mai mic decât cel programat, iar gradul de 

realizare a veniturilor efective față de programat este de peste 98% anual. 

Începând cu anul 2012 productivitatea efectivă este mai mică decât cea 

programată. 

 

De remarcat că bugetele exercițiilor financiare 2010, 2011, 2012 nu cuprind 

informații privind valorile constatate efectiv în anul precedent, fiind imposibilă 

efectuarea unor analize comparative pe structura clasificației bugetare. Practic, 

execuțiile bugetare pentru perioada 2009-2013 nu sunt explicitate decât sub o 

formă mai mult decât sintetică, în Rapoartele Administratorului 2009-2013 la 

închiderea exercițiului financiar. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Creștere câștig 

salarial7 mediu brut 

=60% din indicele de 
creştere a 
productivităţii 
muncii (OUG 
79/2008)   

7,37 - 2,54 3,7 - 2,91 

Fond de salarii 
maximal ce poate fi 
acordat (cf. BVC)   

454.265.200 Nu se majorează 406.352.838 398.731.885 Nu se majorează 384.816.514 

Fond de salarii  (cf. 
BVC) 

423.070.148 415.000.000 396.300.000 384.500.000 370.000.000 373.927.000 378.858.000 

Fond salarii efectiv 
  

391.899.213 395.577.506 377.816.223 366.386.936 370.347.590 
  
186.069.615 
(6 luni) 

Diferență fond 
salarii efectiv-
bugetat ANUAL  

-23.100.787 -722.494 -6.683.777 -3.613.064 -3.579.410 - 

Limită valorică 2% 
fond de salarii BVC    

8.300.000 7.926.000 7.690.000 7.400.000 7.478.540   

Comentariu 

Creșterile de productivitate (în valori estimate) sunt argumentul creșterilor inițiale 

ale fondului de salarii pentru perioada cât a fost în vigoare OUG nr. 79/2008  

(2008-septembrie 2013) și ale determinării cheltuielilor sociale prevăzute în 

bugete.  Evident că datorită constrângerilor bugetare, prin rectificări succesive, și 

valoarea fondului de salarii a fost în general diminuat.  Se constată însă că în 

niciun exercițiu financiar valoarea bugetată a fondului de salarii nu a fost depășită.  

 
 
În Tabelul 1.51 se prezintă toate variantele de BVC pentru perioada 2009-2014 cu punerea în 

evidență a cheltuielilor de personal bugetate și comentarii referitoare la nivelul acestora. 

 

                                                      
7 Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară: Art 9  alin 

(3) 1Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăşi 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate 

în unităţi valorice sau fizice, după caz. Unde câştigul mediu brut lunar pe salariat-raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi 

numărul mediu de salariaţi/numărul de luni aferente. Ordonanţa nr. 26/2013 abrogă Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2008 privind 

măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, în vigoare de la 23.06.2008 până la 01.09.2013. Aceasta preciza la 

Art 7 alin (1) 1Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, se va 

face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de 

creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz. 
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Tabelul 1.51  Variantele de BVC pentru perioada 2009-2014 cu punerea în evidență a cheltuielilor de personal bugetate 
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ta
ri
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Creștere 
cu 
23,4% 
față de 
prelimin
at 2008 

Estimare 
cu nr 
personal  
existent 
în  
martie 
2009, cu 
nivelul 
salariilor 
din 
noiembr
ie 2008, 
fără 
primele 
din CCM 
cu 
excepția 
primei 
de 
vacanță. 

Creștere 
de 
103,75% 
față de 
BVC  
25.06.200
9, în 
condițiile 
creșterii 
de 
106,04% a 
veniturilor 
totale 
programa
te, și a 
numărului 
de 
personal 
cu 1,77%. 

Rectificar
ea 
vizează 
creșterea 
și dimin 
uarea 
unor 
indicatori 
privind 
activitate
a de 
investiții 

98,55% 
din 
cheltuieli
le de 
personal 
prevăzut
e în BVC 
2009 

96,34% 
din 
cheltuieli
le de 
personal 
din BVC 
propus  
2009 

101,11% 
Venituri 
totale 
programa
te față de 
BVC 
aprobat 
2010 

94,41% 
față de 
cheltuielil
e de 
personal 
din BVC 
09.12.20
10. 

La nivelul 
salariului 
mediu 
ian 2011, 
fără 
prime,fo
nd 
premiere 
1% (nu 
5%), 
primă de 
vacanță. 

Creștere 
cheltuieli de 
personal cu 
1,5% față de 
BVC aprobat 
2011, deși 
numărul de 
personal a 
scăzut cu 84 
pesoane 

Creștere 
cheltuieli de 
 personal cu 
7,4%  
față de BVC 
2011 ,  
cu 
menținerea 
 numărului 
 programat 
de salariați. 

La nivelul 
salariului 
mediu 
martie 
2012, fără 
prime,fon
d 
premiere 
1% (nu 
5%), 
primă de 
vacanță. 

Cheltuielile 
de 
personal 
programat
e scad cu 
0,8% față 
de BVC 
aprobat.Re
ducerea 
numărului 
programat 
de 
personal cu 
58 pers. 

Cheltuielile de 
personal 
programate 
reprezintă 
97,66% din 
cheltuielile de 
personal 
realizate 
2012. Se 
dublează față 
de realizat 
2012 
cheltuielile 
aferente 
contractului 
de mandat 
(166.000 lei). 

Se cuprind 
plăți 
compensatori
i aferente 
disponibilizări
lor de 
personal, 
139.000.000 
lei. Cresc și 
cheltuielile 
aferente 
contractului 
de mandat. 
Față de BVC 
aprobat iulie 
2013, 
cheluielile de 
personal sunt 
majorate cu 
4,5% (adică 
21.890 mii 
lei) 

Cheltuielile de 
personal 
programate 
cresc cu 2,36% 
față de realizat 
preliminat 
2012. 
Cheltuielile 
aferente 
contractului de 
mandat și a CA 
au crescut cu 
1.309,1% față 
de 
realizat/prelimi
nat 2013 (o 
valoare 
2.015.000 lei 
față de 143.000 
lei realizat 
preliminat 
2013). 
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Din perspectiva comparației nivelului efectiv al cheltuielilor cu personalul cu nivelul bugetat al acestora, 

situația se prezintă în Tabelul 1.52. 

Tabelul 1.52 Analiza comparată a nivelului efectiv al cheltuielilor cu personalul cu nivelul bugetat al acestora 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
6 luni 

TOTAL 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL (CONT 
DE PROFIT ȘI 
PIERDERE) 

531.407.505 534.388.690 511.037.222 496.163.576 503.803.032 252.526.884 

TOTAL 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL  BVC 

541.600.000 516.544.000 497.466.000 484.200.000 508.490.000 531.820.000 
(12 luni) 

Abatere Efectiv - 
bugetat 

-10.192.495 17.844.690 13.571.222 11.963.576 -4.686.968  

Comentarii Nivelul bugetat 
a fost mai mare 
decât cel efectiv 
realizat. 
Aspect 
favorabil. 

Nivelul bugetat a 
fost mai mic decât 
cel efectiv realizat. 
Aspect nefavorabil. 
S-au depășit 
prevederile 
bugetare. 

Nivelul bugetat 
a fost mai mic 
decât cel efectiv 
realizat. 
Aspect 
nefavorabil. S-
au depășit 
prevederile 
bugetare. 

Nivelul bugetat 
a fost mai mic 
decât cel efectiv 
realizat. 
Aspect 
nefavorabil. S-
au depăsit 
prevederile 
bugetare. 

Nivelul bugetat a fost 
mai mare decât cel 
efectiv realizat, în 
condțiile programării 
unui număr mediu de 
personal de 11.132 
persoane față de 
11.126 numărul mediu 
efectiv.  
Rectificarea bugetară la 
acest moment are ca 
justificare 
redimensionarea 
veniturilor (în sensul 
diminuării lor), iar 
creșterea cheltuielilor 
de personal (cu 21.890 
mii lei) are drept 
motivație acoperirea 
drepturilor salariale 
contractuale. Se  
estimează astfel, o 
creștere a câștigului 
mediu lunar de la 2.893 
lei/pers. la 2.946 
lei/pers. 

 

 

De menționat, ca observație, că în BVC 2009-2012 nu se prezintă explicit, în rubrica corespunzătoare, 

câștigul mediu lunar pe salariat. Această situație s-a remediat începând cu BVC 2012. 

Analizând  corelația dintre dinamica cheltuielilor de personal și dinamica veniturilor din exploatare 

(Tabelul 1.53), se constată în anii 2010 și 2013 o creștere cu efecte negative a cheltuielilor de natură 

salarială (inclusiv contribuțiile angajatorului și bonusurile), situație care este considerată ca fiind 
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nejustificată deoarece dinamica cheltuielilor de natura salarială  (de personal) devansează dinamica 

veniturilor de exploatare (Icp > Ivex).   

Tabelul 1.53 Analiza corelația dintre dinamica cheltuielilor de personal și dinamica veniturilor din exploatare 

 2010 2011 2012 2013 

INDICE 
Cheltuieli de 

personal 

Icp 

100,56 95,63 97,09 101,54 

INDICE 
Venituri din 
exploatare 

Ivex 

99,90 94,95 102,60 95,93 

Interpretare 
corelație 

Depășirea ritmului de 
creștere al veniturilor de 
exploatare 
de către creșterea 
cheltuielilor de personal 
are efecte nefavorabile 
asupra performanței 
activității RATB 

Depășirea ritmului de 
creștere al veniturilor de 
exploatare 
de către creșterea 
cheltuielilor de personal 
are efecte nefavorabile 
asupra performanței 
activității RATB 

Creștere justificată a 
cheltuielilor de personal 
 în condițiile creșterii mai 
accentuate a 
 veniturilor din exploatare. 
 
De amintit însă ca în acest 
an s-a înregistrat 
 cel mai ridicat nivel al 
veniturilor din subvenții, 
venituri care au contribuit la 
creșterea semnificativă a 
veniturilor de exploatare 
totale 

Depășirea ritmului de 
creștere al veniturilor de 
exploatare 
de către creșterea 
cheltuielilor de personal 
are efecte nefavorabile 
asupra performanței 
activității RATB 

 

Vom proceda în continuare la o analiză factorială a modificării volumului cheltuielilor de personal de la un 

exercițiu financiar la altul prin prisma factorilor de influență (Tabelul 1.54): 

 Număr de salariați. 

 Productivitatea medie anuală (calculată în funcție de veniturile de exploatare). 

 Cheltuielile medii de personal la 1 leu venituri de exploatare. 
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Tabelul 1.54  Analiză modificării volumului cheltuielilor de personal 

Explicații 2009 2010 2011 2012 2013 

Total cheltuieli de natura salarială (de personal) 531.407.505 534.388.690 511.037.222 496.163.576 503.803.032 

Nr salariati 11.994 11.677 11.190 10.909 11.126 

Subventii de exploatare 520.000.000 519.000.000 513.000.000 521.000.000 464.408.000 

VENITURI DIN EXPLOATARE (VEX) 925.702.793 924.762.177 878.071.990 900.877.780 864.235.701 

Venituri de exploatare proprii (VEX –SUBV) 405.702.793 405.762.177 365.071.990 379.877.780 399.827.701 

Productivitatea muncii W (VEX/NR SALARIATI) 77.180 79.195 78.469 82.581 77.677 

Cheltuieli de natura salariilor medii la 1 leu VEX 
0,574 0,578 0,582 0,551 0,583 

VARIATIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL  2.981.184 -23.351.468 -14.873.646 7.639.456 

1) influenta modificarii numarului mediu de salariati:  -14.045.037 -22.287.171 -12.833.017 9.869.603 

2) influenta modificarii productivitatii medii anuale:  13.505.069 -4.693.504 26.105.969 -30.050.437 

3) influenta modificarii cheltuielilor medii de personal 
la 1 leu venitri de exploatare: 

 3.521.153 3.629.207 -28.146.598 27.820.290 

RATA DE MODIFICARE W %  2,61 -0,92 5,24 -5,94 

Variația W  (lei)  
2.015 -726 4.112 -4.904 

RATA DE MODIFICARE  N %  -2,64 -4,17 -2,51 1,99 

VARIATIE N (NR SAL.)  -317 -487 -281 217 

VARIATIE Chelt de personal medii (chelt de personal la 1 
lei VEX) 

 0,004 0,004 -0,031 0,032 

 

Procedând la analiza influențelor factorilor constatăm: 

 În anul 2010 -scăderea numarului mediu de personal cu 317 salariați are ca efect scăderea 

cheltuielilor de personal cu 14.045.037 lei. Aceasta situație se apreciază ca justificată 

economic și prin aceea ca productivitatea medie anuală a muncii a crescut cu 2,61% 

comparativ cu exercițiul financiar precedent 2009. Depășirea productivității medii anuale 

cu 2.015 lei/salariat a condus evident la o creștere a cheltuielilor de personal cu 13.505.069 

lei, dar această creștere este justificată din punct de vedere economic. Diminuarea 

eficienței cheltuielilor de personal, respectiv inregistrarea unui trend ascendent al 

cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu venituri de expoatare (chiar dacă acesată creștere 

este foarte mică, de 0,004 lei) se apreciază în mod nefavorabil contribuind cu o creștere de 

3.521.153 lei asupra creșterii cheltuielilor de personal față de 2009. 

 În anul 2011, cheltuielile de personal au scăzut față de 2010 cu 23.351.468 lei. Aceasta se 

datorează în principal scăderii semnificative a numărului de salariați, cu 487 persoane față 

de 2010 ceea ce determină o reducere de 22.287.171 lei a cheltuielilor de personal. Efect 

nefavorabil din punct de vedere al eficienței economice o are scăderea productivității 
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muncii în 2011 față de 2010, cu 726 lei, ceea ce imprimă o scădere a cheltuielilor pe 

personal cu o valoare de 4.693.504 lei. Și cheltuielile medii de personal au crescut pentru 1 

leu venituri de exploatare, ceea ce contribuie la variația cheltuielilor de personal cu un spor 

de 3.629.207 lei (diminuarea pe total a cheltuielilor de personal are loc și pe fondul 

diminuării eficienței acestor cheltuieli). 

 În anul 2012, se produce o creștere a productivității muncii față de 2011, cu o valoare 

consistentă, de 4.112 lei/salariat, și în acelați timp are loc, pe de o parte, reducerea 

numărului de salariați, iar pe de altă parte reducerea cheltuielilor medii de personal la 1 leu 

venituri din exploatare. Toat acestea contribuie la o diminuare, cu efecte favorabile asupra 

performanței economice, a cheltuielilor de personal cu 14.873.646 lei față de 2011. 

 În anul 2013 toate modificările care au loc simultan conduc la o creștere nejustificată a 

cheltuielilor de personal cu 7.639.456 lei. Această creștere are loc pe fondul : creșterii 

numărului de personal cu 217 angajați, scăderii productivității muncii cu 4.904 lei, și a 

creșterii cheltuielilor medii de personal cu 0,032 lei pentru fiecare 1 leu venituri de 

exploatare. Este unul din motivele înregistrării de pierderi financiare la sfârșitul exercițiului 

2013. 

În concluzie, orice creștere a cheltuielilor de personal trebuie să aibă o susținere economică, fie prin 

creșterea productivității muncii, fie prin reducerea cheltuielilor medii de personal la 1 leu venituri de 

exploatare. 

Orice creștere a numărului de personal care nu este susținută de ceilalți doi factori de influență conduce 

regia întră-o zonă de ineficiență și de pierderi economice, cu atât mai mult cu cât veniturile de exploatare 

se constituie într-o proporție de peste 50% din venituri din subvenții aferente diferenței de tarif și a 

gratuităților. 

Numărul de salariați induce influențe direct și indirect și asupra valorii adăugate.  Apelând la modalitatea 

de determinare a valorii adăugate prin prisma numărului de salariați, a productivității muncii8 și a ratei 

consumurilor intermediare, se constată în Tabelul 1.55 influențele numărului de salariați asupra valorii 

adăugate.

                                                      
8 Aici Productivitatea muncii a fost calculată în funcție de indicatorul Producția exercițiului (PE)  care reflectă cel mai 

fidel activitatea regiei măsurând întreaga valoare produsă într-o perioadă. PE = Producția vândută +/- Variația 

stocurilor + Producția imobilizată 
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Tabelul 1.55  Influența numărului de salariați asupra valorii adăugate9 

 2009 2010 2011 2012 2013 

PRODUCTIVITATEA MUNCII W 
(Producția exercițiului/ Număr mediu salariați) 

18.352 17.894 15.994 17.734 17.120 

RATA CI 
(PONDERE CONS INTERM IN PRODUCȚIA EXERCIȚIULUI) 

0,764 0,795 0,929 1,085 0,998 

1-RATA CI 
(pondere VA în producția exercițiului) 

0,236 0,205 0,071 -0,085 0,002 

VA  
NR SAL*W (1-RATA CI) 

51.875.961 42.868.878 12.753.447 -16.394.319 419.935 

      
DESCOMPUNERE:      

Influența Δ N (lei) 76.802 -1.371.076 -1.787.886 -320.261 -326.113 

Influența Δ W (lei) 661.386 -1.258.703 -4.362.770 1.352.359 578.937 

Influența Δ (1-Rci) (lei) 22.428.235 -6.377.304 -23.964.775 -30.179.864 16.399.600 

TOTAL influențe  23.166.423 -9.007.083 -30.115.431 -29.147.766 16.814.254 

      
VARIATIE VA 23.166.423 -9.007.083 -30.115.431 -29.147.766 16.814.254 

Variația N (nr.persoane) 32 -317 -487 -281 217 

Variația W (lei/pers) 412,17 -457,37 -1.900,36 1.739,66 -614,02 

Variația (1-Rci) -0,10 0,03 0,13 0,16 0,09 

 

Numărul  de personal influențează în mod direct mărimea valorii adăugate: 

 În anul 2009, creșterea valorii adăugate cu 51.875.961 lei față de anul 2008 are ca una dintre 

cauze și  creșterea cu 32 a numărului de salariați (care contribuie cu valoarea de 76.802 lei la 

sporul valorii adăugate). Trebuie să facem observația că cea mai mare contribuție la creșterea 

valorii adăugate în acest an o are scăderea ponderii consumurilor intermediare (a serviciilor de 

la terți). Se observă că diminuarea cu 0,10 a ponderii consumurilor intermediare în valoarea 

producției exercițiului determină creșterea cu 22.428.235lei a valorii adăugate. 

 În anul 2010 scăderea cu 317 a numărului de salariați a determinat scăderea valorii adăugate, 

pe fondul scăderii productivității muncii și a creșterii ponderii consumurilor de la terți în 

producția exercițiului. 

 În anul 2011, valoarea adăugată continuă trendul de scădere (cu 30.115.431 lei față de 2010), 

deși este încă o valoare pozitivă. Scăderea numărului de salariați, scăderea productivității 

                                                      
9 Reamintim că valoarea adăugată (VA)  = Marja comerciala + Producția exercițiului – Cheltuieli externe, de la terți 

(consumurile intermediare). Valoarea adăugată este cel mai sintetic indicator de rezultate care exprimă volumul 

activităţii unei întreprinderi şi prezintă avantajul de a reflecta doar volumul a ceea ce s-a produs efectiv în entitate,  

făcând abstracţie de intrările din afară (fără veniturile din subvenții).  
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muncii dar și creșterea ponderii consumurilor intermediare în producția exercițiului contribuie 

la această scădere semnificativă ca volum a valorii adăugate. 

 În anul 2012, valoarea adăugată a devenit negativă.  Scăderea numărului de salariați a condus la 

diminuarea valorii adăugate, dar creșterea productivității muncii a absorbit această diminuare. 

Factorul determinant în obținerea valorii adăugate negative este creșterea peste 100% a 

ponderii consumurilor de la terți îv producția exercițiului. 

 La nivelul anului 2013 se înregistrează o ameliorare a valorii adăugate. Acesta devine pozitivă, 

deși redusă ca mărime. In acest caz, creșterea numărului de salariați a contribuit la scăderea, cu 

efect nefavorabil, a valorii adăugate. Efect favorabil semnificativ are în acest exercițiu financiar, 

scăderea ponderii consumurilor de la terți în producția exercițiului. 

Rezultatele acestei analize reiterează concluziile prezentate mai sus în cuprinsul studiului: creșterea 

numărului de salariați și creșterea cheltuielilor de personal trebuie să aibă loc numai în condițiile 

obținerii unei productivități superioare a muncii (în primul rând pe seama creșterii volumului 

veniturilor proprii obținute de regie) și a obținerii unui volum satisfăcător de valoare adăugată (pe 

seama unui nivel optim a consumurilor de la terți). 

La RATB pentru perioada analizată nu s-au aplicat măsuri ferme de reducere a cheltuielilor de 

personal, mai ales prin dimensionarea corectă, în condiții de optimalitate, a numărului de salariați 

(mai ales din categoria personalului administrativ și funcționăresc). Principalul factor care a 

condiționat optimizarea cheltuielilor de personal a fost Contractul colectiv de muncă.  

Este adevărat că în ultimii ani s-au redus bonusurile de natură salarială, dar cheltuielile sociale au 

dimensiuni consistente în cadrul cheltuieillor de personal. 

Anul 2014 marchează totodată o creștere masivă la elementul de cheltuieli aferente contractelor de 

mandat și a consiliului de administrație, conform limitei maxime oferită de OUG nr. 109/2011. 

Tabelul 1.56  Cheltuieli de natura salarială – medie lunară/angajat 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total cheltuieli de natura 
salarială (inclusiv bonusuri si 
contribuții angajator) 

531.407.505 534.388.690 511.037.222 496.163.576 503.803.032 252.526.884 

Nr mediu salariati 11.994 11.677 11.190 10.909 11.126 10.947 
Nivel bugetat 

Cheltuieli de natura salarială – 
medie lunară/angajat 

3.692 3.814 3.806 3.790 3.773 3.845 

 

În Tabelul 1.56 se prezintă evoluția cheltuielilor de natura salarială – medie lunară/angajat. Se observă 

că acestea nu au înregistrat creșteri semnificative în cursul perioadei analizate, 2009-2014, deși, 
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analizând nivelul acestui indicator în raport cu fenomenul de redimensionare a activității de transport 

(activitatea de bază), tendința generală de evoluție a indicatorului analizat trebuia să se situeze pe un 

trend descendent. 

Problema care se ridică este legată de volumul personalului implicat în desfășurarea activităților 

conexe activității principale de transport (cantina, de exemplu, care are un număr semnificativ de 

angajați, în medie 50 de persoane, și care generează cheltuieli de personal ”vărsate” direct pe 

cheltuielile conducerii cetrale și de aici pe activitatea de transport tramvaie). De asemenea, Uzina de 

reparații, deși cu un număr de salariați mult diminuat în 2014 față de 2009 (Tabelul 1.57) generează 

costuri de personal fără conectare directă la un venit determinat de activitatea de bază a acestui 

centru.  

Tabelul 1.57  Număr personal URAC  

Personal 2009 2010 2011 2012 2013 

Reparații (URAC) fără 
personal  de 
conducere 

1.421 1.330 1.184 1.115 1.066 

 

Toate acestea produc la nivelul de ansamblu al regiei diminuarea rentabilității, diluarea scopului și a 

efectelor pozitive ale subvenției de exploatare și în final determină, așa cum s-a văzut la sfârșitul anului 

2013, îngroparea regiei în pierderi (anul 2013 fiind și exercițiul financiar când situațiile financiare 

prezintă fidel situația activelor, datoriilor, capitalurilor și a rezultatelor obținute). 

Dacă avem în vedere scenariul conform căruia toate activitățile care nu au legătură directă cu 

activitatea de transport nu s-ar mai desfășura (sau ar fi transformate în centre de profit, independente 

din punct de vedere financiar de activitatea de transport: cantina, centru de sănătate, uzina de 

reparații, casa de odihnă de la Predeal, tipografia, școala de șoferi etc), estimăm că ar dispărea din 

costurile activității de transport cheltuieli de personal aferente unui număr de aproximativ 2.000 

angajați. Ceea ce la nivelul anului 2013 (exercițiu financiar complet) ar echivala cu o valoare de 3.773 

lei/lună-angajat * 2.000 angajați = 7.546.000 lei/lună, adică 90.552.000 lei anual, ceea ce ar 

reprezenta o economie de cheltuieli care în mod normal nu ar afecta desfășurarea în bune condiții a 

activității de transport. 
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11..33..44  AAnnaalliizzaa  cchheellttuuiieelliilloorr  ppee  ddoommeenniiii  

 

Transportul public de persoane este asigurat pe raza Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov, pe 146 

trasee (23 linii tramvaie, 17 troleibuze şi 106 autobuze, din care 10 linii preorăşeneşti), cu un parc circulant 

de 1.337 vehicule (313 tramvaie, 189 troleibuze şi 835 autobuze), cu programe de circulaţie prestabilite, 

elaborate în concordanţă cu cererea de transport. 

Întreţinerea vehiculelor de transport public se realizează în 20 unităţi de exploatare: 8 de tramvaie, 3 de 

troleibuze, 1 tramvaie + troleibuze şi 8 autobaze. În prezent, Direcţia Programare şi Siguranţa Circulaţiei 

cuprinde entităţile: Divizia Transport Autobuze, Divizia Transport Electric, Serviciul Dispecerizarea 

Circulaţiei, Serviciul Programare, Biroul Documentaţie Transport10. 

Susţinerea serviciului de transport public de persoane prestat de Regie, este asigurată prin intermediul 

Secţiei de Întreţinere şi Reparaţii, care desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţie a vehiculelor din 

dotare, de exploatare şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul Atelierului de Intervenţii şi 

Transport Intern. În cadrul Secţiei de Întreţinere şi Reparaţii funcţionează două ateliere pentru întreţinere 

şi reparaţii autovehicule cu masa maximă autorizată sub 3,5 t (Titulescu) şi peste 3,5 t (Titan) unde sunt 

asigurate servicii pentru vehiculele parcului operativ al RATB. dar şi pentru terţi, în limita capacităţii şi 

disponibilităţii. 

O pondere semnificativă în activitatea desfășurată de RATB o constituie supravegherea infrastructurii, 

această activitate revenind Secţiilor LINII şi RES. Aceste secţii asigură întreţinerea, repararea şi 

exploatarea infrastructurii RATB: linii de tramvai; piese de cale, reţele aeriene de contact tramvai şi 

troleibuz, reţele subterane de cabluri de circuit continuu, substaţii electrice de tracţiune, instalaţii de 

acţionare şi încălzire ale macazelor de tramvai, ungătoare de cale, peroane pentru călători, clădiri şi 

instalaţii  RATB, înlocuirea şi dezafectarea stâlpilor deterioraţi, precum şi intervenţiile accidentale la 

reţeaua de contact şi cale de rulare pentru remedierea operativă a avariilor şi asigurarea continuiăţii 

transportului electric. Obiectivele specifice Secţiilor LINII şi RES pentru atingerea unui nivel de 

competitivitate şi eficienţă maximă sunt:   reducerea numărului de evenimente de circulaţie datorate 

stării tehnice a infrastructurii administrate;  reducerea numărului de avarii în sistemul electroenergetic al 

RATB;  creşterea confortului şi securităţii călătorilor care utilizează vehicule cu tracţiune electrică RATB. 

 

                                                      
10 RATB - RAPORT DE ACTIVITATE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI PENTRU ANUL 2013, p.20 
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Uzina de Reparaţii realizează obiectivele stabilite prin programul de producţie şi programul de costuri. 

Uzina dispune de capacităţi de producţie şi forţă de muncă specializată pentru fabricarea de tramvaie 

corespunzătoare standardelor tehnice actuale . Activitatea preponderentă constă în repararea pieselor de 

schimb şi agregatelor aferente vehiculelor din dotarea Regiei. Din totalul lucrărilor efectuate în anul 2013, 

în valoare de 34.542.000 lei, cele pentru depouri au reprezentat pe structură 94,47% din valoarea 

producţiei realizate. 

 

Centrul de Sănătate, înfiinţat în anul 1998, funcţionează ca unitate sanitară fără personalitate juridică în 

cadrul RATB şi deţine o structură funcţională avizată de Ministerul Sănătăţii cu Autorizaţie Sanitară de 

funcţionare eliberată de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 1632/20.10.2012, pentru 

activităţi de asistenţă medicală specializată, activităţi de asistenţă spitalicească şi alte activităţi referitoare 

la sănătatea umană. În conformitate cu prevedirile Ordinului Ministrului Sănătăţii 1408/2010 privind 

aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, a fost emis Ordinul 

nr.783/27.05.2011, prin care Centrul de Sănătate RATB a fost clasificat în categoria a IV-a. 

 

Gestionarea patrimoniului regiei  este realizată de către Serviciul Patrimoniu ale cărui obiective principale 

sunt  coordonarea şi urmărirea modului de aplicare şi respectare a legislaţiei în vigoare, a reglementărilor, 

ordinelor şi dispoziţiilor interne, specifice activităţii de gestionare şi administrare a mijloacelor fixe. 

Serviciul Patrimoniu îşi desfăşoară activitatea pe următoarele domenii: patrimoniu, administrativ – social, 

pază şi protecţie, arhivă. 

 

Evidența contabilă a cheltuielilor în contabilitatea financiară este ținută în conturile clasei 6 Cheltuieli 

corespunzător celor 9 domenii delimitate la nivelul RATB din momentul implementării SAP. Aceste 

domenii nu urmăresc fidel modul de organizare a activităților derulate în prezent la nivelul regiei, cu atât 

mai mult cu cât pe orizontul de timp analizat 2009-2013 structura organizatorică a suferit numeroase 

modificări. 

Corespunzător modului de evidență a cheltuielilor pe domenii, prezentăm în Tabelul 1.58 situația 

cheltuielilor totale pentru perioada 2009-2013. 
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Tabelul 1.58  Situația cheltuielilor totale pe domenii 

CHELTUIELI   2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 100 OC+CONDUCERE UNITATI 135.173.485 128.943.960 139.262.833 144.679.707 137.387.683 

TOTAL 101 ASOCIATIA SPORTIVA 293.198 290.724 235.645 437.243 266.995 

TOTAL 102 PATRIMONIU RESP GRUP  IMOB 399.096 380.839 73.876 96.608 190.010 

TOTAL 103 CANTINA 1.621.158 1.492.576 1.696.018 1.442.195 1.376.528 

TOTAL 104 SEIRPO  3.960.554 4.082.262 0 0 0 

TOTAL 107 CENTRU DE SANATATE 6.380.000 6.082.434 6.016.088 6.043.898 6.107.456 

TOTAL 108 POSDRU 0 0 0 441.210 1.150.629 

TOTAL 200 SEDIU ETE 4.390.289 4.356.491 1.896.066 0 0 

TOTAL 201 DEPOU BUCURESTII NOI TV 18.346.078 18.633.594 15.746.607 17.847.543 17.399.344 

TOTAL 203 DEPOU DUDESTI 17.329.460 19.393.540 17.969.458 20.316.967 21.137.333 

TOTAL 205 DEPOU VICTORIA 17.408.389 18.277.140 16.563.374 17.218.639 17.563.044 

TOTAL 206 DEPOU GIULESTI 565.704 0 0 0 0 

TOTAL 207 DEPOU ALEXANDRIA 28.173.951 28.934.705 26.171.303 28.923.568 29.706.182 

TOTAL 208 DEPOU COLENTINA 20.922.311 22.935.172 19.018.085 20.724.623 20.899.316 

TOTAL 209 DEPOU MILITARI 25.936.977 24.499.200 21.482.122 20.280.588 20.912.928 

TOTAL 210 DEPOU GIURGIU 16.057.010 15.073.260 13.916.897 16.218.122 14.802.819 

TOTAL 211 DEPOU TITAN 20.821.308 22.524.147 19.935.783 21.529.841 20.968.908 

TOTAL 221 DEPOU VATRA LUMINOASA 26.177.851 26.538.381 25.440.927 25.490.268 25.538.264 

TOTAL 222 DEPOU BUCURESTII NOI TROLEB. 9.298.261 8.584.455 7.598.347 7.743.891 7.890.454 

TOTAL 223 DEPOU BERCENI 11.791.315 10.030.849 8.646.233 8.870.230 9.286.716 

TOTAL 224 DEPOU BUJORENI 31.666.843 31.078.256 26.461.979 26.694.970 26.768.706 

TOTAL 300 SEDIU ETA+ECHIPE+VULCANIZARE 5.499.140 5.420.629 2.603.023 0 0 

TOTAL 301 AUTOBAZA FLOREASCA 34.953.404 36.401.933 35.217.674 36.204.237 36.064.882 

TOTAL 302 AUTOBAZA OBREGIA 20.948.328 22.877.064 22.410.290 23.170.416 23.414.538 

TOTAL 303 AUTOBAZA FERENTARI 52.953.222 57.044.622 59.521.577 62.751.098 62.767.725 

TOTAL 304 AUTOBAZA NORDULUI 37.738.721 40.064.453 38.528.587 39.279.326 39.355.817 

TOTAL 305 AUTOBAZA ALEXANDRIA 50.738.014 52.769.623 51.065.888 52.621.342 51.544.000 

TOTAL 306 AUTOBAZA MILITARI 48.217.753 50.188.540 48.498.589 49.397.752 49.025.535 

TOTAL 307 AUTOBAZA TITAN  55.175.741 60.256.094 62.910.744 66.295.799 65.306.432 

TOTAL 308 AUTOBAZA PIPERA  50.746.243 54.233.415 51.624.373 52.951.200 52.932.702 

TOTAL 500 SEDIU EIELCC 3.740.475 3.946.810 1.330.079 1.569.796 1.787.305 

TOTAL 501 SECTIA LINII 44.429.251 44.802.251 43.558.357 44.166.145 71.975.876 

TOTAL 502 SECTIA RES 24.478.809 25.185.782 22.733.382 23.530.727 24.590.977 

TOTAL 503 SUTATI 14.233.862 12.891.891 0 0 0 

TOTAL 504 SECTIA INTRET. REP. CLADIRI 2.595.309 2.316.433 1.143.946 0 0 

TOTAL 800 DITT 0 0 26.437.006 27.539.126 27.395.996 

TOTAL 900 SDDC 22.131.214 21.624.551 0 0 0 

TOTAL 998 URAC 64.490.632 46.883.523 46.699.165 47.324.487 34.116.134 
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Situația cheltuielilor aferente domeniilor, sintetizate pe depouri și autobaze pentru perioada 2009 – iunie 

2014 se prezintă în Tabelul 1.59. 

Tabelul 1.59  Situația cheltuielilor domeniilor  sintetizate pe depouri și autobaze 

DOME
NIU 

 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

100 
Total 

TOTAL 100 OC+CONDUCERE 
UNITATI 

135.173.485 128.943.960 139.262.833 144.679.707 137.387.683 71.942.228 

101 
Total 

TOTAL 101 ASOCIATIA SPORTIVA 293.198 290.724 235.645 437.243 266.995 167.597 

102 
Total 

TOTAL 102 PATRIMONIU RESP 
GRUP  IMOB 

399.096 380.839 73.876 96.608 190.010 86.229 

103 
Total 

TOTAL 103 CANTINA 1.621.158 1.492.576 1.696.018 1.442.195 1.376.528 562.523 

104 
Total 

TOTAL 104 SEIRPO  3.960.554 4.082.262 0 0 0   

107 
Total 

TOTAL 107 CENTRU DE 
SANATATE 

6.380.000 6.082.434 6.016.088 6.043.898 6.107.456 2.921.526 

108 
Total 

TOTAL 108 POSDRU 0 0 0 441.210 1.150.629 1.416.526 

200 
Total 

TOTAL 200 SEDIU ETE EXP 
TRANSP ELECTRIC 

4.390.289 4.356.491 1.896.066 0 0 0 

        

  DEPOURI TRAMVAIE 144.739.880 147.746.610 130.867.845 141.530.051 142.420.966 74.524.860 

  DEPOURI TROLEIBUZE 99.755.578 98.756.087 88.083.270 90.329.201 90.453.047 33.878.652 

300 
Total 

TOTAL 300 SEDIU 
ETA+ECHIPE+VULCANIZARE 

5.499.140 5.420.629 2.603.023 0 0 0 

  AUTOBAZE AUTOBUZE 351.471.425 373.835.744 369.777.722 382.671.169 380.411.632 190.395.815 

500 
Total 

 TOTAL 500 SEDIU EIELCC EXPL 
INSTAL ENERG LINII CALE DI 
CLADIRI 

3.740.475 3.946.810 1.330.079 1.569.796 1.787.305 662.188 

501 
Total 

TOTAL 501 SECTIA LINII 44.429.251 44.802.251 43.558.357 44.166.145 71.975.876 8.618.877 

502 
Total 

TOTAL 502 SECTIA RES 24.478.809 25.185.782 22.733.382 23.530.727 24.590.977 21.901.876 

503 
Total 

TOTAL 503 SUTATI UTIL TH ATEL 
TRANSP INT 

14.233.862 12.891.891 0 0 0   

504 
Total 

TOTAL 504 SECTIA INTRET. REP. 
CLADIRI 

2.595.309 2.316.433 1.143.946 0 0   

800 
Total 

TOTAL 800 DITT DEP INTRET SI SI 
TRANS TEHNOL 

0 0 26.437.006 27.539.126 27.395.996 12.705.179 

900 
Total 

TOTAL 900 SDDC DEPANARE SI 
DISPECERIZARE CIRCULATIE 

22.131.214 21.624.551 0 0 0   

998 
Total 

TOTAL 998 URAC 64.490.632 46.883.523 46.699.165 47.324.487 34.116.134 18.519.030 

 TOTAL  929.783.355 929.039.597 882.414.321 911.801.563 919.631.233 438.303.106 

 

În raport de ponderea cheltuielilor pe domenii în total cheltuieli (pentru exercițiile financiare complete), 

domeniile cu ponderea cea mai ridicată (peste 4%) se prezintă în Tabelul 1.60. 
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Tabelul 1.60  Ponderi cheltuieli domenii în total cheltuieli – valori semnificative 

DOMENIU PONDERE CHELT DOM./TOTAL CHELT. 2009 2010 2011 2012 2013 

100 Total TOTAL 100 OC+CONDUCERE UNITATI 14,54 13,88 15,78 15,87 14,94 

303 Total TOTAL 303 AUTOBAZA FERENTARI 5,70 6,14 6,75 6,88 6,83 

304 Total TOTAL 304 AUTOBAZA NORDULUI 4,06 4,31 4,37 4,31 4,28 

305 Total TOTAL 305 AUTOBAZA ALEXANDRIA 5,46 5,68 5,79 5,77 5,60 

306 Total TOTAL 306 AUTOBAZA MILITARI 5,19 5,40 5,50 5,42 5,33 

307 Total TOTAL 307 AUTOBAZA TITAN  5,93 6,49 7,13 7,27 7,10 

308 Total TOTAL 308 AUTOBAZA PIPERA  5,46 5,84 5,85 5,81 5,76 

501 Total TOTAL 501 SECTIA LINII 4,78 4,82 4,94 4,84 7,83 

998 Total TOTAL 998 URAC 6,94 5,05 5,29 5,19 3,71 

 

Se observă că ponderea cea mai mare a cheltuielilor în totalul cheltuielilor o are domeniul de 

conducere- administrativ, care doar în anul 2010 coboară sub procentul de 14% din total. În mărime 

absolută, cea mai mare valoare se înregistrează în anul 2012, 144.679.707 lei. 

Volumul cheltuielilor înregistrate pe acest domeniu este semnificativ, pe de o parte datorită faptului 

că aici sunt înregistrate, pe lângă cheltuielile de exploatare și cheltuielile financiare, pierderile din 

creanțe, cheltuielile cu Casa de odihnă de a Predeal (obiectiv neidentificat distinct la nivelul 

contabilității), despăgubiri, amenzi, penalități, provizioanele și ajustările pentru depreciere, 

protocol, reclamă, publicitate, cheltuieli cu colaboratorii,  deplasări, detașări etc. 

În anul 2013, se constată o diminuare pe total a cheltuielilor acestui domeniu, dar se înregistrează la 

anumite elemente de cheltuieli depășiri, așa cum rezultă din Tabelul 1.61. 
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Tabelul 1.61  Variația cheltuielilor domeniului 100  OC+CONDUCERE UNITATI  (exerciții financiare complete) 

CONT DOMENIU DENUMIRE CONT  
Modificare 2010 

față de 2009 

Modificare 
2011 față de 

2010 

Modificare 
2012 față de 

2011 

Modificare 
2013 față de 

2012 

60210099 100 CH.MAT AUXILIARE DIN VINZARI TITLURI 
CALATORIE 

338.284,18 2.095.818,72 -484.786,94 678.885,66 

60210100 100 CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE 
TRAMVAIE 

249.057,03 1.047.671,73 24.229,18 -123.409,60 

60210700 100 Transfer productie 291.464,00 0,00 0,00 0,00 

60220100 100 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL 
TRAMVAIE 

-37.769,59 -274.178,05 -1.197,17 1.539,13 

60240100 100 CHEL PIESE DE SCHIMB TRAMVAIE -36.259,75 -20.182,95 130.068,44 -42.810,60 

60240700 100 Transfer productie -136.083,00 0,00 0,00 0,00 

60280100 100 ALTE MAT CONSUMABILE TRAMVAIE -1.670,82 2.269,85 -2.947,92 -428,65 

60301000 100 CH OBIECTE INVENTAR TRAMVAIE -63.668,05 -17.506,37 -12.319,74 9.547,58 

60307000 100 Transfer productie 23.580,00 0,00 0,00 0,00 

60401000 100 MATERIALE NESTOCATE TRAMVAIE -4.697,93 3.031,37 4.439,38 -3.425,21 

60501000 100 CHELT ENERGIA SI APA TRAMVAIE -26.052,70 620.407,53 220.670,56 74.913,89 

60801000 100 CHELTUIELI AMBALAJE TRAMVAIE -14.550,12 -0,11 0,00 244,87 

61101000 100 CH INTRETINERE REPARATII TRAMVAIE 201.680,68 16.190,15 -28.656,33 182.755,14 

61201000 100 REDEVENTE LOC CHIRII TRAMVAIE -13.908,91 55.414,08 58.209,59 -519,59 

61301000 100 PRIME DE ASIGURARE TRAMVAIE -5.784,08 -14.237,22 -33.219,07 47.123,82 

62101000 100 CH. CU COLABORATORII TRAMVAIE 20.943,00 32.710,00 -35.190,00 69.695,00 

62201000 100 COMISIOANE ONORARII TRAMVAIE -5.383,60 -24.894,07 59.058,65 -38.975,75 

62301000 100 PROTOCOL RECLAMA PUBLICITATE 
TRAMVAIE 

25.254,70 -33.322,13 32.432,29 -104.402,29 

62304000 100 Cheltuieli de sponsorizare -250.401,02 -16.011,19 0,00 0,00 

62501000 100 DEPLASARI DETASARI TRANSFERARI 
TRAMVAIE 

-4.215,54 2.174,95 -19.095,65 -25.872,55 

62601000 100 POSTA SI TAXE TELECOMUNICATII 
TRAMVAIE 

-34.059,82 -88.896,95 -93.190,79 129.826,04 

62701000 100 SERVICII BANCARE SI ASIMILATE 
TRAMVAIE 

20.223,65 -12.723,68 28.872,88 -370,00 

62801000 100 ALTE SERVICII TERTI TRAMVAIE -201.494,02 -1.118.145,33 3.500.907,66 -3.443.747,61 

63501000 100 CH. ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS. 
ASIMILATE TRAMVAIE 

3.628.485,09 -832.643,24 267.743,75 -501.685,69 

64101000 100 CH SALARII PERSONAL TRAMVAIE 973.560,99 14.805.598,40 159.620,81 1.892.298,50 

64201000 100 CH.CU TICHETE DE MASA ACORDATE 
SALARIATILOR 

202.063,88 1.005.698,39 -89.404,64 60.504,80 

64510100 100 CAS TRAMVAIE 270.484,54 3.144.054,84 30.853,42 431.662,80 

64520100 100 AJUTOR SOMAJ TRAMVAIE 4.097,76 71.669,54 4.157,42 9.473,42 

64530100 100 Contrib. angajatorului pt asig.soc. de 
sanatate-TV 

51.536,99 914.536,90 8.370,93 123.502,23 

64580100 100 ALTE CH PRIV ASIG. SI PROT. SOC. 
TRAMVAIE 

-183.294,92 173.370,92 62.259,00 67.642,00 

64580901 100 CH ALTE ACTIVITATI SOCIALE TRAMVAIE -14.492,72 467.784,19 -383.483,16 24.460,66 

64581001 100 CH PROTECTIA MUNCII TRAMVAIE -26.554,22 60.450,15 -76.569,23 -9.359,50 

64581101 100 BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA 
TRAMVAIE 

14.960,13 32.236,10 63.025,80 -62.210,00 

64581301 100 CH REGIE SI CANTINA TRAMVAIE 56.108,03 188.194,62 -40.392,59 80.355,65 
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64581501 100 CH DISPENSARE MEDICALE TRAMVAIE 295,08 1.555,67 2.782,17 -2.354,48 

64581600 100 CH CU PROTECTIA MUNCII APA 
MINERALA 

0,00 0,00 134.175,33 -109.583,23 

65201000 100 CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 84.645,18 -21.539,67 38.910,33 -90.998,70 

65401000 100 PIERDERI DIN CREANTE TRAMVAIE -2.265,35 325.369,17 -295.273,79 -16.374,56 

65810000 100 DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI 4.410,07 22.673,69 371.538,47 -155.752,91 

65811000 100 DESPAG.AMENZI PENALIT.CLAUZE 
CONTRACT.COMERCIALE 

480.143,29 -479.329,40 362.985,15 293.721,50 

65830000 100 CHELT PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI 
OPERATII DE CAPIT 

-3.394,83 5.904,90 -2.860,72 -4.087,19 

65880100 100 ALTE CHELT EXPLOATARE TRAMVAIE 6.606,90 -8.450,96 126.805,31 -112.951,16 

66500000 100 CH DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 408.328,05 -90.423,43 67.510,19 -100.989,53 

66600000 100 CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE -1.517.132,57 -730.975,91 -351.655,52 -1.095.169,08 

66800000 100 ALTE CH FINANCIARE 66,79 -66,79 0,00 0,00 

68110100 100 CH DE EXPL PRIV AMORTIZAREA 
TRAMVAIE 

3.134.282,16 -2.499.339,60 214.373,08 3.048.464,37 

68120100 100 CH DE EXPL PRIVIND PROVIZIOANELE -18.482,35 12.587,39 636.532,58 -649.119,97 

68140000 100 CH DE EXPLOAT.PRIV.AJUSTARILE 
PT.DEPREC.ACTIV.CIRC 

-12.517.173,72 -7.023.208,49 1.184.634,43 -7.582.613,35 

69110100 100 CH CU IMPOZ PE PROFIT CURENT 
TRAMVAIE 

-1.601.298,00 -1.482.424,00 -428.050,00 -666.679,00 

 100 Total 
Variație 

 -6.229.525,46 10.318.873,71 5.416.873,54 -7.292.024,13 

 

Foarte mult au crescut cheltuielile acestui domeniu în anul 2010, cu 10.318.874 lei față de 2009, urmată 

de o nouă creștere în anul 2012 față de 2010 ( cu 5.416.874 lei), iar în 2013 se realizează o economie de 

7.292.024 lei față de 2012.  

Deși în anul 2013, se constată o diminuare pe total a cheltuielilor acestui domeniu, se înregistrează la 

anumite elemente de cheltuieli depășiri, așa cum rezultă din tabelul 58, la CH.MAT AUXILIARE DIN 

VINZARI TITLURI CALATORIE, CH. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA, DESPAG. AMENZI PENALIT. CLAUZE 

CONTRACT.COMERCIALE, CH. REGIE SI CANTINA, Cheltuieli cu salariile, bonusuri și contribuții, CH. ALTE 

ACTIVITATI SOCIALE, POSTA SI TAXE TELECOMUNICATII, CH. CU COLABORATORII, PRIME DE ASIGURARE, 

CHELT ENERGIA SI APA, CH OBIECTE INVENTAR, CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL, CH INTRETINERE 

REPARATII. În 2013 au scăzut foarte mult față de 2012,  cheltuielile cu ALTE SERVICII TERȚI (cu  valoarea de 

3.443.748 lei.). 

Semnificative ca valoare la nivelul acestui domeniu sunt și cheltuielile de regie și cantină, astfel : 

Cont Domeniu Element cheltuială  2009 2010 2011 2012 2013 

64581301 
100 
 OC+CONDUCERE UNITATI CH REGIE SI CANTINA TRAMVAIE 1.139.278 1.195.386 1.383.580 1.343.188 1.423.543 

 

Acestea au înregistrat un trend crescător pe intervalul 2009-2013.  
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Tot semnificative sunt și cheltuielile cu salariile, și respectiv toate bonusurile și contribuțiile atașate, așa 

cum rezultă din Figura 1.26. 

 

Figura 1.26  Evoluția Cheltuielilor cu salariile domeniu 100  OC+CONDUCERE UNITATI 2009-2013 

 
 

Aceasta, deoarece, pe  lângă salariile personalului de conducere și a celui administrativ, aici se reflectă și 

cheltuielile de personal ale domeniului 103 Cantină, 107 Asociația sportivă, 102 Patrimoniu (RESP GRUP  

IMOB), 104 SEIRPO. Aplicând această manieră de reflectare contabilă a acestor cheltuieli, se constată că la 

sfârșitul exercițiului financiar, domeniul 103 Cantină, înregistrează rezultat sub formă de profit (Tabelul 

1.62). 

Tabelul 1.62  Calcul rezultat Alte activități: domeniu 103 Cantină (conform Balantă de verificare decembrie 2013)  

CANTINA Rezultat 2013 lei 

Venit vânzarea mărfurilor 1.040.351 

Venit aferent producției stocate- Variația stocurilor 427.674 

Cheltuieli materiale auxiliare (67.289) 

Cheltuieli cu alte materiale auxiliare (427.674) 

Cheltuieli cu mărfurile (881.565) 

Rezultat 91.497 

 

Din această perspectivă, a urmăririi exacte și corecte a cheltuielilor pe destinația acestora, valorificarea 

insuficientă a informațiilor furnizate de modulul Controlling –SAP și lipsa organizării unui sistem coerent 

de contabilitate de gestiune și calculație a costurilor, are ca efect alunecarea cheltuielilor de la un 

domeniu la altul, necunoașterea exactă a rezultatelor financiare aferentelor activităților desfășurate în 

RATB. Faptul că centrul Cantină funcționează în spațiul RATB nu argumentează încluderea cheltuielilor cu 

utilități și a celor cu personalul, aferente cantinei, direct pe domeniul 100 Conducere unități. În această 
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manieră, nu se realizează conectarea costurilor aferente cu veniturile realizate, iar rezultatul financiar 

obținut de acest centru (cantina) este fals, nereflectând exact performanța economică realizată. 

În general, la nivelul domeniului 100 apreciem ca există rezerve semnificative pentru reducerea 

cheltuielilor totale cu cel puțin 10 %. 

Din perspectiva nivelului lunar al costurilor la nivel de domenii, evoluția acestora se prezintă în Tabelul 1.63 

Tabelul 1.63  Media lunară a cheltuielilor pe domenii 2009-2014 

Cheltuieli lunare 2009 2010 2011 2012 2013 2014 medie 
lunara 

TOTAL 100 OC+CONDUCERE UNITATI 11.264.457 10.745.330 11.605.236 12.056.642 11.448.974 11.990.371 11.475.604 

TOTAL 101 ASOCIATIA SPORTIVA 24.433 24.227 19.637 36.437 22.250 27.933 25.627 

TOTAL 102 PATRIMONIU RESP GRUP  
IMOB 

33.258 31.737 6.156 8.051 15.834 14.372 18.586 

TOTAL 103 CANTINA 135.097 124.381 141.335 120.183 114.711 93.754 124.106 

TOTAL 104 SEIRPO  330.046 340.189 0 0 0 0 121.861 

TOTAL 107 CENTRU DE SANATATE 531.667 506.870 501.341 503.658 508.955 486.921 508.355 

TOTAL 108 POSDRU 0 0 0 36.768 95.886 236.088 45.581 

TOTAL 200 SEDIU ETE EXP TRANSP 
ELECTRIC 

365.857 363.041 158.006 0 0 0 161.255 

DEPOURI TRAMVAIE 12.061.657 12.312.218 10.905.654 11.794.171 11.868.414 12.420.810 11.845.912 

DEPOURI TROLEIBUZE 8.312.965 8.229.674 7.340.273 7.527.433 7.537.754 5.646.442 7.594.785 

TOTAL 300 SEDIU 
ETA+ECHIPE+VULCANIZARE 

458.262 451.719 216.919 0 0 0 204.891 

AUTOBAZE AUTOBUZE 29.289.285 31.152.979 30.814.810 31.889.264 31.700.969 31.732.636 31.038.841 

 TOTAL 500 SEDIU EIELCC EXPL INSTAL 
ENERG LINII CALE DI CLADIRI 

311.706 328.901 110.840 130.816 148.942 110.365 197.525 

TOTAL 501 SECTIA LINII 3.702.438 3.733.521 3.629.863 3.680.512 5.997.990 1.436.480 3.902.284 

TOTAL 502 SECTIA RES 2.039.901 2.098.815 1.894.449 1.960.894 2.049.248 3.650.313 2.157.902 

TOTAL 503 SUTATI UTIL TH ATEL 
TRANSP INT 

1.186.155 1.074.324 0 0 0 0 410.996 

TOTAL 504 SECTIA INTRET. REP. CLADIRI 216.276 193.036 95.329 0 0 0 91.753 

TOTAL 800 DITT DEP INTRET SI SI TRANS 
TEHNOL 

0 0 2.203.084 2.294.927 2.283.000 2.117.530 1.425.414 

TOTAL 900 SDDC DEPANARE SI 
DISPECERIZARE CIRCULATIE 

1.844.268 1.802.046 0 0 0 0 662.966 

TOTAL 998 URAC 5.374.219 3.906.960 3.891.597 3.943.707 2.843.011 3.086.505 3.909.590 

TOTAL  77.481.946 77.419.966 73.534.527 75.983.464 76.635.936 73.050.518 75.923.836 

 

Se constată că la nivelul anului 2014 nivelul lunar mediu al cheltuielilor totale este cel mai redus pentru 

perioada analizată, argumentându-se astfel limitarea drastică a nivelului cheltuielilor pe anumite 

elemente și domenii.  

Pentru depourile de tramvaie se manifestă însă la nivelul anului 2014 o creștere a nivelului lunar al 

cheltuiellilor în comparație cu celelalte exerciții financiare și chiar față de nivelul mediu pentru totalul 
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celor 66 luni analizate. Și totalul cheltuielilor înregistrate la autobaze crește în 2014, în timp ce la nivelul 

depourilor pentru troleibuze acesta scade.  

În 2014 cresc față de anul 2013 și cheltuielile înregistrate pentru POSDRU, cheltuielile lunare ale Asociației 

sportive, ale Secției RES, dar și ale conducerii centrale.  

Problematica asigurării unui nivel cât mai redus de cheltuieli are efecte nefavorabile atât în calitatea 

serviciilor de transport realizate de regie, dar și în ceea ce privește efectul nefavorabil pe termen lung a 

nerealizării corespunzătoare a  întreținerii flotei RATB.  Ceea ce pe termen scurt însemnă economie, pe 

termen lung se transformă în pierderi irecuperabile : mijloacele de transport neutilizate se degradează 

mult mai rapid și există și posibilitatea valorificării unor componente ale acestora drept piese de schimb 

pentru mijloacele de transport active. 

In plan financiar, imobilizarea unei părți semnificative a flotei de transport, atât din lipsa combustibilului, 

cât și a pieselor de schimb necesare funcționării ei, are ca rezultat doar diminuarea cheltuielilor variabile 

directe, în timp ce nivelul cheltuielilor fixe aferente acestora (amortizare, asigurări, impozite etc) rămâne a 

fi acoperit pe seama veniturilor realizate de flota activă a regiei. 

Tocmai în acest sens este necesar a fi implementat și valorificat din punct de vedere informațional un 

sistem de urmărire a costurilor pe obiecte de cost (cheltuielile directe) dar și a celor indirecte, pe locuri 

sau centre de cheltuieli, urmărind în continuare etapele de decontare a cheltuielilor indirecte 

incorporabile în costurile activității de transport, astfel încât nivelul subvenției pentru diferența de tarif și 

pentru gratuități acordate de municipalitate să fie pe deplin justificat, indiferent de volumul acesteia.  

Multitudinea și diversitatea activităților desfășurate la nivelul regiei impun utilizarea unui astfel de sistem 

de contabilitate internă. S-ar putea cunoaște în detaliu costurile aferente transportului și a celor aferente 

celorlalte activități, precum și maniera de finanțare a acestora, astfel încât, pe de o parte, să nu fie 

subvenționată decât activitatea de transport, iar pe de altă parte, să se intervină asupra activităților și 

asupra cheltuielilor care nu produc beneficii economice viitoare pentru regie. 

Este evident faptul că transportul local în București trebuie susținut financiar de câtre autoritatea locală. 

Totuși, lipsa de claritate și de transparență în ceea ce privește stabilirea nivelului subvenției de 

exploatare la nivelul RATB ridică suspiciuni asupra corectitudinii determinării ei. 
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11..44  AAnnaalliizzaa  ccoossttuurriilloorr  llaa  RRAATTBB    

11..44..11  PPrreelliimmiinnaarriiii  

Optimizarea activitǎţii entitǎţilor este condiţionatǎ de un proces continuu de culegere şi prelucrare a 

informaţiilor economice în general şi a celor contabile în particular, menit sǎ contribuie la asistarea 

procesului decizional pe diferite trepte ierarhice ale procesului de management. 

Consumurile de valori efectuate în scopul obţinerii unui produs, unei lucrări sau prestării unui serviciu 

conduc la efectuarea unei calculaţii în baza unei metodologii logice și coerente, pentru a fi posibilă 

însumarea lor, iar rezultatul obţinut constituie sub formă de  indicator sintetic, costul de producţie. 

Contabilitatea de gestiune tradiţională afirmă că acesta reprezintă expresia valorică a consumurilor de 

muncă vie şi materializată, efectuate în scopul obţinerii unui produs, unei lucrări sau unui serviciu la un 

moment dat, consumuri care îmbracă forma cheltuielilor de producţie şi de desfacere suportate de 

întreprindere. 

OMFP 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi 

conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12 ianuarie 2004 

precizează : „Costul de producţie (...) cuprinde cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale 

directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de 

producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de 

fabricaţia acestora”. 

Un cost este o construcţie, el nu are sens decât într-un anumit context justificat, pe de o parte, de 

condițiile concrete de desfășurarea a activității iar, pe de altă parte, de nevoia managementului de a lua 

decizii în prezent și de a previziona pentru exercițiile financiare viitoare.  Altfel spus, dacă un cost este o 

construcţie, noţiunea de cost „real” devine un pic ambiguă şi relativă. Acesta rămâne însă credibil dacă 

relevă legăturile de cauzalitate cu obiectul calculaţiei. 

De manieră generală, utilizarea informaţiilor legate de costurile activităţii facilitează luarea unor decizii în 

legătură cu volumul şi structura activităţii în vederea creşterii profitului. Informaţiile cu privire la nivelul, 

structura şi evoluţia costurilor prezintă un rol deosebit în privinţa adoptării deciziilor în scopul creşterii 

eficienţei activităţii desfăşurate şi, totodată, prezintă importanţă pentru controlul activităţii interne a 

întreprinderii. 
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Nu toate cheltuielile generate de utilizarea factorilor de producţie se cuprind în costul producţiei, tot aşa 

cum, anumite cheltuieli, în virtutea unor acte normative, apar cuprinse în cost. De aici rezultă delimitarea 

cheltuielilor înregistrate în contabilitatea financiară şi care, prin intermediul contabilităţii de gestiune, 

devin costuri, astfel :  

 cheltuieli încorporabile , respectiv acele cheltuieli care contribuie la realizarea de beneficii economice 

viitoare pentru entitate şi sunt cuprinse în costul bunurilor și serviciilor realizate în momentul în care se 

efectuează. În felul acesta se realizează conectarea cheltuielilor la venituri, în conformitate cu principiul 

independenţei exerciţiilor. 

 cheltuieli neîncorporabile, acele cheltuieli care deşi se înregistrează în contabilitatea financiară nu sunt 

luate în calculul costurilor de către contabilitatea de gestiune (cheltuielile excepţionale, cheltuielile privind  

provizioanele și ajustările pentru depreciere, cheltuielile financiare cu excepţia dobânzilor bancare la 

întreprinderile cu ciclu lung de fabricaţie, diferenţa în plus de amortizare în cazul practicării amortizării 

degresive sau derogatorii, impozitul pe profit). Aceste ccheltuieli nu au ca rezultat obţinerea de beneficii 

economice viitoare pentru entitate. Nu se poate stabili o legătură între aceste categorii de cheltuieli şi 

venituri şi, în consecinţă, nu pot fi incluse în costul de producţie al bunurilor și serviciilor realizate. 

Astfel că, drept finalitate contabilitatea de gestiune trebuie să atingă și să soluționeze:  

- obiective de evidenţǎ analiticǎ a structurilor contabile care iau naştere în urma operaţiunilor şi 

activitǎţilor derulate de entitǎţi: active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli şi rezultate;  

- obiective de performanţǎ privind calculul unor indicatori parţiali şi integrali privind mǎsurarea 

rentabilitǎţii operaţiunilor şi activitǎţilor entitǎţii precum şi a costului acestora;  

- obiective de previzionare şi control realizate prin intermediul bugetelor de venituri şi cheltuieli detaliate 

de la nivelul de entitate la nivel de funcţie, structurǎ tehnico-organizatoricǎ, activitate, produs, lucrare sau 

serviciu realizat. 

  

11..44..22  RReeccaallccuullaarreeaa  ssuubbvveennțțiieeii  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  9922//22000077  

La nivelul RATB, nu s-a demonstrat utilizarea sistemului de contabilitate de gestiune, deși existența lui ar 

putea fi probată prin modulul Controlling din SAP. Modulul Controlling din SAP produce situații și rapoarte 

conform unei metodologii proiectate și implementate la nivelul anul 2008. 

Funcțiile contabilității de gestiune ale modulului SAP11 sunt: 

                                                      
11 Extras Prezentare SAP realizată de direcția de specialitate din RATB. 
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Fluxurile de tratare a cheltuielilor12 în contabilitatea de gestiune se prezintă astfel: 

 

Fluxurile general al costurilor13 în contabilitatea de gestiune se prezintă: 

                                                      
12 Extras Prezentare SAP realizată de direcția de specialitate din RATB. 
13 Extras Prezentare SAP realizată de direcția de specialitate din RATB. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   100 / 750 
 

 

Conform acestor considerente putem să apreciem că, cel puțin formal, există organizată contabilitatea de 

gestiune la nivelul RATB. 

Aceasta ar trebui să stea la baza fundamentării cel puțin a nivelului subvenției, pornind de la 

reconsiderarea cheltuielilor înregistrate în contabilitatea financiară (după natura acestora) ca fiind 

cheltuieli încorporabile și cheltuieli neîncorporabile. Pe de altă parte, destinația cheltuielilor (obiectul de 

cost14, respectiv centrele de analiză15) conduce la gruparea cheltuielilor în două mari categorii: cheltuielile 

                                                      
14 Centrele de analiză reprezintă acele structuri la nivelul cărora se colectează cheltuielile care vor forma costurile 
indirecte. Centrele de analiză pot fi implementate din perspectiva sarcinii, activităţii sau funcţiei economice pe care 
o deservesc, sau din perspectiva responsabilităţii exercitate. În acest sens, se disting centrele de responsabilitate 
care reprezintă un departament sau o funcţie din organigrama entităţii economice a cărei performanţă şi 
rentabilitatea economică este în responsabilitatea unui anumit manager de la un anumit nivel ierarhic. La rândul lor, 
aceste centre de responsabilitate pot îmbrăca mai multe forme, cum ar fi : centre de cost, centre de venit, centre 
de profit, centre de investiții. 
15 Preţurile de cesiune internă sunt preţurile care evaluează prestaţiile interne între centrele de responsabilitate 
“vânzător” şi centrele de responsabilitate “cumpărător”. Centrele de responsabilitate ale unei întreprinderi sunt 
rareori independente unele faţă de  altele. Un centru de profit poate primi o parte din aprovizionări de la centrele 
aceleiaşi întreprinderi. De asemenea, el poate ceda, o parte din producţia sa, altor centre din întreprindere. 
Determinarea profitului  la nivelul centrelor presupune o evaluare a acestor prestaţii interne care mai sunt 
cunoscute in literatura de specialitate şi “produse de fabricaţie interdependentă ”. Preţurile, fie că sunt interne sau 
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directe pentru vehicule (combustibilul pentru transport, energia de tracțiune, piese de schimb etc) și 

cheltuieli indirecte în raport cu aceste vehicule (cheltuielile comune de producție la nivelul autobazelor și 

depourilor; cheltuielile activităților auxiliare: reparații, întreținere, exploatare și întreținere cale de rulare 

și linii etc.; cheltuielile generale de administrație etc). 

Ca prim obiectiv urmărit de noi în analiză, pornind de la cheltuielile RATB înregistrate în contabilitatea 

financiară, a fost stabilirea nivelului subvenției de exploatare conform prevederilor Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, care prevede la art 17, lit. n) ”stabilirea subventiei acordate de la 

bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de 

operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și 

sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului.” 

Urmărind această logică, am procedat la o posibilă grupare a cheltuielilor realizate la nivelul RATB pentru 

perioada 2009-30 iunie 2014 (Anexa 1)  în categorii aferente principalelor activități desfășurate de regie. 

Astfel, am grupat cheltuielile pe activitățile principale, conform domeniului în care au fost efectuate, și în 

continuare, pe elemente de cheltuieli (Anexa 2-9). Situația centralizatoare pe elemente de cheltuieli 

corespunzător fiecărei activități se prezintă în Tabele 1.64 – 1.68. 

 Am regrupat în totalul cheltuielilor directe atribuite activității de transport doar elementele de 

cheltuieli efectuate la nivelul domeniilor care vizează activitatea de transport tramvaie: 200-211 

(depouri), 501 – 503 (Secția LINII, Secția RES, Sector SUTATI), 800 (DITT), 900 (SDDC).  

                                                                                                                                                                                              
externe, sunt fixate după două metode clasice: fie  prin referinţă la piaţă fie prin referinţă la costurile produselor 
sau serviciilor la care se adaugă o marjă. 
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Tabelul 1.64  Cheltuieli atribuibile activității de transport tramvaie 

CONT DENUMIRE CONT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

60210100 
Total 

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TRAMVAIE 2.833.199 1.939.458 1.759.524 2.900.970 2.322.930 513.636 

60220100 
Total 

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL TRAMVAIE 3.463.725 3.275.438 3.555.513 928.432 456.598 188.774 

60220500 
Total 

Motorina si benzina livrate prin ROMPETROL 0 0 0 0 270.648 185.589 

60240100 
Total 

CHEL PIESE DE SCHIMB TRAMVAIE 20.401.816 9.955.918 1.295.886 2.856.936 4.546.845 1.835.486 

60240110 
Total 

CHELT. PIESE SCHIMB URAC TV 0 12.948.932 6.379.708 15.691.621 16.402.121 2.792.549 

60240700 
Total 

Transfer productie 0 0 0 0 0 -482.556 

60280100 
Total 

ALTE MAT CONSUMABILE TRAMVAIE 227.781 133.897 192.345 191.781 -292.146 320 

60301000 
Total 

CH OBIECTE INVENTAR TRAMVAIE 594.290 165.798 168.041 172.258 155.729 30.718 

60401000 
Total 

MATERIALE NESTOCATE TRAMVAIE 105.204 114.216 113.757 141.997 90.927 0 

60501000 
Total 

CHELT ENERGIA SI APA TRAMVAIE 25.615.133 23.750.300 24.671.006 27.668.836 26.562.481 12.645.029 

60801000 
Total 

CHELTUIELI AMBALAJE TRAMVAIE 1.261 84 169 4 584 0 

61101000 
Total 

CH INTRETINERE REPARATII TRAMVAIE 0 0 0 61.422 101.069 0 

61201000 
Total 

REDEVENTE LOC CHIRII TRAMVAIE 54.936 49.909 32.971 0 38.617 19.925 

61301000 
Total 

PRIME DE ASIGURARE TRAMVAIE 648.214 567.938 253.525 526.739 509.858 282.900 

62201000 
Total 

COMISIOANE ONORARII TRAMVAIE 0 0 41.778 39.727 46.659 19.127 

62601000 
Total 

POSTA SI TAXE TELECOMUNICATII TRAMVAIE 271.478 222.142 97.887 4.680 560 0 

62801000 
Total 

ALTE SERVICII TERTI TRAMVAIE 2.036.430 1.010.263 514.932 2.161.386 1.334.373 101.987 

63501000 
Total 

CH. ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS. ASIMILATE 
TRAMVAIE 

2.551.384 869.326 760.640 724.807 144.922 45.958 

64101000 
Total 

CH SALARII PERSONAL TRAMVAIE 114.225.349 115.842.311 103.051.435 99.654.237 101.267.608 50.865.192 

64201000 
Total 

CH.CU TICHETE DE MASA ACORDATE 
SALARIATILOR 

6.234.718 6.545.754 5.540.442 5.382.341 5.480.463 2.817.995 

64510100 
Total 

CAS TRAMVAIE 24.197.465 24.237.374 21.605.858 20.931.705 21.263.800 10.673.584 

64520100 
Total 

AJUTOR SOMAJ TRAMVAIE 578.053 583.408 519.622 502.521 511.753 256.432 

64530100 
Total 

Contrib. angajatorului pt asig.soc. de sanatate-
TV 

6.983.959 7.059.347 6.289.403 6.077.093 6.180.063 3.102.860 

64580100 
Total 

ALTE CH PRIV ASIG. SI PROT. SOC. TRAMVAIE 1.380.229 868.095 892.505 882.223 925.290 422.552 

64580601 
Total 

FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 
TRAMVAIE 

0 0 0 0 424.088 246.035 

64580701 
Total 

FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE  
TRAMVAIE 

0 0 0 0 253.539 127.323 

64580901 
Total 

CH ALTE ACTIVITATI SOCIALE TRAMVAIE 308.467 473.045 321.278 406.334 422.153 142.660 

64581001 
Total 

CH PROTECTIA MUNCII TRAMVAIE 327.216 292.307 377.996 281.165 292.849 106.971 

64581101 
Total 

BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA TRAMVAIE 423.058 449.745 259.702 377.290 269.325 0 

64581301 
Total 

CH REGIE SI CANTINA TRAMVAIE 537 0 0 0 0 0 

64581501 
Total 

CH DISPENSARE MEDICALE TRAMVAIE 8.068 8.714 10.931 6.904 2.306 1.022 

65201000 
Total 

CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 0 34 24 225 135 102 
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65401000 
Total 

PIERDERI DIN CREANTE TRAMVAIE 0 0 5.903 19.640 1.048 0 

65880100 
Total 

ALTE CHELT EXPLOATARE TRAMVAIE 16.142 16.653 24.505 26.868 26.277 459 

68110100 
Total 

CH DE EXPL PRIV AMORTIZAREA TRAMVAIE 67.183.552 72.443.312 67.897.726 66.373.152 95.469.651 29.558.211 

Grand 
Total 

0 280.671.661 283.823.718 246.635.011 254.993.293 285.483.124 116.500.842 

 
În planul contabilității de gestiune, activității de transport tramvaie ar trebui să i se asocieze: 

- Cheltuielile directe pentru tramvaie: materiale (piese de schimb), energia electrică de 

tracțiune, alte consumuri direct identificate pe mijloc de transport tramvaie. 

- Cheltuielile indirecte de producție la nivel de depou. 

- Cotă (prin repartizare) din cheltuielile activităților auxiliare pentru activitatea de bază. 

- Cotă (prin repartizare) din cheltuielile organizației centrale. 

De această manieră, cheltuielile colectate la nivelul domeniilor 501 – 503 (Secția LINII, Secția RES, Sector 

SUTATI), 800 (DITT), 900 (SDDC) ar trebui alocate și asupra clorlalte activități de transport: trolibuze și 

autobuze. Întrucât obiectivul analizei constă în determinarea costurilor totale productive aferente 

activității de transport (tramvaie, troleibuze și autobuze), nu deranjează alunecările de costuri între cele 3 

categorii de transport. În final, fie prin cote cumulate, fie prin total nealocat, cheltuielile indirecte 

colectate la nivelul acestor sectoare se va regăsi în costul activității de transport. 

Pe de altă parte, am separat în Tabelul 63  alte cheltuieli asociate în contabilitate activității de transport – 

tramvaie (conform contabilității financiare) provenite din 100 OC+CONDUCERE UNITĂȚI, 107 CENTRU DE 

SĂNĂTATE, 108 POSDRU (Anexa 9). 

 Pentru activitatea de transport troleibuze reguparea s-a realizat în raport de cheltuielile 

înregistrate pentru domeniile 200 (SEDIU ETE) și 221-224 aferente depourilor de troleibuze. 
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Tabelul 1.65  Cheltuieli atribuibile activității de transport troleibuze 

CONT DENUMIRE CONT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

60210200 
Total 

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TROLEIBUZE 104.501 74.980 50.261 76.824 94.343 23.736 

60220200 
Total 

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL TROLEIBUZE 32.084 37.645 28.431 44.285 39.619 25.449 

60240200 
Total 

CHEL PIESE DE SCHIMB TROLEIBUZE 1.711.851 1.333.428 957.628 1.236.024 1.609.141 316.003 

60240210 
Total 

CHELT. PIESE SCHIMB URAC TB 0 134.060 186.140 420.648 618.884 312.239 

60240700 
Total 

Transfer productie 0 0 0 0 0 -86.452 

60280200 
Total 

ALTE MAT CONSUMABILE TROLEIBUZE 137.041 129.391 599.397 765.249 420.443 15.082 

60302000 
Total 

CH OBIECTE INVENTAR TROLEIBUZE 40.924 51.782 30.857 13.526 8.655 76 

60402000 
Total 

MATERIALE NESTOCATE TROLEIBUZE 19.454 28.960 21.166 27.746 23.866 0 

60502000 
Total 

CHELT ENERGIA SI APA TROLEIBUZE 6.621.311 6.270.921 6.436.644 7.126.769 6.822.026 3.265.846 

60802000 
Total 

CHELTUIELI AMBALAJE TROLEIBUZE 101 30 13 157 0 0 

61302000 
Total 

PRIME DE ASIGURARE TROLEIBUZE 226.793 208.438 83.879 173.322 123.579 50.271 

62602000 
Total 

POSTA SI TAXE TELECOMUNICATII TROLEIBUZE 44.202 33.676 18.117 2.280 480 0 

62802000 
Total 

ALTE SERVICII TERTI TROLEIBUZE 488.166 381.830 161.704 320.384 509.058 40.894 

63502000 
Total 

CH. ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS. ASIMILATE 
TROLEIBUZE 

222.966 227.667 206.792 200.670 339 0 

64102000 
Total 

CH SALARII PERSONAL TROLEIBUZE 38.297.873 39.157.948 35.785.252 34.714.769 34.971.722 17.763.127 

64202000 
Total 

CH.CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR 1.784.780 1.887.029 1.671.874 1.640.600 1.666.345 861.989 

64510200 
Total 

CAS TROLEIBUZE 7.993.033 8.192.925 7.498.335 7.288.880 7.357.932 3.735.670 

64520200 
Total 

AJUTOR SOMAJ TROLEIBUZE 194.083 197.479 180.989 175.524 176.973 84.192 

64530200 
Total 

Contrib. angajator pt asig.soc de sanatate-TB 2.348.862 2.389.495 2.188.244 2.123.801 2.141.434 1.093.310 

64580200 
Total 

ALTE CH PRIV ASIG. SI PROT. SOC. TROLEIBUZE 555.131 350.787 400.396 390.709 422.585 205.027 

64580602 
Total 

FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 
TROLEIBUZE 

0 0 0 0 146.540 86.387 

64580702 
Total 

FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE  
TRLEIBUZE 

0 0 0 0 87.431 44.409 

64580902 
Total 

CH ALTE ACTIVITATI SOCIALE TROLEIBUZE 84.821 174.130 112.680 123.170 94.550 48.710 

64581002 
Total 

CH PROTECTIA MUNCII TROLEIBUZE 137.297 95.740 133.453 65.843 88.972 30.156 

64581102 
Total 

BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA TROLEIBUZE 144.760 141.505 97.433 118.013 92.148 0 

64581302 
Total 

CH REGIE SI CANTINA TROLEIBUZE 1.577 22 0 0 0 0 

64581502 
Total 

CH DISPENSARE MEDICALE TROLEIBUZE 3.759 4.354 4.221 3.600 1.477 677 

65202000 
Total 

CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 0 0 0 0 23 18 

65402000 
Total 

PIERDERI DIN CREANTE TROLEIBUZE 0 0 141 2.068 1.381 153 

65880200 
Total 

ALTE CHELT EXPLOATARE TROLEIBUZE 7.425 1.691 9.864 39 22.888 150 

68110200 
Total 

CH DE EXPL PRIV AMORTIZAREA TROLEIBUZE 18.608.618 16.246.780 11.945.766 11.684.123 11.932.239 5.961.453 

Grand 
Total 

0 79.811.412 77.752.693 68.809.678 68.739.024 69.475.074 33.878.573 
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 Pentru activitatea de transport autobuze reguparea s-a realizat în raport de cheltuielile 

înregistrate pentru domeniile 300 (Sediul ETA), și 301 – 308 aferente autobazelor. 

Tabelul 1.66  Cheltuieli atribuibile activității de transport autobuze (Total) 

CONT DENUMIRE CONT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

60210300  CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE AUTOBUZE 503.956 438.256 288.750 403.632 486.150 118.737 

60220300  CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL AUTOBUZE 68.793.714 84.749.346 73.942.431 1.378.315 1.335.750 708.123 

60220500  Motorina si benzina livrate pin ROMPETROL 0 0     

60220500  Motorina si benzina livrate pin ROMPETROL 0 0 17.206.034 105.295.343 102.563.377 52.706.600 

60240300  CHEL PIESE DE SCHIMB AUTOBUZE 3.376.103 2.106.212 1.973.091 2.860.999 3.600.583 539.725 

60280300  ALTE MAT CONSUMABILE AUTOBUZE 229.892 251.343 2.882.527 4.586.503 1.529.897 24.558 

60303000  CH OBIECTE INVENTAR AUTOBUZE 206.265 54.831 58.330 111.713 46.122 8.519 

60503000  CHELT ENERGIA SI APA AUTOBUZE 2.839.941 2.612.759 2.530.490 2.636.759 2.545.630 1.337.278 

60803000  CHELTUIELI AMBALAJE AUTOBUZE 201 0 0 1 30 0 

61103000  CH INTRETINERE REPARATII AUTOBUZE 0 0 0 0 398.546 65.914 

61203000  REDEVENTE LOC CHIRII AUTOBUZE 48.450 58.725 426.977 584.804 604.669 173.525 

61303000  PRIME DE ASIGURARE AUTOBUZE 1.475.390 1.844.600 993.164 1.259.972 1.633.759 1.013.952 

62603000  POSTA SI TAXE TELECOMUNICATII AUTOBUZE 127.674 100.195 48.823 0 0 0 

62803000  ALTE SERVICII TERTI AUTOBUZE 4.428.075 3.743.492 2.553.496 1.070.899 765.773 114.234 

63503000  CH. ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS. ASIMILATE 
AUTOBUZE 

1.426.959 1.455.466 983.395 1.052.337 379.533 248.879 

64103000  CH SALARII PERSONAL AUTOBUZE 136.943.749 139.363.847 129.802.520 124.220.068 125.341.578 63.577.973 

64203000  CH.CU TICHETE DE MASA ACORDATE 
SALARIATILOR 

6.147.008 6.491.321 5.910.976 5.671.594 5.787.718 3.012.963 

64510300  CAS AUTOBUZE 28.504.599 29.162.366 27.236.221 26.073.714 26.340.049 13.375.705 

64520300  AJUTOR SOMAJ AUTOBUZE 694.738 703.367 657.154 628.631 635.884 322.972 

64530300  Contrib. angajator pt asig.soc. de sanatate-
AUTO 

8.406.781 8.510.734 7.951.595 7.610.554 7.699.002 3.907.962 

64580300  ALTE CH PRIV ASIG. SI PROT. SOC. AUTOBUZE 2.045.663 1.333.774 1.664.558 1.629.143 1.913.726 988.717 

64580603  FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 
AUTOBUZE 

0 0 0 0 524.783 309.327 

64580703  FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE  
AUTOBUZE 

0 0 0 0 313.382 159.017 

64580903  CH ALTE ACTIVITATI SOCIALE AUTOBUZE 292.095 534.518 371.861 419.012 450.270 128.745 

64581003  CH PROTECTIA MUNCII AUTOBUZE 207.218 157.299 177.214 76.279 89.585 30.732 

64581103  BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA AUTOBUZE 306.266 368.887 317.179 397.022 319.240 0 

64581503  CH DISPENSARE MEDICALE AUTOBUZE 2.836 2.804 2.975 2.218 2.614 1.902 

65203000  CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 0 181 343 4.776 220 160 

65403000  PIERDERI DIN CREANTE AUTOBUZE 71 62.178 20.796 73.123 4.905 0 

65880300  ALTE CHELT EXPLOATARE AUTOBUZE 400 0 8.410 2.762 24.645 11.900 

68110300  CH DE EXPL PRIV AMORTIZAREA AUTOBUZE 89.962.097 95.139.129 94.365.906 94.398.062 95.028.166 47.506.351 

Grand 
Total 

0 356.970.140 379.245.629 372.375.217 382.448.236 380.365.586 190.394.469 
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În Tabelul 1.67 cu alte categorii de cheltuieli se regăsesc: cheltuielile domeniului URAC (considerate 

pentru activitatea de producție industrială), cheltuielile altor activități (101 Asociația sportivă, 102 

Patrimoniu grup imobil. etc). Acestea sunt reduse ca volum în raport cu cheltuielile activităților de bază și 

cu cele ale Centrului de sănătate. De asemenea, în categoria auxiliare activității de transport se cuprind 

cheltuielile cu protecția muncii apă minerală și cheltuielile domeniului 104 SEIRPO (până în anul 2010). 

Tabelul 1.67  Alte categorii de cheltuieli  

 TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Producție industrial 
(domeniul 998 URAC) 

Grand Total 64.085.991 46.529.059 46.394.446 47.016.067 33.292.696 18.278.102 

        
Alte activități 
(conturile de cheltuieli 
 analitic 99 Alte activități 
Anexa 6) 

Grand Total 584.703 599.833 256.869 467.350 409.920 231.377 

        
Centru sanatate Grand Total 2.818.806 2.880.005 2.939.731 2.679.690 2.609.143 1.244.229 

        

Auxiliare activității de transport  Grand Total 4.864.550 5.059.439 4.021.259 7.816.960 8.078.591 3.413.861 

 

 Se regăsesc în Tabelul 1.68 cheltuielile considerate neproductive, și implicit neîncorporabile în 

costurile activității de transport. Separarea lor se realizează în virtutea principiului Separarea 

cheltuielilor de producţie de consumurile neutre, accidentale şi cu caracter special.  Acest 

principiu mai este cunoscut şi sub denumirea de “Principiul separării costurilor” şi cu ajutorul 

lui se arată atât costul rațional al serviciului de transport, ce cuprinde cheltuielile socialmente 

necesare prestării serviciului de transport , dar şi volumul consumurilor neeficiente (care vor 

afecta rezultatul financiar direct în Contul de Profit și Pierdere. 

 Apreciem că aceste cheltuieli nu trebuie să se reflecte în costurile aferente activității de 

transport pentru care se solicită susținerea financiară din partea C.G.M.B.  
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Tabelul 1.68  Cheltuieli neîncorporabile costuri activitate de transport 

CONT DENUMIRE CONT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

60210700 
Total 

Transfer productie -291.464 0 0 0 0 0 

60240700 
Total 

Transfer productie 136.083 0 0 0 0 0 

60307000 
Total 

Transfer productie -23.580 0 0 0 0 0 

60419500 
Total 

CHELTUIELI CU MATERIALE NESTOCATE 0 71 0 0 0 0 

62304000 
Total 

Cheltuieli de sponsorizare 266.412 16.011 0 0 0 0 

64581600 
Total 

CH CU PROTECTIA MUNCII APA MINERALA 0 0 0 185 0 0 

65810000 
Total 

DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI 11.959 25.721 40.921 461.628 256.282 1.034.535 

65811000 
Total 

DESPAG.AMENZI PENALIT.CLAUZE 
CONTRACT.COMERCIALE 

0 480.143 814 363.799 657.521 917.451 

65820000 
Total 

DONATII SI SUBVENTII ACORDATE 64.457 64.643 43.776 55.024 32.279 15.547 

65830000 
Total 

CHELT PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI OPERATII 
DE CAPIT 

411.878 400.707 226.127 578.903 3.893 0 

65880500 
Total 

CHELTUIELI DEBITE < 100 LEI 0 0 5.495 1.542 2.301 1.427 

66500000 
Total 

CH DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 116.362 524.938 433.956 502.023 400.461 34.673 

66600000 
Total 

CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE 9.796.925 8.279.793 7.548.817 7.197.161 6.101.992 873.541 

66800000 
Total 

ALTE CH FINANCIARE 0 67 0 0 0 0 

68120100 
Total 

CH DE EXPL PRIVIND PROVIZIOANELE 18.482 0 12.587 649.120 0 0 

60701000 
Total 

CH PRIVIND MARFURILE TRAMVAIE 1.002.474 928.453 1.095.521 914.320 881.565 383.536 

69110100 
Total 

CH CU IMPOZ PE PROFIT CURENT TRAMVAIE 4.178.451 2.577.153 1.094.729 666.679 0 1.293.141 

68140000 
Total 

CH DE EXPLOAT.PRIV.AJUSTARILE 
PT.DEPREC.ACTIV.CIRC 

25.938.361 13.421.187 6.397.979 7.582.613 0 0 

Grand Total  41.626.800 26.718.887 16.900.722 18.972.998 8.336.293 4.553.851 

 

 Tabelul 1.69 conține elemente de cheltuieli efectuate la nivelul unor domenii de activitate care ar 

trebui să se includă  într-o proporție mai mică de 100% în costurile activității de transport. În 

tabelul  64 se prezintă totalul acestor cheltuieli pe domenii. Se remarcă nivelul ridicat al 

cheltuielilor domeniului 100 OC+CONDUCERE UNITATI, care se ”aruncă” activității de transport 

tramvaie, și respectiv ale domeniilor 107 CENTRU DE SANATATE și 103 CANTINA.  Toate cheltuielile 

domeniul 108 POSDRU sunt regăsite deasemenea în activitatea de transport tramvaie.
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Tabelul 1.69  Alte cheltuieli asociate activității de transport – tramvaie (conform contabilității financiare) 

CONT DENUMIRE CONT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

60210100 
Total 

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TRAMVAIE 1.497.766 1.714.327 2.779.229 2.829.090 2.703.156 981.917 

60220100 
Total 

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL TRAMVAIE 313.457 275.688 1.510 313 1.852 2.909 

60240100 
Total 

CHEL PIESE DE SCHIMB TRAMVAIE 154.385 118.125 97.942 228.011 185.200 29.895 

60280100 
Total 

ALTE MAT CONSUMABILE TRAMVAIE 549.912 465.763 488.036 416.950 428.306 160.060 

60301000 
Total 

CH OBIECTE INVENTAR TRAMVAIE 190.627 129.214 112.082 103.206 114.456 28.905 

60401000 
Total 

MATERIALE NESTOCATE TRAMVAIE 17.865 13.342 16.164 20.658 17.345 3.402 

60501000 
Total 

CHELT ENERGIA SI APA TRAMVAIE 774.086 750.889 1.387.090 1.661.217 1.748.012 733.912 

60801000 
Total 

CHELTUIELI AMBALAJE TRAMVAIE 14.614 46 0 0 245 0 

61101000 
Total 

CH INTRETINERE REPARATII TRAMVAIE -187.642 14.039 30.229 1.573 198.244 10.114 

61201000 
Total 

REDEVENTE LOC CHIRII TRAMVAIE 28.237 14.328 79.601 133.375 127.432 30.979 

61301000 
Total 

PRIME DE ASIGURARE TRAMVAIE 111.583 106.408 92.159 58.974 105.903 32.263 

62101000 
Total 

CH. CU COLABORATORII TRAMVAIE 5.100 26.043 58.753 23.563 93.258 82.198 

62201000 
Total 

COMISIOANE ONORARII TRAMVAIE 30.278 24.894 0 59.059 20.083 8.897 

62301000 
Total 

PROTOCOL RECLAMA PUBLICITATE TRAMVAIE 97.382 122.637 89.315 121.747 17.345 20.689 

62501000 
Total 

DEPLASARI DETASARI TRANSFERARI 
TRAMVAIE 

74.584 70.368 72.543 53.447 27.575 7.587 

62601000 
Total 

POSTA SI TAXE TELECOMUNICATII TRAMVAIE 509.245 473.727 377.787 276.928 406.754 144.726 

62701000 
Total 

SERVICII BANCARE SI ASIMILATE TRAMVAIE 100.601 121.154 107.569 137.193 136.530 53.540 

62801000 
Total 

ALTE SERVICII TERTI TRAMVAIE 3.364.140 3.045.586 1.954.949 5.472.775 2.002.650 683.479 

63501000 
Total 

CH. ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS. ASIMILATE 
TRAMVAIE 

5.125.107 8.740.696 7.914.656 8.190.943 7.685.935 9.003.070 

64101000 
Total 

CH SALARII PERSONAL TRAMVAIE 60.752.813 61.596.333 76.269.066 76.913.239 79.360.099 39.886.229 

64201000 
Total 

CH.CU TICHETE DE MASA ACORDATE 
SALARIATILOR 

3.554.307 3.753.532 4.759.196 4.677.958 4.825.697 2.464.100 

64510100 
Total 

CAS TRAMVAIE 12.664.648 12.909.923 16.027.400 16.159.764 16.708.219 8.411.250 

64520100 
Total 

AJUTOR SOMAJ TRAMVAIE 306.255 309.646 380.607 387.144 399.211 200.898 

64530100 
Total 

Contrib. angajatorului pt asig.soc. de sanatate-
TV 

3.704.146 3.747.125 4.653.119 4.690.617 4.847.840 2.441.186 

64580100 
Total 

ALTE CH PRIV ASIG. SI PROT. SOC. TRAMVAIE 514.624 319.624 484.704 543.779 614.807 345.803 

64580601 
Total 

FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 
TRAMVAIE 

0 0 0 0 283.571 194.350 

64580701 
Total 

FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE  
TRAMVAIE 

0 0 0 0 160.712 99.851 
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64580901 
Total 

CH ALTE ACTIVITATI SOCIALE TRAMVAIE 266.241 255.318 730.109 351.604 381.680 145.323 

64581001 
Total 

CH PROTECTIA MUNCII TRAMVAIE 63.812 37.891 98.374 21.716 12.226 3.195 

64581101 
Total 

BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA TRAMVAIE 145.833 160.793 193.029 256.055 193.845 0 

64581301 
Total 

CH REGIE SI CANTINA TRAMVAIE 1.139.278 1.195.386 1.383.580 1.343.188 1.423.543 648.445 

64581501 
Total 

CH DISPENSARE MEDICALE TRAMVAIE 22.740 24.551 16.981 20.377 4.567 5.782 

65201000 
Total 

CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI 0 84.645 63.106 102.016 11.017 2.220 

65401000 
Total 

PIERDERI DIN CREANTE TRAMVAIE 8.554 6.289 331.658 36.384 20.010 60 

65880100 
Total 

ALTE CHELT EXPLOATARE TRAMVAIE 2.457 9.064 613 127.418 14.467 138 

68110100 
Total 

CH DE EXPL PRIV AMORTIZAREA TRAMVAIE 2.432.254 5.792.940 3.030.231 3.247.663 6.299.013 2.940.431 

Grand 
Total 

0 98.349.291 106.430.334 124.081.388 128.667.946 131.580.805 69.807.803 

 

Tabelul 1.70  Totalul Altor cheltuieli asociate activității de transport – tramvaie pe domenii de proveniență 

 DOMENIU 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

100 TOTAL 100 
OC+CONDUCERE 
UNITATI 

94.123.389 102.391.552 120.395.881 124.322.731 126.422.094 66.528.179 

 % din total cheltuieli 
domeniul 100 

70 79 86 86 92 92 

101 ASOCIAȚIA SPORTIVĂ 0 6.512 8.860 11.920 14.805 6.813 
102 TOTAL 102 PATRIMONIU 

GRUP  IMOB 
46.025 0 0 0 0 0 

103 TOTAL 103 CANTINA 618.684 564.123 600.497 527.876 494.963 178.987 

 % din total cheltuieli 
domeniul 103 

38 38 35 37 36 32 

104 TOTAL 104 SEIRPO  0 265.717 0 0 0 0 

107 TOTAL 107 CENTRU DE 
SANATATE 

3.561.193 3.202.429 3.076.150 3.364.209 3.498.313 1.677.297 

 % din total cheltuieli 
domeniul 107 

56 53 51 56 57 57 

108 TOTAL 108 POSDRU 0 0 0 441.210 1.150.629 1.416.526 

 TOTAL 98.349.291 106.430.334 124.081.388 128.667.946 131.580.805 69.807.803 

 
În urma cumulării cheltuielilor în raport de natura acestora rezultă costuri aferente activităților de 

transport (Tabelele 1.71 - 1.73). 
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Tabelul 1.71   Situația costurilor pentru activitatea de transport tramvaie 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

combustibil 3.463.725 3.275.438 3.555.513 928.432 727.246 374.363 

energie electrica 25.615.133 23.750.300 24.671.006 27.668.836 26.562.481 12.645.029 

materiale 23.235.015 24.844.307 9.435.118 21.449.526 23.271.896 5.141.671 

intretinere,reparatii terti 0 0 0 61.422 101.069 0 

alte ch mater 928.536 413.995 474.312 506.040 -44.906 31.038 

prime asig 648.214 567.938 253.525 526.739 509.858 282.900 

alte  imp,taxe 2.551.384 869.326 760.640 724.807 144.922 45.958 

chelt salarii 114.225.349 115.842.311 103.051.435 99.654.237 101.267.608 50.865.192 

contributii 33.139.706 32.748.224 29.307.388 28.393.542 29.558.533 14.828.786 

tichete 6.234.718 6.545.754 5.540.442 5.382.341 5.480.463 2.817.995 

amortizare 67.183.552 72.443.312 67.897.726 66.373.152 95.469.651 29.558.211 

alte cheltuieli 3.446.331 2.522.811 1.687.907 3.324.220 2.434.303 -90.302 

cheltuieli din repartizare 2.189.048 2.276.748 1.809.567 3.517.632 3.635.366 1.536.237 

alte cheltuieli din 
repartizare tramvaie 

98.349.291 106.430.334 124.081.388 128.667.946 131.580.805 69.807.803 

Total cheltuieli tramvaie 381.210.000 392.530.799 372.525.965 387.178.871 420.699.295 187.844.883 

 
Sunt cuprinse în costurile activității de transport și Alte cheltuieli asociate activității de transport – 

tramvaie (alte cheltuieli din repartizare tramvaie). 

De asemenea, pentru elementul  cheltuieli din repartizare s-a procedat la repartizarea cheltuielilor 

Auxiliare activității de transport (Anexa 7) în procentele de 45%, 10%, 45% aferente activității de transport 

tramvaie, troleibuze şi autobuze. 

Tabelul 1.72  Situația costurilor pentru activitatea de transport troleibuze 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

combustibil 32.084 37.645 28.431 44.285 39.619 25.449 

energie electrica 6.621.311 6.270.921 6.436.644 7.126.769 6.822.026 3.265.846 

materiale 1.816.352 1.542.468 1.194.029 1.733.496 2.322.367 565.525 

alte ch mater 197.520 210.162 651.433 806.679 452.964 15.158 

prime asig 226.793 208.438 83.879 173.322 123.579 50.271 

alte  imp,taxe 222.966 227.667 206.792 200.670 339 0 

chelt salarii 38.297.873 39.157.948 35.785.252 34.714.769 34.971.722 17.763.127 

contributii 11.091.109 11.130.686 10.267.964 9.978.914 10.332.895 5.248.995 

tichete 1.784.780 1.887.029 1.671.874 1.640.600 1.666.345 861.989 

amortizare 18.608.618 16.246.780 11.945.766 11.684.123 11.932.239 5.961.453 

alte cheltuieli 912.007 832.948 537.614 635.397 810.978 120.759 

cheltuieli din repartizare 486.455 505.944 402.126 781.696 807.859 341.386 

Total chelt troleibuze 80.297.867 78.258.637 69.211.804 69.520.720 70.282.933 34.219.959 
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Tabelul 1.73  Situația costurilor pentru activitatea de transport autobuze 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

combustibil 68.793.714 84.749.346 91.148.465 106.673.658 103.899.127 53.414.723 

energie electrica 2.839.941 2.612.759 2.530.490 2.636.759 2.545.630 1.337.278 

materiale 3.880.058 2.544.468 2.261.841 3.264.632 4.086.733 658.462 

intretinere,reparatii terti 0 0 0 0 398.546 65.914 

alte ch mater 436.358 306.174 2.940.857 4.698.216 1.576.049 33.077 

prime asig 1.475.390 1.844.600 993.164 1.259.972 1.633.759 1.013.952 

alte  imp,taxe 1.426.959 1.455.466 983.395 1.052.337 379.533 248.879 

chelt salarii 136.943.749 139.363.847 129.802.520 124.220.068 125.341.578 63.577.973 

contributii 39.651.781 39.710.241 37.509.528 35.942.042 37.426.826 19.063.700 

tichete 6.147.008 6.491.321 5.910.976 5.671.594 5.787.718 3.012.963 

amortizare 89.962.097 95.139.129 94.365.906 94.398.062 95.028.166 47.506.351 

alte cheltuieli 5.413.084 5.028.278 3.928.074 2.630.896 2.261.921 461.197 

cheltuieli din repartizare 2.189.048 2.276.748 1.809.567 3.517.632 3.635.366 1.536.237 

alte cheltuieli din repartizare 
tramvaie 

      

Total cheltuieli autobuze 359.159.187 381.522.376 374.184.783 385.965.868 384.000.952 191.930.706 

 
În calculul subvenţiei am considerat  VENITURILE DIN LUCRĂRI EXECUTATE ȘI SERVICII PRESTATE (reprezentate în 

principal de veniturile încasate din efectuarea transportului, adică din vânzarea titlurilor de călătorie), și 

pentru perioada 2009-30 iunie 2014 acestea se prezintă în Tabelul 1.74. 

Tabelul 1.74  Evoluția veniturilor din lucrări executate și servicii prestate 

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VENITURI DIN LUCRĂRI EXECUTATE ȘI 
SERVICII PRESTATE 

172.900.125 169.141.178 160.654.053 159.052.121 167.151.779 82.876.928 

 
Productia vanduta 
(ct.701+702+703+704+705+706+708)  
cont P&P 

 
188.375.937 

 
186.973.600 

 
181.672.595 

 
171.756.250 

 
176.528.952 

 
181.217.176 

 
Astfel, valoarea subvenției necesare pentru acoperirea costurilor activității de transport, rezultă din 

calculul prezentat în Tabelul 1.75. 
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Tabelul 1.75  Calculul subvenției necesare acoperirii costurilor activității de transport în raport de veniturile 

realizate din prestări servicii 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total cheltuieli tramvaie 381.210.000 392.530.799 372.525.965 387.178.871 420.699.295 187.844.883 

Total cheltuieli troleibuze 80.297.867 78.258.637 69.211.804 69.520.720 70.282.933 34.219.959 

Total cheltuieli autobuze 359.159.187 381.522.376 374.184.783 385.965.868 384.000.952 191.930.706 

Total cheltuieli transport 820.667.054 852.311.812 815.922.552 842.665.459 874.983.180 413.995.547 

VENITURI DIN LUCRĂRI 
EXECUTATE ȘI SERVICII 
PRESTATE 

172.900.125 169.141.178 160.654.053 159.052.121 167.151.779 82.876.928 

SUBVENȚIA DE 
EXPLOATARE CALCULATĂ 

647.766.930 683.170.634 655.268.499 683.613.338 707.831.401 331.118.620 

SUBVENȚIA DE 
EXPLOATARE 
 ÎNREGISTRATĂ EFECTIV 

520.000.000 519.000.000 513.000.000 521.000.000 464.408.000 263.650.000 

Cheltuieli neincorporabile  
In costurile de transport 109.116.300 76.727.785 66.491.768 69.136.104 44.648.053 24.307.559 

Se observă că în aceste condiții (fără a lua în calcul celelalte venituri realizate de RATB, și nici o serie de 

cheltuieli considerate a nu avea legătură cu activitatea propriu zisă de transport) valoarea subvenției 

pentru acoperirea diferenței de tarif și a gratuităților este cu mult mai mare decât valoarea subvenției 

înregistrate efectiv în contabilitate RATB pentru perioada 2009-2013. 

 În optimizarea acestei valori (diminuarea subvenției) se poate interveni pe două paliere majore: 

 Diminuarea costurilor activității de transport, pornind de la premisa că, dincolo de cheltuielile 

direct atribuibile activității de exploatare, există și o serie de cheltuieli care pot fi diminuate. 

 Creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie. 

În ceea ce privește diminuarea costurilor de transport (în ipoteza menținerii nivelului veniturilor din 

prestări servicii la același nivel), o primă variantă ar porni de la elementele de cheltuieli incluse în costul 

activității de transport tramvaie provenite de la alte domenii, așa cum se prezintă în Tabelul 1.76. 

Tabelul 1.76  Situația cheltuielilor pentru transport tramvaie provenite de la alte domenii  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL COSTURI TRANSPORT TRAMVAIE,  
din care: 

381.210.000 392.530.799 372.525.965 387.178.871 420.699.295 187.844.883 

TOTAL 100 OC+CONDUCERE UNITATI 94.123.389 102.391.552 120.395.881 124.322.731 126.422.094 66.528.179 

TOTAL 101 ASOCIATIA SPORTIVA 0 6.512 8.860 11.920 14.805 6.813 

TOTAL 102 PATRIMONIU RESP GRUP  IMOB 46.025 0 0 0 0 0 

TOTAL 103 CANTINA 618.684 564.123 600.497 527.876 494.963 178.987 

 TOTAL 104 SEIRPO 0 265.717 0 0 0 0 

TOTAL 107 CENTRU DE SANATATE 3.561.193 3.202.429 3.076.150 3.364.209 3.498.313 1.677.297 

TOTAL 108 POSDRU 0 0 0 441.210 1.150.629 1.416.526 
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Procedăm la eliminarea procentuală din costurile de transport a acestor cheltuieli, și rezultă în Tabelul 

1.77 un volum mai redus pentru subvenția de exploatare. 

Tabelul 1.77  Recalculare valoare subvenție de exploatare prin reducerea costurilor activității de transport 

tramvaie (ipoteza 1) 

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Total Cheltuieli Tramvaie 381.210.000 392.530.799 372.525.965 387.178.871 420.699.295 187.844.883 

Neincorpor
at  

din care:             

40% TOTAL 100 OC+CONDUCERE 
UNITATI 

37.649.356 40.956.621 48.158.352 49.729.092 50.568.838 26.611.271 

100% TOTAL 101 ASOCIATIA 
SPORTIVA 

0 6.512 8.860 11.920 14.805 6.813 

0% TOTAL 102 PATRIMONIU 
RESP GRUP  IMOB 

0 0 0 0 0 0 

100% TOTAL 103 CANTINA 618.684 564.123 600.497 527.876 494.963 178.987 

0% TOTAL 104 SEIRPO  0 265.717 0 0 0 0 

100% TOTAL 107 CENTRU DE 
SANATATE 

3.561.193 3.202.429 3.076.150 3.364.209 3.498.313 1.677.297 

100% TOTAL 108 POSDRU 0 0 0 441.210 1.150.629 1.416.526 

  Total Cheltuieli Troleibuze 80.297.867 78.258.637 69.211.804 69.520.720 70.282.933 34.219.959 

  Total Cheltuieli Autobuze 359.159.187 381.522.376 374.184.783 385.965.868 384.000.952 191.930.706 

  Diminuare cheltuieli 
transport tramvaie de la alte 
domenii 

41.829.233 44.995.402 51.843.859 54.074.307 55.727.548 29.890.896 

  Total cheltuieli transport  778.837.821 807.316.410 764.078.693 788.591.152 819.255.632 384.104.651 

 VENITURI DIN LUCRĂRI 
EXECUTATE ȘI SERVICII 
PRESTATE 

172.900.125 169.141.178 160.654.053 159.052.121 167.151.779 82.876.928 

 SUBVENȚIA DE EXPLOATARE 
(1) 

605.937.697 638.175.232 603.424.640 629.539.031 652.103.853 301.227.724 

 

Practic, am eliminat complet cheltuielile Asociației sportive, Cantinei, Centrului de sănătate (pentru 

care se calculează rezultate financiare separate) dar și cheltuielile POSDRU pe care le considerăm în 

totalitate neîncorporabile (nu trebuie subvenționate), iar în proporție de 40% am eliminat cheltuieli ale 

organizației centrale+conducere unități16 (acestea trebuie să se aloce pentru celelalte activități 

desfășurate de RATB). 

Costurile activității de transport pot fi ameliorate și prin reducerea cheltuielilor de personal (personal 

tesa și auxiliar) cu cel puțin 10%. Rezultă o nouă valoare a subvenției, prezentată în Tabelul 1.78.

                                                      
16 Aceste totaluri de cheltuieli nu cuprind cheltuieli cu salarii și asociate.  
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Tabelul 1.78  Recalculare valoare subvenție de exploatare și prin reducerea cheltuielilor de personal aferente 

activității de transport (ipoteza 2) 

Incorporat   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Total cheltuieli tramvaie 381.210.000 392.530.799 372.525.965 387.178.871 420.699.295 187.844.883 

  Total chelt troleibuze 80.297.867 78.258.637 69.211.804 69.520.720 70.282.933 34.219.959 

  Total cheltuieli autobuze 359.159.187 381.522.376 374.184.783 385.965.868 384.000.952 191.930.706 

  Diminuare cheltuieli transport 
tramvaie de la alte domenii 

41.829.233 44.995.402 51.843.859 54.074.307 55.727.548 29.890.896 

 Incorporat total cheltuieli transport  778.837.821 807.316.410 764.078.693 788.591.152 819.255.632 384.104.651 

90% Cheltuieli de personal tramvaie 139.200.407 140.724.091 124.982.255 121.051.632 123.563.914 61.886.363 

90% Cheltuieli de personal troleibuze 46.391.378 47.332.273 43.265.590 41.980.418 42.523.298 21.558.289 

90% Cheltuieli de personal autobuze 165.195.858 167.966.025 156.683.027 150.055.412 152.476.048 77.234.413 

 
Diminuare Cheltuieli de personal 
(10%) 38.976.405 39.558.043 36.103.430 34.787.496 35.395.918 17.853.229 

 VENITURI DIN LUCRĂRI 
EXECUTATE ȘI SERVICII 
PRESTATE 

172.900.125 169.141.178 160.654.053 159.052.121 167.151.779 82.876.928 

 SUBVENȚIA DE EXPLOATARE (2) 566.961.292 598.617.189 567.321.210 594.751.535 616.707.935 283.374.494 

 

Se mai poate interveni și asupra nivelului costurilor prin eliminarea din acestea a pierderilor din creanțe 

(care evident nu trebuie subvenționate) (Tabelul 1.79) dar și prin reducerea cu 30% a altor cheltuieli de 

exploatere (majorări și penalități, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări și deprecieri pentru 

pierderi de valoare și provizioane etc. 17). Reducerea de costuri în acestă ipoteză este destul de lipsită de 

semnificație ca volum. Chiar dacă reducerea mergea până la 50% nu se constatau efecte vizibile asupra 

nivelului subvenției. 

                                                      
17În conformitate cu structura Altor cheltuieli de exploatare din BVC. 
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Tabelul 1.79  Recalculare valoare subvenție de exploatare și prin reducerea pierderilor din creanțe și a altor 

cheltuieli de exploatare aferente activității de transport (ipoteza 3) 

neincorporat   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Total cheltuieli 
tramvaie 

381.210.000 392.530.799 372.525.965 387.178.871 420.699.295 187.844.883 

  Total chelt troleibuze 80.297.867 78.258.637 69.211.804 69.520.720 70.282.933 34.219.959 

  Total cheltuieli 
autobuze 

359.159.187 381.522.376 374.184.783 385.965.868 384.000.952 191.930.706 

  Diminuare cheltuieli 
transport tramvaie de 
la alte domenii 

41.829.233 44.995.402 51.843.859 54.074.307 55.727.548 29.890.896 

  Total Cheltuieli 
Transport  

778.837.821 807.316.410 764.078.693 788.591.152 819.255.632 384.104.651 

 Diminuare Cheltuieli 
de personal (10%) 

38.976.405 39.558.043 36.103.430 34.787.496 35.395.918 17.853.229 

100% pierderi din creanțe 
tramvaie 

0 0 5.903 19.640 1.048 0 

100% pierderi din creanțe 
troleibuze 

0 0 141 2.068 1.381 153 

100% pierderi din creanțe 
autobuze 

71 62.178 20.796 73.123 4.905 0 

30% alte cheltuieli de 
exploatare tramvaie 

4.843 4.996 7.351 8.060 7.883 138 

30% alte cheltuieli de 
exploatare troleibuze 

2.228 507 2.959 12 6.866 45 

30% alte cheltuieli de 
exploatare autobuze 

120 0 2.523 829 7.393 3.570 

  Diminuare total 
pierderi din creanțe și 
alte cheltuieli de 
exploatare 

7.261 67.681 39.674 103.732 29.477 3.906 

 Diminuare alte 
cheltuieli exploatare  

0 0 0 0 0 0 

 VENITURI DIN 
LUCRĂRI EXECUTATE 
ȘI SERVICII PRESTATE 

172.900.125 169.141.178 160.654.053 159.052.121 167.151.779 82.876.928 

 SUBVENȚIA DE 
EXPLOATARE (3) 

566.954.031 598.549.508 567.281.535 594.647.803 616.678.458 283.370.588 

 
Am pornit de la ipoteza neintervenției asupra elementelor de cheltuieli de care depinde exploatarea 

mijloacelor de transport (combustibil, energie electrică de tracțiune, piese de schimb) pentru a nu 

diminua și mai mult capacitatea de transport a municipiului București. Evident că premisa menținerii 

nivelul înregistrat în contabilitate pentru aceste cheltuieli este dată de caracterul lor economic și nu este 

grevat de consumuri supradimensionate, nejustificate și abuzuri. 

Totuși, sunt identificabile la nivelul activității de achiziții derulate de RATB o serie de probleme legate de 

lipsa de economicitate a unor proceduri care au contribuit la creșterea costurilor bunurilor și serviciilor 

achiziționate și consumate în activitatea de transport electric și auto.  Există astfel și în sfera consumurilor 
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direct legate de exploatare (transport) reyerve de reducere a costurilor astfel încât nivelul subvenţiei să 

acopere costurile de operare direct legate de activitatea de transport. 

În ipoteza 4 am simulat reducerea unor categorii de cheltuieli (alte materiale consumabile, redevențe, 

locații de gestiune și chirii, poșta și telecomunicații, comisioane, onorarii, alte servicii de la terți) cu 20%, 

în plus față de celelalte redimensionări ale costurilor pentru activitatea de transport (Tabelul 1.80). 

Tabelul 1.80  Recalculare valoare subvenție de exploatare și prin reducerea altor categorii de cheltuieli (ipoteza 4) 

neincorporat   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Total cheltuieli tramvaie 381.210.000 392.530.799 372.525.965 387.178.871 420.699.295 187.844.883 

  Total chelt troleibuze 80.297.867 78.258.637 69.211.804 69.520.720 70.282.933 34.219.959 

  Total cheltuieli autobuze 359.159.187 381.522.376 374.184.783 385.965.868 384.000.952 191.930.706 

  Diminuare cheltuieli 
transport tramvaie de la 
alte domenii 

41.829.233 44.995.402 51.843.859 54.074.307 55.727.548 29.890.896 

  Total Cheltuieli Transport  778.837.821 807.316.410 764.078.693 788.591.152 819.255.632 384.104.651 

 Diminuare Cheltuieli de 
personal (10%) 

38.976.405 39.558.043 36.103.430 34.787.496 35.395.918 17.853.229 

  Diminuare total pierderi 
din creanțe și alte 
cheltuieli de exploatare 

7.261 67.681 39.674 103.732 29.477 3.906 

30% alte cheltuieli tramvaie 
(alte materiale 
consumabile, comisioane, 
onorarii, posta, telecom, 
alte servicii terți) 

808.748 459.128 298.101 761.872 365.697 42.408 

30% alte cheltuieli troleibuze 
(alte materiale 
consumabile, comisioane, 
onorarii, posta, telecom, 
alte servicii terți) 

200.823 163.469 233.765 326.374 278.994 16.793 

30% alte cheltuieli autobuze 
(comisioane, onorarii, 
posta, telecom, alte 
servicii terți) 

1.450.227 1.246.126 1.773.547 1.872.662 870.102 93.695 

 Diminuare alte cheltuieli 
exploatare  

2.459.798 1.868.724 2.305.413 2.960.907 1.514.793 152.896 

 VENITURI DIN LUCRĂRI 
EXECUTATE ȘI SERVICII 
PRESTATE 

172.900.125 169.141.178 160.654.053 159.052.121 167.151.779 82.876.928 

 SUBVENȚIA DE 
EXPLOATARE (4) 

564.494.233 596.680.784 564.976.122 591.686.896 615.163.665 283.217.692 

 
În sinteză, efectele redimensionării costurilor (prin reducerea lor) asupra nivelului subvenției se prezintă în 
Tabelul 1.81. 
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Tabelul 1.81  Efectele redimensionării costurilor (prin reducerea lor) asupra nivelului subvenției de exploatare 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Subvenția de exploatare  647.766.930 683.170.634 655.268.499 683.613.338 707.831.401 331.118.620 

Subvenția de exploatare (ipoteza 1) 605.937.697 638.175.232 603.424.640 629.539.031 652.103.853 301.227.724 

% diminuare față de ipoteza inițială -6,46 -6,59 -7,91 -7,91 -7,87 -9,03 

Subvenția de exploatare (ipoteza 2) 566.961.292 598.617.189 567.321.210 594.751.535 616.707.935 283.374.494 

% diminuare față de ipoteza inițială -12,47 -12,38 -13,42 -13,00 -12,87 -14,42 

Subvenția de exploatare (ipoteza 3) 566.954.031 598.549.508 567.281.535 594.647.803 616.678.458 283.370.588 

% diminuare față de ipoteza inițială -12,48 -12,39 -13,43 -13,01 -12,88 -14,42 

Subvenția de exploatare (ipoteza 4) 564.494.233 596.680.784 564.976.122 591.686.896 615.163.665 283.217.692 

% diminuare față de ipoteza inițială -12,86 -12,66 -13,78 -13,45 -13,09 -14,47 

 
Se constată că prin analiză de senzitivitate, pornind de la niveluri de consum științific fundamentate în 

cadrul Bugetelor de Venituri și Cheltuieli, pot fi optimizate atât nivelul subvenției dar și nivelul rezultatelor 

financiare. 

În varianta practicată în prezent pentru stabilirea valorii subvenției, Total cheltuieli – Total venituri, 

valoarea subvenției după diminuarea costurilor de transport se prezintă în Tabelul 1.82. Valoarea 

subvenției calculată în această manieră este mai redusă ca volum, decât în varianta eliminării din calculul 

ei a celorlalte venituri și cheltuieli în afara activității de transport. 

Aceasta demonstrează faptul că, pe total activitate RATB veniturile obținute în afara transportului sunt în 

măsură să acopere pe lângă cheltuielile în afara transportului și o parte din cheltuielile activității de 

transport.
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Tabelul 1.82  Calcul global subvenție după optimizare 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VENITURI TOTALE 
(inclusiv subvenția de exploatare) 

929.427.705 927.008.462 881.026.931 902.348.716 871.243.449 445.092.097 

VENITURI PROPRII 409.427.705 408.008.462 368.026.931 381.348.716 406.835.449 181.442.097 

CHELTUIELI TOTALE (conform 
balanțe de verificare) 

929.783.355 929.039.597 882.414.321 911.801.563 919.631.233 438.303.106 

din care:             

Total transport inițial 820.667.054 852.311.812 815.922.552 842.665.459 874.983.180 413.995.547 

Producție industrială 64.085.991 46.529.059 46.394.446 47.016.067 33.292.696 18.278.102 

Alte activități 584.703 599.833 256.869 467.350 409.920 231.377 

Centru de sănătate 2.818.806 2.880.005 2.939.731 2.679.690 2.609.143 1.244.229 

NEINCORPORABILE ADM. 41.626.800 26.718.887 16.900.722 18.972.998 8.336.293 4.553.851 

Diminuare cheltuieli transport 
tramvaie de la alte domenii 

41.829.233 44.995.402 51.843.859 54.074.307 55.727.548 29.890.896 

Diminuare Cheltuieli de personal 
(10%) 

38.976.405 39.558.043 36.103.430 34.787.496 35.395.918 17.853.229 

Diminuare total pierderi din 
creanțe și alte cheltuieli de 
exploatare 

7.261 67.681 39.674 103.732 29.477 3.906 

Diminuare alte cheltuieli 
exploatare  

2.459.798 1.868.724 2.305.413 2.960.907 1.514.793 152.896 

TOTAL COSTURI AJUSTATE 846.510.658 842.549.747 792.121.944 819.875.122 826.963.497 390.402.179 

SUBVENȚIE de exploatare 
calculată 

437.082.953 434.541.285 424.095.013 438.526.406 420.128.048 208.960.082 

VENITURI DIN SUBVENȚIA DE 
EXPLOATARE inregistrată în 
contabilitate 

520.000.000 519.000.000 513.000.000 521.000.000 464.408.000 263.650.000 

 

Evident că pe linia cheltuielilor neincorporabile, colectate la nivelul sectorului administrativ și de 

conducere, există posibilități semnificative de diminuare a cheltuielilor totale. 

Recomandăm derularea în continuare a activităților conexe activității de transport. Cu condiția ca 

acestea să funcționeze pe bază de bugete proprii, în calitate de centre de profit, cu evidență contabilă 

analitică pentru venituri și cheltuieli separată de activitatea de transport.  

În planul ameliorării veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie și implict, pentru reducerea nivelului 

subvenției, intervenția se poate realiza asupra celor doi factori de influență: 

 Creșterea numărul de călătorii plătibile (bilete și abonamente). 

 Majorarea tariful de transport. 
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 Creșterea numărul de călătorii plătibile (bilete și abonamente). 

În privința numărului de călătorii pentru care se încasează o contravaloare, demersurile de creștere a 

acestora trebuie să pornească în primul rând de la creșterea calității serviciului public de transport oferit 

cetățenilor de către RATB. Din păcate, datorită reducerii capacității de transport, tot mai mulți cetățeni 

refuză să mai plătească contravaloarea călătoriilor pe care le fac, datorită supraaglomerării mijloacelor de 

transport în circulație și a timpului lung de așteptare în stații. 

Astfel, deși scriptic numărul de călătorii a scăzut (Tabelul 1.83) în realitate, numărul de călătorii realizate 

anual este în creștere, aceasta și datorită creșterii populației Municipiului București și datorită creșterii 

numărului de cetățeni care aleg să renunțe la mijloacele proprii de transport din cauza supraaglomerării 

traficului în București și a lipsei spațiilor de parcare. În mijoace de transport supraaglomerate (la anumite 

ore, în anumite zone) niciun călător nu validează cardul de transport, mai ales dacă merge una, două sau 

trei staţii. 

Astfel că fără creșterea calității serviciului de transport public de suprafață în București (curse mult mai 

dese, programe de transport mult mai bine proiectate, soluții de validare implicită a cardului de călătorie, 

control extensiv și intensiv pentru identificarea călătorilor fauduloși) numărul de călătorii nu prezintă 

perspective de creștere în viitorul imediat cu valori semnificative (apropiate de realitate). 

 

Tabelul 1.83  Număr anual de călătorii 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Călătorii efectuate 
anual 

805.015.000 788.282.000 761.100.000 769.261.000 750.946.000 400.482.021 

 

Pornind de la această realitate, evident că orice calcul de estimare a numărului prognozat de călătorii pe 

orizonturi de timp mai mici sau mai mari are un grad ridicat de relativitate. În acest context considerăm 

că singurele căi viabile de creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie constau în reducerea 

categoriilor de cetățeni ai municipiului București care beneficiază de gratuități.  

Sunt pe deplin justificate gratuitățile acordate persoanelor cu handicap, veteranilor, invalizilor și 

văduvelor de război, deținuților politici, persoanelor persecutate politic, eroilor Revoluției din 1989, dar 

nu se justifică în condițiile financiare precare ale regiei acordare de gratuități pentru personalul 

Primăriei Municipiului București și instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului 

București, ceea ce ar însemna echivalentul a 52.000 buc. (an 2012)*40,323 lei abonament toate liniile 
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fără TVA, adică 2.096.796 lei (fără TVA) 18. Pare o sumă nesemnificativă la prima vedere, dar media 

anuală a valorii pieselor de schimb  (reparații  agregate și altele) la nivelul autobazelor este de 2.664.105 

lei. 

Pe de altă parte considerăm pe deplin justificată economic și social măsura de a elimina gratuitățile 

pentru pensionarii care au o pensie lunară peste 2.500 lei, având în vedere că cea mai mare parte a 

populației active a municipiului București are venituri salariale lunare în jurul acestei valori și totuși 

trebuie să-și achiziționeze bilete sau abonamente pentru transport19. 

Estimăm că la nivelul municipiului București numărul mediu de pensionari cu pensii de peste 2.500 lei 

este de cca. 2000 persoane/sector (de ex. la nivelul sectorului 6 numărul acestora este de 2.431 

persoane). Pe total municipiul București aceasta echivalează cu venituri din vânzarea de abonamente 

nominale cu 12.000 persoane *40,323 lei abonament toate liniile fără TVA = 483.876 lei. 

 

 Majorarea tariful de transport. 

În ceea ce privește majorarea tarifului de călătorie, amintim că regia a efectuat numeroase demersuri în 

acest sens. Solicitările au fost depuse la Primăria Municipiului București, și au rămas fără răspuns. Este 

adevărat că maniera de fundamentare a acestor creșteri de tarif propuse de regie nu este convingătoare 

(deși respectă în mare parte Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 

privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane). 

Totuși un dialog constructiv între experții PMB și RATB pentru soluționarea problemei tarifare ar fi fost 

absolut obligatoriu și necesar. 

Prezentăm în cele ce urmează problematica politicii tarifare la RATB.  

11..55  AAnnaalliizzaa  ttaarriiffeelloorr  RRAATTBB    

11..55..11  AAnnaalliizzaa  ccrriittiiccăă  aa  pprroocceedduurriiii  ddee  aaccttuuaalliizzaarree//mmaajjoorraarree  aa  ttaarriiffeelloorr  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppuubblliicc  llooccaall  ddee  

ccăăllăăttoorrii  pprraaccttiiccaattăă  ddee  RRAATTBB    

Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane trebuie să asigure realizarea unui transport 

public local la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcți ai transportului, în condiții de calitate, 

autonomie și independență financiară a operatorului de transport. 

                                                      
18 Informația este preluată din Bugetul de Venituri și Cheltuieli RATB pentru anul 2012. 
19 Câștigul salarial mediu lunar septembrie 2014 în București = 2.304 lei. 
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Ordinul Președintelui ANRSC 272/2007 prezintă reguli și norme de stabilire și modificare a tarifelor pentru 

serviciile de transport public local de călători. 

Premisele fundamentării unui tarif adecvat pentru acest tip de serviciu public : 

1. Art 12 alin (3) : Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de 

persoane, suportate de cãtre utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare 

şi dezvoltare, precum şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit 

rezonabil pentru operatorii de transport.  

Cu alte cuvinte, regia trebuie să practice un tarif prin care să-și acopere nu numai costurile de 

exploatare, dar și cele de reabilitare și dezvoltare (tarif plătit pe de o parte de călători, iar pe de 

altă parte finanțat de la bugetul local). În acelați context, nivelul tarifului practicat trebuie să 

asigure condițiile obținerii unui anumit nivel al profitului (nu pierdere sau rezultat zero). 

2. Art 14 alin.2) : Veniturile operatorilor de transport public local de  persoane se formeazã din 

încasarea de la  utilizatorii serviciului a tarifelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat 

şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat, de la bugetele locale şi de la bugetele altor instituţii, 

calculate ca diferenţã de tarif, în condiţiile legii.  

Nu se precizează nimic în cuprinsul articolului despre veniturile obținute de operatori din 

desfășurarea altor activități, conexe celei de transport public de călători (așa cum este cazul 

RATB  care desfășoară o serie de activități care nu au nicio legătură cu activitatea de transport : 

cantină, bufete, servicii medicale prin Centrul de Sănătate, școală de șoferi, servicii de cazare în 

Casa de odihnă de la Predeal etc.). 

3. Art 16 lit. c) : Condiţiile care genereazã modificarea tarifelor sau a subvenţiilor, precum şi 

procedurile specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevãd în contractele de atribuire a 

gestiunii. 

Între RATB și Consiliul General al Municipiului București nu există încheiat un astfel de contract. 

În aceste condiții, modificarea tarifelor și subvenționarea serviciului de transport prezintă un 

nivel ridicat de relativitate, subiectivism și dependență de voința politică a momentului. 

4. Art 27 paragraful 3.8 :  Modificarea tarifelor la serviciile de transport public local de persoane 

efectuat prin curse regulate sau pe cablu se determinã avându-se în vedere urmãtoarele cheltuieli:  
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a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determinã avându-se în vedere preţurile de achiziţie 

în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţã 

mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadã de 3 luni consecutive;  

b) cheltuielile cu amortizarea se determinã respectându-se reglementãrile legale în vigoare;  

 c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte 

cheltuieli se determinã avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţã mai mare decât 

cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadã de 3 luni consecutive;  

d) cheltuielile cu munca vie se fundamenteazã în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu 

principiul eficienţei economice;  

 e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determinã potrivit prevederilor legale în 

vigoare;  

f) cheltuielile financiare detaliate corespunzãtor. 

În solicitările de modificare a tarifelor, documentația elaborată de RATB în acest scop nu 

cuprinde analize detaliate ale elementelor de cheltuieli așa cum precizează articolul din 

reglementare prezentat mai sus. Hotărârea C.G.M.B. nr 7/17.01.2008 de aprobare a majorării 

tarifelor RATB începând cu februarie 2008 nu cuprinde acest tip de analiză. 

În fapt, aprobarea modificării tarifelor a fost aprobată de către C.G.M.B în ianuarie 2008, în baza 

unei documentații elaborate la nivelul anului 2007, în condițiile în care Ordinul nr. 272 pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane, apare în 12 decembrie 2007. Ca atare, documentația de 

modificare a tarifelor în ianuarie  2008 nu respectă metodologia Ordinului Președintelui ANRSC 

272/12.12.2007.  

Pentru propunerea de modificare a tarifelor din octombrie 2013 înaintată C.G.M.B. (Nr de 

înregistrare 1205037 din 03.12.2013) argumentarea necesității creșterii tarifelor se întemeiază pe : 
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Extras din propunerea privind actualizarea ofertei tarifare pentru serviciul de transport prin curse 

regulate de RATB din octombrie 2013 înaintată C.G.M.B. (Nr de înregistrare 1205037 din 

03.12.2013) 

 

Ca atare, nivelul cheltuielilor amintite de articolul Art. 27 paragraful 3.8  din Ordinul 272/2007 

nu este fundamentat în detaliu conform cerințelor acestui articol din reglementare. Practic nu 

sunt fundamentate corespunzător elementele componente ale cheltuielilor aferente activității 

de transport. 

 

Pe de altă parte, reglementarea, per ansamblu, nu oferă o metodologie clară de fundamentare a 

majorării tarifelor.  

a. nu face precizarea  calculului Δcm - creşterea cheltuielilor totale determinată de 

influenţele reale primite în costuri - (lei), din formula de calcul din Art. 27. - (1) 

Modificarea tarifului mediu pentru serviciile de transport public local de persoane 

efectuat prin curse regulate sau pe cablu Tcm 1  (lei/călătorie): Tcm1 = 

Tcm0+Δcm (lei/călătorie). Determinarea influențelor reale primite în costuri reprezintă 

diferența dintre nivelul mediu al cheltuielilor de la ultima actualizare/modificare de tarif 

până la momentul propunerii și nivelul cheltuielilor la ultima actualizare/modificare de 

tarif, nivel actualizat cu indicele prețurilor de consum pentru perioada dintre 

momentele celor 2 actualizări/modificări (Indicele preţurilor de consum (IPC) reprezintă 
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indicatorul standard de măsurare a inflaţiei pe ansamblul economiei conform BNR, 

2011)). 

Actualizarea cu indicele de creștere a prețurilor (sau inflație) pornește de la necesitatea 

realizării unei comparabilităţi a nivelului cheltuielilor dintre momentul ultimei 

actualizări/modificări tarifare și nivelul actual al cheltuielilor. Pertinența fundamentării 

noilor tarife trebuie să se ţină seama de efectele inflaţiei. 

b. Pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane, în fişa de fundamentare se vor prezenta: situaţia actualã a cheltuielilor şi a 

veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, creşterile acestora (Delta) şi situaţia 

cheltuielilor şi a veniturilor propuse (Nota la Anexa 1). Deși se precizează ce anume 

trebuie cuprins în Fișa de fundamentare, este neclar scopul furnizării acestor 

informații : de ce cheltuielile și veniturile pe 12 luni, dacă de exemplu de la ultima 

majorare tarifară au trecut 83 de luni ca în cazul RATB? Ce reprezintă creşterile acestora 

(Delta) și la ce tip de analiză servesc?  

c. Se impune observația că textul reglementării este destul de vag și imprecis în ceea ce 

privește luarea în considerarea și a altor venituri obținute de operator din exploatare, în 

condițiile în care aceasta precizeză doar că : Veniturile realizate din activitatea de 

exploatare, specifice fiecărui operator de transport public local de persoane sau 

transportator autorizat, sunt obţinute din: bilete, abonamente, cartele magnetice, 

suprataxe şi alte tipuri de abonamente. RATB realizează, chiar dacă cu un  volum redus, 

și alte categorii de venituri din exploatare: 

VENIT DIN DIN VINZAREA ACTIVELOR ȘI ALTE OPERATII DE CAPITAL, 

VENIT DIN EXPLOATARE DONAȚII, VENIT DIN PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI, 

VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI CORPORALE, VENITURI DIN ACTIVITĂȚI 

DIVERSE POLICLINICA, VENITURI DIN VÂNZAREA DE MĂRFURI, 

VENITURI DIN REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE SI CHIRII, VENITURI DIN PRODUCȚIA 

STOCATĂ, VENITURI DIN LUCRĂRI EXECUTATE ȘI SERVICII PRESTATE ȘCOALA ȘOFERI 

ETC. 
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În opinia noastră, metodologia de fundamentare a unui nou nivel al tarifului pentru o călătorie trebuie să 

pornească de la fundamentarea costurilor pe o călătorie, cu următoarele repere majore: 

- determinarea perioadei de analiză a cheltuielilor  dintre momentul ultimei creșteri 

de tarif și momentul propunerii unui nou tarif. 

- stabilirea nivelului total și mediu al cheltuielilor pentru activitățile de transport : 

auto (autobuze) și electric (tramvaie și troleibuze), pe structura cadru prevăzută în 

Ordinul 272/2007. 

- Determinarea diferenței de influențat costul în majorarea tarifară propusă, conform 

relației: 

Diferența de influențat costul în majorarea tarifară = CHm1 – CHm0*IPC 

   Unde:  

CHm 1 - Nivel mediu al cheltuielilor pentru intervalul dintre ultima majorare tarifară 

și momentul propunerii unei noi actualizări/modificări de tarif 

CHm0 - Nivelul mediu al cheltuielilor  - bază de calcul pentru ultima majorare de 

tarif 

IPC pentru perioda dintre ultima majorare tarifară și momentul propunerii unei noi 

majorări (momentul actual) 

- Determinarea nivelului cheltuielilor propuse pe structura cadru prevăzută în Ordinul 

272/2007, conform relației : 

Total CH propuse = Nivelul cheltuielilor la ultima majorare de tarif +/- Diferența de 

influențat costul în majorarea tarifară 

- Determinarea costului unitar propus pe o călătorie, conform relației: 

Cost unitar călătorie = Total cheltuieli propuse/Nr. mediu călătorii pentru perioada 

dintre cele două momente de majorare tarifară (momentul ultimei aprobări și 

momentul propunerii). 

Există prevăzută în reglementare și posibilitatea programării realizării unui profit (Art. 

12 alin 3), aplicat sub formă de rată a profitului dorită de operator la costul unitar de 

călătorie propus, și astfel să rezulte un preț/tarif unitar pe călătorie. 

- Se determină tariful propus conform relației: 

Tcm1 = Tcm0 + Δcm (lei/călătorie) 
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 unde: 

Tcm 1 - tariful mediu ajustat pentru acelaşi gen de transport -(lei/călătorie); 

Tcm 0 - tariful mediu actual pentru acelaşi gen de transport - (lei/călătorie); 

Δ cm - creşterea pe o călătorie a cheltuielilor totale determinată de influenţele reale 

primite în costuri - (lei). 

 

Primele concluzii după analiza documentației de propunere a modificării de tarife elaborată de 

RATB în noiembrie 2013 (si depusă la Registratura PMB în decembrie 2013) constau în : 

1. Nu este clarificat tipul de procedură aplicabilă majorării tarifare, în condițiile în care  

Ordinul ANRSC 272/2007 explicitează 2 posibilități : 

a. Ajustarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane 

(Secțiunea a 3-a) în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul 

existent la data precedentei ajustări. 

b. Modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane 

(Secțiunea a 4-a) în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori 

condiţiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă 

mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe 

o perioadă de 3 luni consecutive. 

Este foarte posibil, ca la momentul unei cereri de majorare a tarifelor, operatorul să se 

afle în ambele situații. 

2. Nu rezultă nicăieri din documentație modul de stabilire a tarifului actualizat/modificat, 

și cu atât mai puțin a lui Δ cm - creşterea pe o călătorie a cheltuielilor totale determinată 

de influenţele reale primite în costuri - (lei).  

În niciun caz această diferență nu este dată de diferența dintre un tarif dorit/așteptat și 

nivelul vechiului tarif! (De exemplu: Tarif propus 1,8 lei/călătorie, tarif actual 1,3 lei, 

călătorie, rezultă Δ cm = 1,8-1,3  = 0,5 lei/ călătorie. 

3. Nivelul subvenției calculat pe o călătorie este dat de diferența dintre Tariful propus 

(fără TVA) și costul unei călătorii (obținut ca raport între total cheltuieli medie lunară 

ultimile 12 luni și numărul de călătorii estimat pentru majorarea tarifară). Astfel: 
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 Subvenția pentru 1 călătorie pentru un tarif propus de 1,8 lei  = 1,452 lei (tarif 

fără TVA) – 0,681 lei (costul unei călătorii pe baza elementelor de calcul pentru 

actualizare) = 0,771 lei/călătorie 

 Subvenția pentru 1 călătorie pentru tariful actual de 1,3 lei  = 1,049 lei (tarif fără 

TVA) – 0,708 lei (costul unei călătorii la nultima majorare tarifară februarie 

2008) = 0,341 lei/călătorie 

 

4. Concluzia care rezultă după parcurgerea documentației este că întreaga logică a 

majorării tarifare pornește de la stabilirea unui preț/tarif dorit (tarif țintă) pentru o 

călătorie, astfel că Δ cm (creşterea pe o călătorie a cheltuielilor totale determinată de 

influenţele reale primite în costuri) este rezultatul diferenței dintre tariful propus și 

tariful prezent (în vigoare). 
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11..55..22  PPrrooppuunneerree  mmeettooddoollooggiiccăă  ddee  ffuunnddaammeennttaarree  aa  ttaarriiffuulluuii  ppeennttrruu  oo  nnoouuăă  mmaajjoorraarree  ttaarriiffaarrăă  

În Tabelul 1.84 se prezintă fundamentarea creșterii de tarif prin aplicarea metodologiei prezentate în 

Ordinul 272/2007, utilizând ca bază informațională valorile din ultima propunere tarifară elaborată de 

RATB și depusă la registratura Primărie Municipiului București în noiembrie 2013.  

Tabelul 1.84  Propunere de majorare a tarifului (în baza datelor prezentate de RATB la ultima propunere 

noiembrie 2013) 

Explicație 2007 
la actualizarea 

precedentă 
(din 

documentația 
RATB) 

AJUSTARE IPC 
132,40% 

Medie lunara 
2011-2012 la 

ultima 
propunere 

(din 
documentația 

RATB) 

Δ 
Delta(cm) 

influenţe reale 
primite în 

costuri, 
determinate de  

evoluţia 
preţurilor pe 

economie 

Influente20 

INFLATIA MAI 
2012-IUNIE 
2014 6,02% 

 

MATERIALE SI PIESE DE 
SCHIMB 

4.554.000 6.029.496 2.352.000 3.677.496 141.590  

COMBUSTIBIL 5.209.000 6.896.716 9.216.000 -2.319.284 554.803  

ENERGIE 2.328.000 3.082.272 3.386.000 -303.728 203.837  

LUCRARI SI SERVICII 1.305.000 1.727.820 921.000 806.820 55.444  

IMPOZITE SI TAXE 826.000 1.093.624 720.000 373.624 43.344  

CHELTUIELI SALARII 20.109.000 26.624.316 29.752.000 -3.127.684 1.791.070  

TICHETE DE MASA 1.357.000 1.796.668 1.559.000 237.668 93.852  

CONTRIBUTII 6.742.000 8.926.408 9.049.000 -122.592 544.750  

AMORTIZARE 7.815.000 10.347.060 17.326.000 -6.978.940 1.043.025  

CHELTUIELI FINANCIARE 755.000 999.620 258.000 741.620 15.532  

TOTAL 51.000.000 67.524.000 74.539.000 7.015.000 4.487.248  

Numar calatorii 72.000.000 109.400.000 109.400.000 109.400.000 66.747.004  

Cost călătorie 0,708 0,617 0,681 0,064 0,067 0,04421 

Tarif bilet fără TVA /călătorie 

(1,09222+0,064+0,067+0,044) 

1,3      

Tarif bilet cu TVA /călătorie 1,6      

Tarif bilet cu TVA /călătorie 

cu fond de dezvoltare 10%23 

1,6*1,1 
Lei/călătorie 

1,8      

                                                      
20Cu ajutorul indicelui de inflație am adus nivelul mediu al cheltuielilor de la nivelul anului 2012 la nivelul lunii iunie 2014. Tariful astfel 

calculat este orientativ dar credibil. 
21 0,044 lei/călătorie reprezintă partea din cost nerecuperată prin vânzarea biletului (tarif) datorită modificării TVA de la 19% la 24%. 
22 1,092 lei/călătorie reprezintă costul unei călătorii la momentul fundamentării tarifului (ianuarie 2008) când TVA = 19%. 
23 ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane Art. 12 alin (3) Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de 
persoane, suportate de cãtre utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare şi dezvoltare, precum şi prin finanţarea de 
la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport/transportatorii autorizaţi. 
 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   129 / 750 
 

Se constată că la nivelul anului 2014 (30 iunie) costul mediu al unei călătorii este de 1,3 lei, ceea ce 

presupune că tariful cu TVA este de 1,6 lei/călătorie. 

În condițiile oferite de Legea serviciilor de transport public local, legea nr. 92/2007 (art 43) și de Ordinul 

Președintelui ANRSC 272/2007, operatorii de transport trebuie să-și asigure condițiile de recuperare  a 

costurilor inclusiv costurile de reabilitare și dezvoltare. În tarif poate fi cuprins şi un procent reprezentând 

surse de dezvoltare a operatorului. Am propus aici o cotă de 10%, în condițiile în care nu a cuprins în tarif 

și o posibilă marjă de profit.  Rezultă astfel un tarif fundamentat de 1,8 lei/călătorie cu TVA. 

În Tabelul 1.85 se prezintă media lunară a cheltuielilor pentru activitatea de transport pentru perioada 1 

ianuarie 2009 – iunie 2014. Valoarea medie lunară a acestor cheltuieli este mai mică decât valoarea avută 

în calcul la ultima propunere tarifară (noiembrie 2013). Ar fi normal ca fundamentarea noilor tarife să se 

realizeze pentru întreg orizontul de timp dintre momentul ultimei majorări și momentul propunerii.  

Tabelul 1.85   Media lunară a cheltuielilor pentru activitatea de transport pentru perioada 1 ianuarie 2009 – iunie 

2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL MEDIE 66 
LUNI 

Combustibil 72.289.523 88.062.429 94.732.409 107.646.375 104.665.992 53.814.535 521.211.263 7.897.140 

Energie electrica 35.076.385 32.633.981 33.638.140 37.432.364 35.930.137 17.248.154 191.959.160 2.908.472 

Materiale 28.931.425 28.931.242 12.890.987 26.447.654 29.680.996 6.365.658 133.247.962 2.018.909 

Intretinere,repar
atii terti 

0 0 0 61.422 499.615 65.914 626.951 9.499 

Alte cheltuieli 
materiale 

1.562.414 930.331 4.066.602 6.010.935 1.984.107 79.273 14.633.663 221.722 

Prime asigurare 2.350.396 2.620.976 1.330.568 1.960.033 2.267.197 1.347.123 11.876.294 179.944 

Alte impozite și 
taxe 

4.201.309 2.552.459 1.950.827 1.977.814 524.794 294.837 11.502.039 174.273 

Cheltuieli 
salariale 

289.466.971 294.364.106 268.639.207 258.589.074 261.580.908 132.206.292 1.504.846.558 22.800.705 

Contribuții 83.882.596 83.589.151 77.084.880 74.314.498 77.318.254 39.141.481 435.330.860 6.595.922 

Tichete 14.166.507 14.924.105 13.123.292 12.694.535 12.934.526 6.692.946 74.535.910 1.129.332 

Amortizare 175.754.267 183.829.221 174.209.399 172.455.337 202.430.056 83.026.015 991.704.294 15.025.823 

Alte cheltuieli 9.771.421 8.384.038 6.153.595 6.590.512 5.507.202 491.655 36.898.423 559.067 

Chelt din 
repartizare 

4.864.550 5.059.439 4.021.259 7.816.960 8.078.591 3.413.861 33.254.661 503.858 

Alte cheltuieli 
tramvaie 

98.349.291 106.430.334 124.081.388 128.667.946 131.580.805 69.807.803 658.917.566 9.983.599 

TOTAL 
CHELTUIELI DE 
EXPLOATARE 

820.667.054 852.311.812 815.922.552 842.665.459 874.983.180 413.995.547 4.620.545.605 70.008.267 

CHELTUIELI 
FINANCIARE  

9.913.287 8.804.797 7.982.773 7.699.184 6.502.453 908.214 41.810.707 633.496 

TOTAL COSTURI 
TRANSPORT 

830.580.341 861.116.609 823.905.325 850.364.643 881.485.633 414.903.761 4.662.356.313 70.641.762 
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Mai trebuie avut în vedere nivelul de subvenționare pentru abonamentele nominale și nenominale. Se 

prezintă în Tabelul 1.86 gradul de subvenționare a abonamentelor nominale și nenominale pentru tariful 

aflat în vigoare 1,3 lei/călătorie). 

 

Tabelul 1.86  Gradul de subvenționare a abonamentelor nominale și nenominale în prezent 

Explicații 
Tarife actuale 

cu TVA 
Grad de subvenționare 

   
I. Bilete 1,300 0% 
II. Abonamente nominale   
a) Integrale lunare   
1 linie 0,600 54% 
2 linii 0,350 73% 
generale  0,333 74% 
b) Reduse 50 % lunare   
1 linie 0,300 77% 
2 linii 0,175 87% 
generale  0,167 87% 
c) Gratuite   
ab. Legea nr. 448/2006 (handicap) 0,333 74% 
cf. legisl.  100% 
pensionari  100% 
III. Abonamente nenominale   
a) Integrale lunare   
1 linie 0,500 62% 
2 linii 0,385 70% 
generale  0,400 69% 
IV. Curse expres   
a) Titluri călătorie   
titluri 2 călătorii 3,500 -169% 
titluri 10 călătorii 2,700 -108% 
b) Abonament lunar 1,600 -23% 
V.Abonamente fracționate   
1 zi nenominale 1,333 -3% 
7 zi nenominale 0,405 69% 
15 zi nenominale 0,278 79% 

Doar în cazul curselor expres și a abonamentelor fracționate pentru 1 zi nu există subvenționare și chiar 

mai mult, tariful aplicabil este mai mare decât tariful pentru bilete.  Pentru celelalte categorii nivelu de 

subvenționare este destul de ridicat, motiv pentru care o mare parte a călătorilor RATB apelează la 

utilizarea acestor abonamente. 
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11..55..33  OOppttiimmiizzaarreeaa  nniivveelluulluuii  ssuubbvveennțțiieeii..  AAnnaalliizzaa  ddee  sseennzziittiivviittaattee    

În corelație cu posibilele căi de intervenție asupra costurilor pentru diminuarea nivelului subvenției, 

prezentăm în continuare posibilele căi de acțiune pentru diminuarea nivelului subvenției pe seama 

numărului de călătorii, a modificării nivelului tarifului și a modificării nivelului de subvenționare. 

În Tabelul 1.87 Se prezintă situația actuală, considerată bază de calcul în conformitate cu informațiile 

preluate din documentația de majorare tarifară elaborată de RATB în noiembrie 2013. 

În tabelele 1.88 – 1.91 sunt prezentate 4 scenarii de creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de 

călătorie. 

Tabelul 1.87  Situația actuală, considerată bază de calcul (în conformitate cu informațiile preluate din 

documentația de majorare tarifară elaborată de RATB în noiembrie 2013). 

Explicații 
Călătorii (ian-sept 2013) medie 

lunară 
Tarife actuale 

I. Bilete 4.160.000 1,300 

II. Abonamente nominale   

a) Integrale lunare   

1 linie 1.400.000 0,600 

2 linii 1.600.000 0,350 

generale  15.700.000 0,333 

b) Reduse 50 % lunare 0  

1 linie 170.000 0,300 

2 linii 120.000 0,175 

generale  6.370.000 0,167 

c) Gratuite   

ab. Legea nr. 448/2006 (handicap) 2.486.000 0,333 

cf. legisl. 3.532.000  

pensionari 70.950.000  

III. Abonamente nenominale   

a) Integrale lunare 1 linie 4.000 0,500 

a) Integrale lunare 2 linii 1.000 0,385 

generale  150.000 0,400 

IV. Curse expres 0  

a) Titluri călătorie 2 călătorii 80.000 3,500 

a) Titluri călătorie 10 călătorii 11.000 2,700 

b) Abonament lunar 49.000 1,600 

V.Abonamente fracționate 0  

1 zi nenominale 58.000 1,333 

7 zi nenominale 159.000 0,405 

15 zi nenominale 2.100.000 0,278 

TOTAL CĂLĂTORII 109.100.000  
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Cheltuieli medii lunare 2013 76.635.936  

VENITURI PROPRII MEDIE LUNARĂ 2013 34.021.131 
 

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară LUNAR 42.614.805 
 

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară  ANUAL 511.377.664 
 

Tabelul 1.88  Scenariul 1. Majorarea tarifară, de la 1,3 lei pe călătorie, la 1, 8 lei/călătorie (cu TVA) 

Explicații 
Călătorii (ian-sept 

2013) medie lunară 
Tarif propus  

1,8 lei/călătorie 
Venituri obținute 

   1,80 

I. Bilete 4.160.000 1,800 6.038.710 

II. Abonamente nominale    

a) Integrale lunare    

1 linie 1.400.000 0,800 903.226 

2 linii 1.600.000 0,500 645.161 

generale  15.700.000 0,467 5.912.823 

b) Reduse 50 % lunare    

1 linie 170.000 0,400 54.839 

2 linii 120.000 0,250 24.194 

generale  6.370.000 0,253 1.299.685 

c) Gratuite    

ab. Legea nr. 448/2006 (handicap) 2.486.000 0,467 936.260 

cf. legisl. 3.532.000  0 

pensionari 70.950.000  0 

III. Abonamente nenominale    

a) Integrale lunare    

1 linie 4.000 0,688 2.219 

2 linii 1.000 0,538 434 

generale  150.000 0,550 66.532 

IV. Curse expres    

a) Titluri călătorie    

titluri 2 călătorii 80.000 5,000 322.581 

titluri 10 călătorii 11.000 3,500 31.048 

b) Abonament lunar 49.000 2,200 86.935 

V.Abonamente fracționate 0   

1 zi nenominale 58.000 1,833 85.737 

7 zi nenominale 159.000 0,548 70.268 

15 zi nenominale 2.100.000 0,389 658.790 

Total  109.100.000  17.139.442 

Cheltuieli medii lunare 2013 76.635.936   

VENITURI PROPRII MEDIE LUNARĂ 2013 38.922.087   

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară LUNAR 
37.713.849 

 Diminuare subvenție față de situația inițială 
: cu 11,5% 

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară  ANUAL 
452.566.187 
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Tabelul 1.89  Scenariul 2. Reducerea nivelului de subvenționare pentru nivelul tarif prezent cu 10% 

Explicații 

Călătorii 
(ian-sept 

2013) medie 
lunară 

Tarife 1 cu scădere grad 
de subvenționare al 

tarifelor actuale cu 10% 

Venituri  realizate 
Tarife 1 

lei 

  cu 10%  
I. Bilete 4.160.000 1,300 4.361.290 
II. Abonamente nominale    
a) Integrale lunare    
1 linie 1.400.000 0,730 824.194 
2 linii 1.600.000 0,480 619.355 
generale  15.700.000 0,463 5.862.177 
b) Reduse 50 % lunare    
1 linie 170.000 0,430 58.952 
2 linii 120.000 0,305 29.516 
generale  6.370.000 0,297 1.525.718 
c) Gratuite    
ab. Legea nr. 448/2006 (handicap) 2.486.000 0,463 928.240 
cf. legisl. 3.532.000  0 
pensionari 70.950.000  0 
III. Abonamente nenominale    
a) Integrale lunare    
1 linie 4.000 0,630 2.032 
2 linii 1.000 0,515 415 
generale  150.000 0,530 64.113 
IV. Curse expres    
a) Titluri călătorie    
titluri 2 călătorii 80.000 3,500 225.806 
titluri 10 călătorii 11.000 2,700 23.952 
b) Abonament lunar 49.000 1,600 63.226 
V.Abonamente fracționate    
1 zi nenominale 58.000 1,333 62.350 
7 zi nenominale 159.000 0,535 68.601 
15 zi nenominale 2.100.000 0,408 690.968 
Total  109.100.000  15.410.905 

Cheltuieli medii lunare 2013 76.635.936   

VENITURI PROPRII MEDIE LUNARĂ 2013 37.193.550   

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară LUNAR 39.442.386 Diminuare subvenție față de situația inițială : cu 7% 

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară  ANUAL 473.308.632   
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Tabelul 1.90  Scenariul 3. Eliminarea gratuităților pentru personalul PMB și a instituțiilor și serviciilor din 

subordine și pentru pensionarii cu pensii peste 2.500 lei/lună. 

Explicații 

Creștere număr călătorii 
eliminarea gratuități personal 

administrație și pensionari 
peste 2.500 lei 

Venituri realizate  
 lei 

   

I. Bilete 4.160.000 4.361.290 

II. Abonamente nominale  0 

a) Integrale lunare  0 

1 linie 1.400.000 677.419 

2 linii 1.600.000 451.613 

generale  15.700.000 4.216.210 

b) Reduse 50 % lunare 0 0 

1 linie 170.000 41.129 

2 linii 120.000 16.935 

generale  6.370.000 857.895 

c) Gratuite  0 

ab. Legea nr. 448/2006 (handicap) 2.486.000 667.611 

cf. legisl. 800.000 214.839 

pensionari 2.400.000 644.516 

III. Abonamente nenominale   

a) Integrale lunare   

1 linie 4.000 1.613 

2 linii 1.000 310 

generale  150.000 48.387 

IV. Curse expres 0 0 

a) Titluri călătorie 0 0 

titluri 2 călătorii 80.000 225.806 

titluri 10 călătorii 11.000 23.952 

b) Abonament lunar 49.000 63.226 

V.Abonamente fracționate 0 0 

1 zi nenominale 58.000 62.350 

7 zi nenominale 159.000 51.931 

15 zi nenominale 2.100.000 470.806 

Total călătorii  13.097.840 

Cheltuieli medii lunare 2013 76.635.936  

VENITURI PROPRII MEDIE LUNARĂ 2013 34.880.486  

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară LUNAR 
41.755.451 

Diminuare subvenție față de 
situația inițială : cu 2% 

Nivel calculat subvenție de exploatare  necesară  
ANUAL 501.065.406 
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Tabelul 1.91  Scenariul 4. Reducerea nivelului de subvenționare cu 10%  în condițiile unui tarif de 1,8 lei cu TVA 

/călătorie și a eliminării gratuităților pentru personalul PMB și a instituțiilor și serviciilor din subordine și pentru 

pensionarii cu pensii peste 2.500 lei/lună. 

Explicații 
Călătorii (ian-sept 

2013) medie lunară 
Tarif propus 

1,8 

Grad de 
subvențio
nare tarif 

1,8 

Tarif 2 cu 
Reducere grad 
subvenționare 
cu 10% tarif 1,8 
si cu anulare o 

serie de 
gratuități 

Venituri 
realizate 

Tarif 2 
lei 

I. Bilete 4.160.000 1,800 0,00% 1,80 7.488.000 

II. Abonamente nominale      

a) Integrale lunare      

1 linie 1.400.000 0,800 55,56% 0,980 1.372.000 

2 linii 1.600.000 0,500 72,22% 0,680 1.088.000 

generale  15.700.000 0,467 74,06% 0,647 10.157.900 

b) Reduse 50 % lunare      

1 linie 170.000 0,400 77,78% 0,580 98.600 

2 linii 120.000 0,250 86,11% 0,430 51.600 

generale  6.370.000 0,253 85,94% 0,433 2.758.210 

c) Gratuite      

ab. Legea nr. 448/2006 (handicap) 2.486.000 0,467 74,06% 0,647 1.608.442 
cf. legisl. 800.000 0,647 74,06% 0,647 517.600 

pensionari 2.400.000 0,647 74,06% 0,647 1.552.800 

III. Abonamente nenominale      

a) Integrale lunare      

1 linie 4.000 0,688 61,78% 0,868 3.472 

2 linii 1.000 0,538 70,11% 0,718 718 

generale  150.000 0,550 69,44% 0,730 109.500 

IV. Curse expres      

a) Titluri călătorie      

titluri 2 călătorii 80.000 5,000 -177,78% 5,000 400.000 

titluri 10 călătorii 11.000 3,500 -94,44% 3,500 38.500 

b) Abonament lunar 49.000 2,200 -22,22% 2,200 107.800 

V.Abonamente fracționate      

1 zi nenominale 58.000 1,833 -1,83% 1,833 106.314 

7 zi nenominale 159.000 0,548 69,56% 0,728 115.752 

15 zi nenominale 2.100.000 0,389 78,39% 0,569 1.194.900 

Total      28.770.108 

Cheltuieli medii lunare 2013 76.635.936     

VENITURI PROPRII MEDIE LUNARĂ 2013 50.552.753     

Nivel calculat subvenție de exploatare  
necesară LUNAR 26.083.183 

 Diminuare subvenție față de situația inițială 
: cu 39% 

Nivel calculat subvenție de exploatare  
necesară  ANUAL 312.998.194 
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Sintetic, situația rezultată în urma simulării celor 4 scenarii de ameliorare a veniturilor și de scădere a 

nivelului subvenției de exploatare se prezintă în Tabelul 1.92.  

Tabelul 1.92  Situația centralizatoare rezultată în urma simulării celor 4 scenarii 

  Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4 

 
Situația 

existentă 
Majorare tarif 1,8 

lei/cal. 

Venituri realizate 
Scădere grad de 
subvenționare al 

tarifelor actuale cu 
10% Tarife 1 

Venituri realizate 
Anulare gratuități 

pers adm și 
pensionari peste 

2.500 lei 

Venituri realizate 
Tarif 2 

lei 

Cheltuieli medii lunare 2013 76.635.936 76.635.936 76.635.936 76.635.936 76.635.936 

VENITURI PROPRII MEDIE LUNARĂ 
2013 

34.021.131 38.922.087 37.193.550 34.880.486 50.552.753 

Nivel calculat subvenție de exploatare  
necesară LUNAR 

42.614.805 37.713.849 39.442.386 41.755.451 26.083.183 

Nivel calculat subvenție de exploatare  
necesară  ANUAL 

511.377.664 452.566.187 473.308.632 501.065.406 312.998.194 

Diminuare subvenție față de situația 
existentă 

 -12% -7% -2% -39% 

 
În concluzie, există posibilități multiple de diminuare a nivelului subvenției de exploatare pe seama 

componentei de creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie, în condițiile în care presupunem 

că nivelul costurilor rămâne nemodificat. 

Evident, cel mai bun scenariu este cel al modificării simultane a factorilor de influență analizați, scenariu 

care conduce la o diminuare cu 39% a nivelului subvenției. 

 

11..66  MMooddeell  ddee  pprreevviizziiuunnee  aa  vveenniittuurriilloorr  ddiinn  vvâânnzzaarreeaa  ttiittlluurriilloorr  ddee  ccăăllăăttoorriiee  

În scopul fundamentării științifice a datelor previzionate în bugetul de venituri și cheltuieli, exemplificăm 

în cele ce urmează o metodologie de estimare a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie. Am 

considerat pentru analiză o serie de date observate privind vânzările lunare realizate în perioada 2011-

2013 (36 luni). 

Există numeroase tehnici de previziune a vânzărilor, deși nu toate au același obiectiv : 

 analizele de piață și teste de piață sunt metode care permit cunoașterea mai bună a cererii de 

produse sau servicii oferite, precum și a pieței potențiale a organizației ; 
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 metode statistice de previziune, bazate pe extrapolare, care permit proiectarea evoluției vânzărilor 

în viitor. 

Prin metode specifice, statistica oferă posibilitatea determinării tendinţei de manifestare a unui fenomen, 

tendință cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de trend. Se poate astfel realiza separarea 

influenţei factorilor esenţiali (cu acţiune sistematică) de influenţa factorilor accidentali, care fac ca între 

termenii observați şi cei teoretici să existe abateri. Cu cât influenţa factorilor accidentali este mai 

pronunţată, cu atât gradul de variaţie de la o unitate de timp la alta este mai mare şi linia/curba de 

tendinţă este mai dificil de identificat.  Practic, prin operaţia de ajustare, se obţin serii cronologice24 

calculate (ajustate), evidenţiind tendinţa de dezvoltare prin înlocuirea seriilor de date observate25.  

Se prezintă în tabelul 88 seria cronologică (dinamică) considerată bază de date statistică pentru 

previziunea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie la RATB pentru anul 2014. 

Tabelul 1.93  Evoluția veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie 

LUNA Y 
2011 
lei 

Y 
2012 
lei 

Y 
2013 
lei 

1 13.283.100 12.740.185 13.659.043 

2 13.115.462 13.193.583 12.582.287 

3 13.754.916 15.628.541 13.870.649 

4 13.444.048 11.114.414 17.077.537 

5 13.706.160 13.824.989 14.465.471 

6 11.466.645 13.180.995 14.081.624 

7 11.964.816 12.908.495 13.741.377 

8 14.341.427 12.376.876 12.709.491 

9 11.857.954 13.509.235 12.864.170 

10 13.217.130 14.980.192 14.956.779 

11 13.334.393 14.154.005 14.119.137 

12 17.080.972 11.372.983 12.924.324 

                                                      
24 O serie cronologică este o serie statistică reprezentânde evoluția unei variabile economice (aici valoarea 

veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie). 
25 ANGHELACHE et al (2012) : Metode şi procedee de ajustare a datelor pe baza seriilor cronologice utilizate în analiza tendinţei dezvoltării 

diferitelor domenii de activitate social-economică, Romanian Statistical Review nr. 8 / 2012 

Prin ajustarea termenilor unei serii de date statistice, în sensul cel mai larg, se înţelege operaţia de 
înlocuire a termenilor reali cu termeni teoretici (obținuți prin diferite metode) şi exprimă legitatea 
specifică de dezvoltare obiectivă a fenomenelor la care se referă datele.  În cazul seriilor cronologice 
dinamice legitatea de evoluție se analizează în funcţie de timp. Variabila de timp nu este considerată în 
sine ca factor determinant, ci ca un mijloc de sintetizare în mod succesiv a influenţei sistematice a 
factorilor care acţionează în cadrul aceloraşi condiţii de bază, dar cu dimensiuni diferite. 
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Analiza unei serii cronologice  presupune pentru început cu determinarea trendului (a tendinţei de 

lungă durată, sau a tendinţei centrale) a seriei.  

Metodele de determinare a trendului seriei cronologice se împart în două mari categorii: metode 

mecanice şi metode analitice. 

Vom aplica în varianta propusă metoda mediilor mobile, metodă care face parte din grupa metodelor 

mecanice de ajustare. Este utilizată cu deosebire atunci când seria cronologică prezintă fluctuaţii 

regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi, aplatiza evoluţia seriei.  

O serie cronologică se poate descompune în una sau mai multe din următoarele componente: 

a) Trendul (T) – reprezintă tendinţa generală, de lungă durată, ce corespunde unei evoluţii generale 

sistematice,  fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp, generate de acţiunea unor factori 

cu acţiune de lungă durată . 

b) Oscilaţiile periodice sezoniere (St) reprezintă fluctuaţii regulate care se repetă în cadrul unei 

perioade complete mai mică sau egală cu un an de zile.  

c) Oscilaţiile periodice ciclice (C) reprezintă fluctuaţii regulate, pe termen mai lung, care pot deveni 

complete în decursul câtorva ani.  

d)  Abaterile aleatoare (sau reziduale) (εt ), accidentale faţă de linia de trend, ce apar sub influenţa 

unor factori imprevizibili, accidentali.  

Pentru a reconstitui termenii seriei cronologice, cele patru componente se pot combina după două  

modele: aditiv şi multiplicativ. Cunoaşterea componentelor unei serii cronologice este posibilă prin 

utilizarea metodei descompunerii. Această metodă este utilă pentru previziunea unei serii cronologice. 

După identificarea fiecărei componente, se previzionează separat fiecare dintre ele, şi apoi se  compun 

aceste previziuni după schema de combinare utilizată la descompunere. 

Se prezintă în Figura 1.27 reprezentarea grafică a evoluției seriei cronologice reprezentând evoluția 

veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie. 
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Figura 1.27  Seria cronologică a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie 

 

În Figura 1.27 perioadele 1-36 corespund celor 36 de luni ale intervalului 2011-2013, iar valorile observate 

reprezintă valoarea efectivă a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie realizată lunar pentru perioada 

analizată. Vom considera seria cronologică a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie ca având o componentă 

sezonieră, manifestată lunar.  

Pentru calcularea tendinţei pe termen lung am folosit metoda mediilor mobile din 12  termeni. Se prezintă în 

Tabelul 1.94 valoarea mediilor mobile centrate. 

Tabelul 1.94  Valoarea mediilor mobile centrate 

LUNA Medii mobile centrate 
MMCi 
2011 

lei 

Medii mobile centrate 
MMCi 
2012 

lei 

Medii mobile centrate 
MMCi 
2013 

lei 

1  13.495.936 13.787.903 

2  13.453.400 13.836.466 

3  13.440.347 13.823.447 

4  13.582.612 13.795.594 

5  13.690.223 13.793.165 

6  13.486.541 13.856.352 

7 13.357.964 13.286.993  

8 13.338.597 13.299.809  

9 13.419.920 13.201.092  

10 13.400.920 13.376.310  

11 13.308.803 13.651.461  

12 13.385.185 13.715.674  
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În graficul din Figura 1.28 se prezintă modul de aplatizare a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie 

prin mediile mobile (valorile ajustate y*).   

 

 

Figura 1.28  Vânzările anuale (titluri de călătorie) : valori observate  observate şi mediile mobile 

 
 

Se alege modelul multiplicativ, conform căruia vânzările observate sunt obţinute prin Y = T · S  = Y^, unde 

Y^, reprezintă vânzările ajustate (teoretice) obţinute prin corectarea trendului, T cu indicii de sezonalitate. 

Următoarea etapă în identificarea sezonalităţii constă în calculul unor coeficienţi de abatere ai vânzărilor 

faţă de vânzările ajustate prin medii mobile, notaţi Ai. Aceşti coeficienţi se calculează prin raportare: 

i

i
i

MMC

y
A  , pentru lunile pentru care există MMCi corespunzătoare valorilor observate Y.  

Pentru fiecare lună se calculează o medie a acestor coeficienţi de abatere  obţinându-se coeficienţi medii 

de abatere pentru fiecare lună.  Media acestor coeficienţi medii pe sezoane (aici, luni), reprezintă 

coeficientul mediu de abatere al unui sezon din întreaga perioadă.  

În Tabelul 1.95 se prezintă rezultatul calculului Indicilor de sezonalitate lunari. 
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Tabelul 1.95  Calculului Indicilor de sezonalitate lunari 

LUNA MMC 
2011 
lei 
 

MMC 
2012 
lei 

MMC 
2013 
lei 

Coeficient 
de abatere 
y față de 
MMC 
2011 

Coeficient 
de abatere 
y față de 
MMC 
2012 

Coeficient 
de abatere 
y față de 
MMC 
2013 

Coeficienţi 
medii de 
abatere 
pentru 
fiecare lună 

Indicii de 
sezonalitate, 
Si/Sm 

1  13.495.936 13.787.903  0,944 0,991 0,97 0,97 

2  13.453.400 13.836.466  0,981 0,909 0,95 0,95 

3  13.440.347 13.823.447  1,163 1,003 1,02 1,02 

4  13.582.612 13.795.594  0,818 1,238 1,03 1,03 

5  13.690.223 13.793.165  1,010 1,049 1,03 1,03 

6  13.486.541 13.856.352  0,977 1,016 1,00 1,00 

7 13.357.964 13.286.993  0,896 0,972  0,93 0,93 

8 13.338.597 13.299.809  1,075 0,931  1,00 1,00 

9 13.419.920 13.201.092  0,884 1,023  0,95 0,95 

10 13.400.920 13.376.310  0,986 1,120  1,05 1,05 

11 13.308.803 13.651.461  1,002 1,037  1,02 1,02 

12 13.385.185 13.715.674  1,276 0,829  1,05 1,05 

      Media Sm 1,0000 12,00 

 
Determinarea componentei sezoniere conduce la posibilitatea desezonalizării seriei vânzărilor. Operaţia 

de eliminare a influenţei sezoniere se numeşte desezonalizare. La modelul multiplicativ aplicat aici, 

desezonalizarea se face prin împărţirea valorilor observate la indicii de sezonalitate. 

Datele desezonalizate sunt calculate în Tabelul 1.96 şi reprezentate în Figura 1.29. 

Tabelul 1.96  Datele desezonalizate ale seriei  

LUNA Desezonalizare y/S  
2011 
(lei) 

Desezonalizare y/S  
2012 
(lei) 

Desezonalizare y/S  
2013 
(lei) 

1 13.731.746 13.170.494 14.120.387 

2 13.878.469 13.961.134 13.314.275 

3 13.506.792 15.346.618 13.620.437 

4 13.076.719 10.810.738 16.610.932 

5 13.316.093 13.431.539 14.053.794 

6 11.503.444 13.223.296 14.126.815 

7 12.815.645 13.826.431 14.718.540 

8 14.300.042 12.341.160 12.672.816 

9 12.436.561 14.168.416 13.491.875 

10 12.550.748 14.224.920 14.202.687 

11 13.081.044 13.885.083 13.850.878 

12 16.226.590 10.804.113 12.277.856 
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Figura 1.29  Seria desezonalizată și seria valorilor observate 

Pe baza datelor desezonalizate se identifică în continuare componenta trend, T, cu ajutorul unei variabile 

x, care identifică perioadele de timp, cele 36 de luni ale orizontului de analiză.  

Dreapta de regresie este T = 15.827 x  + 13.226.056 (obținută prin ajustare analitică – metoda celor mai 

mici pătrate)  iar valorile ale trendului se află în Tabelul 1.97 şi sunt reprezentate grafic în Figura 1.30.  

Tabelul 1.97  Calculul componentei trend din evoluția veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie 

LUNA Componenta trend, T 
2011 
(lei) 

Componenta trend, T 
2012 
(lei) 

Componenta trend, T 
2012 
(lei) 

1 13.241.883 13.431.813 13.621.743 

2 13.257.711 13.447.641 13.637.571 

3 13.273.538 13.463.468 13.653.398 

4 13.289.366 13.479.296 13.669.226 

5 13.305.193 13.495.123 13.685.053 

6 13.321.021 13.510.951 13.700.881 

7 13.336.848 13.526.778 13.716.708 

8 13.352.676 13.542.606 13.732.536 

9 13.368.503 13.558.433 13.748.363 

10 13.384.331 13.574.261 13.764.191 

11 13.400.158 13.590.088 13.780.018 

12 13.415.986 13.605.916 13.795.846 
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Figura 1.30  Componenta de trend din evoluția seriei desezonalizate 

 

Metoda descompunerii a condus la identificarea componentelor : trend şi sezonalitate. Operaţia inversă 

de compunerea acestor elemente, prin operaţia de înmulţire, are ca rezultat obţinerea valorilor ajustate: 

Y^ = T ·S, care se află în Tabelul 1.98. 

 

Tabelul 1.98  Valori ajustate a vânzărilor titlurilor de călătorie 

LUNA Y^ (T*S) 
2011 
(lei) 

Y^ (T*S) 
2012 
(lei) 

Y^ (T*S) 
2013 
(lei) 

1 12.809.242 12.992.967 13.176.691 

2 12.528.832 12.708.320 12.887.809 

3 13.517.378 13.710.797 13.904.216 

4 13.662.668 13.857.933 14.053.198 

5 13.694.942 13.890.435 14.085.929 

6 13.278.408 13.467.730 13.657.053 

7 12.451.416 12.628.737 12.806.057 

8 13.391.319 13.581.799 13.772.279 

9 12.746.538 12.927.631 13.108.725 

10 14.094.971 14.294.986 14.495.000 

11 13.659.688 13.853.297 14.046.905 

12 14.122.380 14.322.310 14.522.241 

 

În continuare  pentru previzionarea veniturilor din vânzare pentru fiecare lună a anului 2014 se parcurg 

etapele: 

 Pentru perioadele viitoare 37 – 48 (cele 12 luni ale anului 2014) se previzionează componenta de 

trend T2014. 
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 Se corectează (prin înmulţire) valorile previzionate lunare  cu indicii de sezonalitate pentru a obţine 

datele previzionate, așa cum se prezintă în Tabelul 1.99. 

 

Tabelul 1.99  Veniturile previzionate din vânzarea titlurilor de călătorie 2014 

Lună 
2014 

Valori efective venituri din vânzarea 
titlurilor de călătorie 

(conform balanțelor de verificare 
2014) 
(lei) 

 

Componenta trend 
T2014 

(lei) 
 

Y^ ajustat recompus T*S 
VENITURI 

PREVIZIONATE 2014 
(lei) 

 

Abatere efectiv-previzionat 
(lei) 

 

37 13.238.607 13.811.673 13.360.416 -121.809 

38 13.542.317 13.827.501 13.067.297 475.020 

39 14.320.841 13.843.328 14.097.635 223.205 

40 13.443.334 13.859.156 14.248.463 -805.129 

41 14.451.236 13.874.983 14.281.423 169.813 

42 13.679.610 13.890.811 13.846.375 -166.765 

43  13.906.638 12.983.378 Total abatere semestrul 1 2014 : 
 -225.664 

44  13.922.466 13.962.758  

45  13.938.293 13.289.818  

46  13.954.121 14.695.014  

47  13.969.948 14.240.514  

48  13.985.776 14.722.171  

 

 

Se observă ca abaterea datelor efective, înregistrate în contabilitatea financiară RATB în perioada ianuarie 

2014  - iunie 2014 față de datele previzionate este mică ca valoare (-225.664 lei), ceea ce demonstrează  

acuratețea metodologiei aplicate pentru previzionare.  În sinteză, calculele de previzionare pentru 

veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie pentru 2014 se prezintă în Tabelul 1.100. 

Tabelul 1.100 Sinteza metodologiei de previziune a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie pentru 2014 

 Valori 
observate  

MMC 12 Serie 
desezonalizată 

Componenta 
trend, T 

ABATERE Y^ 

y ajustat (T*S) 

 

1 13.283.100  13.731.746 13.241.883 41.217 12.809.242  

2 13.115.462  13.878.469 13.257.711 -142.248 12.528.832  

3 13.754.916  13.506.792 13.273.538 481.378 13.517.378  

4 13.444.048  13.076.719 13.289.366 154.682 13.662.668  

5 13.706.160  13.316.093 13.305.193 400.967 13.694.942  

6 11.466.645  11.503.444 13.321.021 -1.854.376 13.278.408  

7 11.964.816 13.357.964 12.815.645 13.336.848 -1.372.032 12.451.416  

8 14.341.427 13.338.597 14.300.042 13.352.676 988.751 13.391.319  
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9 11.857.954 13.419.920 12.436.561 13.368.503 -1.510.549 12.746.538  

10 13.217.130 13.400.920 12.550.748 13.384.331 -167.201 14.094.971  

11 13.334.393 13.308.803 13.081.044 13.400.158 -65.765 13.659.688  

12 17.080.972 13.385.185 16.226.590 13.415.986 3.664.986 14.122.380  

13 12.740.185 13.495.936 13.170.494 13.431.813 -691.629 12.992.967  

14 13.193.583 13.453.400 13.961.134 13.447.641 -254.058 12.708.320  

15 15.628.541 13.440.347 15.346.618 13.463.468 2.165.072 13.710.797  

16 11.114.414 13.582.612 10.810.738 13.479.296 -2.364.882 13.857.933  

17 13.824.989 13.690.223 13.431.539 13.495.123 329.866 13.890.435  

18 13.180.995 13.486.541 13.223.296 13.510.951 -329.955 13.467.730  

19 12.908.495 13.286.993 13.826.431 13.526.778 -618.283 12.628.737  

20 12.376.876 13.299.809 12.341.160 13.542.606 -1.165.730 13.581.799  

21 13.509.235 13.201.092 14.168.416 13.558.433 -49.198 12.927.631  

22 14.980.192 13.376.310 14.224.920 13.574.261 1.405.931 14.294.986  

23 14.154.005 13.651.461 13.885.083 13.590.088 563.917 13.853.297  

24 11.372.983 13.715.674 10.804.113 13.605.916 -2.232.932 14.322.310  

25 13.659.043 13.787.903 14.120.387 13.621.743 37.299 13.176.691  

26 12.582.287 13.836.466 13.314.275 13.637.571 -1.055.284 12.887.809  

27 13.870.649 13.823.447 13.620.437 13.653.398 217.251 13.904.216  

28 17.077.537 13.795.594 16.610.932 13.669.226 3.408.311 14.053.198  

29 14.465.471 13.793.165 14.053.794 13.685.053 780.418 14.085.929  

30 14.081.624 13.856.352 14.126.815 13.700.881 380.743 13.657.053  

31 13.741.377  14.718.540 13.716.708 24.669 12.806.057  

32 12.709.491  12.672.816 13.732.536 -1.023.044 13.772.279  

33 12.864.170  13.491.875 13.748.363 -884.194 13.108.725  

34 14.956.779  14.202.687 13.764.191 1.192.588 14.495.000  

35 14.119.137  13.850.878 13.780.018 339.119 14.046.905  

36 12.924.324  12.277.856 13.795.846 -871.522 14.522.241  

 486.603.405 324.784.713 486.679.125 486.679.125 -75.720 486.710.827  

   a 15.827 Funcția de ajustare analitică : 
 y = 15.827 x+ 13.226.056 

   b 13.226.056  
 

Y ajustat 
recompus T*S 

ABATERE 

37 13.238.607   13.811.673  13.360.416 -121.809 

38 13.542.317   13.827.501  13.067.297 475.020 

39 14.320.841   13.843.328  14.097.635 223.205 

40 13.443.334   13.859.156  14.248.463 -805.129 

41 14.451.236   13.874.983  14.281.423 169.813 

42 13.679.610   13.890.811  13.846.375 -166.765 

43    13.906.638  12.983.378 -225.664 

44    13.922.466  13.962.758  

45    13.938.293  13.289.818  

46    13.954.121  14.695.014  

47    13.969.948  14.240.514  

48    13.985.776  14.722.171  
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11..77  AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  

11..77..11  PPuunnccttee  ffoorrttee  

 Situație financiară echilibrată. Indicatorii Necesar de fond de rulment, Fond de rulment și 

Trezorerie Netă respectă corelațiile care caracterizează  o gestiune adecvată a activității. 

 Valoarea adăugată26 este pozitivă  în 2009, 2010, 2011 și 2013 (ceea ce arată că Regia a 

creat valoare prin aportul bunurilor şi serviciilor provenite de la terţi) dar negativă în 2012 

(regia  nu a avut capacitatea de a crea o valoare proprie dincolo de consumurile provenite 

de la terți.). Valoarea pozitivă a indicatorului indică faptul că regia, chiar în absența 

veniturilor din subvențiile aferente cifrei de afaceri nete,  poate asigura surse de acumulare 

monetară din care să se realizeze remunerarea participanților direcți și indirecți în 

derularea activității.  

 Preocupările Regiei pentru diminuarea cheltuielilor totale. De exemplu în anul 2013 are loc 

o scădere pe total a cheltuielilor domeniului 100 Organizația Centrală.  Se constată că la 

nivelul anului 2014 nivelul lunar mediu al cheltuielilor totale este cel mai redus pentru 

perioada analizată, argumentându-se astfel limitarea drastică a nivelului cheltuielilor pe 

anumite elemente și domenii.  

11..77..22  PPuunnccttee  ssllaabbee  

 Cosmetizarea raportărilor contabile 2009-2012.  

 Evoluție nefavorabilă în ritmul anual de realizare a cifrei de afaceri nete, în condițiile  în 

care dimensiunea anuală a cifrei de afaceri netă este dată de volumul semnificativ (mai 

mult de 50% din cifra de afaceri netă) a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de tarif, 

inclusiv a gratuităților acordate.  

 Deși pozitiv, indicatorul Valoare adăugată prezintă clar o tendință de diminuare de la un 

exercițiu la altul (dinamica indicatorului de la un exercițiu la altul este negativă). 

                                                      
26 Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate. Valoarea adaugata reprezinta 

valoarea a tot ceea ce a creat si adaugat fazelor anterioare activitatea intreprinderii, concretizata in cresterea de valoare rezultate din utilizarea 
factorilor de productie peste valoarea consumurilor provenite de la terti, sau valoarea remunerarii tuturor participantilor directi sau indirecti la 
activitatea acesteia.. 
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 Scăderea accentuată a valorii adăugate pe salariat (a randamentului muncii), situație care 

atinge apogeul în 2012 și care implicit grevează asupra nivelului indicatorilor în 2013. 

Diminuarea valorii adăugate aferentă numarului mediu de salariați se realizează în 2013 pe 

fondul creșterii numărului mediu de salariați, creștere care are loc într-un ritm mai 

accentuat decât creșterea valorii adăugate. 

 În exercițiul financiar 2013 cheltuielile totale depășesc cu -46.969.664 lei veniturile totale 

realizate. Dezechilibrul constatat derivă pe de o parte din nivelul mai scăzut al cifrei de 

afaceri nete în anul 2013 față de exercițiile financiare 2009-2012 (cuprinde și un nivel mai 

scăzut al veniturilor din subvenții de exploatare reflectat în contabilitate), iar pe de altă 

parte din creșterea cheltuielilor totale în anul 2013 față de 2011 și respectiv 2012. 

 În exercițiile financiare 2012 și 2013 activitatea de exploatare este lipsită de performanţe 

economice, ceea ce a condus la obţinerea unui deficit brut din exploatare. Diminuarea 

abruptă a indicatorului în perioada 2009-2013 ridică serioase probleme în ceea ce privește 

capacitatea regiei de a funcționa pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate. Se 

observă că în 2012 și 2013, veniturile din subvențiile de exploatare sunt absorbite de 

cheltuielile cu impozitele și taxele, dar mai ales de cheltuielile de personal. Astfel că în anul 

2013, atât pe fondul unui volum mai mic al subvențiilor de exploatare, dar și al unor 

cheltuieli de personal cu 1,55 % mai mari față de anul precedent 2012, regia a obținut un 

deficit brut din exploatare de 47.360.330 lei. 

 Din perspectiva dinamicii cheltuielilor de natură salarială la RATB pentru intervalul 2009-

2013 se constată o evoluție destul de inconstantă în ceea ce privește evoluția numărului de 

salariați, ceea ce arată lipsa unei strategii coerente în gestionarea resurselor umane, și 

implicit a cheltuielilor de natură salarială.  

 Nivelul bugetat a cheltuielilor de personal a fost mai mic decât cel efectiv realizat în 

exercițiile financiare 2010-2013. Aspect nefavorabil. S-au depăsit prevederile bugetare.  

 Depășirea ritmului de creștere al veniturilor de exploatare de către creșterea cheltuielilor 

de personal  (2010,2011, 2013) are efecte nefavorabile asupra performanței activității 

RATB. 
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 Nu s-au aplicat măsuri ferme de reducere a cheltuielilor de personal, mai ales prin 

dimensionarea corectă, în condiții de optimalitate, a numărului de salariați (mai ales din 

categoria personalului administrativ și funcționăresc). Principalul factor restrictiv  care a 

condiționat optimizarea cheltuielilor de personal a fost Contractul colectiv de muncă. 

 că ponderea cea mai mare a cheltuielilor în totalul cheltuielilor o are domeniul de 

conducere- administrativ, care doar în anul 2010 coboară sub procentul de 14% din total. În 

mărime absolută, cea mai mare valoare se înregistrează în anul 2012, 144.679.707 lei. 

 Volumul cheltuielilor înregistrate pentru domeniu 100 Organizația Centrală este 

semnificativ, pe de o parte datorită faptului că aici sunt înregistrate, pe lângă cheltuielile de 

exploatare, și cheltuielile financiare, pierderile din creanțe, cheltuielile cu Casa de odihnă 

de a Predeal (obiectiv neidentificat distinct la nivelul contabilității), despăgubiri, amenzi, 

penalități, provizioanele și ajustările pentru depreciere, protocol, reclamă, publicitate, 

cheltuieli cu colaboratorii,  deplasări, detașări etc. 

 Nu se urmăresc și nu se decontează corect cheltuielile pe destinația acestora. Valorificarea 

insuficientă a informațiilor furnizate de modulul Controlling –SAP și lipsa organizării unui 

sistem coerent de contabilitate de gestiune și calculație a costurilor, are ca efect 

alunecarea cheltuielilor de la un domeniu la altul, necunoașterea exactă a rezultatelor 

financiare aferente activităților desfășurate în RATB. Faptul că centrul Cantină funcționează 

în spațiul RATB nu argumentează includerea cheltuielilor cu utilități și acelor cu personalul, 

aferente cantinei, direct pe domeniul 100 Organizația Centrală + Conducere unități. În 

acestă manieră, nu se realizează conectarea costurilor aferente cu veniturile realizate, iar 

rezultatul financiar obținut de acest centru (cantina) este fals, nereflectând exact 

performanța economică realizată. 

 Fără a lua în calcul celelalte venituri realizate de RATB, și nici o serie de cheltuieli 

considerate a nu avea legătură cu activitatea propriu zisă de transport valoarea subvenției 

pentru acoperirea diferenței de tarif și a gratuităților este cu mult mai mare decât valoarea 

subvenției înregistrate efectiv în contabilitate RATB pentru perioada 2009-2013.
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total cheltuieli transport 820.667.054 852.311.812 815.922.552 842.665.459 874.983.180 413.995.547 

VENITURI DIN LUCRĂRI 
EXECUTATE ȘI SERVICII 
PRESTATE 

172.900.125 169.141.178 160.654.053 159.052.121 167.151.779 82.876.928 

SUBVENȚIA DE EXPLOATARE 
CALCULATĂ 

647.766.930 683.170.634 655.268.499 683.613.338 707.831.401 331.118.620 

SUBVENȚIA DE EXPLOATARE 
 ÎNREGISTRATĂ EFECTIV 

520.000.000 519.000.000 513.000.000 521.000.000 464.408.000 263.650.000 

 

11..77..33  AAmmeenniinnțțăărrii  

 Obiectivul de performanță care vizează obținerea de profit nu este prioritar la nivelul RATB. 

Așa cum se amintește în Raportul Administratorului cu privire la încheierea exercițiului 

financiar pentru anul 2009-2011 ”Prioritar în desfășurarea prestației, atât pentru regie cât 

și pentru ordonatorul principal de credite, este creșterea calității serviciului de transport 

concomitent cu asigurarea unui serviciu de transport în condiții de  siguranță, confort și 

accesibilitate.” 

 Lipsa de cominucare și de colaborare din partea specialiștilor PMB în problemele ce privesc 

transportul public de călători de suprafață. 

 Volumul semnificativ al subvențiilor de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (subvenția 

de preț) reprezintă partea cea mai consistentă din totalul veniturilor de exploatare realizate 

de regie. 

 Creșterea costurilor totale ale regiei care nu au un corespondent în creșterea veniturilor 

conduce la creșterea efortului financiar al Consiliului General al Municipiului București 

pentru acordarea subvenției deexploatare pentru diferență de tarif și gratuități. 

 Tendința de scădere a numărului de călătorii, care are la bază, pe de o parte, preferința 

cetățenilor de a utiliza alte mijloace de transport, iar pe de altă parte, reorientarea 

călătorilor spre abonamente mai ieftine și achiziționarea titlurilor tarifare tip portofel 

electronic. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   150 / 750 
 

 Redimensionarea parcului circulant dar și condițiile de trafic urban supraaglomerat, 

insuficiența benzilor de circulație proprie, incidente rutiere etc care conduc la scăderea 

calității serviciului de transport. 

 Producția realizată de RATB pentru scopurile sale și capitalizată a înregistrat scăderi 

semnificative în ultimile 3 exerciții financiare. Această producție se concretizează în 

fabricarea de tramvaie în cadrul Uzinei de Reparații, conform programului de investiții pe 

care regia  îl propune anual. 

 Tendința de creștere a cheltuielilor materiale în 2011, 2012 și 2013 față de 2009 și 2010. Un 

factor semnificativ  de influență asupra tendinței de creștere a cheltuielilor materiale 

constă în majorarea prețurilor la energia electrică de tracțiune și la combustibili  în 

condițiile menținerii aproximativ constante a consumurilor cantitative.  

 Utilizarea unor piese de schimb mai ieftine, provenite de la furnizorii cu cele mai mici 

prețuri, conduce la economii imediate de trezorerie, dar datorită calității lor reduse, 

determină un consumul cantitativ și valoric mult mai intens, încarcă costurile și diminuează 

trezoreria (prin achiziții mai dese). 

 Creşterea cheltuielilor materiale are un caracter nefavorabil, creștere determinată, în 

primul rând, de creșterea cheltuielilor materiale medii.  

 Numărul exact de călătorii efectuate într-un an nu se cunoaște exact. Ceea ce se raportează 

ca date efective sunt de fapt estimări ale unui număr aproximativ de călătorii efectuate pe 

toate mijloacele de transort în comun din munucipiul București. 

 Bugetele de Venituri și Cheltuieli ale Regiei pentru perioada 2009-2012 nu sunt aprobate, 

De asemenea nu a fost aprobat nici BVC rectificat 2013 și BVC 2014. 

 Bugetele exercițiilor financiare 2010, 2011, 2012 nu cuprind informații privind valorile 

constate efectiv în anul precedent, fiind imposibilă efectuarea unor analize comparative pe 

structura clasificației bugetare. Practic, execuțiile bugetare pentru perioada 2009-2013 nu 

sunt explicitate decât sub o formă mai mult decât sintetică, în Rapoartele Administratorului 

2009-2013 la închiderea exercițiului financiar. Nu există execuție bugetară și nu s-a putut 

exercita un control al abaterilor. 
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 Lipsa de claritate și de transparență în ceea ce privește stabilirea  nivelului subvenției de 

exploatare și a utilizării acesteia la nivelul RATB ridică suspiciuni asupra corectitudinii 

determinării ei. 

 Condiţiile care genereazã modificarea tarifelor sau a subvenţiilor, precum şi procedurile 

specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevãd în contractele de atribuire a gestiunii. 

Între RATB și Consiliul General al Municipiului București nu există încheiat un astfel de 

contract. În aceste condiții, modificarea tarifelor și subvenționarea serviciului de transport 

prezintă un nivel ridicat de relativitate, subiectivism și dependență de voința politică a 

momentului. 

 Nu există o fundamentare economică bazată pe costuri pentru creșterea tarifului. 

 

11..77..44  OOppoorrttuunniittăățții  

 Aplicarea unor politici și tratamente contabile adecvate astfel încât, începând cu anul 2013, 

situațiile financiare reflectă fidel situația activelor, datoriilor, capitalurilor proprii dar și a 

rezultatelor obținute. 

 În ultimii ani s-au redus bonusurile de natură salarială, dar cheltuielile sociale au încă 

dimensiuni consistente în cadrul cheltuieillor de personal. 

 Existența organizării unui sistem de  contabilitatea de gestiune și calculație a costurilor la 

nivelul RATB prin modulul Controlling  din SAP. 

 Pentru diminuarea subvenției se poate interveni pe două paliere majore: 

o Diminuarea costurilor activității de transport, pornind de la premisa că, dincolo de 

cheltuielile direct atribuibile activității de exploatare, există și o serie de cheltuieli 

care pot fi diminuate. 

o Creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie. 
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 Efectele redimensionării costurilor (prin reducerea lor) asupra nivelului subvenției de 

exploatare:  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Subvenția de exploatare (ipoteza inițială) 647.766.930 683.170.634 655.268.499 683.613.338 707.831.401 331.118.620 

Subvenția de exploatare (ipoteza 1 : 
reducerea costurilor activității de transport 
 tramvaie provenite de la domenii conexe activității 
de transport) 

605.937.697 638.175.232 603.424.640 629.539.031 652.103.853 301.227.724 

% diminuare față de ipoteza inițială -6,46 -6,59 -7,91 -7,91 -7,87 -9,03 

Subvenția de exploatare (ipoteza 2 : reducerea 
cheltuielilor  de personal aferente activității de 
transport cu 10%) 

566.961.292 598.617.189 567.321.210 594.751.535 616.707.935 283.374.494 

% diminuare față de ipoteza inițială -12,47 -12,38 -13,42 -13,00 -12,87 -14,42 

Subvenția de exploatare (ipoteza 3: 
reducerea pierderilor din creanțe și a altor cheltuieli 
de exploatare aferente activității de transport) 

566.954.031 598.549.508 567.281.535 594.647.803 616.678.458 283.370.588 

% diminuare față de ipoteza inițială -12,48 -12,39 -13,43 -13,01 -12,88 -14,42 

Subvenția de exploatare (ipoteza 4: 
reducerea altor categorii de cheltuieli atașate 
activității de transport) 

564.494.233 596.680.784 564.976.122 591.686.896 615.163.665 283.217.692 

% diminuare față de ipoteza inițială -12,86 -12,66 -13,78 -13,45 -13,09 -14,47 

 

 Pe total activitate RATB veniturile obținute în afara activității de transport sunt în măsură să 

acopere pe lângă cheltuielile conexe transportului și o parte din cheltuielile activității de 

transport. 

 Pe linia cheltuielilor neincorporabile, colectate la nivelul sectorului administrativ și de 

conducere, există posibilități semnificative de diminuare a cheltuielilor totale. 

 Recomandăm derularea în continuare a activităților conexe activității de transport. Cu 

condiția ca acestea să funcționeze pe bază de bugete proprii, în calitate de centre de profit, 

cu evidență contabilă analitică pentru venituri și cheltuieli separată de activitatea de 

transport. Această activitate conexă nu va fi subvenționată. 

 În planul ameliorării veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie și implict, pentru 

reducerea nivelului subvenției, intervenția se poate realiza asupra celor doi factori de 

influență: 

o Creșterea numărul de călătorii plătibile (bilete și abonamente). 

o Majorarea tariful de transport. 
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 Situația rezultată în urma simulării celor 4 scenarii de ameliorare a veniturilor și de scădere 

a nivelului subvenției de exploatare propuse de noi în cadrul studiului se prezintă astfel : 

  Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4 

      
 Situația 

existentă 
Majorare tarif 1,8 

lei/cal. 
Venituri realizate 
Scădere grad de 
subvenționare al 

tarifelor actuale cu 
10% Tarife 1 

Venituri realizate 
Anulare gratuități 

pers adm și 
pensionari peste 

2.500 lei 

Venituri realizate 
Tarif 2 

lei 

      

Cheltuieli medii lunare 2013 76.635.936 76.635.936 76.635.936 76.635.936 76.635.936 

VENITURI PROPRII MEDIE LUNARĂ 
2013 

34.021.131 38.922.087 37.193.550 34.880.486 50.552.753 

Nivel calculat subvenție de 
exploatare  necesară LUNAR 

42.614.805 37.713.849 39.442.386 41.755.451 26.083.183 

Nivel calculat subvenție de 
exploatare  necesară  ANUAL 

511.377.664 452.566.187 473.308.632 501.065.406 312.998.194 

Diminuare subvenție față de situația 
existentă 

 -12% -7% -2% -39% 

 

11..88  RReeccoommaannddăărrii  

În cele ce urmează, prezentăm o serie de recomandări bazate pe analiza SWOT, recomandări grupate 

în două categorii: recomandări de ordin general și punctuale, precum și recomandări care vizează 

soluțiile alternative de reorganizare a regiei din perspectiva beneficiilor de ordin economic. 

11..88..11  RReeccoommaannddăărrii  ddee  oorrddiinn  ggeenneerraall  șșii  ppuunnccttuuaallee  

1. Organizarea regiei pe centre de responsabilitate. Astfel: 

a. Fiecare centru de responsabilitate trebuie investit cu o misiune și cu obiective care trebuie 

atinse.  Aceste obiective sunt în general de ordin financiar și depind de natura centrului (ex. 

nivelul cifrei de afaceri de realizat; costuri care nu trebuie  depășite; profitul scontat). 

b. Centrul trebuie să fie dotat cu un sistem de măsurare a performan]elor care să informeze 

Direcția Generală asupra nivelului de realizare al obiectivelor, al consumurilor de resurse și 

asupra altor indicatori de calitate, termene etc. 

c. Alegerea indicatorilor de performanță  pertinenți și acceptați de responsabilii acestor 

centre  reprezintă o condiție esențială bunei funcționări a regiei. 
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Organizarea în centre de responsabilitate creează în cadrul organizației relaţii de tip client-furnizor între 

entităţi autonome (centrele de responsabilitate)  pentru a valorifica avantajele de supleţe şi reacţie ale 

entităţilor de mici dimensiune.  menţinând totodată caracteristicile legate  de mărimea entității. Este și 

cazul RATB, pentru activitățile sale conexe, care ar trebui organizate într-o manieră descentralizată, cu 

obiective clar definite în ceea ce privește performanțele propuse și realizate, dar la nivelul cărora să se 

identifice cu acuratețe toate consumurile de resurese care contribuie la realizarea veniturilor.  

Organizarea ca centre de profit descentralizate a Cantinei, Centrului de sănătate, Uzinei de reparații, Casei 

de odihnă de la Predeal, a Școlii de șoferi ar crește gradul de responsabilizare a conducătorilor acestora în 

ceea ce privește nivelul unui profit programat a fi realizat, dar și asupra costurilor aferente. 

Schimburile interne între centrele de responsabilitate ridică problema evaluării preţului de cedare a 

produselor și/sau a serviciilor (prețuri de cesiune internă) între centrul furnizor şi centrul client. Noţiunea 

de preţ nu trebuie să genereze neapărat un profit, aşa cum se întâmplă în cazul preţului de vânzare27. 

2. Implementarea gestiunii bugetare (a unui sistem de bugete și a unui control bugetar intern).  

Obiectivul gestiunii bugetare este ameliorarea performanţelor economice ale regiei, în sensul 

perfecţionării interne. Aceasta ar  trebui să permită responsabililor să influenţeze variabilele controlabile, 

de preferinţă prin anticipare. Evident nu discutăm aici despre Bugetul de Venituri și Cheltuieli al regiei, pe 

care aceasta îl folosește exclusiv ca instrument de pilotaj al activității. 

Gestiunea bugetară este un mod de gestiune pe termen scurt care înglobează toate aspectele activităţii  

organizației  într-un ansamblu coerent de previziuni: bugete. Periodic, realizările sunt confruntate cu 

previziunile şi permit punerea în evidenţă a abaterilor  care trebuie să antreneze acţiuni corective. 

Elaborarea bugetelor constituie o etapă a gestiunii previzionale. Acest proces se caracterizează prin28 . 

- definirea obiectivelor organizației (politică generală). Obiectivele se referă la: profit, asigurarea 

durabilității în viitor, dezvoltare, aspecte sociale etc. 

- examinarea diferitelor strategii care permit îndeplinirea obiectivelor, ţinând seama de punctele forte şi 

punctele slabe ale regiei, inclusiv oprtunităţile şi ameninţările mediului; 

- alegerea unei strategii şi determinarea mijloacelor de aplicare; 

- evaluarea bugetelor. 

                                                      
27 Chiraţa Caraiani, Mihaela Dumitrana (coordonatori) – Contabilitate de gestiune şi control de gestiune, Ediţia II - a – Editura 

Universitară, Bucureşti 2008, op.cit.p. 363.  
28 Vezi Mikol A., Stolowy H., Cas practiques de comptabilité analytiques, contrôle de gestion et budgets, CLET Editions Banque, Paris,1991, p. 172-174 
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Considerăm posibilă implementarea unei gestiuni bugetare la nivelul RATB pe baza unui ansamblu de 

bugete definite pe funcțiuni, activități și centre de responsabilitate care să aibă ca finalitate articularea 

Situațiilor financiare previzionate, întrucât există resursa umană și specialiștii necesari  în cadrul RATB care 

au ca obiect de activitate elaborarea de analize, bugete etc. ( Serviciul Buget, Analize Economice în cadrul 

Direcției Financiar Contabilitate). 

3.  Creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie prin eliminarea gratuităților pentru 

personalul Primăriei Municipiului București și instituțiilor și serviciilor publice de interes local 

ale Municipiului București (abrogarea HCGMB 33/27.11.2011). 

Municipalitatea are in subordine 37 de instituții și servicii publice cu un numar de 6.407 posturi aprobate 

cu un grad de ocupare de 97%, adica aproximativ 5.960 posturi ocupate. Din administrația locală mai face 

parte și RADET cu un număr aproximativ de angajați de 4.000 persoane.  

În acest context valoarea  maximă a veniturilor posibil de realizat din vânzarea titlurilor de călătorie este 

de: 9.960 persoane *40,323 lei (abonament nominal toate liniile fără TVA)  = 401.617 lei/lună, ceea ce 

înseamnă pe an 4.819.405 lei. Rezultă o reducere a volumului subvenției de exploatare cu 4.819.405 

lei/an. 

4. Creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie prin eliminarea gratuităților pentru 

pensionarii cu o pensie mai mare de 2.500 lei.  

Am estimat un număr de 12.000 pensionari, care astfel ar contribui la creșterea veniturilor din vânzarea 

titlurilor de călătorie: 12.000 persoane*40,323 lei (abonament nominal toate liniile fără TVA)   = 483.876 

lei/lună, adică 5.806.512 lei/an. Subvenția de exploatare s-ar putea astfel diminua cu încă  5.806.512 

lei/an. 

5. Creșterea tarifului de transport de la 1,3 lei cu TVA la 1,8 lei cu TVA. În această situație 

valoarea subvenției ar scădea cu 11,5 % față de nivelul actual (aproximativ 58.811.477 

lei/an.) 

6. Urmărirea mai bună a subvenției de exploatare, în sensul evidențierii destinației și a modului 

de utilizare a acesteia. Se asigură astfel transparența necesară în utilizarea fondurilor publice.  

7. În condițiile diminuării costurilor totale cu 10% (reducerea va trebui să vizeze activitățile 

adiacente activității de transport dar și reducerea cheltuielilor de personal) subvenția ar trebui 

să se diminueze cu 16%, ceea ce reprezintă o valoare anuală de 83.602.839 lei/an. 
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8. Utilizarea datelor contabilității manageriale în activitatea zilnică a managerilor pentru 

cunoașterea operativă a informațiilor privind nivelul de performanță al activităților desfășurate 

de RATB. 

 

11..88..22  SSoolluuțțiiii  aalltteerrnnaattiivvee  ddee  rreeoorrggaanniizzaarree  aa  rreeggiieeii  

Soluția 1. Separarea de regie a tuturor activităților conexe activității de transport, inclusiv a Uzinei de 

reparații. 

În acestă variantă, regia ar desfășura doar activitatea de transport electric și auto, ceea ce ar conduce la 

identificarea mai bună a destinației subvenției pentru diferență de tarif și pentru gratuități, acordată de 

către PMB. În aceste condiții, regia nu va mai realiza venituri din alte activități și, am estimat în cuprinsul 

raportului, subvenția de exploatare necesară acoperirii costurilor activității de transport va avea un volum 

mai mare decât în prezent (Tabel 70). 

Pe de altă parte, procesul de reorganizare a regiei în acestă variantă și transferul celorlalte activități direct 

către PMB și/sau către alte structuri subordonate PMB reprezintă un amplu proces birocratic, de lungă 

durată din punct de vedere al formalităților și care nu va duce neaparat obținerea de economii la nivelul 

bugetului general consolidat. 

 

Soluția 2. Separarea de regie a tuturor activităților conexe activității de transport (inclusiv a Uzinei de 

reparații) și de asemenea, organizarea în trei servicii distincte a activității de transport: auto, tramvaie, 

troleibuze. 

În această variantă, segmentarea  prestării activității de transport în trei servicii distincte va conduce 

obligatoriu la creșterea cheltuielilor de natura administrativă, prin apariția unor structuri administrative și 

comerciale costisitoare din punct de vedere financiar. Se estimează, de asemenea, creșterea volumului de 

activitate la nivelul departamentelor specializate din cadrul PMB, pentru că vor trebui gestionate și 

subvenționate trei entități distincte de prestare a transportului în comun la nivelul municipiului București.  

Pe de altă parte, activitatea de transport troleibuze reprezintă doar 10% din volumul total al activității de 

transport la nivelul capitalei, motiv pentru care existența unui serviciu de transport distinct nu se justifică 

dn punct de vedere economic. 
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În acestă variantă de prestare a serviciilor de transport, volumul subvenției ar fi mult mai mare decât în 

prezent, cu atât mai mult cu cât veniturile obținute din prestarea diferită a serviciilor de transport vor fi 

dificil de cuantificat.  

Poate apărea și posibilitatea practicării unor tarife diferențiate pentru cele trei categorii de mijloace de 

transport în comun,  cu efecte nefavorabile asupra percepției calității servicului de transport de către 

călători. 

 Soluția 3. Prestarea gratuită a serviciului de transport public de călători la nivelul capitalei. 

Renunțarea la vânzarea titlurilor de călătorie conduce obligatoriu la creșterea nivelului subvenției de 

exploatare acordată de PMB regiei. Se ridică problema dacă transportul va fi gratuit doar pentru 

bucureșteni, sau pentru orice persoană care circulă cu mijloacele de transport în comun în București 

(provinciali și cetățeni străini). 

Raționamentul unei astfel de soluții decurge din faptul că veniturile obținute de regie din vânzarea 

titlurilor de călătorie și abonamentelor reprezintă valori nesemnificative. În realitate, producția vândută 

realizată de regie reprezintă aproximativ 30% - 40% din volumul subvenției. Evident că vor dispărea o 

serie întreagă de cheltuieli generate de activitatea de vânzare a biletelor și abonamentelor: cheltuielile cu 

personalul pentru casiere și controlori, cheltuielile cu suportul material al titlurilor de călătorie (o valoare 

de 3.532.885 lei la nivelul anului 2013), cheltuieli cu întreținerea și exploatarea centrelor de vânzare etc. 

Sistemul automat de taxare ar deveni inutil din perspectiva utilizării lui pentru emiterea și validarea 

titlurilor de călătorie, sistem pentru care au fost investite sume considerabile în implementare și 

modernizare de-a lungul ultimilor ani (a se vedea capitolul de diagnosticul activității IT din cuprinsul 

raportului). 

Dacă gratuitatea nu se acordă și altor persoane (care locuiesc în provincie sau cetățenii străini) va trebui să 

rămână organizată infrastructura de vânzare și control, deși probabil la o dimensiune mai redusă. 

Soluția 4. Organizarea regiei pe centre de profit și centre de costuri în structura actuală 

Centrele de profit și de costuri reprezintă segmente ale unei afaceri care pot funcționa, cel puțin la nivel 

teoretic, independent de restul activității. Sunt perfect adaptabile multitudinii  activităților  desfășurate de 

RATB. Avantajele organizării RATB pe centre de profit și de costuri derivă din cel puțin următoarele 

considerente: 

 activitatea regiei poate fi ușor reorganizată prin închiderea centrelor de profit nerentabile, în 

situația în care optimizarea lor nu este posibilă; 
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 se obține un control superior asupra cheltuielilor; 

 se fundamentează și se urmăresc corect a cheltuielile pe locurile lor de formare; 

 se delimitează corect cheltuielile care nu depind strict de activitatea de transport de cele care sunt 

condiționate de aceasta;  

 introducerea unui sistem de alocare a resurselor și de urmărire a modului de utilizare a acestora, 

prin elaborarea unor bugete de cheltuieli specifice fiecarui centru de profit. 

 stabilirea abaterilor de la nivelurile prestabilite ale acestor cheltuieli; 

 instituirea unui sistem de indicatori de performanță care să permită evidențierea 

responsabilităților persoanelor de conducere a centrelor; 

 calcularea cu precizie a volumul subvenției pentru diferența de tarif și pentru gratuități; 

 se poate cunoaște exact destinația și modul de utilizare a subvenției pentru diferența de tarif și 

pentru gratuități. 

La nivelul regiei, din punct de vedere funcțional, aceste centre de profit și de costuri există deja (cantina, 

casa de odihnă de la Predeal, Centrul de sănătate,  Uzina de reparații, Scoala de șoferi, transportul electrc 

și auto, conducerea regiei). Problema care trebuie rezolvată este aceea de implementare a acestora și din 

punct de vedere economico-financiar, în plan contabil. 

În planul informațional contabil, fiecare centru de profit  și de costuri ar trebui să aibă contabilitate 

individuală (dar nu ruptă de sistemul contabil al regiei), trecându-se de la evidențierea globală a 

cheltuielilor și veniturilor la o înregistrare și administrare separată.  

Practic, la nivelul RATB trebuie modificat întreg sistemul de percepție și monitorizare a performanței, 

performanță care afectează în primul rând nivelul și utilizarea subvenției pentru diferența de tarif și 

pentru gratuităţi. 
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CCaappiittoolluull  22    AANNAALLIIZZAA  MMOODDUULLUUII  DDEE  DDEERRUULLAARREE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIIILLOORR  PPUUBBLLIICCEE  LLAA  

NNIIVVEELLUULL  RRAATTBB  

22..11  CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee      

22..11..11  MMeettooddoollooggiiaa  cceerrcceettăărriiii  

În conformitate cu prevederile art.251, alin.(1) din OUG 34/2006 – Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti are obligaţia de a atribui contractele sectoriale, de regulă, prin aplicarea procedurilor 

de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare. Ca o derogare de la regulă (excepţie), Regia Autonoma de Transport Bucureşti are 

dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 250. alin.(1): cererea de ofertă şi 

negocierea fără publicare prealabilă de anunţ de participare,  numai în circumstanţele specifice 

prevăzute la art. 252 sau la art.124.  

În realizarea studiului de faţă, echipa de documentare a Autorităţii Municipale de Reglementare 

a Serviilor Publice Bucureşti (AMRSP) a folosit o multitudine de instrumente de cercetare/surse 

de documentare, după cum urmează: 

 Baza de date cuprinzând un număr iniţial de 2.259 de contracte atribuite (sursa: baza de 

date transmisă de Regia Autonomă de Transport Bucureşti), dintre care 1.117 contracte 

înregistrate in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), pentru anii 2009 – iunie 

2014, din care au fost eliminate 8 contracte cu valoare sub 1.000 lei, respectiv contracte 

cu valori neverosimile raportate la obiectul contractului. Numarul efectiv de proceduri de 

atribuire analizate au fost 2.251; 

 Au fost analizate licitaţiile deschise, negocierile şi cererile de ofertă din perioada celor 5 

anii şi 6 luni cuprinse în analizele efectuate în studiu. 

 Expedierea unui numar de 15 solicitări de informaţii de interes public către autoritatea 

contractantă Regia Autonoma de Transport Bucureşti, centralizând răspunsurile primite 

într-o complexă bază de date interogabilă după diverse criterii. În primă instanţă, 

autoritatea contractantă a fost intervievată cu privire la Planurile anuale de achiziţii 

publice din perioada 2009–iunie 2014, la listele de achiziţii efectuate, la contestaţiile 
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depuse împotriva autorităţii contractante in anii respectivi, pentru ca ulterior să li se 

solicite dosarele anumitor contracte de achiziţii de produse, servicii şi lucrări. 

 Verificarea achiziţiilor derulate de către autoritatea contractantă prin intermediul SEAP la 

nivelul anilor 2009 – iunie 2014. 

Perioada de colectare a informaţiilor s-a desfăşurat în două etape: cea dintâi referitoare la 

planurile anuale de achiziţii publice, listele de achiziţii publice efectuate, bugetele anuale, 

rapoartele anuale transmise către operatorul SEAP, rapoarte monitorizare ANRMAP,  procese – 

verbale şi rapoarte/avize consultative emise de UCVAP, procedurile  interne, contestaţiile 

depuse împotriva autorităţii contractante  în anii respectivi, iar cea de-a doua etapă, privind 

dosarele contractelor de achiziţii publice, în perioada de referinţă. 

Toate informaţiile solicitate autorităţii contractante, Regia Autonomă de Transport Bucureşti au 

facut referire la perioada 2009 – iunie 2014. Menţionăm că în afara procesului de achiziţii 

derulat prin SEAP, autoritatea contractantă poate derula achiziţii şi prin alte proceduri, pe care, 

de altfel, le anticipăm a fi mult mai numeroase decât achiziţiile prin SEAP, aşa cum arătam în 

capitolul introductiv al studiului. 

22..11..22  PPrreezzeennttaarreeaa  ddoommeenniiuulluuii  aacchhiizziiţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ccoonnffoorrmm  lleeggiissllaaţţiieeii  nnaaţţiioonnaallee  şşii  

eeuurrooppeennee  

Piaţa achiziţiilor publice la nivel european reprezintă cca. 19% din PIB, procentul respectiv 

indicând importanţa şi impactul deosebit pe care acest domeniu îl induce asupra economiei unui 

stat membru. Datorită acestui considerent şi având în vedere principiile care guvernează Tratatul 

Uniunii Europene, legislaţia comunitară a stabilit că domeniul achiziţiilor publice să fie 

reglementat conform unor norme specifice. 

Aceste norme specifice au fost structurate în cele două acte normative emise de Parlamentul 

European: DIRECTIVA 2004/17/CE- modificată de DIRECTIVA 2014/25/UE privind achiziţiile 

efectuate de entităţile publice care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 

transporturilor şi serviciilor poştale, respectiv DIRECTIVA 2004/18/CE- modificată prin DIRECTIVA 

2014/24/UE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de 

lucrări, de bunuri şi de servicii (inclusiv cele de concesiune). Ambele directive se bazează pe 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene, în special în ceea ce priveşte criteriile de atribuire, 

clarificarea posibilităţilor pe care le au entităţile contractante de a satisface nevoile publicului 
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interesat (inclusiv în domeniul protecţiei mediului şi în domeniul social), cu condiţia ca asemenea 

criterii să fie legate de obiectul contractului, să nu confere entităţii contractante o libertate de 

alegere nelimitată, să fie menţionate expres şi să respecte principiile fundamentale ce 

guvernează domeniul achiziţiilor. 

La  nivel naţional, reglementarea modului în care se derulează achiziţiile publice în România este 

asigurată prin O.U.G. nr.34/2006 astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 

337/2007 şi prin ulterioarele acte normative. Prevederile legislative incluse în O.U.G. nr.34/2006 

evidenţiază regulile de derulare a procedurilor de achiziţie pentru ambele domenii reglementate 

de cele două directive europene: atât pentru sectorul clasic cât şi pentru domeniul specific 

contractelor atribuite în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale (Cap.VIII  - 

contracte sectoriale/activităţi relevante). Contractul sectorial, similar contractului de achiziţie 

publică, este un acord sau o inţelegere publică cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai 

mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante şi având ca obiect sau 

scop execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Un motiv principal 

pentru care este necesară o coordonare eficientă a procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţii de către entităţile care operează în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 

poştale este caracterul închis al pieţelor pe care acestea operează din cauza existenţei unor 

drepturi speciale sau exclusive acordate de autorităţile publice centrale sau locale, referitoare la 

aprovizionarea, punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor care furnizează serviciul 

respectiv. 

Totodată, legislaţia naţională şi cea europeană stabileşte reguli diferite pentru contractele listate 

în ANEXA 2A faţă de cele listate în ANEXA 2B, astfel: 

1. Pentru contractele listate în ANEXA 2A trebuie respectate toate prevederile legislaţiei ce 

guvernează domeniul achiziţiilor publice; 

2. Pentru contractele listate în ANEXA 2B trebuie respectate doar prevederile legislaţiei 

referitoare la caietul de sarcini / specificaţii tehnice şi la transparenţă. 

Liniile directoare ce guvernează domeniul achiziţiilor publice relevă faptul că atribuirea de 

contracte publice trebuie efectuate în lumina următoarelor principii: 

Nediscriminarea: principiu ce reprezintă asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei 

reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate să poată participa la 

procedura de atribuire şi să aibă şansa de a deveni contractant. 
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Tratamentul egal: poate fi asigurat prin stabilirea şi aplicarea, pe tot parcursul procedurii de 

atribuire a aceloraşi cerinţe, reguli şi criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât 

aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi. 

Recunoaşterea reciprocă: acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe 

piaţa Uniunii Europene, a diplomelor, a certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile 

competente din alte state, specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national. 

Transparenţa: aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea 

procedurii de atribuire. Este unul dintre cele mai des invocate principii, atât de societatea civilă 

cât şi de organismele de control, graniţa dintre afişarea informaţiilor destinate publicului şi limita 

privind condiţiile de confidenţialitate comercială (invocate in special de ofertanţi), acestea fiind 

de multe ori dificil de delimitat.  

Proporţionalitatea: reprezintă asigurarea corelaţiei între necesitatea autorităţii contractante, 

obiectul contractului de achiziţie publică şi cerinţele solicitate a fi îndeplinite. Este un principiu 

pe care în general autorităţile contractante nu îl consideră important, dar acest principiu are 

mare valoare în măsura în care o autoritate contractantă este orientată spre eficienţă şi are în 

vedere ca rezultatul unei proceduri de achiziţie să nu fie denaturat pe parcursul administrării 

contractului atribuit. Corelaţia între necesitatea autorităţii contractante, obiectul contractului de 

achiziţie şi cerinţele solicitate a fi îndeplinite, trebuie să fie reflectată corespunzator în stabilirea 

cerinţelor minime de calificare/criteriilor de selecţie, a factorilor de evaluare aferenţi criteriului 

de atribuire şi trebuie respectată pe toată durata de aplicare a procesului (mai ales în perioada 

de derulare/administrare a contractului atribuit). 

Eficienţa utilizării fondurilor: acest principiu este reprezentat de aplicarea procedurilor de 

atribuire competiţionale şi utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică 

ale ofertelor în vederea obţinerii raportului optim între calitate şi preţ. Termenul de calitate 

trebuie înţeles în accepţiunea largă a definiţiei, conceptul respectiv înglobând o sumă de 

caracteristici tehnice, financiare, juridice şi de orice altă natură ce poate fi cuantificată într-o 

specificaţie. 

Asumarea răspunderii: stabilirea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în 

procesul de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi 

independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces. Este principiul cel mai 

des utilizat de autorităţile contractante, deşi abuzarea de acest principiu, în afara riscurilor 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   163 / 750 
 

induse prin neîncadrarea în condiţiile legale (controlul ex-ante şi cel ex-post nu este suficient de 

bine dimensionat pentru a identifica la timp abaterile procedurale), aduce şi cheltuirea fără 

eficienţă şi economie a bugetelor anuale. 

Celelalte principii conexe, cum ar fi: prezumţia de conformitate, acurateţea informaţiilor, 

interesul şi încrederea publică, coerenţa politicilor publice, concordanţa, imparţialitatea şi 

independenţa, informarea din oficiu, precum şi alte principii ce sunt menţionate în Carta 

Drepturilor Uniunii Europene (sau în Codul European al Bunei Conduite Administrative) sunt 

principii complementare care asigură eficientizarea procesului de achiziţie publică la nivelul unei 

autorităţi/entităţi contractante. De altfel, la nivelul unei entităţi contractante, indiferent de tipul 

şi obiectul de activitate al acesteia, compartimentul de achiziţii este singurul care poate aduce 

profit instituţiei (în sensul economic) fără efort investiţional. 

Legislaţia ce guvernează domeniul achiziţiilor publice la nivel european şi naţional, 

corespunzatoare sectorului de utilităţi, se împarte în trei mari categorii: legislaţie primară, 

secundară şi terţiară. 

22..11..33    DDeeffiinniirreeaa    RReeggiieeii  AAuuttoonnoommee  ddee  TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeşşttii  ccaa  aauuttoorriittaattee  ccoonnttrraaccttaannttăă    

Pentru asigurarea unei deschideri reale a pieţei şi a unui echilibru just în aplicarea normelor 

privind achiziţiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale este necesar ca 

entităţile menţionate să fie identificate pe o altă bază decât statutul lor juridic. Conceptul de 

autoritate contractantă (identificată în Directiva  2004/17/CE sub terminologia de „entitate 

contractantă”) trebuie interpretat în sens larg (recomandarea jurisprudenţei europene), astfel că 

descrierea acestui concept în legislaţia naţională şi europeană se face prin trei caracteristici: 

 modul de finanţare; 

 supravegherea managerială; 

 modul de infiinţare. 

Aceste trei caracteristici (de finanţare, supraveghere şi de numire în funcţie) au fost descrise de 

Curtea Europeană de Justiţie ca personificând o relaţie de „stransă dependenţă” a autorităţii 

contractante. 

Din punct de vedere al încadrării în acest concept de entitate contractantă, Regia Autonoma de 

Transport Bucureşti este identificată prin descrierea din O.U.G. nr.34/2006-art.8, lit.”b1”: "orice 

regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar 
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deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a) sau de către un alt 

organism de drept public". În plus, Regia Autonoma de Transport Bucureşti, ca entitate publică 

ce desfăşoară activităţi relevante în domeniul transportului, îndeplineşte şi caracteristică 

menţionată la art.8, lit.”d” din O.U.G. nr.34/2006: ”oricare întreprindere publică ce desfasoară 

una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta 

atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării 

respectivelor activităţi”. 

Pe cale de consecintă, Regia Autonomă de Transport Bucureşti este o autoritate contractantă 

definită ca entitate publică şi care, desfaşurând activităţile de transporturi urbane, suburbane şi 

metropolitane de călători din Municipiul Bucureşti (conform art.235 din O.U.G. nr.34-2006), are 

obligaţia de a respecta atribuirea contractelor de achiziţie (contracte ce au forma contractelor 

sectoriale descrise la Cap.VIII din O.U.G. nr.34/2006) utilizând proceduri competiţionale aşa cum 

sunt stabilite prin legislaţia achiziţiilor publice. 

În plus, prin Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 553/2011 este abordată şi clarificată interpretarea art.243 

din O.U.G. nr.34/2006 în sensul că sunt considerate contracte sectoriale şi acele contracte ce au 

ca obiect dobândirea de produse/servicii/lucrari destinate funcţionării autorităţii contractante 

din punct de vedere administrativ-organizatoric. Astfel, aceasta abordare precizată în actul 

normativ emis de A.N.R.M.A.P. şi care are la bază Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cauza 

C-393/06, impune, Regiei Autonome de Transport Bucureşti să aplice prevederile O.U.G. 

nr.34/2006 pentru atribuirea tuturor contractelor de produse/servicii/lucrari destinate, în mod 

direct sau indirect, realizării/susţinerii activităţii relevante.  

Excepţiile de la aplicarea prevederilor impuse de legislaţia în materie de achiziţii publice sunt 

menionate in cadrul Sectiunii a 2-a din O.U.G. nr.34/2006, modalitatea in care Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti poate atribui contracte uzând de aceste excepţii este un atribut exclusiv 

al autorităţii contractante, atribut ce este guvernat de principiul „asumării răspunderii”. 
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22..22  IIddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  eevvaalluuaarreeaa  rriissccuurriilloorr    ppootteennţţiiaallee  ccuu  pprriivviirree  llaa  aabbaatteerrii  

pprroocceedduurraallee  ssppeecciiffiiccee  pprroocceessuulluuii  ddee  aacchhiizziiţţiiee  ppuubblliiccăă    

22..22..11  RRiissccuurrii  ppootteennţţiiaallee  îînn  ddeerruullaarreeaa  ppeeoocceesseelloorr  ddee  aacchhiizziiţţiiii  ppuubblliiccee  

Procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică oferă o serie de oportunităţi pentru 

dezvoltarea unor comportamente necorespunzătoare, o parte dintre ele fiind susceptibile a fi 

considerate acte de corupţie, cu menţiunea că poate unele nu sunt generate cu intenţie. Frauda 

şi corupţia în achiziţiile publice reprezintă riscul cel mai mare pe care o autoritate contractantă îl 

poate avea, acesteia revenindu-i sarcina să le identifice, dar mai ales să le previna si să le 

detecteze atunci cand acestea au loc. În realitate, procesul de atribuire a unui contract este un 

proces foarte complex care implică multe “necunoscute”, riscurile putând aparea pe parcursul 

etapelor procedurale fără ca acest lucru sa fie cauzat de specialistul in achiziţii, ci de factori 

externi şi greu de controlat. Linia de delimitare între faptele de corupţie şi faptele oneste poate 

fi foarte greu de trasat. De exemplu, comportamentul neprofesional sau greşelile facute de un 

funcţionar public implicat într-un  proces de achiziţii publice, deşi cu intenţii bune, ar putea 

părea o încercare de influenţare a procedurilor şi/sau a rezultatului acestora. Analizele efectuate 

au demonstrat că cel mai important obstacol în combaterea fraudei si a corupţiei în achiziţiile 

publice este reprezentat de detectarea dificilă (uneori tardivă) a devierilor de la legislaţie. 

Această dificultate are la bază faptul ca, în cele mai multe cazuri, nu poate fi depistat făptaşul 

pentru ca există o inţelegere a unui grup de persoane, fapt dovedit de creativitatea inepuizabilă 

a acestora în denaturarea procesului de atribuire a contractului de achiziţie publica. Efortul 

global de prevenire şi combatere a corupţiei în achiziţiile publice are o miză uriaşă. Achiziţiile 

publice reprezintă pilonul investiţiei publice în dezvoltare, constituind o activitate economică 

preponderenta a instituţiilor publice, sensibilitatea la corupţie a acestui domeniu reprezentând 

un element de risc semnificativ in cheltuirea banului public. Practica frauduloasă care consta in 

prezentarea eronată a evenimentelor/informaţiilor în scopul influenţării aplicării procedurii 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau îndeplinirii contractului respectiv, în 

detrimentul autoritatii contractante, este tot un risc major ce se poate suprapune uneori  cu 

corupţia, dar acest risc poate fi minimizat printr-un management organizaţional adecvat. De 

altfel, cei implicaţi în achiziţiile publice pot să greşească involuntar, din ignoranţă, de aceea 

trebuie să existe o politică mai clară a instituţiei (în cazul de faţă Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti) referitoare la etica în domeniul achiziţiilor publice, pentru ca cei implicaţi să acţioneze 

corespunzător, în cunostinţă de cauză. 
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Prezenta analiză diagnostic nu şi-a propus să “localizeze” aceste riscuri la nivelul regiei, ci doar să 

facă o “radiografie” a formelor în care anumite riscuri potenţiale (teoretice) s-au concretizat (au 

devenit realitate) în cadrul procedurilor de achiziţii derulate de Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti în perioada 2009 - iunie 2014. 

Error! Reference source not found.  prezintă exemple de surse de risc frecvente în cazul 

derulării proceselor de achiziţii, cu evidenţierea situaţiilor care au fost identificate la Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti: 

22..22..22  RRiissccuurrii  iiddeennttiiffiiccaattee  îînn  ddeerruullaarreeaa  pprroocceesseelloorr  ddee  aacchhiizziiţţiiii  ppuubblliiccee  eeffeeccttuuaattee  ddee  RReeggiiaa  

AAuuttoonnoommăă  ddee  TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeşşttii  

Tabelul 2.1  Exemple de surse de risc frecvente în cazul derulării proceselor de achiziţii 

Etapa 

procedurală 

Capitol/Faza 
procedura 

Risc potenţial Concretizare risc în cadrul 
procedurilor derulate de RATB 
în perioada 2009<iunie 2014 

1. Întocmirea PAAP 
(Programul anual de 
achiziţii publice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Identificare 
necesitate 

-achiziţii nejustificate din 
punct de vedere economic 

DAP 1876 

-lipsă de comunicare între 
departamente pentru 
stabilirea corectă a nevoilor 

DAP 1876 

-identificarea nevoilor după 
aprobarea bugetului 

DAP 890; DAP 1453; 

1.2.Estimare valoare 
contract 

 

 

 

 

-evaluare superficială a 
valorii contractului (fără 
alocarea costurilor ce pot 
interveni) 

DAP 890; DAP 1453; 

-supraevaluare, în ideea 
favorizării unui ofertant 

DAP 1453 

1.3.Încadrarea şi 
corespondenţa 
obiectului contractului 
cu CPV 

-superficialitate în 
identificarea codului 
corespunzator achiziţiei 

DAP 66 
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1.4.Selectarea 
procedurii de achiziţie 

 

 

 

-abuzul utilizării de 
proceduri necompetitive 
prin invocarea excepţiilor 
legale 

DAP 1451; DAP 1859; DAP 1876 

-divizarea contractelor cu 
obiecte similare în 
contracte de valoare mică 
invocându-se scopuri 
diferite 

DAP 1426; DAP 1435; 

-abuzul în utilizarea 
situaţiei de extremă 
urgenţă sau alte prevederi 
stipulate la 
art.252/O.U.G.34/2006 

DAP 1451; DAP 1859; DAP 1876 

1.5.Identificare sursă 
de finanţare 

(fonduri disponibile 
pentru îndeplinirea 
contractelor) 

-alocarea în mod nerealist 
a bugetului 

DAP 1453; 

- fundamentare în funcţie 
de istoric şi nu in funcţie de 
valoarea necesităţilor 
obiective 

DAP 890; 

-alocarea de timp 
insuficient pentru 
derularea corespunzatoare 
a fiecărei etape 

DAP 1876 

2. Elaborarea 
documentatiei 
de atribuire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Stabilire 
specificaţii tehnice 

 

 

 

-ajustarea specificaţiilor 
tehnice din caietele de 
sarcini de aşa manieră încât 
acestea să fie îndeplinite 
doar de un singur operator 

DAP 890;  

2.2.Stabilire clauze 
contractuale 

 

-stabilirea unor clauze cu 
caracter general care nu au 
legatură specifică cu nevoia 
autorităţii contractante şi 
cu obiectul contractului 

DAP 1453; 

2.3.Stabilire cerinţe 
minime de calificare 

 

-cerinţe “croite” pentru 
anumiţi ofertanţi, însoţite 
de note justificative 
superficiale, fără o 
susţinere reală 

DDAP 890; 

-lipsă cerinţe minime din 
documentaţia descriptivă 
(aplicare NFA) 

toate procedurile de negociere 
fără publicare de anunţ au fost 
derulate fără a avea la bază o 
documentaţie descriptivă 
minimă si conformă cu principiile 

2.4.Stabilire criterii de 
selecţie sau de 
atribuire 

-nu sunt definite în mod 
clar 

DAP 890; DAP 1243; DAP 1453;  
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2.5.Completarea fişei 
de date a achiziţiei 

-se completează superficial, 
fără a se ţine cont de 
specificitatea achiziţiei 

- 

2.6.Stabilirea datei 
limită de depunere a 
ofertelor 

-acordarea unei perioade 
de timp insuficientă pentru 
pregatirea ofertei 

- 

2.7.Definitivare 
documentaţie de 
atribuire 

-neverificare 
corespunzatoare - ceea ce 
conduce la informaţii 
contradictorii 

- 

-inexistenţa procedurilor 
de auditare internă 

nu exista un control intern RAT 
Bucureşti de tip “ex-ante” pentru 
domeniul achiziţii 

3. Chemarea la 
competiţie 

 

3.1.Publicarea 
anunţului de 
participare 

-riscul de a nu se introduce 
în anunţul de participare 
toate informaţiile sau de a-l 
modifica ulterior prin erate, 
în final ajungându-se la 
anularea procedurii 

- 

3.2.Punerea la 
dispoziţie a 
documentaţiei de 
atribuire 

-rezistenţa la utilizarea mai 
multor modalităţi de 
punere la dispoziţie a 
documentaţiei în mod 
gratuit 

- 

3.3.Răspunsuri la 
solicitările de 
clarificare 

-oferirea de răspunsuri 
evazive sau care schimbă 
specificaţiile  

DAP 1453; DAP 1243; 

4.  Derulare procedură 
de atribuire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Numirea comisiei 
de evaluare 

 

-nominalizarea de 
persoane fără pregatire 
adecvată 

- 

4.2Deschiderea 
ofertelor 

 

-vicii sau deviaţii de 
procedură la deschiderea 
ofertelor 

- 

4.3.Evaluare oferte şi 
stabilire ofertă 
câştigătoare 

-familiaritate cu ofertanţii 
de-a lungul anilor, 
manifestarea unor interese 
personale 

- 

-erori sau omisiuni pe 
parcursul  evaluării în 
scopul de a favoriza 
anumiţi ofertanţi 

- 

-lipsa implementării 
efective a principiului 
“four-eyes” 

nu au fost identificate în 
documentele analizate existenţa 
unor instrumente de verificare 
de tip “four-eyes” 

4.4.Anularea 
procedurii 

 

-inventarea cu usurinţă a 
motivelor de anulare 

- 

5.  Atribuire contract 
de achiziţie/acord –

5.1.Notificare rezultat 

 

-inştiinţarea privind 
rezultatul este lapidară fără 
a se preciza avantajele 

- 
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cadru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofertei câştigătoare 

5.2.Perioada de 
aşteptare şi 
soluţionare contestaţii 

-apar înţelegeri cu 
contestatarii pentru a-şi 
retrage contestaţia 

- 

5.3.Contestaţii -speţele contestării DAP 1758 

-modul de gestionare a 
contestaţiilor 

- 

5.4.Semnare 
contract/accord-cadru 

-la semnare apar modificări 
faţă de documentaţia de 
atribuire şi faţă de ofertă  

- 

5.5.Transmitere si 
notificare anunţ de 
atribuire 

 

-nepublicare anunţ de 
atribuire în termenul legal 

DAP 1876 

-netransmitere notificare 
către ANRMAP 

DAP 1876 

6. Derulare contract 
/acord-cadru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.Indeplinirea 
obligaţiilor asumate 

-lipsa monitorizării efective 
din punct de vedere cost-
calitate-timp a 
contractului/acordului-
cadru 

- 

-schimbări substanţiale în 
condiţiile contractuale  

- 

-acceptarea schimbării 
specificaţiilor contractuale 
sub nivelul standardelor 
impuse prin documentaţie 

- 

-plata intârziată a facturilor 
în scopul revizuirii 
preţurilor 

- 

-plăţi temporare în avans 
nejustificate 

- 

-plăţi fără corespondenţă 
cu obiectul contractului 

DAP 66 

7.   Finalizare contract 7.1.Recepţia finală -lipsa supervizării  DAP 2; DAP 372 

8.   Analiza procesului 8.1.Concluzii şi măsuri 
de optimizare a 
procesului 

-lipsa analizei procesului 
prin care să se stabilească 
dacă s-a obţinut ceea ce s-a 
dorit şi la valoarea estimată 

-nu există la nivelul regiei o 
procedură operaţională sau o 
instrucţiune de lucru privind 
efectuarea unei monitorizari 
interne (ex-post) a proceselor de 
achiziţii în scopul identificării 
modalităţilor de optimizare 

 

Următoarele informaţii au fost colectate de către echipa de documentare, folosind prevederile 

legii accesului liber la informaţiile de interes public nr. 544/2001. 

 Planurile anuale de achiziţii publice pentru perioada 2009 - iunie 2014; 

 Lista achiziţiilor publice efectuate în perioada 2009 - iunie 2014; 
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 Lista contestaţiilor depuse împotriva autorităţii contractante pentru perioada 2009 - 

iunie 2014; 

 Rapoartele de monitorizare efectuate de U.C.V.A.P./S.V.A.P. în perioada 2009 - iunie 

2014; 

 Bugetele de venituri şi cheltuieli perioada 2009- iunie 2014 

 Rapoartele SEAP privind procentul achiziţiilor atribuite on-line/off-line pentru perioada 

2009- iunie 2014. 

Toate documentele puse la dispoziţie de autoritatea contractantă au fost prelucrate atât sub 

aspect cantitativ (realizându-se o bază de date pentru uzul intern al echipei de documentare) cât 

şi calitativ prin verificarea atât a completitudinii răspunsului pentru fiecare caz în parte, cât şi a 

conţinutului efectiv al fiecărui document furnizat de autoritatea contractantă. Pentru realizarea 

acestui studiu de cercetare s-au avut în vedere următorii indicatori de analiză a informaţiilor: 

 Ponderea achiziţiilor efectuate din totalul celor prevazute; 

 Ponderea achiziţiilor desfăşurate prin SEAP; 

 Numărul de contestaţii împotriva autorităţii contractante raportat la numărul de 

proceduri; 

 Ponderea tipurilor de proceduri (licitaţie deschisă, negociere, cerere de ofertă) în totalul 

procedurilor. 

Perioada de colectare a informaţiilor a fost cuprinsa în intervalul mai - noiembrie 2014, toate 

informaţiile solicitate autorităţii contractante facând referire la anii 2009 – iunie 2014. 

22..22..33  EEllaabboorraarreeaa  şşii  aapprroobbaarreeaa  pprrooggrraammeelloorr    aannuuaallee  aallee  aacchhiizziiţţiiiilloorr    ppuubblliiccee  llaanniivveelluull  

RRAATT  BBuuccuurreeşşttii  

Planul anual de achiziţii publice (PAAP) reflectă capacitatea autorităţii contractante de a işi 

planifica achiziţiile dintr-un an,  în funcţie de o serie de criterii şi reprezintă o etapă importantă în 

procesul de achiziţie publică alături de elaborarea documentaţiei de atribuire, organizarea 

procedurii de atribuire, derularea contractului, etc. Programul anual se elaborează, de regulă, în 

două etape. Procesul începe cu elaborarea unei prime variante până la sfârşitul ultimului 

trimestru al anului în curs urmând să se finalizeze după aprobarea bugetului, în funcţie de 

sumele alocate. Autorităţile publice sunt obligate să întocmească anual programul de achiziţii 
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publice, conform articolului 4 din HG 925/2006. În contextul Programului de achiziţii, autoritatea 

contractantă trebuie să se îngrijească în primul rând să aprobe programul dar şi: să identifice 

necesitatea achiziţiei, să estimeze valoarea şi să  încadreze oferta între codurile CPV, să aleagă 

procedura de achiziţie potrivită, să elaboreze calendarul procedurii etc. 

În practică, diferenţele dintre programele întocmite la începutul anului şi lista achiziţiilor  

efective ne arată  (in)capacitatea autorităţilor de a previziona o listă realistă de achiziţii, 

responsabilitatea aparţinând deopotrivă conducătorilor autorităţilor care aprobă aceste  

programe, dar şi staff-ului tehnic care este implicat în avizarea acestui program. 

Din constatările efectuate de echipa de documentare, rezultă că autoritatea contractantă a 

parcurs un proces superficial de planificare a achiziţiilor publice sau nu a fundamentat 

obiectivele din Plan cu suficientă atenţie, fiind nevoită să opereze multiple modificări de natură 

structurală sau valorică pe parcursul unui an, după cum urmează: 

 anul 2009 – 12 modificări; 

 anul 2010 – 10 modificări; 

 anul 2011 – 3 modificări; 

 anul 2012 – 6 modificări; 

 anul 2013 – 6 modificări; 

 anul 2014 – 8 modificări. 

Programul de achiziţii se aprobă, conform art. 4 alin. 7 din HG 925/2006, prin dispoziţie a 

conducatorului autorităţii contractante, după avizarea de către compartimentul financiar - 

contabil, aici facem referire la programul anual de achiziţii publice pe anul 2009, unde 

autoritatea contractantă nu a respectat prevederile legislative mai sus menţionate.  

O altă constatare importantă se referă la codurile CPV  din programul anual al achiziţiilor publice 

pe anul 2009 nu corespund cu codurile CPV din baza de date “Lista acorduri cadru, contracte 

subsecvente şi contracte ferme“ (sursa: baza de date transmisă de RATB). Din interviurile 

realizate cu personalul din cadrul Serviciului Contracte  a reieşit că în anul 2009, la întocmirea 

programului anual al achiziţiilor publice au folosit codurile CPSA şi nu codurile CPV. 

Cadrul legal CPV 
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Folosirea codurilor CPV a devenit obligatorie la nivel European începând cu 16 decembrie 2003, 

prin intrarea în vigoare a Regulamentului Comisiei Europene nr. 2151/2003, când s-a 

concluzionat că Statele membre au nevoie de un sistem de referinţă unic care să utilizeze 

aceeaşi descriere a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor în limbile oficiale al Comunităţii, precum şi 

acelaşi cod alfanumeric corespunzător care să permită astfel depăşirea barierelor lingvistice la 

nivel comunitar. Prin Regulamentul CE nr. 2151/2003 s-a adoptat o versiune revizuită a CPV a 

unui sistem unic de clasificare pentru achiziţiile publice, a cărui punere în aplicare este 

reglementată la nivel European de Regulamentul CE nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 

2008, ce modifică Regulamentul CE nr.2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind vocabularul comun al achiziţiilor publice şi a Directivelor 200/17/CE şi 2004/18/CE. 

Începând cu data de 15 septembrie 2008 singura versiune a CPV care va fi utilizată va fi 

versiunea inclusă în Regulamentul CE nr. 2195/2002 cu modificare prin Regulamentul CE 

213/2008. 

Alte aspecte referitoare la programul anual al achiziţiilor publice 

În ceea ce priveşte actele interne, la nivelul Regiei Autonome de Transport Bucuresti  în perioada 

2009 – iunie 2014 , activitatea de elaborarea a programului anual al achiziţiilor publice a fost 

reglementata prin procedura operationala cod  PO – RATB – SAP – 001 din 22.02.2013. 

Conform documentaţiei pusă la dispoziţia echipei de documentare s-au constatat următoarele: 

 pentru anul 2009, PAAP - cum am relatat mai sus programul anual al achiziţiilor 

publice şi modificările survenite pe parcursul anului nu au fost aprobate de către 

directorul general, valoarea totală iniţială a achiziţiilor fiind în cuantum de 

224.461.427 lei, pentru achiziţiile publice finanţate din surse proprii şi 299.838.421 lei 

, pentru achiziţiile publice finanţate de la bugetul local la care se adaugă 12 

modificări; 

 pentru anul 2010, PAAP – valoarea totală  iniţială  a achiziţiilor fiind în cuantum de 

242.866.668 lei, pentru achiziţiile publice finanţate din surse proprii şi 700.942.616.6 

lei, pentru achiziţiile publice finanţate de la bugetul local la care se adaugă 10 

modificări; 

 pentru anul 2011, PAAP - valoarea totală iniţială  a achiziţiilor fiind în cuantum de 

222.719.650 lei, pentru achiziţiile publice finanţate din surse proprii şi 796.019.872,80 
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lei pentru achiziţiile publice finanţate de la bugetul local la care se adaugă 2 

modificări; 

 pentru anul 2012, PAAP - valoarea totala initiala a achizitiilor fiind in cuantum de 

284.491.365 lei, pentru pentru achizitiile publice finantate din surse proprii si 

350.594.123 lei pentru achizitiile publice finantate de la bugetul local la care se 

adauga 6 modificari; 

 pentru anul 2013, PAAP - valoarea totală iniţială  a achiziţiilor fiind în cuantum de 

340.067.033 lei, pentru achiziţiile publice finanţate din surse proprii şi 297.374.071 

lei, pentru achiziţiile publice finanţate de la bugetul local la care se adaugă 6 

modificări; 

 pentru perioada ianuarie - iunie 2014, PAAP - valoarea totală iniţială a achiziţiilor fiind 

în cuantum de 267.535.519 lei, pentru achiziţiile publice finanţate din surse proprii şi 

2.921.774 lei, pentru achiziţiile publice finanţate de la bugetul local la care se adaugă 

4 modificări; 

De menţionat este faptul că, în perioada de referinţă programele anuale ale achiziţiilor publice 

nu au o finalitate aşa cum prevede art. 4 alin. 4 din HG 925/2006, “după aprobarea bugetului 

propriu autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achiziţiilor 

publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţi de atragere de fonduri. 

2.2.3.1  Bugetele de venituri si cheltuieli 2009 - 2014 

În perioada 2009 - 2014 bugetele de venituri şi cheltuieli ale Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti, precum şi rectificările acestora, nu au fost aprobate de către CGMB, deşi acestea au 

fost transmise spre aprobare autorităţii deliberative locale, în termenul prevazut la art. 28 alin. 

(1) din Legea nr. 329 / 2009. 

Prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti au fost aprobate sumele alocate 

pentru Regia Autonoma de Transport Bucureşti cuprinse în bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti care au reprezentat doar diferenţa de tarif aferentă activităţii de exploatare, precum şi 

transferurile pentru realizarea de investiţii de către Regie. 

Regia a efectuat în perioada de referinţă (2009- iunie 2014) cheltuieli fără a avea Bugetele de 

Venituri şi Cheltuieli aprobate de CGMB. Efectul direct al acestui fapt îl reprezintă funcţionarea 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe baza unor bugete neaprobate, astfel încât la nivelul 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   174 / 750 
 

regiei nu au existat pârghiile de funcţionare eficientă a sistemului bugetar şi a controlului 

bugetar. 

2.2.3.2  Analiza achiziţiilor efectuate din totalul celor prevăzute 

Din raportul “centralizatorul privind contractele anuale atribuite de către RATB“ s-a constatat că 

regia a atribuit contracte în valoare de: 

 în anul 2009 – valoarea totală de 150.947.540,24 lei (echivalentul 35.700.189,26 euro) , 

ceea ce reprezintă 67,25 % din valoarea totală planificată a achiziţiilor; 

 în anul 2010 - valoarea totală de 149.806.365,67 lei (echivalentul 34.962.277,27 euro), 

ceea ce reprezintă 61,68 % din valoarea totală planificată a achiziţiilor; 

 în anul 2011 - valoarea totală de 152.552.095,46 lei (echivalentul 35.315.437,52 euro), 

ceea ce reprezintă 68,49 % din valoarea totală planificată a achiziţiilor; 

 în anul 2012 - valoarea totală de 184.147.037,26 lei (echivalentul 41.580.381,89 euro), 

ceea ce reprezintă 64,73 % din valoarea totală planificată a achiziţiilor; 

 în anul 2013 - valoarea totală de 176.803.516,00 lei (echivalentul 39.423.710,84 euro), 

ceea ce reprezintă 52 % din valoarea totală planificată a achiziţiilor; 

 în perioada ianuarie – iunie 2014 - valoarea totală de 75.920.757,95 lei (echivalentul 

17.305.848,63 euro), ceea ce reprezintă 28,38 % din valoarea totală planificată a 

achiziţiilor pe 6 luni; 

Având în vedere modificările succesive care au devenit uzuale, o altă constatare importantă se 

referă la faptul că autoritatea contractantă nu urmareşte cu atenţie respectarea programelor 

anuale de achiziţii publice adoptate astfel încât în urma unei analize succinte pe baza datelor 

furnizate rezultă un nivel aproximativ scăzut de realizare a programului de achiziţii comparativ 

cu nivelul propus, cel mai mic procent fiind în anul 2013 cu 52%. 

În acest context atragem atenţia asupra următoarelor aspecte: modul în care autoritatea 

contractantă tratează această componentă importantă a activităţii lor care se referă la achiziţiile 

publice se poate evalua implicit prin prisma evaluării calităţii datelor. 

Diferite departamente/compartimente ale autorităţii contractante au date diferite, ceea ce nu 

este un lucru normal. Acest lucru este proba modului neprofesionist şi lipsit de responsabilitate 

în care se ţine evidenţa achiziţiilor publice. 
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2.2.3.3   Analiza cheltuielilor cu materiale şi piese aferente contractelor de achiziţie publică 
încheiate  în perioada 2009 – iunie 2014 

În următorul subcapitol, vom prezenta pe scurt efectuarea unei analize privind cheltuielile cu 

materiale şi piese aferente listei contractelor de achiziţii publice efectuate, precum şi evoluţia 

stocurilor fără mişcare la nivelul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, deşi nu fac parte 

integrantă a prezentului capitol “ANALIZA MODULUI DE DERULARE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE LA 

NIVELUL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI (PERIOADA 2009 – IUNIE 2014)”, este 

necesar pentru a exemplifica câteva aspecte referitoare la fundamentarea tehnico-economică a 

programului de aprovizionare cu materiale, piese de schimb etc. 

Tabelul 2.2  Situaţia valorică a achiziţiilor pe tipuri de elemente în perioada 2009- iunie 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 ian-iun 2014 

Materiale 15,111,449.05 8,038,310.08 13,929,060.38 18,620,255.87 9,407,191.74 1,616,615.30 

Piese  21,393,555.48 20,192,624.71 10,709,035.74 14,537,682.80 14,298,332.33 1,276,786.23 

Combustibili 73,745,336.72 88,360,636.77 93,667,049.00 110,775,039.93 109,005,568.77 56,377,353.40 

Energie 
electrică de 

tracţiune 27,859,953.00 25,801,371.00 28,765,981.00 30,571,363.00 29,105,380.00 14,752,390.00 

Energie 
electrica  3,965,053.00 4,098,945.00 3,896,347.00 4,225,815.00 4,728,423.00 2,160,309.00 

Total General 142,077,356.25 146,493,897.56 150,967,473.12 178,730,156.60 166,544,895.84 76,183,453.93 

Sursa: Centralizator cu valorile contractelor încheiate de achiziţii pe tipuri de elemente oferite de Serviciul 

Achiziţii Publice – RATB 
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Figura 2.1  Ponderea cheltuielilor pe tipuri de elemente
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Din situaţia prezentată mai sus se observă că evoluţia cheltuielilor cu achiziţionare de produse, 

în perioada de referinţă (2009 - iunie 2014) la nivelul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, 

înregistrează un trend crescător, ponderea cea mai mare de 61% o reprezintă cheltuielile cu 

combustibilul, urmată de energia electrică pentru tracţiune, (inclusiv energia electrică pentru 

celelalte structuri ale regiei) cu 21% , celelalte elemente de cheltuieli sunt cu o pondere destul 

de redusă, aproximativ 10% piese, respectiv 8 % materiale în totalul cheltuielilor. Această 

reducere a cheltuielilor cu materiale şi piese se datorează în special nivelului scăzut de 

realizare a planului anual de achiziţii publice comparativ cu nivelul propus, respectiv 100 %. 

Menţionăm că valorile din tabelul de mai sus, reprezintă valorile contractelor de achiziţii publice 

atribuite (încheiate). 

2.2.3.4   Evoluţia stocurilor fără mişcare 

Tabelul 2.3  Situaţia stocurilor fără mişcare în perioada 2009 - iunie 2014 

Tip de 
material         
(clase de 
evaluare) 

Valoare Stoc 
la 

31.12.2009 

Valoare Stoc 
la 

31.12.2010 

Valoare Stoc 
la 

31.12.2011 

Valoare Stoc 
la 

31.12.2012 

Valoare Stoc 
la 

31.12.2013 

Valoare Stoc 
la 30.06.2014 

Materiale 70,648.22 155,623.92 206,413.49 205,847.85 186,900.53 646,640.38 

Materiale 
din Casari 
MF 8,430.81 5,888.24 74,155.01 1,096.67 4,247.63 32,250.40 

Obiecte de 
Inventar 33,035.10 53,547.37 74,676.72 65,757.52 74,206.36 136,312.13 

Anvelope 
Noi 29.41 27,978.09 6,569.69 30,865.80 99,604.53 229,347.68 

Echipament 
de protectie  1,982.29 2,897.99 6,645.38 10,902.38 5,459.15 60,834.51 

Echipament 
de Lucru  21.29 837.15 51.53 0.00 0.00 0.00 

Uniforme 15,833.31 15,103.00 32,980.35 21,150.82 20,375.00 25,175.00 

Ambalaje 9,376.99 13,633.35 12,192.29 13,154.35 8,065.26 13,231.02 

Deşeuri 4,895.00 7,431.55 5,091.24 6,426.10 14,833.46 122,656.74 

Combustibil 304.00 4,078.02 4,759.20 11,283.75 65,491.00 69,067.19 

Piese Noi 152,762.01 314,217.95 697,144.96 997,345.21 1,531,467.59 6,487,709.91 

Piese 
Reparate 14,731.27 12,740.47 64,667.77 156,708.05 255,631.05 263,617.03 

Piese 
Reparabile 2,294.60 7,220.47 4,394.03 29,367.01 44,364.48 66,773.82 

Piese din 
Casări 1,148.83 2,314.61 2,496.05 3,750.20 3,353.39 6,145.03 

Investiţii 3,242,336.61 1,752,775.83 331,060.80 2,008,250.54 2,226,847.99 2,551,321.98 

TOTAL 3,557,829.74 2,376,288.01 1,523,298.51 3,561,906.25 4,540,847.42 10,711,082.82 

Sursa: Centralizator situaţie stocuri fără mişcare RATB 
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Evolutia stocurilor fara miscare 2009 - iunie 2014
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Figura 2.2  Evoluţia stocurilor fără mişcare 

 

Urmărind evoluţia stocurilor fără mișcare în perioada de referință (2009 – iunie 2014), se poate 

observa că ponderea cea mai mare de 45 % o deţin investiţiile, urmată de elementul piese noi cu 

un procent de 39 %, restul elementelor care fac parte din categoria stocurilor fără mişcare au 

ponderi scăzute în valoarea totală. 

Cauzele care conduc la înregistrarea stocurilor fără mișcare sau cu mișcare lentă: 

 lipsa de fundamentare tehnico-economică a necesarelor de aprovizionare provenite de la 

diverse structuri ale regiei a condus la achiziționarea unor cantități mai mari decât 

consumul real efectiv; 

 comandarea resurselor materiale și tehnice în cantități, sortimentație etc., diferite de 

necesitățile reale de consum ale regiei; 

 necorelarea ritmului aprovizionărilor materiale cu cel specific cererilor de consum; 

 înregistrarea unor modificări în portofoliul de fabricație de produse în sensul introducerii 

în execuție a unor produse noi, scoaterii din portofoliul de fabricație a altor produse fără 

a fi adaptate corespunzător planurilor și programelor de aprovizionare; 
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 lipsa unui proces de urmărire eficientă a derulării livrărilor de resurse materiale de la 

furnizori; 

 păstrarea în condiții improprii a resurselor materiale, situație care conduce la 

deprecierea calitativă a acestuia transformându-le în inutilizabile pe destinațiile 

prevăzute inițiale de consum. 

În condițiile existenței unor stocuri fără mișcare, precum și a unor resurse financiare foarte 

limitate, se recomandă că la fundamentarea necesarelor anuale să se aibă în vedere necesitățile 

reale și stocul la momentul respectiv, astfel încât achizițiile la nivelul regiei să fie făcute cu mai 

multă rigurozitate, stopându-se eventualele achiziții neoportune sau neeconomice, eliminându-

se astfel riscul formării de stocuri fără mișcare care generează imobilizări de fonduri. 

Căile de acțiune pentru valorificarea resurselor materiale devenite disponibile. 

 Folosirea resurselor materiale și tehnice devenite disponibile pe alte destinații de consum 

din regie. 

 Valorificarea prin vânzare a resurselor disponibile către alți utilizatori. 

 Desfășurarea unor ample acțiuni de înștiintare a pieței produsului despre structurile și 

cantitățile de resurse materiale devenite disponibile pentru vânzare. 

 Valorificarea prin vânzare a resurselor prin participarea la bursele de marfuri. 

22..22..44  AAnnaalliizzaa  ssttaattiissttiiccăă  aa  pprroocceedduurriilloorr  ddeerruullaatteeddee  RReeggiiaa  AAuuttoonnoommăă  ddee  TTrraannssppoorrtt  

BBuuccuurreeşşttii  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000099  --  iiuunniiee  22001144  

În conformitate cu prevederile art.251, alin.(1) din OUG 34/2006 - Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti are obligația de a atribui contractele sectoriale, de regulă, prin aplicarea procedurilor 

de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de 

participare. Ca o derogare de la regulă (excepție), Regia Autonomă de Transport Bucureşti are 

dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250. alin.(1): cererea de ofertă și 

negocierea fără publicare prealabilă de anunț de participare numai în circumstanțele specifice 

prevăzute la art. 252 sau la art.124.  

Echipa de documentare a efectuat, de asemenea, o analiză privind utilizarea tipurilor de 

proceduri de către autoritatea contractantă Regia Autonomă de Transport Bucureşti. Astfel, 

tipurile de proceduri identificate pentru cazurile selectate sunt: 
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 licitație deschisă; 

 negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare; 

 negociere fără publicarea prealabilă de anunț de participare; 

 cerere de ofertă. 

În plus, analiza indică faptul că tipurile de proceduri diferă semnificativ în funcție de valoarea 

contractată. În general și în mare parte, în conformitate cu situația întâlnită, Licitația deschisă și 

Cererea de ofertă pare să fie utilizată, dacă analizăm din punct de vedere al numărului de 

proceduri, iar din punct de vedere valoric Negocierea cu publicare prealabilă a unui anunț de 

participare pare să aibă o valoare totală mai mare decât celelalte tipuri de proceduri. Pentru 

ilustrare, a se vedea Tabelul 2.4. 
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Tabelul 2.4  Procedurile de achiziție aplicate de RATB  2009 - iunie 2014 

Anul 
BUGETAR 

LD NPA CO NFA 

Nr. 
proceduri 

Val. RON Val. EURO 
Nr. 

proceduri 
Val. RON Val. EURO Val.USD 

Nr. 
proceduri 

Val. RON Val. EURO 
Nr. 

proceduri 
Val. RON Val. EURO 

2009 174 100,454,544.57 3,253,462.12 13 1,130,086.33 560,782.85 0.00 173 6,074,673.14 638,702.78 8 28,754,859.61 193,700.90 

2010 85 91,718,105.45 3,080,566.47 16 2,435,701.85 394,981.64 0.00 99 4,520,861.65 430,379.19 11 29,572,146.82 109,141.55 

2011 67 8,488,118.51 1,978,903.30 6 383,930,062.49 726,240.00 0.00 103 4,424,512.07 377,031.26 21 44,308,340.55 331,781.38 

2012 47 4,923,268.04 740,348.13 119 56,299,640.08 5,004,472.53 388,813.90 42 3,449,025.00 67,087.53 19 8,898,911.17 322,579.25 

2013 35 42,133,003.08 1,040,168.13 11 3,316,715.62 312,242.65 0.00 18 1,428,252.43 0.00 7 282,790.12 362,346.00 

<iunie 
2014 

9 289,075.02 7,353.80 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 670,804.76 0.00 

TOTAL 
perioada 
analizata 

417 248,006,114.67 10,100,801.95 165 447,112,206.37 6,998,719.67 388,813.90 435 19,897,324.29 1,513,200.76 68 112,487,853.03 1,319,549.08 

Sursa:  baza de date 2009 – iunie 2014 transmisă de RATB 

Legenda: 
LD-licitație deschisă                                                      
NPA-negociere cu publicare anunț de participare   
CO-cerere de ofertă   
NFA-negociere fără publicare de anunț de participare 
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În baza datelor primite de la autoritatea contractantă, s-a efectuat o analiză a numărului de 

proceduri de achiziții publice aplicate. Așa cum se poate observa în graficele de mai jos, raportat la 

numărul de de proceduri aplicate, cele mai multe contracte au fost atribuite prin Licitație Deschisă și 

Cerere de ofertă. Conform autorității contractante intervievate, echipa de documentare a înțeles că 

aceasta preferă să lanseze procedura de Licitație deschisă din cauza faptului că acest tip de 

procedură de atribuire este considerat în mod inerent mai transparent și pentru că obișnuiește, de 

asemenea, să ridice mai puține întrebări sau contestații din partea operatorilor economici implicați / 

participanți. 

 

 

2009

60%

0%5%

34%

1%

LD Nr. proceduri

LR Nr. proceduri

NPA Nr. proceduri

CO Nr. proceduri

NFA Nr. proceduri

 

Figura 2.3  Ponderea categoriilor de procedură aplicate 2009 
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Figura 2.4  Ponderea categoriilor de procedură aplicate 2010 
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Figura 2.5  Ponderea categoriilor de procedură aplicate 2011 
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Figura 2.6  Ponderea categoriilor de procedură aplicate 2012 
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Figura 2.7   Ponderea categoriilor de procedură aplicate 2013 
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Achizițiile directe pe care o autoritate contractantă le poate derula în baza prevederilor art.19 din 

O.U.G.34/2006, deși nu au o reglementare specială stabilită prin legislație (achiziția directă nu este, 

în fapt, o procedură de achiziție), pot avea un impact deosebit la nivel anual în sensul afectării 

bugetului disponibil în funcție de valoarea atribuită. Regim similar au și contractele de servicii care 

sunt evidențiate în ANEXA 2B din O.U.G. nr.34/2006, atribuirea acestora fiind reglementată de 

legislația în vigoare în special în ceea ce privește respectarea principiilor de achiziție publică. 

O analiză statistică privind utilizarea de către Regia Autonoma de Transport Bucureşti a achizițiilor 

directe pentru perioada de referință 2009 - iunie 2014 este reliefată în Tabelul 2.5, informațiile fiind 

focalizate atât pe numarul de proceduri derulate (în special pentru achizițiile directe care în anul 

2012 au avut un nivel exagerat), dar și pe valorile de achiziție aferente: 

 

Tabelul 2.5   Analiza statistică privind utilizarea de către RATB a achizițiilor directe  

ANUL BUGETAR 

ACHIZIȚII DIRECTE 

număr valoare 

2009 86 1,535,551.00 

2010 245 1,483,371.94 

2011 479 5,265,275.46 

2012 512 8,993,898.90 

2013 306 3,824,097.00 

<iunie 2014 162 4,547,351.00 

TOTAL perioadă 
analizată 1790 25,649,545.30 

 

Dacă efectuăm o analiză privind valorile alocate procedurilor derulate în perioada 2009 - iunie 2014 

(Figura 2.8), se observă că peste 80% din bugetul disponibil a fost utilizat prin atribuirea de 

contracte privind procedurile (Licitație deschisă, Negocieri cu publicare prealabilă a unui anunț de 

participare, urmate de negocierile fără publicare prealabilă a unui anunț de participare). 
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Total perioada analizata

LD Val. RON

LR Val. RON

NCPA Val. RON

CO Val. RON

NFPA Val. RON
LD Val. RON 248,006,114.67

LR Val. RON 0.00

NCPA Val. RON 447,112,206.37

CO Val. RON 19,897,324.29

NFPA Val. RON 112,487,853.03

1

 

Figura 2.8  Analiza privind valorile alocate procedurilor derulate în perioada 2009 - iunie 2014 

22..22..55  AAnnaalliizzaa  ssttaattiissttiiccăă  aa  ccoonntteessttaaţţiiiilloorr  ddeeppuussee  îînn  ccaaddrruull  pprroocceedduurriilloorr  ddeeaacchhiizziiţţiiii  ddeerruullaattee  

ddee  RReeggiiaa  AAuuttoonnoommăă  ddee  TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeşşttii  

Împotriva modului de derulare a procedurii de achiziție publică orice persoană care se considera 

vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim, printr-un act al autorității contractante, cu 

încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, are dreptul de a utiliza una dintre căile 

de atac prevăzute de lege (contestația, acțiunea în instanță). Contestația se trimite către Consiliul 

Național de Soluționare a Contestațiilor(C.N.S.C.), organism cu activitate administrativ-

jurisdicțională, care funcționează integrat cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și 

Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP). 

În domeniul achizițiilor publice, trei instituții centrale din România asigură controlul modului de 

aplicare a legislației: 

1. Curtea de Conturi: verifică economicitatea, eficacitatea și eficiența achizițiilor publice; 

2. A.N.R.M.A.P.: urmărește asigurarea unui cadru de aplicare conformă a legislației în 

domeniul achizițiilor publice;  
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3. Ministerul Finanțelor Publice (U.C.V.A.P./S.V.A.P.): realizează verificarea aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența 

legislației privind atribuirea contractelor de achiziție public (control ex-ante). 

Analiza statistică a contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție derulate de Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti în anul 2012) scoate în evidență un risc potențial ce trebuie avut 

în vedere pentru optimizarea procesului de achiziție: modul de întocmire a documentației de 

atribuire și modul de evaluare a ofertelor depuse. 

Numărul de contestații depuse la nivelul anului 2012 este considerabil având în vedere ponderea 

procedurilor transparente derulate de Regia Autonomă de Transport Bucureşti în cursul anului 

respectiv: 47 de “Licitații Deschise” , 42 de “Cereri de Ofertă” , 119 de “Negociere cu publicare 

anunț participare “ și 19 de “Negocieri fără anunț de participare”. 

Nr.contestatii depuse

Contestatii respinse

Contestatii admise

Masuri remediere dispuse

Actiuni introduse de RATB

Anulari ale procedurilor

Atacate de Curtea de Apel

Renuntare la contestatie

Nr.contestatii depuse 13

Contestatii respinse 8

Contestatii admise 5

Masuri remediere dispuse 2

Actiuni introduse de RATB 0

Anulari ale procedurilor 5

Atacate de Curtea de Apel 0

Renuntare la contestatie 0

2012

 

Figura 2.9   Analiza statistică a contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție derulate de RATB în 

anul 2012 
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Situația pe anii următori 2009, 2010, 2011 si 2013 a fost usor remediată, dar această evoluție 

pozitivă trebuie analizată prin prisma numărului de proceduri transparente derulate în acești ani 

(numărul de licitații deschise a crescut considerabil față de anul 2012) și în măsura în care numărul 

de cereri de ofertă derulate a fost păstrat la un nivel mult prea ridicat față de numărul total de 

proceduri de licitații deschise și negocieri cu publicare prealabilă de anunț de participare. De 

asemenea, numărul de contestații trebuie analizat mai ales prin prisma obiectului contestat, spețele 

fiind similare pentru fiecare an bugetar analizat. 

Nr.contestatii depuse

Contestatii respinse

Contestatii admise

Masuri remediere dispuse

Actiuni introduse de RATB

Anulari ale procedurilor

Atacate de Curtea de Apel

Renuntare la contestatie

Nr.contestatii depuse 5 6 7 6

Contestatii respinse 3 3 4 4

Contestatii admise 2 3 3 2

Masuri remediere dispuse 0 2 0 3

Actiuni introduse de RATB 0 0 0 0

Anulari ale procedurilor 2 3 3 2

Atacate de Curtea de Apel 0 0 0 1

Renuntare la contestatie 0 0 0 0

2009 2010 2011 2013

 

Figura 2.10   Analiza statistică a contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție derulate de RATB 

în anii 2009, 2010, 2011, 2013 

 

22..22..66  AAnnaalliizzaa  mmoonniittoorriizzăărriilloorr  eexx--aannttee  eeffeeccttuuaattee  ddee    MM..FF..PP..  ((UU..CC..VV..AA..PP..//SS..VV..AA..PP..))  

Analiza monitorizărilor ex-ante efectuate de M.F.P. (U.C.V.A.P. / S.V.A.P.) 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.30/2006 (legislație ce stabilește funcția de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor publice) în scopul asigurării 

respectarii legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, s-a constituit la nivelul Ministerului 
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Finanțelor Publice (M.F.P.) un compartiment (Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor 

Publice - U.C.V.A.P.) ce are ca responsabilitate efectuarea controlului ex-ante pentru procedurile 

inițiate de autorități și care sunt situate peste un anumit plafon valoric (CO, LD, LR, NPA, NFA). 

Astfel, există în legislație o obligație pentru autoritățile contractante ca o data cu data publicării în 

SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) a invitaţiei/anunţului de participare să fie transmisă 

către U.C.V.A.P. o notificare în vederea înștiințării. Compartimentul U.C.V.A.P. sau S.V.A.P. (Serviciul 

Verificări Achiziții Publice constituit la nivelul Direcției de Finanțe Publice locale / Municipiul 

București) elaborează o analiză de risc pentru procedura inițiată și menționată în fișa de prezentare 

transmisă de autoritatea contractantă și decide dacă se selectează pentru verificare achiziția 

publicată. 

Analiza ex-ante efectuată de U.C.V.A.P. / S.V.A.P. constă în verificarea aspectelor procedurale 

cuprinse atât în documentația de atribuire cât și în verificarea respectării pe parcursul procedurii (de 

la publicare până la semnarea contractului) a respectării principiilor ce guvernează achizițiile 

publice, asigurând în acest fel un control obiectiv și eficient. Dacă se constată abateri sau 

neconformități, observatorii U.C.V.A.P. / S.V.A.P. emit avize intermediare (recomandări pentru 

luarea măsurilor de remediere care se impun), iar în cazul în care neconformitățile nu se pot 

remedia se va emite la finalul verificării avizul consultativ (care se transmite spre știință și către 

A.N.R.M.A.P.). În cazul în care procedura analizată se finalizează fără identificarea unor 

neconformități, observatorii consemnează acest lucru în raportul de verificare care se înaintează și 

conducatorului autorității contractante. Dacă U.C.V.A.P. / S.V.A.P. constată în cadrul verificărilor 

efectuate la o autoritate contractantă abateri repetate față de prevederile legale, analiza de risc 

aferentă autorității contractante va avea un coeficient majorat și monitorizarea procedurilor inițiate 

de respectiva autoritate va fi accentuată. 

Un risc potențial în acest caz este cel generat de nerespectarea condiției de înștiințare a U.C.V.A.P. / 

S.V.A.P. de către autoritatea contractantă, condiția fiind mai ales obligatorie în cazul procedurilor 

lipsite de transparentă sau care restrâng competiția (în cazul aplicării unei “Negocieri fără publicare 

de anunț de participare” înștiințarea se face cu minim 3 zile lucrătoare anterior datei stabilite 

pentru negociere). Neînștiințarea U.C.V.A.P. asupra inițierii unei proceduri are ca efect lipsa unui 
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control ex-ante și bineînțeles generarea unui comportament neadecvat din partea autorității 

contractante. 

Analiza efectuată pe baza informațiilor primite de la Regia Autonoma de Transport Bucureşti relevă 

faptul că, deși monitorizarea efectuată pentru autoritate de către U.C.V.A.P. nu a fost una deosebită 

(la nivelul anului 2009 au fost emise 5 decizii de verificare, în anul 2010 doar o singură decizie, iar în 

anul 2011 - 1 decizie) . 

Numar proceduri monitorizate

Nr.proceduri monitorizate

Nota intermediara

Masuri de remediere dispuse

Aviz consultativ

Anulari proceduri

Nr.proceduri monitorizate 5

Nota intermediara 1

Masuri de remediere

dispuse

1

Aviz consultativ 0

Anulari proceduri 0

2009

 

Figura 2.11.   Număr de proceduri monitorizate 2009 

În anul 2009, au fost 5 decizii de verificare din care doar o singura decizie a avut notă intermediară. 

Contract sectorial de servicii – Service depanare și reparație pentru echipamente de acționare și 

alimentare pe troleibuzele ASTRA IKARUS 415 T și tramvaiele tip BUCUR 

Cod CPV: 50100000-6 

Valoarea estimată: 140.000 lei/ 3 luni – 32.821,47 euro 

                                     800.000 lei/ 12 luni – 187.551,28 euro 
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Prin nota intermediară nr.155523/163/09.02.2009, observatorii au constatat lipsa referatului de 

estimare a valorii, încalcând astfel prevederile art.213 alin.(1) lit.a și art. 33 alin. (1) din OUG nr. 

34/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

Numar proceduri monitorizare

Nr.proceduri monitorizate

Nota intermediara

Masuri de remediere dispuse

Aviz consultativ

Anulari proceduri

Nr.proceduri monitorizate 1

Nota intermediara 1

Masuri de remediere

dispuse

1

Aviz consultativ 0

Anulari proceduri 0

2010

 

Figura 2.12   Număr de proceduri monitorizate 2010 

La nivelul anului 2010, a fost o singură decizie de verificare prin care s-a urmărit respectarea 

procedurii de atribuire, în conformitate cu OUG nr.34/2006, cu modificarile și completările 

ulterioare. 

Acord – cadru de furnizare „Carduri contactless CFC – R 1K Mifare Blank„ 

Cod CPV: 30162000 – 2 

Procedura de achiziție publică: Licitație deschisă 

Valoare estimată: 717.107 euro 

Observatorii desemnați din cadrul DGFPMB – Serviciul Verificare a Achizițiilor Publice au constatat 

unele abateri procedurale și anume: 
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1. nu a fost publicat anunțul de intenție. 

2. în cadrul fișei de date a achiziției se precizează faptul că la evaluarea ofertelor „clasamentul 

se va întocmi în funcție de prețul total calculat pentru cantitatea maximă de produse”. 

Această precizare contravine prevederilor legale prin care precizează că acordul-cadru 

trebuie să prevadă prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut la propunerea 

financiară. 

3. un alt aspect, tot în fișa de date, se solicită garanție de participare fără să se precizeze clar 

modul de constituire a garanției de participare în cazul asocierii mai multor operatorii 

economici. 

Prin nota intermediară nr.30141/179/17.03.2010, Serviciul de verificare a achizițiilor publice a 

sesizat autorității contractante cele 3 abateri de la aplicarea prevederilor legislative în domeniul 

achizițiilor publice, în cadrul procedurii de atribuire a contractatului, abateri care ulterior au fost 

remediate.  

Numar proceduri monitorizate

Nr.proceduri monitorizate

Nota intermediara

Masuri de remediere dispuse

Aviz consultativ

Anulari proceduriNr.proceduri

monitorizate

1

Nota

intermediara

1

M asuri de

remediere

dispuse

1

Aviz consultativ 0

Anulari

proceduri

0

2011

 

Figura 2.13   Număr de proceduri monitorizate 2011 
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În cazul procedurii monitorizate în anul 2011, Contract  sectorial de furnizare “Roată elastică a 

boghiului purtător de la vagonul cu podea parțial coborâtă BUCUR LF, cod CPV: 34630000 – 2, 

Negociere cu publicare a anunțului de participare, valoare estimată 385.700 euro, observatorii au 

sesizat autoritații contractante, prin nota intermediară nr. 13/113168/07.01.2011, neconcordanțe 

ale documentației descriptive cu prevederile legislației în vigoare. 

 

22..22..77  AAnnaalliizzaa  pprroocceedduurriilloorr  ddee  aacchhiizziițțiiii  ddeessffăășșuurraattee  pprriinn  ssiisstteemmuull  eelleeccttrroonniicc  ddee  aacchhiizziițțiiii  

ppuubblliiccee                                                                                                            

Realizarea achizițiilor publice prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice constituie 

legal o obligație pentru orice autoritate public, însă numai într–un procent de 40% din valoarea 

totală a achizițiilor dintr-un an.  Prin intermediul SEAP, procesul de achiziții pblice devine unul 

dinamic și deschis oricărui actor economic care înregistrează o ofertă conformă cu caietul de sarcini. 

Mijloacele electronice utilizate în procesul de achiziții publice sunt considerate instrumente extrem 

de utile pentru a transparetiza și a marca o competiție loială între operatori/ofertanți, capabile să 

stocheze și să proceseze o cantitate mare de date ce pot fi consultate de către orice persoană fizică 

sau juridică interesată. Pentru comparabilitate, dar și pentru a avea dimensiunea importanței pe 

care o joacă o analiză obiectivă și riguroasă a procesului de achiziții publice în perspectiva 

eficientizării acestuia și atingerii dezideratului de utilizare eficientă a resurselor financiare, sunt 

prezentate în cele ce urmează o serie de informații cu caracter statistic privind situația proceselor 

de achiziție publică realizate de autoritatea contractantă în perioada de referință (2009 – iunie 

2014), utilizând Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Este important de precizat încă de la început 

faptul că, în continuare, procentul și, implicit, valorile cunoscute ale achizițiilor publice se referă 

numai la ceea ce autoritatea contractantă derulează prin Sistemului Electronic de Achiziții Publice.
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Tabelul 2.6 Analiza procedurilor desfăşurate prin SEAP 

ANUL 
BUGETAR 

NR.CTR 
ONLINE 

NR.CTR 
OFFLINE 

VAL CTR ONLINE 
RON 

VAL CTR 
OFFLINE RON 

VAL CTR 
ONLINE 
EURO 

VAL CTR 
OFFLINE EURO 

PROCENT 
SEAP 

2009 22 375 66,054,967.11 75,075,435.22 216,990 4,413,472.82 41,66 % 

2010 4 214 87,848,625.13 44,640,322.56 32,340 3,981,107.38 58,9 % 

2011 3 201 416,959,410.44 61,630,389.49 0 4,114,840.51 92,78 % 

2012 8 218 37,965,010.13 44,116,728 1,207,960 6,922,539.88 40,3 % 

2013 7 65 40,838,758.12 12,116,057.93 901,500 2,170,968.89 69,81 % 

TOTAL 44 1073 649,666,770.93 237,578,933.20 2,358,790 21,602,929.48   

Sursa:  Raport proceduri/contracte SEAP 2009 – iunie 2014 transmisă de RATB 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, autoritatea contractantă a respectat prevederile 

art. 66¹ din HG 1660/2006, modificată prin HG 167/2010, privind Normele de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice prin mijloace electronice, autoritatea 

contractantă are obligația de a utiliza mijloace electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire 

si pentru realizarea achizițiilor directe, reprezentând 40 % din valoarea totală a achizițiilor publice 

finalizate de acesta in cursul anului respectiv. Prin folosirea mijloacelor electronice, se estimează o 

reducere semnificativă a costurilor implicate în cazul procedurilor clasice precum și reducerea 

implicării factorului uman în evaluarea ofertelor. Totodată, transparența procedurilor de atribuire 

este evidentă în cazul utilizării mijloacelor electronice și chiar se poate menționa și un impact pozitiv 

asupra mediului prin eliminarea documentelor de hârtie. Totuși, așa cum arătam la începutul 

acestui studiu, estimările privind volumul financiar total al achizițiilor publice indică faptul că nu 

toate trec prin SEAP, este cazul aici al anunțurilor de achiziție sau al invitațiilor de participare, în 

spatele cărora procedura se derulează strict în relația autoritate contractantă - furnizor și nu este 

făcută în spiritul unei competiții autentice, în care sunt disponibile informații despre toate etapele 

procesului. 
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Tabelul 2.7 Corelaţia dintre valorile contractelor desfăşurate prin SEAP, contracte încheiate, PAAP 

An Bugetar 
Valoare SEAP Valoare contracte incheiate Valoare estimata 

PAAP RON EURO RON EURO 

2009 141,130,402.33 4,630,462.82 136,414,163.65 4,646,648.65 224,461,427 

2010 132,488,947.69 4,013,447.38 128,246,815.77 4,015,068.85 242,866,668 

2011 478,589,799.93 4,114,840.51 441,151,033.62 3,413,955.94 222,719,650 

2012 82,081,738.13 8,130,499.88 73,570,844.29 6,134,487.44 284,491,365 

2013 52,954,816.05 3,072,468.89 47,160,761.25 1,714,756.78 340,067,033 

Sursa: Rapoarte proceduri SEAP;  Baza de date contracte incheiate; PAAP – RATB 

Pentru rigurozitatea analizei efectuate, datele primite (Rapoarte proceduri SEAP;  Baza de date 

contracte încheiate; PAAP) de la autoritatea contractantă au fost verificate şi comparate cu 

rapoartele procedurilor realizate prin intermediul SEAP. Achiziţiile prin SEAP reprezintă practic, 

conform reglementărilor în vigoare la acest moment, doar o parte din valoarea totală a achiziţiilor 

autorităţii contractante. Din această comparaţie, au reieşit o serie de diferenţe majore între cele 

două tipuri de informaţii (Rapoarte SEAP, Baza de date contracte încheiate), şi astfel putem 

concluziona că autoritatea contractantă nu centralizează informaţiile cu acurateţe şi rigurozitate; 

spre exemplu în perioada de referinţă (2009 – iunie 2014), valorile achiziţiilor realizate prin 

intermediul SEAP sunt mai mari decat valorile contractelor încheiate. Referitor la anul 2011, unde 

valoarea achiziţiilor realizate prin intermediul SEAP este mai mare, chiar depăşind şi planul anual de 

achiziţii publice, se datorează în principal contractului încheiat pe 4 ani pentru achiziţionarea de 

carburanţi.
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22..22..88    AAnnaalliizzaa  iinnvveessttiițțiiiilloorr  eeffeeccttuuaattee  llaa  nniivveelluull  RReeggiieeii  AAuuttoonnoommee  ddee  TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeșșttii  

Conform prevederilor art. 11 alin.(6) din Regulamentul de organizare şi funcționare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport Bucureşti, îndeplinirea 

atribuțiilor specifice în domeniul obiectivelor de investiții a fost asigurată de către Serviciul Investiții 

din subordinea Directorului General. 

La nivelul Regiei Autonome de Transport Bucureşti s-au derulat, în funcție de sursa de finanțare, 

programe de investiții cu finantare integrală sau parțială de la bugetul local (aprobate prin Hotărâri 

ale Consiliului General al Municipiului București) și programe de investiții cu finanțare din bugetul 

propriu (aprobate prin hotărâri ale Consiliului de administrație al RATB). 

Situația privind gradul de realizare a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul local, la 

nivelul Regiei Autonome de Transport Bucureşti în perioada 2009 - 2014, a fost următoarea: 

Tabelul 2.8   Investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul local la nivelul RATB în perioada 2009 – 

2014 

HCGMB de aprobare 
a programelor de 

investiții cu 
finanțare  integrală 
de la bugetul local 

Fonduri aprobate 
prin HCGMB 

Fonduri alocate 
Deconturi 
efectuate 

Gradul de 
realizare a 

programelor de 
investiții cu 

finanțare 
integrală sau 
parțială de la 
bugetul local 

HCGMB nr. 376 / 
16.12.2009 229.232.000 lei 213.740.000 lei 213.485.665,20 lei 93,13 % 

HCGMB nr. 
338/17.12.2010 44.292.000 lei 44.290.000 lei 44.101.666,65 lei 99,57 % 

HCGMB nr. 
219/28.11.2011 475.000 lei 475.000 lei 460.919,99 lei 97,03 % 

HCGMB nr. 
201/29.11.2012 8.783.000 lei 4.617.252,22  lei 4.617.252,22  lei 52.57% 

HCGMB nr. 
129/27.04.2013 23.082.000 lei 22.919.031,22  lei 22.919.031,22  lei 99,29 % 
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Din situația prezentată mai sus a rezultat că, în perioada de referință, la nivelul Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti, gradul de realizare a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul 

local a fost de aproximativ 100% , cu excepția anului 2012, în care gradul de realizare a investițiilor a 

fost de 52,57%, față de fondurile aprobate. Pentru anul 2012 Regia Autonoma de Transport 

Bucureşti, a fundamentat un necesar de fonduri pentru investiții în valoare totală de 430.611.000 lei 

(inclusiv TVA) din alocații de la bugetul local. În luna februarie 2012, reanalizându-se necesitățile 

stricte ale Regiei, s-a reactualizat propunerea pentru investiții cu finanțare de la bugetul local, 

varianta actualizată, la valoarea de 237.470.000 lei (inclusiv TVA). Conform HCGMB 

nr.66/23.03.2012, a fost aprobată lista de investiții a RAT București, cu finanțare de la bugetul local, 

în valoare totală de 52.043.000 lei (inclusiv TVA), în care a fost inclus și obiectivul privind producția a 

8 tramvaie BUCUR LF cu podea parțial coborâtă în valoare de 34.142.000 lei. 

În lunile octombrie și noiembrie anul 2012, s-au făcut alte două propuneri de rectificare a listei de 

investiții cu finanțare de la bugetul local, în sensul renunțării la unele obiective de realizat prin 

diminuarea cu 27.592.000 lei, respective de la valoarea de 52.043.000 lei la valoarea de 24.451.000 

lei. Prin rectificarea bugetară a Municipiului București, în baza HCGMB nr.201/29.11.2012, alocația 

bugetară prevăzută pentru producția a 2 tramvaie BUCUR LF cu podea parțial coborâtă, a fost în 

valoare de 7.480.000 lei. Din lista obiectivelor de investiții, pentru anul 2012, s-au realizat obiective 

în valoare de 24.208.000 lei, din care și producția unui numar de 5 tramvaie BUCUR LF cu podea 

parțial coborâtă, în valoare de 16.908.000 lei. Conform situației privind investițiile cu finanțare din 

alocații de la bugetul de local, intocmită de Serviciul Investiții, a reieșit că RAT București a realizat în 

anul 2012, investiții în valoare totală de 24.208.000 lei și a încasat de la bugetul local doar suma de 

4.617.000 lei. Pentru investițiile realizate în anul 2012, în baza HCGMB nr.66/23.03.2012 și nr. 

201/29.11.2012, din alocațiile de la bugetul local, RAT București a înregistrat datorii față de 

furnizorii cu care au încheiat contracte pentru realizarea obiectivelor de investiții în valoare totală 

de 19.591.000 lei. Astfel, Regia Autonoma de Transport Bucureşti a angajat cheltuieli privind 

realizarea investițiilor, neținând cont de posibilitățile reale de încasare a veniturilor programate, 

încălcând dispozițiile art. 6 alin. 6 din OUG nr.79/2008, potrivit cărora “n execuție, angajamentele 

legale vor fi făcute ținându-se seama de posibilitățile reale de încasare a veniturilor programate“.  
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Situația privind gradul de realizare a investițiilor finanțate din surse proprii, la nivelul Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti în perioada 2009 – iunie 2014, a fost următoarea: 

Tabelul 2.9  Investiții finanțate din surse proprii, la nivelul RATB în perioada 2009 – iunie 2014 

Anul 
bugetar 

Investiții 
planificate 

Sume aprobate 
buget propriu 

Investiții realizate 
Gradul de realizare a 

programelor de investiții 
finanțate din surse proprii 

2009 4,412,000.00 5,978,000.00 3,888,219.14 65,04 % 

2010 7,003,110.00 2,368,550.00 923,468.42 39,00 % 

2011   3,717,000.00 2,517,961.29 67,74 % 

2012 3,716,794.00 4,771,000.00 2,979,205.00 62,44 % 

2013 3,905,614.00 1,015,000.00 844,560.75 83,21 % 

 

Din tabelul de mai sus, se poate observa că evoluția gradului de realizare a investițiilor realizate din 

surse proprii este diferită de la un an la altul și anume: de la 65,04% în anul 2009, urmată de o 

scadere de până la 39% în anul 2010, iar în anul 2013 acestea au crescut cu până la 83,21%. 

Nerealizarea în totalitate a programelor de investiții din surse proprii se datorează, în principal, 

neasigurării surselor financiare proprii ale regiei la nivelul programului aprobat. 

22..33  AAnnaalliizzaa  rreessppeeccttăărriiii  pprriinncciippiiiilloorr  ggeenneerraallee  aallee  aacchhiizziiţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  

eettaappăă  pprroocceedduurraallăă  ddeerruullaattăă  îînn  ccaaddrruull  pprroocceesseelloorr  ddee  aattrriibbuuiirree  aa  ccoonnttrraacctteelloorr  

ppuubblliiccee  

Atribuirea contractelor sectoriale de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti trebuie să 

respecte principiile prevăzute în legislația în vigoare, în special principiul nediscriminării, al egalității 

de tratament, al recunoașterii reciproce, al transparenței, al utilizării cu eficiență a fondurilor, al 

asumării răspunderii, precum și principiile care rezultă din acestea: proporționalitatea, prezumția de 

conformitate, libera circulație a mărfurilor, coerența etc. 

Obligația Regiei Autonome de Transport Bucureşti privind transparența și concurența în cazul 

contractelor atribuite prin proceduri menționate în legislație la capitolul de excepții ar trebui să fie 

stabilită și reglementată intern în conformitate cu principiile enumerate anterior, cu atât mai mult 

cu cât responsabilitatea privind încadrarea în aceste situații de excepție revine în totalitate regiei. 

Mai mult, în temeiul jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene, posibilitatea de a 
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apela la astfel de excepții ar trebui să se interpreteze în așa fel încât efectele acestora să nu se 

extindă dincolo de ceea ce este strict necesar pentru protejarea intereselor legitime a Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti a căror apărare este asigurată chiar de legislația în materie de 

achiziții publice. 

De altfel, este foarte important ca la nivelul regiei să fie conștientizată valoarea principiului 

”asumarea răspunderii” care stabilește prin definiție: cine este răspunzator?, in fața cui răspunde?, 

în legătură cu ce poate fi tras la răspundere?. Acest principiu se află la baza legitimării tuturor 

mecanismelor prin care regia poate fi trasă la raspundere de autoritățile de control, persoanelor de 

răspundere din cadrul RAT București (Director general, Director economic, Șef compartiment 

achiziții, membrii comisiilor de evaluare, etc.) revenindu-le obligația de a explica și justifica modul 

de realizare și îndeplinire a activităților specifice achizițiilor publice. 

22..33..11  AAnnaalliizzaa  pprroocceedduurraallăă  aa  aacchhiizziiţţiiiilloorr  ddiirreeccttee  ddeerruullaattee  ddee  RReeggiiaa  AAuuttoonnoommăă  ddee  TTrraannssppoorrtt  

BBuuccuurreeşşttii  ((22000099  --  iiuunniiee  22001144))  

Analiza efectuată asupra achizițiilor directe efectuate de regie în perioada menționată a avut la bază 

verificarea modului de respectare a prevederilor legislative impuse prin O.U.G. nr.34/2006 (Art.19), 

precum și felul în care procedurile interne cu referire la domeniul analizat au fost respectate de 

actorii implicați. La nivel legislativ, deoarece achiziția directă nu reprezintă în fapt o procedură, 

singura obligativitate pentru autoritatea contractantă este aceea ca la dosarul achiziției să fie atașat 

documentul justificativ al realizării achiziției (factură, contract).  

Astfel, analiza expusă în continuare va evidenția următoarele: 

-fundamentarea și oportunitatea achiziției; 

Ca regulă generală, o achiziție directă reprezintă o modalitate de achiziție care se derulează foarte 

rapid, în acest sens în legislația în domeniu nefiind impuse restricții deosebite. Ca o recomandare 

dată de legiuitor este prevederea conform căreia orice autoritate contractantă poate apela pentru 

achizițiile directe la catalogul electronic existent pe site-ul naţional (www.e-licitatie.ro) sau la 

derularea acestor achiziții utilizând aplicații electronice adecvate. Recomandarea legiuitorului are 

în vedere faptul că în SEAP catalogul electronic este structurat în corespondență cu codificarea 

CPV (încadrarea corectă a obiectului contractului în vocabularul comun utilizat în achizițiile 

http://www.e-licitatie.ro/
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publice), dar catalogul electronic poate constitui pentru o autoritate contractantă și o bază de 

date utilă pentru efectuarea studiilor de piață. Din analiza achizițiilor directe derulate de RAT 

București se poate observa, ca regulă generală, atât ignorarea catalogului SEAP cât și 

nerespectarea prevederilor legate de studii de piață, eficientizarea procesului de achiziție, 

evaluarea ofertelor în vederea stabilirii celor admisibile și respectarea principiilor ce guvernează 

achizițiile publice. 

ANUL 2009 

ACHIZIȚIE DIAGRAME TAHOGRAF  (DAP 2/2009) 

Fundamentarea și oportunitatea achiziției 

Inițierea achiziției a avut la bază adresa nr.231692/29.09.2009, emisă de Serviciul Aprovizionare 

Depozite, prin care se solicita ca achiziția produsului să se facă cu un anumit tip de diagrame și 

anume: KIENZLE 125 – 24 – EC 4K, așa cum se menționează în referatul de necesitate emis de ETA, 

dar acest document nu se regăsește în dosarul achiziției directe. 

Specificația tehnică (cerințe tehnice minimale/caiet de sarcini) nu este inclusă în documentele 

prezentate spre analiză, deși acest lucru era posibil în măsura în care la nivelul Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti există Serviciul Tehnic. 

O altă observație legată de dosarul achiziției – cantitățile necesare, aferente produsului achiziționat 

nu sunt identificabile în documentele supuse analizării. 

Finalizarea procedurii s-a constituit prin Nota Justificativa (fără număr), în acest caz Serviciul Achiziții 

încadrând achiziția în prevederile art.19 din O.U.G. 34/2006. 

Valoarea estimată a achiziției evidențiată în “Programul anual de achiziții publice din anul 2009” 

este de 21.680 lei echivalentul a 5.420 euro, respectând pragul valoric de 15.000 euro, cu toate 

acestea sursa de finanțare nefiind identificată în textul documentelor puse la dispoziție și nici în BVC 

2009 (de altfel, nici Programul anual de achiziții 2009 nu este semnat și aprobat de Directorul 

General al RAT București). 
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De asemenea, s-a mai constatat că unele facturi eliberate de furnizor nu au fost certificate și avizate 

din punct de vedere al realității, regularității și legalității operațiunilor efectuate și nu au prezentat 

mențiunea “bun de plată“, nefiind respectate prevederile OUG 119/1999 republicată și ale OMFP 

522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv.  

CONCLUZII 

În cazul în care se efectuează plăți care nu au viza CFP,  riscul ca documentele să prezinte 

neconcordanțe este ridicat, iar derularea achiziției poate fi neconformă cu legile în vigoare.  

RECOMANDĂRI: 

Avand în vedere natura constatărilor, recomandăm respectarea: 

- O.U.G.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv - art. 10 alin. 2 - Viza de 

control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanei în drept şi prin aplicarea 

sigiliului personal. 

- Ĩntocmirea caietului de sarcini astfel încât sã cuprindã cerinţe clare cu privire la obiectul 

achiziţiei, marca şi tipul echipamentelor din cadrul regiei. 

 

ACHIZIŢIE ȚEVI, PLĂCI, FOLII DIN PVC (DAP 66/2009) 

Fundamentarea și oportunitatea achiziției 

Achizițiile directe inițiate de autoritatea contractantă pentru obținerea de produse „Tub PVC de 

culoare alb„ – cod CPV: 25212120-7 – Nota Justificativă nr. 26672/12.03.2009  și „Placă teflon de 1 

mm grosime„ – cod CPV: 24141310-0, Nota Justificativă nr.260193/18.11.2009, sunt tratate în mod 

identic din punct de vedere al modului de fundamentare și al conținutului informativ. 

Conform PAAP 2009, produsele achiziționate sunt încadrare la poziția 66 – Țevi, plăci și folii din PVC, 

la valoarea estimată de 11.741 lei, echivalentul a 2.935 euro. 
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Inițierea procedurilor de achiziție directă ar trebui să aibă la baza un referat de necesitate care să 

cuprindă poziția în planul anual de achiziții publice, cod CPV, specificația tehnică, importanța 

achiziției, în cazul nostru acest document nu se regăsește în dosarul achiziției pus la dispoziție spre 

analiză. 

Achiziția nu a avut în vedere o identificare de oferte corespunzătoare din punct de vedere tehnic, 

deoarece nu există la dosarul achiziției o specificație tehnică (cerințe tehnice minimale/caiet de 

sarcini). 

Valoarea estimată a celor 2 achiziții evidențiate în Planul anual al achizițiilor publice (poziția 66) nu 

se regăsește în notele justificative, iar sursele de finanțare nefiind identificate în documentele din 

DAP 66 și nici în BVC 2009, confirmă lipsa unei surse de finanțare adecvată pentru achizițiile în 

cauză. 

Încadrarea în vocabularul comun al achizițiilor a cod-ului CPV 24141310-0 atribuit produsului 

achiziționat „Plăci teflon 1 mm grosime„ s-a făcut în mod eronat. Astfel, grupa de produse din care 

face parte și cod-ul CPV menționat în nota justificativă este corespunzător categoriei de produse ale 

industriei chimice „TETRACLORETILENA„ și nicidecum unui produs din categoria produselor din 

plastic. De asemenea, dosarele de achiziție nu conțin documentele justificative ale efectuării 

achiziției – factura fiscală. 

Comanda de aprovizionare nr. 4500094069/17.03.2009, la poziția 20 simbol 29496 se solicita și 

livrarea a 20 kg de Tub PVC ø 22 mm, deși în nota justificativă nr. 26672/12.03.2009 nu este 

specificat acest produs. 

Comanda nr. 4500100382/19.11.2009, la poziția 20 simbol 33195, s-a solicitat livrarea a 10 kg de 

bara teflon, deși în nota justificativă nr. 260193/18.112009, este menționat doar produsul Folie 

teflon 30 kg. 

Cele două dosare de achiziție se pot constitui într-un exemplu de practică defectuoasă privind 

prevederile OUG 34/2006. 
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CONCLUZII 

Plata unor produse livrate suplimentar sau la prețuri mai mari decât cele stipulate în documentele 

justificative, care nu au la bază un act legal întocmit, trebuie să exprime acordul părților consemnat 

într-un document, în caz contrar, riscul de fraudă este ridicat.  

De asemenea, contractarea, comandarea și livrarea unor cantități decât cele stipulate în dosarul 

achiziției angajează regia în cheltuieli suplimentare față de cele stabilite și la apariția riscului 

constituirii de stocuri.  

Neconcordanţa între denumirea obiectului contractului şi încadrarea sa în vocabularul comun al 

achiziţiilor publice, poate genera nerespectarea principiului transparenţei, prin menţionarea în mod 

eronat al codului CPV.  

RECOMANDĂRI 

- Ĩncadrarea corecta in vocabularul comun al achiziţiilor şi în coduri CPV cât mai clare care sã 

defineascã cât mai concret obiectul achiziţiei, poate reduce riscul derulãrii achiziţiilor în mod 

eronat. 

- Ĩntocmirea caietului de sarcini astfel încât sã cuprindã cerinţe clare cu privire la obiectul 

achiziţiei, marca şi tipul echipamentelor din cadrul regiei. 

- Urmarire şi gestionare foarte atenta a achiziţiei de produse în vederea evitarii formarii de 

stocuri cu mişcare lentă. 

 

ACHIZIȚIE SURSE STATICE (DAP 372/2011) 

Fundamentarea și oportunitatea achiziției 

Inițierea procedurii a avut la bază referatul de necesitate nr.291167/02.08.2011, emis de Uzina 

Reparații prin care solicită achiziționarea de „Surse statice pentru alimentarea serviciilor auxiliare 

ale vehiculelor cu tracțiune electrică și piesele de schimb ale acestora” necesare pentru realizarea 
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a 5 vagoane BUCUR LF , în regim de urgență. Din referatul de necesitate mai sus menționat, reiese 

faptul că nu sunt indicate tipurile de surse statice. 

Valoarea estimată a achiziției, evidențiată în Planul anual de achiziții publice (poziția 372) este 

identică cu valoarea ofertei selectate ca fiind câștigătoare, 60.808 lei, sursa de finanțare nefiind 

identificată în documentele din DAP 372 și nici în BVC 2011, ceea ce confirmă lipsa existenței unei 

surse de finanțare adecvate pentru achiziția în cauză. 

Faptul că valoarea estimată coincide cu valoarea ofertei declarate câștigătoare confirmă practica 

consolidată în cadrul regiei privind astfel de achiziții, fără orientare către eficiența sau măcar o 

minimă preocupare pentru a identifica de pe piața de profil oferta corespunzătoare. 

Specificația tehnică (cerințele tehnice minimale/caiet de sarcini) nu este inclusă în documentele 

prezentate spre analiză. 

Studiul de piață efectuat de către Serviciul Logistic – Biroul Plan Analiză de Oferte și Comenzi este 

unul fără relevanță atâta vreme cât ofertele primite și selectate nu sunt comparabile (regula de 

comparare din punct de vedere al prețurilor trebuie să aibă ca referință un termen comercial de 

livrare conform regulii INCOTERMS) oferta prezentată de SC ICPE SAERP SA neprecizând dacă 

transportul este inclus în propunerea financiară. 

Echipa de studiu a mai constatat ca factură nr. F 1599/01.11.2011 nu este certificată și avizată din 

punct de vedere al realității, regularității și legalității operațiunilor efectuate, nu au prezentat 

mențiunea “Bun de plată”, nefiind respectate prevederile OUG nr.119/1999, republicată și ale 

OMFP nr.522/2003, pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv.  
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CONCLUZII 

Înregistrarea în contabilitate a documentelor privind operaţiile care sunt supuse controlului 

financiar preventiv, fără ca acestea să poarte viza de control a persoanelor în drept şi aprobarea 

organelor competente, constituie o abatere de la relgementările legale. 

Nerespectarea prevederilor OUG nr.119/1999, republicată și ale OMFP nr.522/2003, pentru 

aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

a condus la plata unor facturi necertificate CFP, iar riscul ca documentele să prezinte neconcordanțe 

este ridicat. 

RECOMANDĂRI: 

- Ĩntocmirea caietului de sarcini astfel încât sã cuprindã cerinţe clare cu privire la obiectul 

achiziţiei, marca şi tipul echipamentelor din cadrul regiei, respectiv efectuarea de studii de piaţă 

- Ataşarea la dosarul de achiziţie a copiei documentelor justificative în baza cãrora s-a realizat 

achiziţia produselor. 

- Existenţa la dosarul achiziţiei directe a documentelor, respectiv: existenţa caietului de sarcini / 

fişei tehnice, existenţa referatelor de necesitate. 

- Respectarea cu stricteţe a  prevederilor OUG 119/1999 republicată și ale OMFP 522/2003 

pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv.  

Din analiză s-a constatat că în cadrul Departamentului Achiziții Publice și Marketing atribuirea 

responsabilităților, separarea sarcinilor și delegarea autorităților nu sunt stabilite prin proceduri 

scrise, iar aici facem referire la “Procedura de lucru privind Achizițiile Directe“ la nivelul anului 2009, 

care încă nu sunt elaborate, dar pașii care trebuie parcurși și algoritmii de calcul sunt cunoscute de 

către salariați și se regăsesc în ROF și în fișele posturilor. 

Persoanele implicate în derularea achizițiilor publice sunt informate despre sarcinile care le revin, 

dar nu sunt familiarizați cu desfașurarea activității pe bază de proceduri specifice fiecărei activități.
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22..33..22  AAnnaalliizzaa  pprroocceedduurraallăă  „„CCEERREERREE  DDEE  OOFFEERRTTĂĂ””  ddeerruullaattee  ddee  RRAATT  BBuuccuurreeşşttii  îînn  ppeerriiooaaddaa  

22000099  --  IIUUNNIIEE  22001144  

ANUL 2009 

Urmărirea derularii procedurilor de achiziție și respectarea clauzelor contractuale în ceea ce 

privește achizițiile de produse “Surse statice” DAP 890/2009. 

Procedura de “Cerere de ofertă“a fost inițiată de Serviciul Contracte, având la bază adresa nr. 

95577/18.02.2009, emis de Serviciul Aprovizionare Depozite, prin care solicită declanșarea 

procedurii de atribuire privind achiziția de Surse statice, conform necesarului actualizat pe anul 

2009, respectiv, anexa 1D – poziția 156 din programul anual de achiziții publice, data estimată 

pentru încheierea procedurii este 27.03.2009, în situația în care la data respectivă mai există 

contractul nr. 45-1532/19.01.2009, încheiat cu SC ICPE SAERP SA în curs de derulare, perioada 

contractului fiind 13.01.2009 – 15.04.2009, în consecință pentru perioada imediat urmatoare este 

necesară achiziționarea de o nouă cantitate de surse statice. Deși, legislația în vigoare menționează 

în mod clar că nu este permisă atribuirea de contracte/acord – cadru al căror obiect se suprapune 

cu obiectul unui contract/ acord – cadru în vigoare.  

Stabilirea valorii estimate a fost determinată în funcție de prețurile stabilite în contractul anterior 

nr.46 – 1532/19.01.2009, încheiat cu furnizorul SC ICPE SAERP SA, fără să existe o analiză pentru 

identificarea prețurilor practicate pe piață la momentul respectiv. La nivelul autoritatii contractante 

nu există un document prin care se aprobă sursa de finanțare a contractului ce urma a fi atribuit. 

Valoarea estimată a contractului este de 125.879.000 lei, echivalentul a 31.470 euro.  

În documentația de atribuire, respectiv caietul de sarcini, au fost impuse cerinte minimale 

restrictive: 

S-a solicitat certificat tip ISO 9001. Cerința este în mod evident restrictivă și fără relevanță atâta 

timp cât obiectul contractului supus achiziţiei este de furnizare produse, nu de a verifica capacitatea 

unui producator daca are implementate proceduri de calitate care respectă standardul ISO 9001. De 

altfel, solicitarea prin caietul de sarcini ca furnizorii să prezinte certificate de evaluare a 
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conformității (evaluare de tip) pentru produsele ofertate este o masură suficientă și asiguratorie 

pentru autoritatea contractantă de a verifica specificațiile tehnice ale produselor ce urmează a fi 

livrate. În plus, măsura complementară de evaluare stabilită prin prezentarea de mostre, oferă 

garanții pentru o verificare tehnicș eficientă. În fapt, scopul derulării unei proceduri nu este acela de 

a stabili niște cerințe de verificare fără relevanță sau excesive (nu este mai importantă eliminarea 

unor ofertanți cât identificarea celei mai bune oferte și dacă ofertantul poate duce la bun sfârșit 

contractul).  

La data de 18.03.2009, s-a întocmit procesul – verbal nr. 86240 privind ședința de deschidere a 

ofertelor, din care reiese că a fost depusă o singură ofertă, respectiv, SC ICPE SAERP SA, prețul 

ofertat fiind de 55.200 lei, autoritatea contractantă specificând că durata de valabilitate a ofertei 

este de 100 zile de la data deschiderii ofertei. 

Neconcordanțele dintre datele din fișa de date a achiziției, unde la punctul V.2 este precizat că 

durata de valabilitate a ofertei este de 90 zile de la data deschiderii ofertei și procesul – verbal al 

ședinței de deschidere a ofertelor, respectiv, raportul procedurii de atribuire. 

Evaluarea financiară a ofertelor – criteriul de atribuire a ofertei este “Prețul cel mai scăzut“. Din 

evaluarea ofertei depuse de furnizorul SC ICPE SAERP SA reiese că propunerea financiară s-a limitat 

doar la elaborarea unui tabel prin care se evidenția prețurile unitare corespunzatoare produsului. 

În fișa de date la punctul IV.3 – Capacitatea tehnică și profesională se solicită ca cerință obligatorie 

prezentarea a cel puțin 2 recomandări emise de beneficiari ai ofertantului. Având în vedere cele 

prezentate mai sus, ofertantul SC ICPE SAERP SA a depus la dosar doua recomandări emise de RAT 

București: 

 recomandarea nr.7024/06.09.2007, emisă de RAT București Serviciul Contracte; 

 recomandarea nr.279102/28.11.2008, emisă de RAT București Uzina Reparații 

în cazul în care produsele achiziționate de la furnizorul SC ICPE SAERP SA sunt necesare 

Uzinei Reparații conform centralizator necesare (sursa: baza de date RATB) 

Autoritatea contractantă a determinat o valoare estimată a contractului de 125.879 lei (conform 

notei justificative anexă la adresa nr. 95577/18.02.2009), iar oferta depusă de furnizorul SC ICPE 
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SAERP SA  a avut o valoare de 55.200 lei. Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 din HG 

925/2006 cu modificările și completările ulterioare, care definesc prețul neobișnuit de scăzut (prețul 

aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, apare 

atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 85%, din valoarea estimată a 

contractului respectiv), autoritatea contractantă avea obligația de a solicita ofertantului detalii și 

precizări suplimentare pe care le consideră semnificative cu privire la fundamentarea economic a 

modului de formare a prețurilor.  Deși propunerea financiară a furnizorului care a depus oferta 

includea prețuri mai mici de 85% din valoarea estimată a contractului, respectiv 43,85%, comisia de 

evaluare nu a procedat la solicitarea de clarificări în acest sens, încalcând astfel prevederile art.202 

alin 1 din OUG 36/2006 și art. 36 alin. 2 din HG 925/2006, fapt pentru care a condus la încălcarea 

art. 2 alin. 1 lit. c din OUG 36/2006 , în sensul afectării transparenței și integrității procesului de 

achiziții publice. 

Finalizarea procedurii s-a încheiat în data de 07.04.2009, o data cu semnarea de către ambele părți 

a acordului – cadru nr. 47 – 06 cu o valabilitate de 3 luni. 

Administrarea / gestionarea acordului-cadru 

Acord – cadru nr. 47-06/07.04.2009, încheiat cu furnizorul SC ICPE SAERP SA 

 durata acordului – cadru este de 3 luni (01.06.2009-31.08.2009) intră în vigoare la 

aproximativ 2 luni de la semnarea lui de către ambele părți. 

 La punctul 4.2. promitentul achizitor va achiziționa produsele în baza contractelor 

subsecvente în funcție de necesitățile apărute pe durata acordului – cadru. În cazul de față, 

facem mențiunea ca autoritatea contractantă nu specifică la capitolul “Clauze obligatorii“ ca 

achiziționarea produselor să se facă pe bază de grafic de livrare și prin lansarea de comenzi. 

 Punctul 9.1 Obligațiile furnizorului – se specific că livrarea produselor se face în termen de 

30 zile de la semnarea contractului subsecvent. 

Contractul subsecvent nr.46-1692/16.06.2009  

 Prețul contractului este de 27.600 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.244 lei, pentru 

cantitatea de 3 buc. surse statice 
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 contractul subsecvent intră în vigoare la data semnării lui de către ambele parți și este 

valabil până la data de 15.08.2009, în cazul în care termenul de livrare este de 30 zile 

 art. 4 din contractul subsecvent mai sus menționat – “prezentul contract subsecvent se 

completează cu clauzele contractuale prevăzute în acordul – cadru nr.47–06/07.04.2009“, 

iar în modelul contract subsecvent atașat documentației de atribuire, art. 4 prevede 

“furnizorul va livra produsele esalonat conform grafic de livrare prevazut in anexa 1 la 

prezentul Contract Subsecvent“, acesta din urmă, neavând atașată anexa menționată. 

Modificarea clauzelor contractuale prevazute în Contractul subsecvent se face cu acordul părților, 

prin incheierea unui document constatator. 

Alte aspecte referitoare la derularea contractului subsecvent nr.46-1692/16.06.2009 

 nu a fost respectat termenul de livrare de către furnizor, respectiv 30 zile conform clauzelor 

contractuale din acord–cadru, art. 9.1. “promitentul furnizor se obligă să încheie 

contractele subsecvente cu promitentul achizitor (…………) si să livreze produsele în termen 

de 30 zile de la semnarea contractului subsecvent“, respectiv, art. 15.1 “promitentul 

furnizor iși asumă obligația de a livra produsele (…….) în termen de 30 zile de la semnarea 

contractului subsecvent“. Factura nr. 888 a fost emisă în data de 05.08.2009, având o 

întârziere de aproximativ 16 de zile. 

Facturi emise în baza contractului subsecvent nr. 46-1692/16.06.2009 

 Factura nr. 846/19.06.2009 – cantitate 1 buc.; valoare fără TVA 9.200 lei 

 Factura nr. 888/05.08.2009 – cantitate 2 buc.; valoare fără TVA 18.400 lei 

La data de 30.07.2009, autoritatea contractantă încheie actul adițional nr. 1/30.07.2009, prin care 

precizează: „părțile decid prelungirea duratei acordului-cadru până la data de 31.12.2009„. 

Contract subsecvent nr. 46-1753/22.09.2009 

 Prețul contractului este de 46.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 8.740 lei, pentru 

cantitatea de 5 buc. surse statice 

 contractul subsecvent intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este 

valabil până la data de 31.10.2009. 

Facturi emise în baza contractului subsecvent nr. 46-1753/22.09.2009 
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 Factura nr. 922 a fost emisă în data de 21.09.2009, înainte de încheierea și semnarea de 

către ambele părți a contractului subsecvent. Date referitoare la factura nr.922/21.09.2009, 

cantitate 2 buc.; valoare fără TVA 18.400 lei 

 Factura nr 933/19.10.2009, cantitate 1 buc.; valoare fără TVA 9.200 lei 

 Factura nr. 957/30.10.2009, cantitate 2 buc.; valoare fără TVA 18.400 lei 

Contract subsecvent nr. 46-1818/23.11.2009 

 Prețul contractului este de 27.600 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5.244 lei, pentru 

cantitatea de 3 buc. surse statice 

 contractul subsecvent intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este 

valabil până la data de 31.12.2009 

Facturi emise în baza contractului subsecvent nr. 46-1818/23.11.2009 

 factura nr. 985/26.11.2009, cantitate 1 buc.; valoare fără TVA 9.200 lei 

 factura nr. 999/09.12.2009, cantitate 2 buc.; valoare fără TVA 18.400 lei 

Din totalul facturilor aferente, contractelor subsecvente, reiese că valoarea totală este 101.200 lei, 

pentru cantitatea de 11 buc. surse statice, aceasta fiind cantitatea maximă din acordul cadru – 

anexa 1. 

Alte aspecte referitoare la dosarul achiziției de surse statice 

În ședința Comitetului de Direcție din data de 29.12.2008, a fost supus spre aprobare Programul 

anual al achizițiilor publice, conform anexei 1D la poziția 156, este evidențiată achiziția de “Surse 

statice pentru alimentarea serviciilor auxiliare“cod CPV 31151000-9, la o valoare estimată de 

250.045 lei, echivalentul a 62.511 euro, procedura aplicată fiind Licitație deschisă. Ulterior, Serviciul 

Aprovizionare Depozite solicită în ședințele Comitetului de Direcție din data de 20.02.2009, 

respectiv 29.05.2009, modificarea anexei 1D din PAAP 2009, printre care și poziția 156 din plan 

“Surse statice pentru alimentarea serviciilor auxiliare “de la valoarea estimată de 250.045 lei, la o 

valoarea de 125.879 lei în data de 20.02.2009, respectiv, de la valoarea estimată de 125.879 lei la 

valoarea de 55.200 lei în data de 29.05.2009, în situația în care acordul cadru nr. 47-06 a fost 

încheiat cu furnizorul în data de 07.04.209. Tot în ședintele Comitetului de Direcție, Serviciul 

Aprovizionare Depozite solicită și modificarea tipului de procedură din Licitație deschisă în Cerere de 
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ofertă. Din relatările privind modificarea valorii estimate, se poate concluziona că diminuarea valorii 

estimate de la 125.879 lei la valoarea de 55.200 lei s-a facut în baza acordului-cadru și a ofertei de 

preț depusă de furnizorul SC ICPE SAERP SA (55.200 lei), autoritatea contractantă neluând în calcul 

cantitățile maxime (11buc.), ci doar cantitățile minime (6 buc.). Estimarea cantitativă este în strictă 

corespondență cu estimarea valorică, dar efectul cel mai pregnant este cel legat de discouturile pe 

care un furnizor le acordă în funcție de volumele de cantități livrate. Astfel, dacă din startul licitaţiei 

inițiate de RAT București, se estimează întreaga cantitate necesară, prețurile unitare care rezultau 

erau considerabil mai mici. Livrarea suplimentară de cantități de surse statice de către SC ICPE 

SAERP SA s-a făcut fără reducerea pretului unitar, în acest caz avantajul fiind doar de partea 

furnizorului. 

CONCLUZII 

Față de cele mai sus, echipa de studiu a constatat următoarele inadvertențe, respectiv:  

Serviciul Aprovizionare Depozite a transmis către Serviciul Contracte documentația de solicitare a 

declanșării procedurii de atribuire (necesar materiale, adresa de înaintare), fără ca aceasta să fie 

susținută de documente (referate de necesitate din partea structurilor regiei/centralizator), care să 

justifice necesitatea, oportunitatea și eficiența economica a achiziției. Nerespectarea de către 

autoritatea contractantă a prevederilor art. 4 alin.3 lit. a si b din HG 925/2006. 

De asemenea, lipsa copiei filei de buget sau a oricărui alt document care dovedește existența 

fondurilor poate determina imposibilitatea urmăririi încadrării în valoarea fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Nerespectarea de catre 

autoritatea contractanta a prevederilor art. 4 alin.3 lit. c din HG 925/2006, privind anticiparile la 

fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual. 

Autoritatea cantractantă nu a solicitat ofertantului detalii și precizări semnificative cu privire la 

fundamentarea economică a modului de formare a prețurilor, deși propunerile financiare ale 

operatorului economic includea prețuri mai mici, incalcand astfel prevederile art.202 alin 1 din OUG 
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36/2006 și art. 36 alin. 2 din HG 925/2006, fapt care a condus la încălcarea art. 2 alin. 1 lit. c din 

OUG 36/2006, în sensul afectării transparenței și integrității procesului de achiziții publice. 

Lipsa declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate poate împieta asupra principiilor care stau la 

baza atribuirii contractului de achiziție publica - tratament egal, confidențialitate, transparență, 

eficiență în utilizarea fondurilor publice, precum și posibilitatea ca unii dintre membrii să se afle în 

condițiile de incompatibilitate, conform art.52, HG nr.461/2001. 

Lipsa de transparență în stabilirea criteriilor de alegere a potențialilor ofertanți. 

Cauzele principale pentru care derularea Acordului-Cadru și Contractele Subsecvente prezintă 

neconformități, este faptul că nu s-au respectat de către furnizor, respectiv,  beneficiar prevederile 

contractuale, referitoare la termenele de livrare (30 zile) precum și modificările contractuale. 

Lipsa unei administrări eficiente a contractului anterior (contract de furnizare nr.45-

1532/19.01.2009 încheiat cu tot cu furnizorul SC ICPE SAERP SA cu valabilitate până la 15.04.2009). 

Utilizarea fără eficiență a bugetului disponibil prin stabilirea valorii estimate în funcție de oferta unui 

singur operator economic. 

Din verificarea documentelor nu se face referire la modalitatea în care se identifică potențiali 

furnizori eligibili (studiu de piață) și nici modul în care autoritatea contractantă va proceda la 

verificarea propunerilor financiare prin comparație cu prețurile unitare care să reflecte eficiența. 

Astfel, criteriul de atribuire ales “prețul cel mai scazut” nu reprezintă decât ceva formal, fiind 

relevant doar în masura comparării cu prețul de referința fundamentat corect. 

Din raportul procedurii de atribuire se concluzionează că a fost depusă o singură ofertă, respectiv 

cea a furnizorului SC ICPE SAERP SA, al carui contract anterior încheiat tot cu RAT București expira la 

data de 15.04.2007, în cazul în care acordul cadru nr.47-06 a fost încheiat în data de 07.04.2009. 

Deși legislația în vigoare menționează în mod clar că nu este permisă atribuirea de contracte/acord 

– cadru al căror obiect se suprapune cu obiectul unui contract/ acord – cadru în vigoare. 
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Valoarea estimată a achiziției evidențiată în programul anual de achiziții publice pe anul 2009, anexa 

1D poziția 156, este identică cu valoarea ofertei selectate ca fiind câștigătoare. 

RECOMANDĂRI 

Obţinerea celei mai bune “valori” pentru fondurile publice, întotdeauna considerate insuficiente in 

raport cu necesitaţile ( urmărirea eficienţei, eficacităţii  şi economiei in cadrul fiecărui proces de 

achiziţie. 

Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici “traditionali”. Autoritatea 

contractanta trebuie să uzeze în mod eficient (cel puţin în cazul negocierilor fără publicare de anunţ) 

de principiul atât de cunoscut de furnizorii săi: ”...un client fidel costă mai puţin decat un client 

potenţial”. 

Îmbunătăţirea transparenţei proceselor de achiziţii prin asigurarea “vizibilităţii” regulilor, 

oportunităţilor, procedurilor interne şi a rezultatelor; 

Direcţionarea resurselor alocate către zonele de interes care generează plus valoare şi utilizarea 

acestora în condiţii de legalitate. 

Implementarea unui cod de conduită etică pentru specialiştii care activează in domeniul achiziţiilor 

publice. Scopul implementării unui astfel de cod de conduită este acela de a limita elementele de 

natură subiectivă care pot influenţa deciziile luate in procesele de achiziţii. 

 
 

ACHIZIȚIE CONSUMABILE ȘI SERVICE COPIATOARE (DAP 1243/2010) 

Procedura cerere de ofertă a fost inițiată de Serviciul Contracte și are la bază urmatoarele 

documente: 

Referatul de necesitate nr. 31511/26.01.2010, emis de Serviciul Mecano – Energetic, prin care se 

evidențiază necesitatea achiziționării de consumabile și piese, precum și service pentru copiatoarele 

din RATB. 
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Din conținutul notei privind determinarea valorii estimate rezultă faptul că valoarea estimată a 

contractului de achiziție publică a fost determinată în mod netemeinic, prin enumerarea unor 

categorii de servicii și achiziționarea de produse, fără a fi prezentate criteriile în baza cărora a fost 

stabilită fiecare sumă componentă a valorii totale, fapt ce contravine dispozițiilor art. 25 alin. 1 din 

OUG 34/2006. 

Valoarea estimată a contractului de achiziție este de 124.200 lei. 

Documentația de atribuire - Caietul de sarcini – obiectul achiziției – Executarea lucrărilor de 

service, întreținere preventivă, reparații curente și înlocuire piese și consumabile 

În caietul de sarcini nu au fost prevăzute următoarele aspecte: 

 care sunt principalele operațiuni care fac obiectul serviciilor de întreținere; 

 piesele înlocuite vor fi noi (originale) și însoțite de certificatul de garanție al distribuitorului 

autorizat; 

 piesele de schimb înlocuite dacă rămân în proprietatea achizitorului sau a prestatorului; 

 timpul de remediere a defecțiunilor, la punctul IV din caietul de sarcini se specifică „se 

admite că timp de răspuns 4 h de la reclamație„, dar nu este menționat și timpul de 

remediere a defecțiunilor constatate (timpul de răspuns reprezintă de fapt timpul de 

diagnosticare a defecțiunii iar timpul de remediere/înlocuire este timpul de la încheierea 

diagnosticării  până la remedierea defecțiunii);  

 reclamațiile/solicitările dacă se fac în scris sau telefonic; 

 nu sunt specificate termenele și condițiile de livrare pentru produsele achiziționate; 

 nu se specifică dacă livrarea produselor achiziționate se face pe bază de grafic de livrare; 

 nu se menționează care sunt responsabilitățile prestatorului; 

 în anexa 1 centralizator ofertă  - A. Service la caietul de sarcini, nu sunt completate coloanele 

cu numarul de intervenții (revizii) efectuate lunar /trimestrial/anual de către prestator. 
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Invitația de participare cu nr. 240776 a fost transmisă spre publicare în SEAP în data de 08.02.2010, 

iar data limită de depunere a ofertei și deschiderea ofertelor este 15.02.2010, perioada dintre cele 

doua fiind de 6 zile, autoritatea contractantă a redus perioada prevazută de la art. 127 alin 1 din 

OUG 34/2006, respectiv de 10 zile cu 4 zile  conform art. 127 alin. 2 din OUG 34/206, respectând 

prevederile mai sus menționate. 

În data de 09.02.2010, operatorul economic SC VICO SERVICE RX SRL, transmite prin adresa de e-

mail  către autoritatea contractantă solicitare de clarificări cu urmatorul conținut „Daca sunt 

necesare autorizații de service și diplome în care sa ateste calificarea inginerilor„. 

Autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 78 alin 2 si 3 din OUG 34/2004 referitoare 

la obligația de a transmite în termen de 3 zile răspunsul solicitărilor operatorului economic în mod 

clar, complet și fără ambiguități. 

Potrivit raportului procedurii nr. 51539/24.02.2010, autoritatea contractantă a declarat câștigătoare 

oferta depusă de SC VICO SERVICE RX SRL, fiind singura ofertă depusă, prețul ofertei a fost de 

103.139,86 lei după cum urmează:  

 A. Service – 13.128 lei 

 B. Piese de schimb și consumabile – 90.011,86 lei  

Contractul de furnizare și service nr. 2076/C/ 15.03.2010, încheiat cu furnizorul SC VICO SERVICE 

RX SRL  

Durata contractului „furnizorul se obligă să furnizeze cantitățile de produse și să presteze serviciile 

la solicitarea achizitorului începând cu data de 01.03.2010 până la data de 01.03.2011, respectiv 

12 luni”. 

La punctul 7 din contractul de furnizare și servicii se menționează că „executarea contractului 

începe după semnarea contractului de către ambele parți„  

Echipa de documentare a constatat neconcordanțele între data de furnizare a produselor și 

prestarea seviciilor 01.03.2010, respectiv data încheierii contractului 15.03.2010. 
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La punctul 8 din contract sunt menționate documentele atașate la contract și anume: 

- acte adiționale; 

- propunere tehnică și financiară; 

- caiet de sarcini etc. 

La dosarul achiziției nu sunt atașate actele adiționale, echipa de documentare nu a putut verifica 

eventualele modificări contractuale. 

 

CONCLUZII 

Deși cadrul legal (art. 38 din OUG 34/2006) interzice includerea în caietul de sarcini a unor 

specificații ce au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici, s-a semnalat în 

repetate rânduri faptul că aceste practici se întâlnesc destul de des în procesul achiziții publice. 

Ordonanța stabilește în mod expres care sunt criteriile de calificare și selecție, acestea referindu-se 

la situația economico-financiară a aplicantului, capacitatea tehnică și profesională, standarde de 

calitate a produsului sau serviciului, urmând ca autoritatea contractantă să motiveze cerințele 

referitoare la calificările privind situația economică și financiară, respectiv capacitatea tehnico-

profesională. 

Prin cerințe tehnice și criterii restrictive, autoritatea contractantă a orientat achiziția către anumiți 

producători și/sau comercianți singuri de pe piață care răspund cumulativ cerințelor din caietul de 

sarcini, fapt ce contravine legislației în domeniu. 

Utilizarea fără eficiență a bugetului disponibil prin stabilirea valorii estimate în funcție de oferta 

unui singur operator economic. 

Autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 78 alin 2 si 3 din OUG 34/2004 referitoare 

la obligația de a transmite în termen de 3 zile răspunsul solicitărilor operatorului economic în mod 

clar, complet și fără ambiguități. 
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RECOMANDĂRI 

Obţinerea celei mai bune “valori” pentru fondurile publice, întotdeauna considerate insuficiente in 

raport cu necesitaţile ( urmărirea eficienţei, eficacităţii  şi economiei in cadrul fiecărui proces de 

achiziţie. 

Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici “traditionali”. Autoritatea 

contractanta trebuie să uzeze în mod eficient (cel puţin în cazul negocierilor fără publicare de anunţ) 

de principiul atât de cunoscut de furnizorii săi: ”...un client fidel costă mai puţin decat un client 

potenţial”. 

Îmbunătăţirea transparenţei proceselor de achiziţii prin asigurarea “vizibilităţii” regulilor, 

oportunităţilor, procedurilor interne şi a rezultatelor. 

Direcţionarea resurselor alocate către zonele de interes care generează plus valoare şi utilizarea 

acestora în condiţii de legalitate. 

Implementarea unui cod de conduită etică pentru specialiştii care activează in domeniul achiziţiilor 

publice. Scopul implementării unui astfel de cod de conduită este acela de a limita elementele de 

natură subiectivă care pot influenţa deciziile luate in procesele de achiziţii. 

 

ACHIZIȚIE SARE INDUSTRIALĂ GEMĂ DAP (1453/2010) 

Inițierea procedurii a avut la bază adresa nr. 423703/09.11.2010, emisă de Serviciul Logistic prin 

care solicită declanșarea procedurii de atribuire pentru achiziția Sare gemă industrială, conform 

planului anual de achiziții publice 2011, respectiv necesar actualizat pe anul 2011. 

Stabilirea valorii estimate a fost determinată în funcție de cantitățile necesare de aprovizionat 

precum și de prețurile practicate pe piață la momentul respectiv și anume prețurile ofertate de 

Societatea Națională a Sării la care se adaugă 3,5% inflația estimată pe anul 2011. 

Determinarea valorii estimate s-a stabilit pentru două produse, respectiv: 
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 sare gemă industrială la un preț unitar de 0,168 lei/kg (inclusiv inflația de 3,5%), pentru 

cantitatea de 535.000 kg; 

 sare maruntă neiodată la un preț unitar 0,435 lei/kg (inclusiv inflația de 3,5%), pentru 

cantitatea de 500 kg. 

Valoarea estimată totală pentru cele două produse este de 89.921 lei 

In adresa nr. 423703/09.11.2010 prin care se evidențiază necesitatea achiziționării produsului sare 

gemă industrială, conform necesar actualizat pe anul 2011, respectiv PAAP 2011, din verificarea 

documentelor s-au constatat, cantitățile sunt necesare pentru iarna anului 2010 – 2011. 

Nota justificativă nr. 59973/19.11.2010 privind selectarea procedurii nu are avizul de legalitate de 

la Compartimentul Juridic, autoritatea contractantă încălcând prevederile art. 5 alin. 3 din HG 

925/2006, prin care se precizează „Nota justificativă se aprobă de conducatorul autorității 

contractante cu avizul compartimentului juridic”. 

Documentația de atribuire - Caietul de sarcini - în anexa 1 la caietul de sarcini nu se precizează 

cantitățile necesare de achiziționat. 

Documentația de atribuire – Fișa de date  

La punctul II.1.5. se precizează că achiziția de sare gema industrială este împarțită pe loturi, conform 

art. 10 alin. 2 din HG 925/2006, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia 

sau mai multora dintre criteriile de calificare, cu condiția ca setul de cerințe minime pe care 

ofertanți/candidați trebuie să le îndeplinească, să fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte și 

nu la întreg contractul.  

În cazul de față, autoritatea contractantă a stabilit setul de cerințe minime pentru întreg contractul 

și nu pe fiecare lot, fapt ce contravine prevederilor legale. 

În data de 06.12.2010, operatorul economic SC DENIS TECHNOLOGY SRL, solicită clarificări 

autorității contractante prin adresa nr. 846/06.12.2010. In documentația de atribuire – Fișa de date 

la punctul III.3.1. este precizată condiția de livrare franco – depozit furnizor, operatorul economic 
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vrea să știe dacă beneficiarul iși asumă responsabilitatea asigurării transportului pentru obiectul 

contractului, indiferent de locația prezentată de furnizor în propunerea tehnică. 

Prin adresa nr. 60608/07.12.2010, autoritatea contractantă transmite potențialilor ofertanți 

răspunsul la clarificarea nr.1, „Precizăm că locația furnizorului trebuie să fie pe o rază de maxim 

200 km în jurul Bucureștiului„. 

Din verificările efectuate asupra documentației de atribuire (caiet de sarcini, model contract 

furnizare, fișă de date) nu se precizează că locația furnizorului trebuie să fie pe o rază de 200 km în 

jurul Bucureștiului.  

Invitația de participare nr. 274000/30.11.2010 

Denumire invitație: Sare gemă industrială 

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scazut 

Cod CPV: 34927100  

În invitația de participare nu se precizează că achiziția de sare gemă industrială se face prin divizare 

pe loturi așa cum prevede punctul II.1.5. din fișa de date. 

Referitor la clarificările solicitate de operatorul economic, autoritatea contractantă avea obligația de 

a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentația de atribuire, în 

invitația de participare, prin crearea unui nou fișier electronic la care se va asigura accesul direct și 

nerestricționat, în mod similar cu accesul la fișierul inițial, fapt pentru care autoritatea contractantă 

a încălcat prevederile art. 32 alin.2 din HG 925/2006, precum și prevederile art.2 alin. b si d din OUG 

34/2003, în ceea ce privește tratamentul egal și transparența. 

Din procesul – verbal nr. 60689/09.12.2010, privind ședința de deschidere a ofertelor, reiese că a 

depus oferta un singur operator economic, respectiv, SC DENIS TECHNOLOGY SRL, prețul ofertat de 

operatorul economic pentru lotul 1 „Sare gemă industrială„  este de 93.600 lei. 

În data de 13.12.2010, Serviciul Logistic întocmește referatul nr. 60788, prin care solicită 

disponibilizarea de fonduri suplimentare în valoare de 6.597 lei , pentru achiziția lotului 1 motivând 
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că fondurile necesare vor fi redistribuite de la procedura de achiziție „Arc conic de cauciuc„ 

desfășurată în data de 01.06.2010, unde s-a înregistrat o economie de 8.949 lei.  

Referitor la oferta financiară depusă de SC DENIS TECHNOLOGY SRL, se observă că prețul unitar 

pentru obiectul achiziționat este de 0,18 lei/kg pentru cantitate de 535.000 kg, adică la o valoarea 

totală de 93.600 lei mai mare decât valoarea estimată a contractului, respectiv, 89.921 lei. Cum am 

relatat mai sus, valoarea estimată a contractului a fost stabilită în funcție de prețurile ofertate de 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII, respectiv, 0,162 lei/kg la care se adaugă inflația de 0,035, deci un 

preț unitar de 0,168 lei/kg. 

Raportul final al procedurii consemnează acceptarea propunerii financiare depuse de SC DENIS 

TECHNOLOGY SRL, decizia comisiei de evaluare fiind insușită și de conducerea RAT București (raport 

atribuire nr. 60896/15.12.2010 care conține aprobarea Directorului General). 

În urma procedurii de achiziție  RAT București încheie cu SC DENIS TECHNOLOGY SRL, în data de 

23.12.2010, contractul de furnizare nr. 46-2360, privind livrarea cantității de 535.000 kg de sare 

gemă industrială cu durata de 2 luni.  

La aceeași data 23.12.2010, furnizorul SC DENIS TECHNOLOGY SRL solicită prin adresa nr. 903, 

intrarea în vigoare a contractului cu data de 05.01.2011, întrucât contractul dintre SC DENIS 

TECHNOLOGY SRL și SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII – Sucursala Exploatarea Minieră Ramnicu 

Vâlcea intra în vigoare în data de 05.01.2011.   

Nerespectarea clauzelor contractuale de către furnizor, respectiv, punctul 7 „executarea 

contractului începe la data semnării sale de către ambele părți - punctul 15.1 „furnizorul iși asumă 

obligația de a livra produsele în termen minim de 5 zile de la data lansării comenzii, cu condiția 

franco – depozit furnizor„. 

Condiția de livrare franco–depozit furnizor–după eliberarea mărfurilor de la depozitul 

furnizorului, toate cheltuielile și riscurile livrării sunt preluate de cumparator. 

Prin condiția impusă în documentația de atribuire și contractul de furnizare nr.46-2360 livrare 

franco–depozit furnizor, autoritatea contractantă avea posibilitatea de a încheia contractul cu 
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producatorul direct SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII la un preț unitar de 0,168 /kg mai mic decât cel 

ofertat de furnizor. 

CONCLUZII 

Din verificarea documentelor puse la dispoziția echipei de studiu s-au constatat unele inadvertențe, 

respectiv: 

Serviciul Logistic a transmis către Serviciul Achiziții Publice documentația de solicitare  a declanșării 

procedurii de atribuire (necesar materiale, adresa de înaintare), fără ca aceasta să fie susținută de 

documente (referate de necesitate din partea structurilor regiei/centralizator), care să justifice 

necesitatea, oportunitatea și eficiența economică a achiziției. 

De asemenea, lipsa copiei filei de buget sau a oricărui alt document care dovedește existența 

fondurilor, poate determina imposibilitatea urmăririi încadrării în valoarea fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție public. Nerespectarea de către 

autoritatea contractantă a prevederilor art. 4 alin.3 lit. c din HG 925/2006. 

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 3 din HG 925/2006, prin care se precizează „Nota 

justificativă se aprobă de conducatorul autorității contractante cu avizul compartimentului 

juridic”.  

Singurul participant la licitație a fost SC DENIS TECHNOLOGY SRL, care deși a prezentat o ofertă 

neconformă, autoritatea contractantă a desemnat-o câștigătoare, fapt pentru care a încheiat 

contractul de achiziție „Sare gemă industrială” în valoare de 93.600 lei. 

Discrepanţe între estimările de preţ şi oferte – datorită lipsei de competenţe suficiente a unui 

proces intern şi/sau resurselor din partea autorităţii contractante pentru a estima corect un preţ de 

achiziţie cât mai apropiat posibil de preţul potenţial de pe piaţă. 

Utilizarea ineficientă a bugetului disponibil prin stabilirea valorii estimate în funcție de oferta unui 

singur operator economic. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   221 / 750 
 

De asemenea s-a mai constatat că autoritatea contractantă utilizează în mod frecvent art. 36 alin. 1 

lit. e¹ din HG 925/2006, referitoare la posibilitatea disponibilizării suplimentare de fonduri.  

Încălcarea principiului transparenței, respectiv punerea la dispoziție a tuturor celor interesați, a 

informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. 

Încălcarea principiului tratamentului egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a cerințelor, 

regulilor și criteriilor identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de 

șanse egale de a deveni contractanți. 

Prin cerinţe tehnice şi criterii restrictive, autoritatea contractantă a orientat achiziţia către anumiţi 

producători şi/sau comercianţi singuri de pe piaţă care răspund cumulativ cerinţelor din caietul de 

sarcini, fapt ce contravine legislaţiei în domeniu. 

Baza de selecţie a ofertelor este redusă (de regulă nefiind mai mult de 1 ofertant pentru achiziţie), 

reducându-se posibilitatea asigurării unui preţ mai bun/performanţe tehnice mai mari pentru 

subiectul achiziţiei. 

RECOMANDĂRI 

Obţinerea celei mai bune “valori” pentru fondurile publice, întotdeauna considerate insuficiente in 

raport cu necesitaţile ( urmărirea eficienţei, eficacităţii  şi economiei in cadrul fiecărui proces de 

achiziţie. 

Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici “traditionali”. Autoritatea 

contractanta trebuie să uzeze în mod eficient (cel puţin în cazul negocierilor fără publicare de anunţ) 

de principiul atât de cunoscut de furnizorii săi: ”...un client fidel costă mai puţin decat un client 

potenţial”. 

Îmbunătăţirea transparenţei proceselor de achiziţii prin asigurarea “vizibilităţii” regulilor, 

oportunităţilor, procedurilor interne şi a rezultatelor. 

Direcţionarea resurselor alocate către zonele de interes care generează plus valoare şi utilizarea 

acestora în condiţii de legalitate. 
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Implementarea unui cod de conduită etică pentru specialiştii care activează in domeniul achiziţiilor 

publice. Scopul implementării unui astfel de cod de conduită este acela de a limita elementele de 

natură subiectivă care pot influenţa deciziile luate in procesele de achiziţii. 

22..33..33  AAnnaalliizzaa  pprroocceedduurraallăă  „„nneeggoocciieerrii  ffăărrăă  ppuubblliiccaarree  pprreeaallaabbiillăă  ddee  aannuunnţţ  ddee  ppaarrttiicciippaarree””  

ddeerruullaattee  ddee  RRAATT  BBuuccuurreeșșttii  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000099  --  iiuunniiee  22001144  

Din statistica evidențiată în cadrul Capitolului II al prezentei analize diagnostic, s-a identificat la 

nivelul perioadei analizate, un risc major indus de derularea în mod abuziv de proceduri de 

negociere fără publicare de anunț de participare în detrimentul procedurilor transparente și care 

pot asigura cadrul competițional adecvat. Astfel, analiza etapelor și a pașilor urmați de RAT 

București pentru atribuirea de contracte prin acestă procedură restrictivă (încadrată la excepțiile 

prevăzute în conținutul art.252 din O.U.G. nr.34/2006) va încerca să identifice dacă din punct de 

vedere procedural fundamentarea “ex-ante” a fost concludentă și dacă evaluarea a avut în vedere 

criteriul de eficiență. De asemenea, având în vedere faptul că prin definiție, negocierea reprezintă 

un proces cu finalitate precisă, obiectivul principal al unei negocieri constă în realizarea unui acord 

de voință (consens) al parților implicate. Analiza efectuată asupra achizițiilor derulate de RAT 

București prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare a încercat să 

identifice dacă specialiștii din cadrul regiei dețin cunoștințele necesare derulării unui astfel de 

proces, mai ales în ceea ce privește secvențele de activități componente: 

1. Activități de pregătire și organizare a negocierii; 

2. Culegerea și prelucrarea unor informații; 

3. Pregătirea variantelor și a dosarelor de negocire; 

4. Intocmirea și aprobarea mandatului de negociere; 

5. Elaborarea proiectului de contract; 

6. Simularea negocierilor; 

7. Negocierea propriu-zisă care constă în: primirea ofertelor, argumente și contraargumente, 

strategii de contracarare, perioade de reflecție și redefinirea poziției, acordarea de concesii 

(unde este cazul), semnarea documentelor. 
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Exemplele analizate în conținutul prezentei analize relevă urmatoarea situație de fapt: deși numărul 

de proceduri de negociere fără publicare de anunț a fost diminuat în perioada de referință, practica 

deja consacrată privind abordarea acestor proceduri s-a păstrat aceeași: 

 neorientarea către o eficiență minimă a procesului 

 superficialitate în identificarea unei oferte conforme și economice  

 prezentarea de informații incorecte în documentele elaborate cu scopul de a da o formă 

veridică a situației. 

Pe cale de consecință, accentuăm prevederea conform căreia, circumstanțele în care Regia 

Autonoma de Transport  București are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare sunt reglementate în cuprinsul art. 252 din O.U.G. nr. 

34/2006, impunându-se în acest sens îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor în care este 

permisă aplicarea fiecărei proceduri în parte. Imprevizibilitatea anumitor elemente apărute pe 

parcursul derulării unui contract nu este singura condiție necesară pentru ca autoritatea 

contractantă să se poată prevala de prevederile art. 252, lit. c) sau lit. j), pe lângă aceasta fiind 

obligatorie și incidentă celorlalți factori care justifică aplicarea fiecărei proceduri în parte. In ceea ce 

privește analizarea circumstanțelor de aplicabilitate a prevederilor art. 252 din O.U.G. nr. 34/2006, 

apreciem că acestea sunt de strictă interpretare, având în vedere faptul că procedura negocierii 

fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este reglementată ca o excepție de la regula 

instituită prin art. 250 , alin.1 din O.U.G. nr. 34/2006. 

 

ACHIZIȚIE LUBRIFIANȚI (DAP 1451/2010) 

Inițierea procedurii a avut la bază adresa nr. 423641/04.11.2010 emisă de Serviciul Logistic, 

fundamentată pe referatele de necesitate nr. 59413/01.11.2010, respectiv nr. 59485/04.11.2010 

emise de Exploatarea Transport Electric și Exploatarea Transport Autobuze, prin care releva faptul 

că la data respectivă obiectul contractelor anterioare au fost îndeplinite și în consecință, pentru 

perioada imediat urmatoare, este necesară achiziționarea în regim de urgență a unei noi cantități de 

lubrifianți care să asigure necesarul până la finele anului în curs.  
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Procedura selectată de Serviciul Achiziții Publice prin Nota Justificativă nr. 60006/19.11.2010 privind 

selectarea procedurii a fost de negociere fără publicare de anunț de participare, argumentul invocat 

fiind încadrarea în prevederile art. 252 lit. C. 

Dacă analizăm fundamentarea alegerii procedurii de negociere fără publicare de anunț de 

participare, ținând cont atât de condițiile cumulative impuse prin art. 252 lit. c din OUG 34/2006, 

dar mai ales de interpretarea corectă precizată de art. 40 alin.  3 lit. d din Directiva 17/2004/CE 

(cadrul legal corespondent OUG 34/2006) se observă că RAT București nu îndeplinește niciuna din 

condițiile impuse: 

 condiția de extremă urgență nu poate fi invocată de RAT București, în măsura în care situația 

stocului existent era cunoscută încă de la începutul anului. De altfel, principiile de 

management ale aprovizionării prevăd în mod clar prin conceptul logistic intern stabilirea de 

stocuri de siguranță în afara necesarului curent, aceste stocuri operaționale fiind utilizate 

tocmai pentru gestionarea situațiilor de urgență. Faptul că necesitatatea a fost solicitată abia 

la începutul lunii noiembrie 2010, nu poate constitui un argument pentru selectarea acestei 

proceduri. 

 Acțiunea sau inacțiunea regiei pentru determinarea stării, rezultă chiar din modul în care 

necesarul anual a fost estimat anterior selectării procedurii în cauză, rezultatul lipsei de 

lubrifianți din stoc fiind o consecință a modului în care contractul/acordul – cadru precedent 

a fost administrat. Deși, Serviciul Logistic a stabilit că durata de valabilitate a contractului 

este de 2 luni calendaristice, invocând coroborarea cu durata necesară pentru a face față 

situației de fapt. 

Toate aceste considerente confirmă faptul că fundamentarea alegerii procedurii de negociere fără 

anunț s-a făcut fără încadrarea corectă în condițiile cumulative prevăzute de OUG 34/2006, 

simplificarea procedurală, deși pare operativă, nu asigură transparența în cadrul competițional 

adecvat.  

Valoarea estimată precizată de Serviciul Logistic , prin Nota privind determinarea valorii estimate 

anexa 2 la Adresa nr. 423641/01.11.2010, a fost stabilită la nivelul sumei de 63.670,40 lei, conform 
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notei justificative privind selectarea procedurii, valoarea estimată a fost diminuată la 44.121,48 lei  

fără TVA.  

Invitațiile de participare au fost transmise în data de 22.11.2010 către principalii furnizori de 

lubrifianți, au fost depuse 3 oferte, respectiv, SC PRISTA OIL ROMANIA SA, SC MONDO TRADE SRL și 

SC CHEVRON ROMANIA SRL. 

Ofertele au fost analizate de experți cooptați din cadrul RAT București (ETA, ETE) în funcție de 

specificațiile tehnice impuse prin caietele de sarcini. 

Conform documentației de atribuire – fișa de date la punctul II.1.5, se precizează că achiziția de 

lubrifianți este împărțită pe loturi în număr de 7. 

Criteriul de atribuire „prețul cel mai scazut„ - comisia de negociere a avut ca obiectiv identificarea și 

îmbunătățirea ofertelor. Evaluarea financiară a ofertelor s-a limitat, însă doar la elaborarea unui 

tabel comparativ care evidenția prețurile unitare corespunzatoare achiziției, cât și prețurile totale. 

Raportul final al procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. 60530/06.12.2010, 

consemnează acceptarea propunerilor financiare ale furnizorilor SC PRISTA OIL ROMÂNIA SA pentru 

lotul 4, la o valoare de 14.102,40 lei, respectiv SC CHEVRON ROMÂNIA SRL pentru loturile 1, 2 și 5 la 

o valoare de 29.022,12 lei. Valoarea totală a contractelor fiind de 43.124,52 lei. Pentru loturile 3, 6 și 

7 procedura se anulează conform art. 209 alin. 1 lit. b din OUG 34/2006 , deoarece au fost depuse 

numai oferte inacceptabile sau neconforme. Ofertele depuse pentru loturile 3 , 6 si 7 de către 

furnizorii mai sus menționați depășesc valorile estimate și nu există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare, deși valoarea estimată în prima fază a fost stabilită la o valoare de 63.670,40 

lei, ulterior diminuându-se la 44.121,48 lei. 

Cum am relatat mai sus, condiția de extremă urgență nu poate fi invocată de autoritatea 

contractantă.
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CONCLUZII 

Condiția de extremă urgență nu poate fi invocată de RAT București, în măsura în care situația 

stocului existent era cunoscută încă de la începutul anului. De altfel, principiile de management ale 

aprovizionării prevăd în mod clar prin conceptul logistic intern stabilirea de stocuri de siguranță în 

afara necesarului curent, aceste stocuri operaționale fiind utilizate tocmai pentru gestionarea 

situațiilor de urgență. Faptul că necesitatatea a fost solicitată abia la începutul lunii noiembrie 2010, 

nu poate constitui un argument pentru selectarea acestei proceduri. 

Acțiunea sau inacțiunea regiei pentru determinarea stării, rezultă chiar din modul în care necesarul 

anual a fost estimat anterior selectării procedurii în cauză, rezultatul lipsei de lubrifianți din stoc 

fiind o consecință a modului în care contractul/acordul – cadru precedent a fost administrat. Deși, 

Serviciul Logistic a stabilit că durata de valabilitate a contractului este de 2 luni calendaristice, 

invocând coroborarea cu durata necesară pentru a face față situației de fapt. 

Fundamentarea alegerii procedurii de negociere fără anunț s-a făcut fără încadrarea corectă în 

condițiile cumulative prevăzute de OUG 34/2006, simplificarea procedurală, deși pare operativă, nu 

asigură transparența în cadrul competițional adecvat.  

 

RECOMANDĂRI 

Obţinerea celei mai bune “valori” pentru fondurile publice, întotdeauna considerate insuficiente in 

raport cu necesitaţile ( urmărirea eficienţei, eficacităţii  şi economiei in cadrul fiecărui proces de 

achiziţie. 

Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici “traditionali”. Autoritatea 

contractanta trebuie să uzeze în mod eficient (cel puţin în cazul negocierilor fără publicare de anunţ) 

de principiul atât de cunoscut de furnizorii săi: ”...un client fidel costă mai puţin decat un client 

potenţial”. 

Îmbunătăţirea transparenţei proceselor de achiziţii prin asigurarea “vizibilităţii” regulilor, 

oportunităţilor, procedurilor interne şi a rezultatelor. 
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Direcţionarea resurselor alocate către zonele de interes care generează plus valoare şi utilizarea 

acestora în condiţii de legalitate. 

Implementarea unui cod de conduită etică pentru specialiştii care activează in domeniul achiziţiilor 

publice. Scopul implementării unui astfel de cod de conduită este acela de a limita elementele de 

natură subiectivă care pot influenţa deciziile luate in procesele de achiziţii. 

 

ACHIZIŢIE DETERGENŢI, DETARTRANŢI, DEZINFECTANŢI  (DAP 1859/2012) 

Prin  Nota nr. 419041/ 11.05.2012, s-a propus derularea unei proceduri, aceasta din urmă fiind 

Negociere fără publicare prealabilă de anunţ de participare încadrată în prevederile art. 252 lit. b 

din OUG nr. 34/2006,  care reglementează “atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru 

motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi 

atribuit numai unui anumit operator economic”. Serviciul Achiziţii Publice a schimbat temeiul legal, 

considerând că situaţia respectivă se încadrează la art. 252 lit. a din OUG nr. 34/2006, care 

reglementează derularea procedurii de Negociere fără publicare prealabilă de anunţ de participare, 

ca o măsură strict necesară “atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau 

negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte, nu a fost 

prezentată nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare datorită faptului că 

acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere 

în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale 

prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial”. 

În nota justificativă nr. 419041/11.05.2012, privind selectarea procedurii întocmite de Serviciul 

Achiziţii Publice a fost motivată situaţia imprevizibilă ca fiind apărută din cauza suspendării altei 

procedurii, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. Astfel în data de 20.04.2012, a fost publicat în 

SEAP anunţul  de participare la procedura de Negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de 

participare. Ţinând cont de faptul că această anulare aduce pentru regie o întârziere în contractarea 

serviciilor necesare, verificarea ce se impunea în acest caz era legată de modul în care prevederile 

din documentaţia de atribuire au fost stabilite (dacă nu cumva au fost restrictive şi din acest motiv 

competiţia a fost redusă). Este cunoscut, de altfel, că lipsa unei prospectări a pieţei şi necorelarea 
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cerinţelor minimale faţă de potenţialul ofertanţilor conduce în mod inevitabil la anularea unei 

proceduri. 

Valoarea estimată a contractului supus achiziţiei a fost determinată în mod netemeinic, prin 

enumerarea unor preţuri existente în S.A.P., actualizate cu rata inflaţiei, fără a fi prezentate criteriile 

în baza cărora a fost stabilită fiecare sumă componentă a valorii totale, fapt ce contravine 

dispoziţiilor art. 25 alin. 1 din OUG 34/2006. 

Valoarea estimată rezultată şi care se presupune că ar conţine toate costurile asociate execuţiei 

acordului-cadru (cantităţi maxime estimate) a fost stabilită la nivelul de 239.489 lei, după cum 

urmează: LOT 1 – 162.596 lei, LOT 2- 33.991 lei, LOT 3- 11.916 lei, LOT 4- 30.986 lei, Total = 239.489 

lei. La nivelul autorităţii contractante nu există un document prin care se aprobă sursa de finanţare 

a acordului-cadru. 

Documentaţia de atribuire a avut în vedere ofertarea de produse pe 5 loturi, deşi prin rezoluţiile 

conducerii autorităţii contractante se menţionează împărţirea pe 4 loturi. 

În data de 18.06.2012 au transmise invitaţiile de participare către 4 ofertanţi, deşi la dosarul 

achiziţiei nu există niciun document care să ateste că aceşti ofertanţi identificaţi de autoritatea 

contractantă au fost evaluaţi în raport cu cerinţele de îndeplinire a acordului-cadru, cerinţe 

menţionate în caietul de sarcini. Urmare a invitaţiilor transmise către cei 4 ofertanţi, nu s-a 

prezentat la negociere decât un singur ofertant. 

În cadrul şedinţei de negociere a ofertelor preliminare din data de 22.06.2012, a fost consemnată 

depunerea unei singure oferte pentru loturile 1-5 (SC AMEK SRL). Negocierea s-a derulat într-o 

singură rundă, dar s-a facut fără respectarea prevederilor legale de evaluare: 

 anterior negocierii preţului (este singurul aspect avut în vedere de autoritatea 

contractantă la negocierile derulate în fiecare an,  indiferent de tipul contractului) era 

obligatoriu ca să se verifice de comisia de negociere respectarea cerinţelor minime 

tehnice, economice de eligibilitate 

 ca regulă generală, indiferent de tipul procedurii de achiziţie, nu se trece la negocierea 

preţului unei oferte până când nu există conformitate admisă pentru propunerea 
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tehnică, respectiv propunerea financiară. Deoarece şedinţa de negociere s-a derulat la 

ora 9, imediat după şedinţa de deschidere (ora 08.25), este evident că aceste verificări 

preliminare nu au fost efectuate de comisie.  

Valoarea totală ofertată pe cele 5 loturi de către de SC AMEK SRL este de 255.370,92 lei, depăşind 

astfel valoarea estimată (239.489 lei) declarată de autoritatea contractantă. 

În data de 11.07.2012, Serviciul Achiziţii Publice întocmeşte referatul nr. 265305, prin care solicită 

disponibilizarea de fonduri suplimentare în valoare de 18.702.12 lei pentru achiziţia loturilor 1-4, 

precizând că fondurile necesare vor fi redistribuite din valoarea rămasă disponibilă la achiziţia altor 

repere. Astfel, în data de 11.07.2012, a fost întocmit raportul procedurii cu nr. 265305, prin care se 

precizează că oferta financiară depusă de SC AMEK SRL este acceptabilă şi, în concluzie admisibilă, 

deşi criteriu de atribuire a fost “preţul ce mai scazut”.  

Singurul participant la licitaţie a fost SC AMEK SRL, care deşi a prezentat o ofertă neconformă, 

autoritatea contractantă a desemnat-o câştigătoare, fapt pentru care a încheiat contractul de 

achiziţie „detergenţi, detartranţi, dezinfectanţi” în valoare de 255.370,92 lei. 

Raportul final al procedurii consemnează acceptarea propunerilor financiare iniţiale (preliminare) 

ca finale, decizia comisiei de negociere fiind insuşită şi de conducerea RAT Bucureşti (raport 

atribuire nr.265305/11.07.2012 care conţine aprobarea Directorului General RAT Bucureşti - 

principiul de asumare a răspunderii fiind cel care a guvernat întreaga procedură). 

CONCLUZII 

Baza de selecţie a ofertelor este redusă (de regulă nefiind mai mult de 1 ofertant pentru achiziţie), 

reducându-se posibilitatea asigurării unui preţ mai bun/performanţe tehnice mai mari pentru 

subiectul achiziţiei. 

Discrepanţe mari între estimările de preţ şi oferte – datorită lipsei de competenţe suficiente a unui 

proces intern şi/sau resurselor din partea autorităţii contractante pentru a estima corect un preţ de 

achiziţie cât mai apropiat posibil de preţul potenţial de pe piaţă. 
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Utilizarea în mod frecvent de catre autoritatea contractantă a prevederilor art. 36 alin. 1 lit. e¹ din 

HG 925/2006, referitoare la posibilitatea disponibilizării suplimentare de fonduri.  

Utilizarea ineficientă a bugetului disponibil prin stabilirea valorii estimate în funcţie de oferta unui 

singur operator economic. 

RECOMANDĂRI 

Obţinerea celei mai bune “valori” pentru fondurile publice, întotdeauna considerate insuficiente in 

raport cu necesitaţile ( urmărirea eficienţei, eficacităţii  şi economiei in cadrul fiecărui proces de 

achiziţie. 

Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici “traditionali”. Autoritatea 

contractanta trebuie să uzeze în mod eficient (cel puţin în cazul negocierilor fără publicare de anunţ) 

de principiul atât de cunoscut de furnizorii săi: ”...un client fidel costă mai puţin decat un client 

potenţial”. 

Îmbunătăţirea transparenţei proceselor de achiziţii prin asigurarea “vizibilităţii” regulilor, 

oportunităţilor, procedurilor interne şi a rezultatelor. 

Direcţionarea resurselor alocate către zonele de interes care generează plus valoare şi utilizarea 

acestora în condiţii de legalitate. 

Implementarea unui cod de conduită etică pentru specialiştii care activează in domeniul achiziţiilor 

publice. Scopul implementării unui astfel de cod de conduită este acela de a limita elementele de 

natură subiectivă care pot influenţa deciziile luate in procesele de achiziţii. 

 
 

ACHIZIŢIE ANVELOPE 275/70 R 22.5 (DAP 1876/2012) 

Iniţierea procedurii a avut la bază adresa nr.49910/12.06.2012, emisă de Departamentul Exploatare 

Siguranţa Circulaţiei, prin care solicita achiziţionarea în regim de urgenţă a unui numar de 1180 

anvelope tipodimensiunea 275/70R22.5, pentru asigurarea circulaţiei parcului auto programat în 

lunile iunie-iulie, deşi la momentul respectiv mai exista în derulare încă o procedură de atribuire 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   231 / 750 
 

având acelaşi obiect de achiziţie, aceasta din urmă fiind suspendată ca urmare a contestaţiei depuse 

de unul dintre operatorii economici. 

Prin adresa nr.49910/13.06.2012, Serviciul Achiziţii Publice - Biroul Plan Analiză solicita declanşarea 

procedurii de atribuire privind achiziţia de „Anvelope 275/70 R 22.5”, tipul de procedură propus 

„Negociere fără publicare anunţ de participare art. 252 lit. f din OUG 34/2006 – Achiziţionarea de 

materii prime cotate la bursa de marfuri”. 

Serviciul Achiziţii Publice - Birou Plan Analiză a schimbat temeiul legal, considerând că situaţia 

respectivă se încadrează la art. 252 lit. c din OUG 34/2006 „ca o măsură strict necesară, atunci când 

perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicare prealabilă a 

unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, 

determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau 

inacţiuni a autorităţii contractante”. 

În data de 13.06.2012, Serviciul Achiziţii Publice - Birou Plan Analiză transmite adresa nr. 49910, 

către conducerea RAT Bucureşti (Director Comercial, Director Economic), prin care solicită 

aprobarea suplimentării poziţiei A06100 din PAAP 2012, cu valoarea de 1.731.803 lei, necesară 

pentru procedura de achiziţie “Anvelope 275/70 R 22.5” încălcând astfel prevederile art. 4 alin. 9 din 

HG 925/2006, „în cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost 

cuprinse iniţial în programul anual de achiziţii publice introducerea acestora în program este 

condiţionată de asigurarea surselor de finanţare”. 

Stabilirea valorii estimate a fost determinată în funcţie de cantităţile necesare de aprovizionat 

precum şi de preţurile practicate pe piaţă la momentul respectiv şi anume preţurile ofertate de 

AUTOGAB, AUTOTOTAL, respectiv EUROMASTER TYRE&SERVICE ROMANIA SA. Valoarea estimată a 

acordului-cadru este de 1.731.803 lei pentru cantitatea maximă de 1180 de anvelope. 

Prin nota justificativă nr. 49910/20.062012 privind selectarea procedurii la achiziţia ce are ca obiect 

furnizarea de produse “Anvelope 275/70 R 22.5” a fost invocat argumentul „ca urmare a 

suspendării procedurii nr.1785/2012 prin depunerea unei contestaţii la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor de către unul din operatorii economici, precum şi a faptului că în 
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momentul de faţă RAT Bucureşti se află într-o situaţie de extremă urgenţă prin lipsa anvelopelor 

strict necesare asigurării funcţionării la capacitate minimă a activităţii de transport, se apelează la 

această procedură de atribuire ca unică soluţie pentru rezolvarea situaţiei de avarie în cel mai scurt 

timp”. 

Dacă analizăm fundamentarea alegerii procedurii de negociere fără publicare de anunţ de 

participare, ţinând cont atât de condiţiile cumulative impuse prin art.252, lit”c” din OUG nr.34/2006, 

dar mai ales de interpretarea corectă precizată în art.40, alin.3, litera ”d” din Directiva 17/2004/CE 

(cadrul legal corespondent OUG nr.34/2006) se observă că RAT Bucureşti nu îndeplineşte niciuna 

din condiţiile impuse: 

Caracterul de extremă urgenţă este, în fapt, o situaţie care a fost generată de lipsa de coordonare a 

acţiunilor interne RAT Bucureşti şi nu de faptul că depunerea unei contestaţii la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, respectiv suspendarea procedurii iniţiale până la soluţionarea 

contestaţiei ar reprezenta un eveniment imprevizibil de natură să justifice caracterul de extremă 

urgenţă. Formularea şi depunerea unei contestaţii în cursul desfăşurării unei proceduri de atribuire 

este o posibilitate prevazută de lege, deci nu poate fi invocat argumentul că este un eveniment 

imprevizibil. De asemenea, procedura iniţială era suspendată de către autoritatea contractantă şi nu 

anulată, urmând a fi reluată după comunicarea de către Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, a deciziei sale privind soluţionarea contestaţiei depuse de operatorul economic. 

Potrivit art. 276 alin. 1 din OUG 34/2006, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are 

obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia în termen de 30 zile de la data primirii dosarului 

achiziţiei publice de la autoritatea contractantă. În aceste condiţii, caracterul de extremă urgenţă 

invocat a fost creat prin inacţiunea autorităţii contractante aceea de a prevedea un eveniment 

previzibil şi de a demara procedura în termen util, suficient pentru soluţionarea contestaţiilor de 

către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Alte aspecte referitoare la nota justificativă privind selectarea procedurii 

Potrivit avizului dat de către Serviciul Juridic Contencios, acesta a fost cu obiecţiuni întrucât 

procedura propusă nu se încadra în temeiul legal invocat, deoarece situaţia generată prin 

depunerea unei contestaţii nu era imprevizibilă. Cu toate acestea, autoritatea contractantă a 
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continuat demersurile privind atribuirea contractului de achiziţie, prin modificarea programului 

anual de achiziţii publice 2012, în sensul suplimentării valorii prevăzute pentru achiziţia de anvelope 

cu suma de 1.731.803 lei.   

În data de 26.06.2012, autoritatea contractantă transmite către potenţiali ofertanţi invitaţia de 

participare nr. 53470, precizând ca data limită de depunere a ofertelor este 02.02.2012, ora 10, iar 

ora, data şi locul deschiderii ofertelor şi începerea negocierilor va fi comunicată ofertanţilor la data 

depunerii ofertelor. 

Potrivit raportului procedurii nr. 252495/09.07.2012, până la data limită de depunere a ofertelor 

02.07.2012, ora 10, au depus ofertă 4 operatori economici.  

Ofertele au fost analizate de experţii cooptaţi din cadrul RAT Bucureşti (Serviciul Tehnic) în funcţie 

de specificaţiile tehnice impuse prin caietele de sarcini.  Oferta declarată câştigătoare a acordului-

cadru având ca obiect achiziţia de “Anvelope 275/70 R 22.5”, a fost cea depusă de SC PRO TYRES 

SRL, cu o propunere financiară de 1.285.020 lei fără TVA, pentru cantitatea de 1180 bucăţi. 

În urma derulării procedurii negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, 

autoritatea contractantă a încheiat cu SC PRO TYRES SRL, acord-cadru de furnizare nr. 46-

429/10.07.2012, în baza căruia au fost atribuite promitentului - furnizor două contracte 

subsecvente, respectiv nr. 46-2800/10.07.2012 şi nr. 46-2809/19.07.2012, în valoare totală de 

1.285.020 lei fără TVA, având ca obiect furnizarea de 1180 bucăţi “Anvelope 275/70 R 22.5”. 

CONCLUZII 

Prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare cu 

încălcarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice în urma căreia a fost 

încheiat acord-cadru nr. 46-429/1.07.2012, şi au fost efectuate plăţi din bugetul regiei în cuantum 

de 1.593.424,8 lei (inclusiv TVA), autoritatea contractantă a împiedicat accesul altor operatori 

economici pe piaţa anvelopelor, afectând astfel libertatea exercitării concurenţei de către operatori 

economici, încălcând astfel prevederile art. 2 alin. 1 lit.a si b. 

Notificarea de înştiinţare către ANRMAP a fost transmisă în data de 18.07.2012 şi nu în termenul 

legal de 48 ore de la data atribuirii acordului-cadru. 
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Anunţul de atribuire a contractului a fost transmis cu întârziere spre publicare în SEAP, fiind 

încălcate prevederile art. 56 alin. 1 lit. a din OUG 34/2006. 

Notificarea de înştiinţare către ANRMAP a fost transmisă în data de 18.07.2012 şi nu în termenul 

legal de 48 ore de la data atribuirii acordului-cadru. 

Anunţul de atribuire a contractului a fost transmis cu întarziere, spre publicare în SEAP, fiind 

încălcate prevederile art.56 alin.1 lit.a din OUG 34/2006. 

Prin dispoziţiile art.116 alin.4 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă a instituit în cazul 

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, numarul 

regulilor stricte privind numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi 

preselecteze în niciun caz nu poate fi mai mic de 3. Astfel, numărul minim al candidaţilor ce 

urmează a fi preselectaţi, indicat în anunţul de participare, trebuie să fie suficient pentru a 

asigura o concurenţă reală". 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 143 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă  

„nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să 

restrângă sau să distorsioneze concurenţa". 

RECOMANDĂRI 

Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici “traditionali”. Autoritatea 

contractanta trebuie să uzeze în mod eficient (cel puţin în cazul negocierilor fără publicare de anunţ) 

de principiul atât de cunoscut de furnizorii săi: ”...un client fidel costă mai puţin decat un client 

potenţial”. 

Îmbunătăţirea transparenţei proceselor de achiziţii prin asigurarea “vizibilităţii” regulilor, 

oportunităţilor, procedurilor interne şi a rezultatelor. 

Direcţionarea resurselor alocate către zonele de interes care generează plus valoare şi utilizarea 

acestora în condiţii de legalitate. 
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Implementarea unui cod de conduită etică pentru specialiştii care activează in domeniul achiziţiilor 

publice. Scopul implementării unui astfel de cod de conduită este acela de a limita elementele de 

natură subiectivă care pot influenţa deciziile luate in procesele de achiziţii. 

 

22..44  AAnnaalliizzaarreeaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  ffiieeccaarree  pprroocceedduurrăă  ddeerruullaattăă  ppeennttrruu  aattrriibbuuiirreeaa  ddee  

ccoonnttrraaccttee  ((pp//ss//ll))  aa  rreessppeeccttaatt  pprriinncciippiiuull  ddee  eeffiicciieennţţăă::  oobbţţiinneerreeaa  cceelluuii  mmaaii  bbuunn  

rraappoorrtt  ccoosstt//ccaalliittaattee  

Măsurile şi metricile de calitate furnizează informaţii cu privire la modul în care un P/S/L este 

realizat. Asigurarea valorii pentru bani (vezi conceptul: “value for money”) se referă la schimbul 

între calitatea serviciului/produsului/lucrarii şi costul total de achiziţie. Un obiectiv-cheie în 

administrarea oricărui contract este de a asigura că el continuă să atingă valoarea pentru bani 

cheltuiţi şi peste timp. 

În fapt, valoarea pentru bani furnizează terenul comun pentru a compara servicii foarte diferite şi 

pentru a masura valoarea lor relativă pentru organizaţie; este posibil să se ceară pentru orice 

serviciu/produs /lucrare dacă: “are valoare bună pentru banii alocaţi?” şi intrebarea implicită: ”ar fi 

banii cheltuiţi mai bine in altă parte?”. Evaluarea valorii banilor oferă entităţii contractante 

oportunitatea de a considera, în relaţie cu un serviciu dat, dacă aceeaşi investiţie (achiziţia 

reprezintă in sine o investiţie) în altă parte ar da o valoare mai bună sau mai mare. 

22..44..11  CCoonncceeppttuull  ““ccoosstt//ccaalliittaattee””  aapplliiccaabbiill  ddoommeenniiuulluuii  gguuvveerrnnaatt  ddee  aacchhiizziiţţiiiillee  ppuubblliiccee  

A obţine valoare pentru banii alocaţi unei achiziţii inseamnă a optimiza raportul între valoare şi cost. 

Termenul de “valoare” reprezintă un cumul de caracteristici tehnice, financiare, juridice şi de orice 

altă natură. Depinzând de cât de precis poate fi cuantificată calitatea serviciilor-ceea ce se 

interpretează prin cât de predominant numerice sunt metricile de calitate-este posibil de exprimat 

raportul valoare/cost intr-un mod foarte precis. 

În alte situaţii, conceptul de valoare poate fi foarte subiectiv. Este, de asemenea, important de 

urmărit beneficiile concrete obţinute şi costurile în raport cu ceea ce a fost planificat pentru a se 
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asigura că a fost desemnat nivelul corect de resurse pentru un serviciu/produs/lucrare ce trebuie 

achiziţionat. 

Raportul cost/calitate poate fi verificat în cadrul unui proces de achiziţii utilizând doua 

subcomponente bazate pe principiile de management de proiect: 

 efectuarea unei analize cost-beneficiu prin calcularea ratei rentabilităţii financiare şi ratei 

rentabilităţii economice; 

 efectuarea unei analize cost-eficienţa (proiectul de investiţie ce trebuie implementat işi 

atinge scopurile propuse, impactul asupra fondurilor publice prin implementarea 

proiectului va conduce la economii ale bugetului disponibil?). 

22..44..22  AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  aassuupprraa  pprroocceedduurriilloorr  ddee  aacchhiizziiţţiiii  ppuubblliiccee  ddeerruullaattee    

Toate resursele identificate şi necesare în cadrul derulării unui proces de achiziţie publică se pot 

transpune in termeni financiari: COSTURI. Pentru ca această transpunere să fie cuantificabilă la un 

nivel suficient pentru management de a adopta o decizie operaţională, trebuie ca datele de intrare 

şi cele de ieşire ale procesului să fie bine definite. 

Deoarece documentele puse la dispoziţie de Regia Autonoma de Transport  Bucureşti în scopul 

efectuării prezentei analize diagnostic nu conţin informaţii suficiente pentru transpunerea în costuri 

a procesului de achiziţie, in continuare s-a procedat la efectuarea unei analize de tip SWOT 

(abordare integrată a tuturor fazelor procesului) asupra procedurilor de achiziţii derulate in 

perioada de referinţă, identificarea punctelor tari şi a celor slabe putând constitui pentru 

managementul RAT Bucureşti un punct de plecare în optimizarea procesului. 

Analiza prezentată în continuare reprezintă o evaluare care se poate efectua în mod continuu în 

interiorul regiei (printr-un compartiment adecvat), scopul fiind acela ca aprecierea periodică a 

eficienţei, eficacităţii, impactului şi a relevanţei unui proces de achiziţii publice (în contextul 

obiectivelor stabilite), va identifica lecţii care pot orienta viitoarea strategie în adoptarea de decizii.
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Criterii de analiză 
SWOT 

Detaliere analiză efectuată în cadrul procedurii de achiziţie: Achiziţie 
arcuri conice de cauciuc DAP 957/2009 

PUNCTE TARI Nu au fost identificate 

PUNCTE SLABE Stabilirea valorii estimate a fost determinată în funcţie de preţurile 
practicate în contractul anterior nr. 46-1399, fără a exista un studiu de piaţă 
pentru identificarea preţurilor practicate la momentul respectiv. Valoarea 
estimată a contractului este de 391.688 lei, echivalentul a 92.493 euro, 
pentru cantitatea maximă de 552 bucăţi arc conic de cauciuc. 
În documentaţia de atribuire au fost prevăzute cerinţe minimale restrictive 
care potrivit interpretărilor ANRMAP au ca efect restrângerea competiţiei şi 
alterarea rezultatului procedurii. 
 S-a solicitat certificat tip ISO 9001/2008 privind managementul 

asigurării calităţii. Cerinţa este în mod evident restrictivă şi fără 
relevanţă atâta timp cât obiectul contractului supus analizei este de 
furnizare produse 

 Cerinţa minimală/eliminatorie privind prezentarea de către ofertanţi 
a autorizaţiei de livrare emisă de producatorul acestora este 
restrictivă, în condiţiile în care legislaţia la nivel european şi cea la 
nivel naţional stabileşte reguli de introducere a produselor pe piaţă 
şi accentuând respectarea principiului privind „prezumţia de 
conformitate” 

OPORTUNITĂŢI Nu s-au identificat 

1. AMENINŢĂRI/ 

2. CONFRUNTĂRI 
Utilizarea fără eficienţă economică a bugetului disponibil la nivelul anului 
bugetar 2009 

Criterii de analiza 
SWOT 

Detaliere analiză efectuată în cadrul procedurii de achiziţie: Achizitia 
baterii de acumulatori pentru vehicule DAP 1426/2010 

PUNCTE TARI Aplicare procedură de licitatie deschisa în situaţia în care valoarea estimată 
achiziţiei a fost de 31.534 lei-fără TVA (sub plafonul prevăzut pentru 
achiziţia directă).  
Valoarea estimată a achiziţiei a fost stabilită în funcţie de preţurile ofertate 
de SC CORA COMPAR SRL 

PUNCTE SLABE  Referatele de modificare transmise spre aprobare conduceri autorităţii 
contractante (suplimentare/reducere/transfer), întocmite de Serviciul 
Achiziţii Publice, se solicită suplimentări cantitative şi valorice, fără a se 
preciza dacă acestea provin din diferenţe de preţ şi/sau din diferenţe 
cantitative. 
Declanşarea procedurii de atribuire, fără ca aceasta să fie susţinută de 
documente (referate de necesitate din partea structurilor regiei) care să 
justifice necesitatea şi oportunitatea achiziţiei 
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OPORTUNITĂŢI Analiza preţurilor privind ponderea plumbului (pb) în determinarea 
preţului/acumulator; 
Analiza fluctuaţiilor de preţ ale plumbului la Bursa Metalelor de la Londra, 
respectiv LME = decembrie 2009; LME= media luni octombrie 2010 

3. AMENINŢĂRI/ 

4. CONFRUNTĂRI 
Utilizarea fără eficienţă economică a bugetului disponibil la nivelul anului 
bugetar 2010 

Criterii de analiză 

SWOT 

Detaliere analiza efectuată în cadrul procedurii de achiziţie: SARE 
INDUSTRIALA GEMA DAP (1453/2010) 

PUNCTE TARI Stabilirea valorii estimate a fost determinată în funcţie de cantităţile 
necesare de aprovizionat, precum şi de preţurile practicate pe piaţă la 
momentul respectiv şi anume preţurile ofertate de Societatea Naţională a 
Sării  la care se adaugă 3,5% inflaţia estimată pe anul 2011. 

PUNCTE SLABE Nota justificativă nr. 59973/19.11.2010 privind selectarea procedurii nu 
are avizul de legalitate de la Compartimentul Juridic, autoritatea 
contractantă încalcând prevederile art. 5 alin. 3 din HG 925/2006, prin care 
se precizează „ Nota justificativă se aprobă de conducatorul autorităţii 
contractante cu avizul compartimentului juridic”. 
În invitaţia de participare nu se precizează că achiziţia de sare gemă 
industrială se face prin divizare pe loturi aşa cum prevede punctul II.1.5. din 
fişa de date. 
Din procesul – verbal nr. 60689/09.12.2010 privind şedinţa de deschidere a 
ofertelor reiese că a depus ofertă un singur operator economic, respectiv SC 
DENIS TECHNOLOGY SRL, preţul ofertat de operatorul economic pentru 
lotul 1 „Sare gemă industrială„  este de 93.600 lei. 
În data de 13.12.2010, Serviciul Logistic întocmeşte referatul nr. 60788 prin 
care solicită disponibilizarea de fonduri suplimentare în valoare de 6.597 lei, 
pentru achiziţia lotului 1 motivând că fondurile necesare vor fi redistribuite 
de la procedura de achiziţie „Arc conic de cauciuc„ desfăşurată în data de 
01.06.2010, unde s-a înregistrat o economie de 8.949 lei.  

OPORTUNITĂŢI Nu s-au identificat. 

5. AMENINŢĂRI/ 

6. CONFRUNTĂRI 
Referitor la clarificările solicitate de operatorul economic, autoritatea 
contractantă avea obligaţia de a face cunoscute clarificările sau eventualele 
modificări în legătură cu documentaţia de atribuire, în invitaţia de 
participare prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura 
accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la fişierul iniţial, 
fapt pentru care autoritatea contractantă a încălcat prevederile art. 32 
alin.2 din HG 925/2006, precum şi prevederile art.2 alin. b si d din OUG 
34/2003, în ceea ce priveşte tratamentul egal şi transparenţa. 
Utilizarea fără eficienţă a bugetului disponibil prin stabilirea valorii estimate 
in funcţie de oferta unui singur prestator. 
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22..55  MMaattrriicceeaa  SSWWOOTT  

Puncte Tari Puncte Slabe 

-Aplicare procedură de licitatie deschisa în situaţia în 
care valoarea estimată achiziţiei a fost de 31.534 lei-
fără TVA (sub plafonul prevăzut pentru achiziţia 
directă). Valoarea estimată a achiziţiei a fost 
stabilită în funcţie de preţurile ofertate de SC CORA 
COMPAR SRL (DAP 1426/2010). 
-Stabilirea valorii estimate a fost determinată în 
funcţie de cantităţile necesare de aprovizionat, 
precum şi de preţurile practicate pe piaţă la 
momentul respectiv şi anume preţurile ofertate de 
Societatea Naţională a Sării  la care se adaugă 3,5% 
inflaţia estimată pe anul 2011 DAP (1453/2010).  

-Derularea contractelor de achizitii produse, 
servicii si lucrari gestionate de catre alte structurii 
din cadrul regiei; 
-Planul anual de achizitii publice aferent anului 
2009, nu a fost aprobat de catre conducerea 
autoritatii contractante (Director General); 
-Stabilirea eronata a codurilor CPV la nivelul anului 
2009; 
Plata unor produse livrate suplimentar care nu au 
la baza un document justificativ; 
Nerespectarea prevederilor OUG 119/1999 si 
OMFP 522/2003, referitoare la exercitarea vizei de 
control financiar preventive; 
Lipsa copiei filei de buget sau a oricarui alt 
document care dovedeste existenta fondurilor; 
-Prezenta unor neconcordante in documentatia 
tehnica; 
-Estimarea incorecta a valorii contractului de 
achizitie publica; 
-Nerespectarea clauzelor contractuale de catre 
furnizor, respectiv beneficiar privind termenele de 
livrare precum si modificarile contractuale 
-Obligativitatea autoritatii contractante de a 
transmite in timp util si fara ambiguitati raspunsul 
la solicitarile de clarificari; 
-Includerea in caietul de sarcini a unor specificatii 
ce au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici; 

Oportunităţi Ameninţări 

-Asigurarea unui cadru competitional adecvat prin 
elaborarea de documentatii care nu contin cerinte 
restrictive; 
-Obținerea unui raport optim calitate - preț pentru a 
se evita risipa de fonduri publice; 
-Transparenţa majora in initierea proceduriilor de 
achizitie; 
-Evaluarea conforma a ofertelor implicate in 
competitie; 
 

-Utilizarea fara eficienta a bugetului disponibil prin 
stabilirea valorii estimate in functie de oferta unui 
singur operator economic. 
-Contestaţiile depuse în cadrul procedurii, precum 
şi modul în care a fost gestionată întrega situaţie 
de la data iniţierii procedurii până la semnarea 
contractului, evidenţiază ca în fapt RAT Bucureşti 
nu a avut în vedere un management operaţional al 
riscurilor ce sunt alocate unui proces de achiziţie 
publică şi nici nu avea implementat un control 
intern eficient pentru acest domeniu (DAP 
1876/2012) 
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22..66  CCoonncclluuzziiii  şşii  rreeccoommaannddăărrii  

Ca regulă generală, sistemul de achiziţii este definit ca un ansamblu de elemente aflate într-o relaţie 

structurală de interacţiune reciprocă, formând un tot organizat. Teoria generală a sistemelor se 

aplică şi sistemului achiziţiilor publice: acesta poate fi definit ca fiind operaţional doar prin 

înţelegerea procesului de transformare a datelor de intrare în date de ieşire. 

Sistemul achiziţiilor publice nu abdică de la regula generală a sistemelor, aflându-se în relaţie de 

interdependenţă cu mediul în care acţionează, prin intermediul influenţelor pe care le generează 

sau pe care le asimilează; spre exemplu, pe de o parte, politica naţională/europeană în domeniul 

achiziţiilor publice contribuie la îmbunătăţirea mediului socio-economic, iar, pe de altă parte, forţele 

generate de piaţă, de mediul politic, de cadrul legal şi de cel socio-economic afectează în mod direct 

sistemul achiziţiilor publice.  

Nu este de neglijat nici influenţa exercitată de forţele generate de însuşi sistemul de achiziţii publice 

prin elementele sale, adică prin: 

 autorităţile din sfera legislativă, executivă şi judecătorească ce reglementează, administrează 

şi controlează sistemul;  

 legi, regulamente, norme de aplicare; 

 politici privind  alocarea fondurilor şi prioritizarea investiţiilor;  

 organizaţii şi indivizi ce operează în sistem;  

 asociaţii profesionale şi organisme non-guvernamentale. 

 forţele generate de însuşi sistemul de achiziţii publice prin interacţiunea dintre elementele 

sistemului, priorităţile economice, social-culturale existente la un moment dat, coerenţa, 

stabilitatea şi carenţele cadrului legal, resursele financiare disponibile, gradul de specializare 

a resurselor umane implicate în proces, managementul şi auditul la nivel de organizaţie 

influenţează sistemul de achiziţii în ansamblu precum şi capacitatea acestuia de a transpune 

politica şi a de atinge obiectivele stabilite la nivel naţional, regional sau internaţional. 
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Conform art. 304¹ alin. 1 din OUG 34/2006 si art. 3 alin. a, b si e din HG 925/2006, Serviciul Achiziţii 

Publice din cadrul Departamentului Marketing şi Achiziţii, are obligaţia de a asigura îndeplinirea 

sarcinilor ce le revine prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cu privire la planificarea şi 

desfăşurarea procesului de achiziţii produse, servicii, lucrări, încheierea contractelor şi derularea 

acestora cu scopul asigurării bazei tehnico-materiale a regiei, fiind unicul depozitar al contractelor 

din cadrul RAT Bucureşti. 

Faţă de cele mai sus prezentate, echipa de studiu a constatat că în cadrul regiei derularea 

contractelor de achiziţii produse, servicii, lucrări au fost gestionate de către alte 

Departamente/Compartimente din cadrul regiei, fapt ce contravine prevederilor legale. 

Referitor la achiziţiile directe, acestea au fost iniţiate şi gestionate de mai multe structuri  ale regiei, 

respectiv Uzina Reparaţii (URAC), Serviciul Aprivizionare Depozite, Serviciul Mecano-Energetic, 

Serviciul Investiţii, Serviciul Tehnic, Centrul de Sănătate, Asociaţia Sportivă, Cantina RAT Bucureşti. 

În prezent, achiziţiile directe sunt iniţiate şi gestionate de către Serviciul Derulare Contracte Achiziţii 

Publice, Centrul de Sănătate, Asociaţia Sportivă, Cantina RAT Bucureşti. 

Diferenţele dintre programele întocmite la începutul anului şi lista achiziţiilor  efective ne arată 

(in)capacitatea autorităţilor de a previziona o listă realistă de achiziţii, responsabilitatea aparţinând 

deopotrivă conducătorilor autorităţilor care aprobă aceste  programe, dar şi staff-ului tehnic care 

este implicat în avizarea acestui program. 

Autoritatea contractantă a parcurs un proces superficial de planificare a achiziţiilor publice sau nu a 

fundamentat obiectivele din Plan cu suficientă atenţie fiind nevoită să opereze multiple modificări 

de natură structurală sau valorică pe parcursul unui an. 

Programul de achiziţii se aprobă, conform art. 4 alin. 7 din HG 925/2006, prin dispoziţie a 

conducatorului autorităţii contractante, după avizarea de către compartimentul financiar - contabil, 

aici facem referire la programul anual de achiziţii publice pe anul 2009, unde autoritatea 

contractantă nu a respectat prevederile legislative mai sus menţionate. 

În perioada de referinţă programele anuale ale achiziţiilor publice nu au o finalitate aşa cum 

prevede art. 4 alin. 4 din HG 925/2006, “după aprobarea bugetului propriu autoritatea contractantă 
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are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate 

şi de posibilităţile de atragere de fonduri. 

Plata unor produse livrate suplimentar sau la preţuri mai mari decât cele stipulate în documentele 

justificative care nu au la bază un act legal întocmit, trebuie să exprime acordul părţilor consemnat 

într-un document, în caz contrar, riscul de fraudă este ridicat.  

De asemenea, contractarea, comandarea ţi livrarea unor cantităţi decât cele stipulate în dosarul 

achiziţiei angajează regia în cheltuieli suplimentare faţă de cele stabilite şi la apariţia riscului 

constituirii de stocuri.  

Nerespectate prevederilor OUG nr.119/1999, republicată şi ale OMFP nr.522/2003 pentru 

aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar-preventiv 

a condus la plata unor facturi necertificate CFP, iar  riscul ca documentele să prezinte 

neconcordanţe este ridicat. 

Declanşarea procedurilor de atribuire fără ca acestea să fie susţinute de documente (referate de 

necesitate din partea structurilor regiei/centralizator), care să justifice necesitatea, oportunitatea şi 

eficienţa economică a achiziţiei. Nerespectarea de către autoritatea contractantă a prevederilor art. 

4 alin.3 lit. a si b din HG 925/2006. 

De asemenea, lipsa copiei filei de buget sau a oricărui alt document care dovedeşte existenţa 

fondurilor poate determina imposibilitatea urmăririi încadrării în valoarea fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Nerespectarea de către 

autoritatea contractantă a prevederilor art. 4 alin.3 lit. c din HG 925/2006 privind anticiparile la 

fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual. 

Autoritatea contractantă nu a solicitat ofertanţilor detalii şi precizări semnificative cu privire la 

fundamentarea economică a modului de formare a preţurilor, deşi propunerile financiare ale 

operatorilor economici includea preţuri mai mici cu 85%, nerespectarea prevederilor art.202 alin 1 

din OUG 36/2006 şi art. 36  alin. 2 din HG 925/2006, fapt care a condus la încălcarea art.2 alin.1 lit.c 

din OUG 36/2006, în sensul afectării transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică. 
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Utilizarea ineficientă a bugetului disponibil prin stabilirea valorii estimate în funcţie de oferta unui 

singur operator economic. 

De asemenea, s-a mai constat că autoritatea contractantă utilizează în mod frecvent art. 36 alin. 1 

lit. e¹ din HG 925/2006 referitoare la posibilitatea disponibilizării suplimentare de fonduri.  

Raportul preţ – calitate în cazul contractelor similare atribuite de către autoritatea contractantă. 

Preţul cel mai scazut reprezintă cel mai folosit criteriu de atribuire a achiziţiilor publice însă, din 

pacate, nu este şi cel care asigură o calitate semnificativă lucrărilor/serviciilor/produselor 

achiziţionate. 

Criteriul preţul cel mai scazut trebuie să fie însoţit de o serie de alţi factori cu rol major în evaluarea 

ofertei şi anume: caracteristicile privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, costuri de 

funcţionare, raportul cost/eficienţă, termene de livrare sau de execuţie, caracteristici de mediu. 

Măsurarea cu acurateţe a unor astfel de indicatori alături de preţul cel mai mic – deci un caiet de 

sarcini bine documentat, poate conduce la selectarea ofertei optime. Caietele de sarcini sunt 

întocmite în grabă, fără prea multe precizări legate de calitatea lucrărilor/serviciilor/produselor, 

luându-se, practic, în calcul numai preţul oferit ceea ce conduce la lucrari/servicii/produse de slabă 

calitate. 

Baza de selecţie a ofertelor este redusă (de regulă nefiind mai mult de 1 ofertant pentru achiziţie), 

reducându-se posibilitatea asigurării unui preţ mai bun/performanţe tehnice mai mari pentru 

subiectul achiziţiei. 

Discrepanţe mari între estimările de preţ şi oferte – datorită lipsei de competenţe suficiente a unui 

proces intern şi/sau resurselor din partea autorităţii contractante pentru a estima corect un preţ de 

achiziţie cât mai apropiat posibil de preţul potenţial de pe piaţă. 

Deşi cadrul legal (art. 38 din OUG 34/2006) interzice includerea în caietul de sarcini a unor 

specificaţii ce au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici, s-a semnalat în 

repetate rânduri faptul că aceste practici se întâlnesc destul de des în procesul de achiziţie publică. 

Ordonanţa stabileşte în mod expres care sunt criteriile de calificare şi selecţie, acestea referindu-se 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   244 / 750 
 

la situaţia economico-financiară a aplicantului, capacitatea tehnică şi profesională, standarde de 

calitate a produsului sau serviciului, urmând ca autoritatea contractantă să motiveze cerinţele 

referitoare la calificările privind situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnico-

profesională. 

Prin cerinţe tehnice şi criterii restrictive, autoritatea contractantă a orientat achiziţia către anumiţi 

producători şi/sau comercianţi singuri de pe piaţă care răspund cumulativ cerinţelor din caietul de 

sarcini, fapt ce contravine legislaţiei în domeniu. 

Introducerea de criterii restrictive în caietul de sarcini şi încălcarea principiului tratamentului egal 

prin utilizarea urmatorului criteriu restrictiv, respectiv standarde de asigurare a calittii ISO 

9001/2008, autoritatea contractantă a încălcat prevederile art. 2 alin.2 lit.a şi b din OUG 34/2006 - 

principiului nediscriminării şi tratamentului egal reprezintă asigurarea condiţiilor de manifestare a 

concurenţei reale prin stabilirea şi aplicarea, oricând pe parcursul atribuirii contractului respectiv, de 

reguli, cerinţe şi criterii identice pentru toţi operatorii economici, pentru ca oricare dintre aceştia să 

poată participa la atribuirea contractului şi să beneficieze de şanse egale de a deveni contractaţi. 

De la început trebuie subliniat că decizia entităţii, ca autoritate contractantă, privind aplicarea uneia 

din cele 6 proceduri legale pentru atribuirea contractului de achiziţie publică nu este decât o 

consecinţă a rezultatului la care se ajunge în urma parcurgerii obligatorii, în succesiune logică, a 

două etape importante în efectuarea achiziţiilor şi anume: 

 Estimarea valorii contractului de achiziţie publică pe care autoritatea contractantă 

intenţionează să-l atribuie; 

 Selectarea procedurii legale ce urmează a fi aplicată pentru atribuirea contractului de 

achiziţie. 

Divizarea contractului, printr-o serie de mecanisme, privind achiziţia de la procedura Licitaţie 

deschisa la o procedură mai simplă - Cerere de oferte. 

În general, schimbarea procedurii de atribuire a achiziţiei publice este o tehnică frecventă printre 

practicieni, avand drept scop de a scurta perioada de derulare a procedurilor şi realizarea mai rapidă 

a achiziţiei dorite, însă aceasta poate conduce în cele mai multe cazuri la creşterea costurilor de 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   245 / 750 
 

achiziţie şi, deci, la utilizarea ineficientă a fondurilor, dar şi la nerespectarea prevederilor legale de 

alegere a procedurilor de achiziţie. 

Lipsa declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate poate împieta asupra principiilor care stau la 

baza atribuirii contractului de achiziţie publică - tratamentul egal, confidenţialitatea, transparenţa, 

eficienţa utilizării fondurilor publice, precum şi posibilitatea ca unii dintre membrii să se afle în 

condiţiile de incompatibilitate, conform art.52, HG nr.461/2001. 

Cauzele principale pentru care derularea acordului - cadru şi contractele subsecvente prezintă 

neconformităţi este faptul că nu s-au respectat de către furnizor, respectiv,  beneficiar prevederile 

contractuale, referitoare la termenele de livrare (30 zile) precum şi modificările contractuale. 

Lipsa unei administrări eficiente a contractului anterior (contract de furnizare nr.45-

1532/19.01.2009 încheiat cu tot cu furnizorul SC ICPE SAERP SA cu valabilitate până la 15.04.2009). 

Din verificarea documentelor nu se face referire la modalitatea în care se identifică potenţiali 

furnizori eligibili (studiu de piaţă) şi nici modul în care autoritatea contractantă va proceda la 

verificarea propunerilor financiare prin comparaţie cu preţurile unitare care să reflecte eficienţa. 

Astfel, criteriul de atribuire ales “preţul cel mai scăzut” nu reprezintă decât ceva formal, fiind 

relevant doar în măsura comparării cu preţul de referinţă fundamentat corect. 

Nerespectarea prevederilor art.5 alin.3 din HG 925/2006, prin care se precizează „Nota justificativă 

se aprobă de conducătorul autorităţii contractante cu avizul compartimentului juridic”.  

Prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, cu 

încălcarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice în urma căreia a fost 

încheiat acord-cadru nr. 46-429/1.07.2012 şi au fost efectuate plăţi din bugetul regiei în cuantum de 

1.593.424,8 lei (inclusiv TVA), autoritatea contractantă a impiedicat accesul altor operatori 

economici pe piaţa anvelopelor, afectând astfel libertatea exercitării concurenţei de către operatorii 

economici, încălcând astfel prevederile art.2 alin.1 lit.a şi b. 

Notificarea de înştiinţare către ANRMAP a fost transmisă în data de 18.07.2012 şi nu în termenul 

legal de 48 ore de la data atribuirii acordului-cadru. 
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Anunţul de atribuire a contractului a fost transmis cu întarziere, spre publicare în SEAP, fiind 

încălcate prevederile art.56 alin.1 lit.a din OUG 34/2006. 

Prin dispoziţiile art.116 alin.4 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă a instituit în cazul 

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, numarul regulilor 

stricte privind numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze în niciun caz nu 

poate fi mai mic de 3. Astfel, numărul minim al candidaţilor ce urmează a fi preselectaţi, indicat în 

anunţul de participare, trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală". 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 143 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă  „nu 

are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să 

restrângă sau să distorsioneze concurenţa". 

22..66..11  CCoonncclluuzziiii  ggeenneerraallee  

Concluzia generală ce rezultă din analiza efectuată este că procesele de achiziţii derulate în perioada 

2009- iunie 2014 nu au avut ca obiectiv prioritar atribuirea în mod eficient a contractelor de 

achiziţie publică astfel că acestea să asigure parţilor (în special pentru RAT Bucureşti) atingerea unui 

echilibru optim al costurilor şi avantajelor. 

Cu precădere, anul 2012 a fost unul în care procedurile lipsite de transparenţă au predominat, 

utilizarea acestora fiind orientată doar spre îndeplinirea unui scop care nu avea ca obiectiv 

obţinerea de eficienţă pentru bugetul disponibil şi nici asigurarea unui cadru competiţional adecvat. 

De asemenea, analiza efectuată reflectă, prin considerentele aduse în argumentare, faptul că numai 

menţinerea unui mediu concurenţional sănătos şi a unui sistem construit pe relaţii bazate pe 

încredere, respect reciproc şi înţelegeri echitabile, vor asigura respectarea principiilor conduitei 

etice în achiziţiile publice. 

Pe cale de consecinţă, RAT Bucureşti trebuie să accepte ideea că doar o abordare pozitivă a 

principiilor conduitei etice in achiziţiile publice poate conduce la: 

 Cheltuirea eficientă a bugetului disponibil. In condiţiile actuale in care limitarea surselor de 

finanţare este un element care impune strategia de dezvoltare a unei companii, utilizarea cu 
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eficienţă a bugetului prin achiziţii  derulate în mod etic reprezintă sigura modalitate de a 

optimiza activitatea curentă şi de a rezista pe o piaţa fluctuantă (chiar dacă RAT Bucureşti 

este o companie cu caracter de monopol, abordarea trebuie să fie bazată pe principii de 

management strategic); 

 Asigurarea unei pieţe de operatori economici eficienţi şi competitivi. Există în practica 

curenta în domeniul achiziţiilor publice atât la nivel european, căt şi naţional, stabilirea de 

parteneriate bazate pe aşa-zisul concept de: „furnizori locali”. Această practică nu este una 

ilegală decât în măsura în care prin modul de utilizare a pârghiilor legislative existente nu se 

poate asigura o protecţie a entităţilor contractante împotriva unor practici neconforme. De 

aceea, liniile directoare în materie de achiziţii publice stabilesc ca fiecare entitate 

contractantă să aibă o implicare activă în efectuarea unei protecţii proprii (metodele 

legislative sunt nenumărate) împotriva acestor ofertanţi, iar acolo unde depistează o 

neconformitate să apeleze la organismele legale (Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de 

Integritate, etc.).De fapt, relaţia unei entităţi contractante cu un ofertant trebuie să fie una 

corectă dar fermă, obiectivul principal al fiecarui actor implicat in procesul de achiziţie fiind 

unul convergent: obţinerea unui avantaj optim din punct de vedere al costurilor alocate in 

raport faţă de avantajele obţinute. 

 Creşterea satisfacţiei profesionale a specialistilor implicaţi in domeniul achiziţiilor publice. 

Domeniul achiziţiilor publice oferă o dinamică a activitaţilor derulate in cazul proceselor de 

achiziţie care asigură in mod cert o satisfacţie profesională. Procesul de atribuire a unui 

contract public impune responsabilitate în utilizarea bugetului (cheltuirea banilor publici 

trebuie facută în mod mult mai responsabil faţă de cheltuirea banilor proprii), dar are 

alocată şi o componentă care exclude o rutină profesională (un specialist in achiziţii publice 

poate derula orice tip de achiziţie, experienţa urmând a fi dobândită tocmai prin utilizarea 

unui spectru larg de tipuri şi modalităţi de atribuire). 

 îmbunătăţirea liniilor de comunicare internă între departamente.  Procesul de achiziţie este 

un proces integrat care, pentru a fi eficient, trebuie să aibe suport din partea tuturor celor 

care interacţionează pe parcursul derulării. 
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22..66..22  RReeccoommaannddăărrii  pprriivviinndd  ooppttiimmiizzaarreeaa  pprroocceesseelloorr  ddee  aacchhiizziiţţiiii  ppuubblliiccee  ddeerruullaattee  ddeeRRAATTBB  

Recomandările considerate a fi utile pentru optimizarea proceselor interne ale RAT Bucuresti privind 

aplicarea legislaţiei in materie de achiziţii publice in cadrul atribuirii de contracte, vizează instituirea 

anumitor măsuri prezentate in cele ce urmează. 

Prezentele recomandări şi activităţi propuse spre implementare în cadrul RAT Bucureşti nu 

reprezintă obligaţii legale pentru cei implicaţi in derularea proceselor de achiziţie, angajamentul şi 

atitudinea factorilor de decizie din cadrul regiei fiind singurele condiţii minim necesare pentru 

optimizarea activităţii. Analiza evidenţiată în prezentul raport a fost focalizată pe verificarea in 

special a proceselor de achiziţii specifice procedurilor de atribuire care nu asigură un cadru larg de 

competiţie şi care restrâng accesul la informaţia publică, riscurile alocate în cadrul acestor tipuri de 

proceduri având o pondere semnificativă în afectarea gestionării bugetelor anuale ale regiei de 

termoficare din Municipiul Bucureşti. 

Considerăm, de asemenea, că se impune stabilirea la nivel intern a mecanismelor de verificare şi 

contrapondere, a responsabilităţilor privind eficienţa, economicitatea şi eficacitatea activităţii 

generale, precum şi referinţe consistente necesare managementului regiei în implicarea activă şi 

responsabilă în procesul decizional de atribuire a contractelor sectoriale. 
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Nr.
crt. 

Masura propusa Situatia actuala Căi de implementare Efecte estimate Termen de 
compartie (model) 

1. Centralizarea 
procesului de achiziţii 
publice 
 

În cadrul RATB există mai 
multe entităţi cu atribuţii în 
iniţierea şi derularea 
procedurilor de  achiziţii 
publice, inclusiv achiziţii 
directe, astfel: 
Uzina de Reparaţii (URAC), 
Serviciul Aprovizionare 
Depozite (SAD), Serviciul 
Mecano-energetic (SME), 
Serviciul Investiţii, Serviciul 
Tehnic, Serviciul 
Patrimoniu, Centrul de 
sanatate, Asociaţia 
sportivă, Cantina RATB, s.a. 
(conform informaţiilor 
transmise prin adresa RATB 
nr. 46773 / 29.10.2014) 

Existenta unei abordări unitare 
prin crearea unei structuri unice 
la nivelul RAT Bucuresti care să 
includă toate compartimentele cu 
rol de iniţiere şi derulare a 
achiziţiilor publice, astfel încât să 
nu existe interpretări divergente 
sau chiar contrarii în materia 
achiziţiilor publice si pentru a 
consilia și a negocia în numele 
tuturor compartimentelor din 
cadrul RAT Bucuresti; 
Elaborarea unui Program anual al 
achiziţiilor publice (produse, 
servicii, lucrari), centralizat, 
pentru toate compartimentele 
functionale ale RATB pe baza 
referatelor de necesitate şi a 
notelor de fundamentare 
intocmite de acestea; 
Informatizarea activităţii 
compartimentului de achiziţii 
(elaborare planuri de achiziţii 
anuale şi integrare cu Business-
plan, control de disponibilitate 
buget în derularea contractelor, 
grafice de derulare proceduri 
coordonate cu graficele de 
livrari/prestari, etc) 

Economisirea banilor proveniti 
din fonduri proprii / publice 
prin îmbunătățirea modul în 
care se achizitioneaza 
bunurile, serviciile si lucrarile; 
Va permite o viziune de 
ansamblu asupra volumului 
necesităţilor entităţii şi a 
gradului de prioritate al 
acestora; 
Se vor evita crearea de stocuri 
supranormative şi imobilizarea 
de fonduri financiare; 
Va permite prioritizarea 
necesităţilor de produse, 
lucrări şi servicii - ca 
instrument managerial de 
decizie. 
 

Modelul britanic - 
exemplu de 
centralizare a 
procesului de 
achiziţii: 
În iunie 2011, 
guvernul Marii 
Britanii a anunțat 
constituirea unei 
echipe 
centralizate 
pentru achiziții de 
bunuri și servicii 
pentru tot 
guvernul. Scopul 
acestei echipe 
este de a negocia 
contracte cu preț 
unic, eliminând 
astfel diferența de 
preț între 
achizițiile 
diferitelor 
departamente. 
Economiile 
anunțate se ridică 
la 3 miliarde Lire 
Sterline pe an, 
reprezentând 25% 
din cheltuiala 
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curentă cu 
achiziția bunurilor 
respective. 

2. Îmbunătăţirea 
comunicării 
interadministrative la 
nivelul regiei 

Diferite 
departamente/compartime
nte ale autorităţii 
contractante au date 
diferite, ceea ce nu este un 
lucru normal. Acest lucru 
este proba modului 
neprofesionist şi lipsit de 
responsabilitate în care se 
ţine evidenţa achiziţiilor 
publice  

-structurarea in mod 
corespunzator a organigramei 
regiei şi stabilirea de competenţe 
clare ale fiecarui departament 

evitarea delegării 
responsabilităţii de la un 
compartiment la altul 

 

2. Stabilirea priorităţilor 
investiţionale anuale 
si multianuale privind 
alocarea resurselor 
financiare estimate 
pentru achiziţii 
publice prin 
întocmirea 
programului anual de 
achiziţii publice si a 
unui Master Plan 
pentru investitii 
 

Lipsa unei agende de 
priorităţi anuale si 
multianuale care sa stea la 
baza întocmirii programului 
anual de achiziţii publice si 
a Master Plan-ului pentru 
investitii. 

Stabilirea unei agende de 
prioritati anuale si multianuale 
(Master Plan) va determina: 
- o selectare judicioasa a 
achiziţiilor propuse; 
- limitarea si transparenta 
costurilor asociate; 
- direcţionarea resurselor alocate 
către zonele de interes care 
generează plus valoare şi 
utilizarea acestora în condiţii de 
legalitate; 
Cresterea gradului de 
predictibilitate in utilizarea 
banilor publici prin  publicarea 
unei listei a contractelor ce se vor 
a fi acordate în decursul 
urmatorului an, acesta listă 

O măsură de limitare sau de 
stoparea a fenomenului de 
risipă a fondurilor publice 
- cresterea gradului de 
predictibilitate prin asigurarea 
in mod transparent a 
vizibilitatii contractelor ce se 
vor a fi atribuite astfel încât 
ofertanţii să poată investi din 
timp în acele competențe 
relevante care să le asigure un 
avantaj competitiv astfel încat 
să câștige aceste contracte 
Programul anual de achiziţii 
publice, ca instrument 
managerial, va fi astfel 
fundamentat în mod realist, cu 
respectarea principiilor de 

A se vedea 
experienţa 
acumulatã în 
gestionarea 
investiţiilor din 
România, modele 
de lucru din 
Uniunea 
Europeanã şi 
Statele Unite ale 
Americii, 
programe ale 
agenţiilor de 
dezvoltare din ţarã 
şi internaţionale 
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putând fi innoită la fiecare 6 luni, 
astfel incat agentii economici 
interesati sa poata pregati din 
timp cea mai buna oferta; 
- acordare de valoare banilor 
publici urmând modelul 
sectorului privat (Value for 
Money - VfM) Q(cantitate) / 
P(pret), in prezent, în sectorul 
public, achiziţiile publice 
urmărind următoarea formulă: 
VfM - eficienţă + integritate + 
piaţă libera + IMM-uri 
-Obţinerea celei mai bune 
“valori” pentru fondurile publice, 
întotdeauna considerate 
insuficiente in raport cu 
necesitaţile (urmărirea eficienţei, 
eficacităţii  şi economiei in cadrul 
fiecărui proces de achiziţie chiar 
şi pentru Achiziţiile Directe) 

economicitate, eficienţă şi 
eficacitate în condiţii de 
transparenţă, concurenţă şi 
tratament egal pentru toţi 
competitorii. 

3. Creşterea rolului 
auditului intern  

La solicitarea echipei de 
consultanti a AMRSP de 
transmitere a rapoartelor 
de control şi audit intern 
elaborate de către entităţi 
aflate în structura RAT 
Bucuresti, pentru perioada 
2009 - 2014, pentru 
domeniul achiziţii publice, 
s-au comunicat  doar 2 
rapoarte de control din anii 

Consolidarea controlului intern la 
nivelul fiecărei componente care 
intră în arhitectura sau 
configuraţia organizaţională a 
RAT Bucuresti; 
Identificarea zonelor cu risc înalt 
de utilizare ineficientă a 
fondurilor publice şi a factorilor 
care favorizează risipa resurselor 
publice; 
Creşterea rolului activitatilor de 

Va creste capacitatea 
sistemului de a se autoregla 
prin identificarea zonelor cu 
risc înalt de utilizare 
ineficientă a fondurilor publice 
şi a factorilor care favorizează 
risipa resurselor publice 

Respectarea 
legislatiei in 
domeniu si 
preluarea unor 
norme de etică și 
conduită 
corporativă 
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2013 şi 2014, întocmite de 
Serviciul Control Financiar 
de Gestiune si 1 Raport de 
audit intocmit de Serviciul 
audit intern pentru 
achizitiile directe. 
Nu exista un control intern 
RAT Bucureşti de tip “ex-
ante” pentru domeniul 
achiziţii. 
Nu există la nivelul regiei o 
procedură operaţională sau 
o instrucţiune de lucru 
privind efectuarea unei 
monitorizari interne (ex-
post) a proceselor de 
achiziţii în scopul 
identificării modalităţilor 
de optimizare. 

supraveghere şi control in 
domeniul achizitiilor publice 

4. Elaborarea unui 
“Manual de bune 
practici în domeniul 
planificării strategice 
şi utilizării 
indicatorilor de 
performanţă în 
procesul de 
programare 
bugetară”. Trebuie 
conştientizat 
principiul conform 
căruia “erorile de 

Lipsa unor indicatori de 
program (indicatori de 
performanta) - ca 
instrument managerial 
care să evalueze rezultatele 
ce vor fi obţinute, în 
limitele de finanţare 
aprobate 
 

Implementarea unui set de 
indicatori de performanţă (IP) cu 
valoare adaugată, cum ar fi (a se 
vedea Anexa 1): 
1. IP aferenţi valorii procedurilor 
de achiziţii publice; 
2. IP aferenţi tipului de proceduri 
de achiziţii publice; 
3. IP aferenţi anunţurilor de 
participare; 
4. IP aferenţi participanţilor la 
procedurile de achiziţie; 
5. IP aferenţi reclamaţiilor şi 

Ofera informaţii importante cu 
privire la transparenţa, 
corectitudinea, eficienţa şi 
eficacitatea atât a activităţii de 
achiziţie publică, cât şi a 
instituţiei in ansamblul sau 

Elaborarea şi 
utilizarea unor 
instrumente și 
metode de analiză 
menite să asigure 
acuratețea 
culegerii și 
interpretării 
datelor, pe de o 
parte, și claritatea 
planificării, 
implementării și 
monitorizării 
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planificare se 
transformă în erori de 
execuţie” 
 

procedurilor de achiziţii publice 
anulate 
Stabilirea  unui set de obiective, 
cât şi a unor indicatori de 
program (indicatori de 
performanta) care să evalueze 
rezultatele ce vor fi obţinute, în 
limitele de finanţare aprobate. 
Abordare sistemica şi metodica a 
obiectivelor propuse; 
Monitorizarea obiectivelor 
urmărite şi a rezultatelor 
obţinute;  
Creşterea capacităţii 
instituţionale şi responsabilizarea 
managementului sub aspectul 
administrării în condiţii de 
legalitate şi eficienţă a fondurilor 
publice. 

strategiei, pe de 
altă parte, cum ar 
fi: analiza SWOT, 
Diagramele Venn, 
Analiya PEST, 
Diagrame fishbone, 
5 why’s (cei 5 De 
ce?),  Arborele 
problemelor și 
relatia de 
cauzalitate, 
Graficul Gantt, ş.a. 

5. Introducerea unui 
sistem funcţional de 
identificare, evaluare 
şi management al 
riscurilor pentru 
achiziţiile publice 

Din analiză s-a constatat că 
nu există preocupări 
pentru gestionarea 
riscurilor în Achiziţii Publice 
şi nu a fost ţinut un 
Registru al riscurilor 
cuprinzând riscurile 
potenţiale şi istoricul 
acestora, cu efectele şi 
consecinţele lor, precum şi 
activităţile de control 
intern asociate pentru 
limitarea riscurilor 

Stabilirea unei strategii de 
gestionare a riscurilor la nivelul 
Serviciului Achiziţii Publice 

- luarea de decizii 
corespunzătoare sau cresterea 
capacitatii de a lua decizii în 
timp util pe baza unor 
informaţii adecvate, 
disponibile, corecte; 
- identificarea posibilelor 
îmbunătăţiri ce pot fi aduse 
procesului de achiziţii publice - 
anticiparea producerii unor 
evenimente nedorite, Serviciul 
Achiziţii Publice fiind astfel 
pregătit să acţioneze. 

- 
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- identificarea riscurilor 
majore pentru reducerea 
efectului acestora la un nivel 
acceptabil pentru Serviciul 
Achiziţii Publice 

6. Implementarea unui 
cod de conduită etică 
pentru specialiştii 
care activează în 
domeniul achiziţiilor 
publice  

În prezent, acesta lipseşte Elaborarea unui Cod de conduită 
etică 

limitarea elementelor de 
natură subiectivă care pot 
influenţa deciziile luate în 
procesele de achiziţii 

A se vedea modelul 
oferit de mediul 
privat unde cu 
ajutorul codurilor 
de conduită etică 
se pot delimita, 
instituţionaliza și 
promova standarde 
de comportament 
profesionale 
ridicate în 
activităţile din 
organizaţie, se 
poate susţine un 
climat etic, se oferă 
membrilor 
organizaţiei un 
ghid/un reţetar cu 
privire la ceea ce 
este 
acceptat/neaccept
at din punct de 
vedere etic în 
relaţia cu 
organizaţia 
respectivă, etc. 
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Anexa 1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 

Nr.crt. Denumire Descrierea indicatorului şi a relevanţei acestuia pentru 
sistemul achiziţiilor publice 

1. IP aferenţi 
valorii 
procedurilor 
de achiziţii 
publice 

Valoarea totală a 
procedurilor de achiziţii 
publice 

Indicator cantitativ  
Evaluează numărul total al procedurilor de achiziţii publice 
efectuate de autoritatea contractanta.  
Relevanţa: poate fi folosit ca un instrument pentru 
determinarea dimensiunii pieţei de achiziţii publice într-o 
perioadă de timp dată. Se pot face analize comparative pe 
perioade similare pentru identificarea tendinţelor.  

Valoarea procedurilor 
alocate pe tipuri de 
contracte (bunuri, 
servicii, lucrări) 

Indicator cantitativ 
Acest indicator stabileşte valoarea procedurilor de achiziţii 
publice pe tipuri de contract. 
Relevanţa: poate furniza informaţii relevante privind 
dimensiunea pieţei de achiziţii publice pentru lucrări, bunuri 
şi servicii, şi poate de asemenea furniza date referitoare la 
valoarea sau procentul lucrărilor, bunurilor şi serviciilor în 
volumul global al tranzacţiilor de achiziţii publice.  
Se pot face analize comparative pe perioade similare pentru 
identificarea tendinţelor (cum ar fi caracterul sezonier al 
contractelor de lucrări). 

2. IP aferenţi 
tipului de 
proceduri de 
achiziţii 
publice 

Valoarea pentru fiecare 
tip de procedură utilizată 
(licitaţie deschisă, 
licitaţie restrânsă, etc.) - 
pentru toate procedurile 

Indicator cantitativ 
Acest indicator se poate calcula pentru a determina valorile 
procedurilor de achiziţie împărţite pe tip de procedură 
utilizată într-o anumită perioadă de timp.  
Relevanţa: poate furniza o ierarhie a valorilor pe tipuri de 
proceduri utilizate 

Numărul utilizării pentru 
fiecare tip de  
procedură pe tip de 
contract (bunuri, servicii, 
lucrări) 

Indicator cantitativ  
Acesta indică utilizarea diferitelor tipuri de proceduri pentru 
fiecare tip de contract indicând procedura cea mai frecvent 
utilizată pe tip de contract (bunuri, servicii, lucrări) 
Relevanţa: justificarea analizelor de risc determinând tipul 
de procedură care ar trebui inclus în mod expres în mostrele 
de control. 

3. IP aferenţi 
anunţurilor de 
participare 

Numărul anunţurilor de 
participare pe tipuri de 
contracte (bunuri, servicii 
şi lucrări)  
 

indicator cantitativ  
indică numărul de proceduri publice îndeplinite pe fiecare 
tip de contract la nivel naţional 
Relevanţa sa şi valoarea adăugată ca indicator cheie de 
performanţă la nivel naţional sunt susţinute de faptul că 
revelează tendinţe în utilizarea diferitelor tipuri de 
proceduri de către AC. Acesta reflectă gradul de 
transparenţă în iniţierea de proceduri de achiziţii publice pe 
tip de contracte (bunuri, servicii, lucrări).  

4. IP aferenţi 
participanţilor 
la procedurile 
de achiziţie 

Numărul mediu de 
ofertanţi care participă 
la procedurile de 
achiziţie pe tip de 

Indicator calitativ  
Indică numărul de participanţi la proceduri la nivel naţional 
pe tip de contract, care furnizează date privind nivelul 
concurenţei pe piaţa achiziţiilor publice. 
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contracte acordate 
(bunuri, servicii, lucrări)  

Relevant în justificarea analizelor de risc  

Numărul mediu de 
ofertanţi care participă 
la tipurile de proceduri 
alocate (licitaţie 
deschisă, licitaţie 
restrânsă, etc.)  

Indicator calitativ  
indică numărul de participanţi la proceduri pe tip de 
procedură.  
Relevant pentru determinarea nivelului concurenţei pe 
piaţa achiziţiilor publice.  
Acest indicator este relevant în justificarea analizelor de 
risc.  
Acest indicator poate fi combinat cu cel anterior pentru a 
indica tendinţa concurenţei pe tipuri de proceduri  

5. IP aferenţi 
reclamaţiilor şi 
procedurilor 
de achiziţii 
publice 
anulate  
 
(intenţionează 
să surprindă 
principalele 
aspecte ale 
capacităţii 
sistemului de 
a auto-
reglementa) 

Numărul procedurilor 
care fac obiectul 
contestaţiilor sau 
reclamaţiilor  

Indicator cantitativ  
Relevant pentru a determina valoarea procedurilor apelate 
în legătură cu volumul total al procedurilor pe o perioadă de 
timp  
Tendinţa pentru acest indicator ar trebui să fie descendentă  

Numărul total de 
reclamaţii aprobate din 
numărul total de 
proceduri care fac 
obiectul reclamaţiilor  
 

Indicator calitativ  
Acesta surprinde numărul total de reclamaţii aprobate 
privind procedurile publice şi reclamaţiile aprobate ca 
procent din cele înregistrate.  
Relevant pentru determinarea transparenţei şi 
corectitudinii sistemului de achiziţii publice la nivel naţional.  
Este relevant pentru a indica nivelul de erori / nereguli în 
cadrul sistemului demonstrând şi gradul respectării 
reglementărilor referitoare la achiziţiile publice. 

Valoarea totală a 
procedurilor contestate  
 

Indicator cantitativ 
Determină valoarea procedurilor contestate în legătură cu 
volumul total al procedurilor pe o perioadă de timp la nivel 
naţional.  
O tendinţă descendentă pentru acest indicator ar reflecta o 
creştere a încrederii ofertanţilor în procesul de selecţie  
Acest indicator poate fi combinat cu cel anterior în vederea 
indicării valorii medii a procedurilor contestate  

Numărul total de 
proceduri anulate de 
autorităţile contractante  
 

Indicator calitativ  
Calculat ca numărul sau procentul procedurilor anulate 
aferent volumului total al procedurilor la nivel naţional.  
Acest indicator este relevant pentru determinarea eficienţei 
şi eficacităţii sistemului de achiziţii publice.  

Numărul procedurilor 
anulate după deciziile 
altor instituţii relevante  
 

Indicator calitativ  
Iindică semnificaţia erorilor identificate şi cât de multe 
dintre acestea sunt destul de semnificative pentru 
determina anularea procedurilor.  
Relevant pentru determinarea numărului de proceduri 
anulate aferent volumului total al procedurilor  
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CCaappiittoolluull  33    AANNAALLIIZZAA  CCRREEAANNȚȚEELLOORR  ȘȘII  DDAATTOORRIIIILLOORR    

33..11    DDeelliimmiittăărrii  ccoonncceeppttuuaallee  

Entităţile patrimoniale îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem complex de relaţii de 

decontare cu furnizorii, cu clienţii, cu angajaţii, cu organismele de asigurare şi protecţie socială, cu 

bugetul statului şi alte organisme publice, cu grupul de asociaţi şi cu subunităţile, precum şi cu alte 

persoane fizice şi juridice, care în contabilitate poartă denumirea de terţi. Aceste relaţii comerciale 

curente se concretizează în:  

- apariţia şi stingerea drepturilor de creanţă (creanţele);  

- apariţia şi stingerea angajamentelor de plată (datoriile).  

 

Creanțele sunt drepturi bănești potențiale pe termen scurt ale întreprinderii ce decurg din relații cu 

diverse persoane fizice sau juridice, realizabile la diverse termene. Aceste drepturi pot fi generate 

de relațiile comerciale cu clienții sau de cele necomerciale cu personalul, statul, asociații și alți 

debitori. 

Datoriile exprimă valoarea resurselor străine folosite de întreprindere o perioadă mai mare sau mai 

mică de timp, rezultate din relațiile acesteia cu furnizorii, băncile, statul, propriul personal. Datoria 

este obligația contractată față de un terț și care presupune plata unei sume de bani, livrarea de 

bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări în folosul acestuia. 

Creanţele şi datoriile faţă de terţe persoane, juridice şi fizice, constituie două categorii importante 

de elemente patrimoniale de activ şi respectiv de pasiv, având o structură eterogenă şi implicaţii 

semnificative în ceea ce priveşte situaţia financiară a oricărei entităţi. Ele sunt generate de faptul că 

entităţile, indiferent de domeniile de activitate din care fac parte, îşi desfăşoară activitatea în 

contextul unui sistem complex de relaţii economice şi financiare şi implicit, de decontare stabilite cu 

terţii. Volumul şi diversitatea acestor relaţii sunt influenţate, în mare măsură, de natura şi 

complexitatea activităţilor desfăşurate, care impun existenţa unor colaborări permanente cu 

numeroşi furnizori şi clienţi sau alte entităţi, cu unităţi bancare, cu bugetul statului şi cel privind 

asigurările şi protecţia socială, cu acţionari, asociaţi şi angajaţi, cu unităţi afiliate, debitori şi creditori 

diverşi.  
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Există o mare diversitate a creanţelor şi datoriilor, considerent pentru care se pot grupa în funcţie 

de mai multe criterii, dintre care se reţin cele mai relevante:  

 creanţe şi datorii comerciale; 

 creanţe şi datorii salariale; 

 creanţe şi datorii sociale; 

 creanţe şi datorii fiscale; 

 creanţe şi datorii diverse. 

Creanţele şi datoriile comerciale sunt printre posturile recomandate de IAS 1 în structura minimală a 

bilanţului. Se precizează că activele şi datoriile fiscale trebuie prezentate separat. 

Criteriile de recunoaştere a datoriilor şi creanţelor în bilanţ sunt prezentate în IAS 39. Acestea 

trebuie recunoscute doar atunci când întreprinderea devine parte a unui contract şi ca urmare, are 

dreptul legal de a primi numerar sau, respectiv, are obligaţia legală de a plăti. 

 

 Creanţele şi datoriile comerciale  

Creanţele şi datoriile comerciale reflectă relaţiile întreprinderii cu alte întreprinderi legate de 

aprovizionarea şi desfacerea de bunuri şi servicii. 

Creanţele comerciale reflectă drepturile întreprinderii faţă de alte persoane fizice sau juridice, 

determinate de vânzări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii, pentru care aceasta 

trebuie să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie. Din categoria creanţelor 

comerciale fac parte: 

• creanţele rezultate din vânzarea de bunuri, prestarea de lucrări sau servicii ce fac obiectul 

de activitate al întreprinderii; 

• creanţele pentru efectele de credit (comerciale); 

• creanţele legate de lipsurile de bunuri, de natura stocurilor sau de altă natură, descoperite 

la efectuarea recepţiei acestora şi care se impută. 

Aceste creanţe sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul contului Clienţi. 
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Tot în categoria creanţelor comerciale intră şi efectele comerciale. Acestea sunt titluri de credit de 

forma cambiei, biletului la ordin sau cecului care circulă între întreprinderi şi atestă angajamentul 

debitorului de a efectua o plată, la o dată ulterioară, numită scadenţă, înscrisă pe efect. 

Tot în categoria creanţelor comerciale poate fi inclus şi contul Furnizori debitori, cont de activ care 

înregistrează avansurile acordate de întreprindere furnizorilor săi. Aceste avansuri constituie 

creanţe din momentul acordării lor şi până în momentul apariţiei documentelor justificative ce 

atestă transferul dreptului de proprietate al bunului, lucrării sau serviciului. 

Datoriile comerciale se referă la obligaţiile întreprinderii faţă de terţe persoane fizice sau juridice, 

rezultate din achiziţia de bunuri sau utilizarea serviciilor. 

Datoriile comerciale se împart în mai multe categorii, astfel: 

• datorii faţă de furnizorii de stocuri, lucrări şi servicii; 

• datorii faţă de furnizorii de imobilizări corporale şi necorporale; 

• datorii pentru efectele comerciale. 

Aceste datorii se referă la bunurile, lucrările şi serviciile achiziţionate de întreprindere, ca exemplu, 

materii prime, materiale, mărfuri, reparaţii la bunurile de folosinţă îndelungată, servicii telefonice, 

poştale etc. 

Evidenţa acestor datorii se ţine cu ajutorul contului Furnizori, care este un cont de pasiv, de datorii 

comerciale pe termen scurt. 

 

Creanţe şi datorii salariale 

Pentru reflectarea creanţelor şi datoriilor referitoare la utilizarea forţei de muncă, în contabilitate se 

utilizează grupa de conturi Personal şi conturi asimilate. 

 

 Creanţe şi datorii sociale 

Pentru reflectarea datoriilor sociale, în contabilitate se utilizează grupa de conturi Asigurări sociale, 

protecție socială și conturi asimilate.  
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Creanţe şi datorii fiscale 

Creanţele fiscale reprezintă drepturi ale întreprinderii faţă de bugetul de stat referitoare la 

decontările în sumă mai mare decât valoarea reală a datoriilor sau datorii pe care statul, conform 

legislaţiei în vigoare trebuie să le restituie întreprinderii. Sunt incluse în categoria creanţelor fiscale 

taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul de stat; sume din alte impozite şi taxe vărsate 

către buget la un nivel mai ridicat decât cel real etc.. 

Datoriile fiscale reprezintă sume datorate de către întreprindere bugetului de stat, datorii pentru 

care statul nu oferă o altă contraprestaţie sau o contravaloare. 

Din categoria datoriilor fiscale fac parte: 

• impozitul pe profit; 

• taxa pe valoarea adăugată datorată; 

• impozitul pe venit; 

• alte datorii faţă de bugetul de stat. 

 Creanţe şi datorii diverse 

Vânzarea activelor imobilizate este o tranzacţie mai puţin frecventă, având ca obiect acele 

echipamente, mijloace de transport etc. care, din diverse motive, nu mai sunt folosite de către 

întreprindere. O asemenea tranzacţie dă naştere unui venit clasificat în contul de profit şi pierdere 

în categoria altor venituri din exploatare, iar creanţa respectivă se înregistrează in contabilitate în 

contul Debitori diverşi. 

De asemenea, cu ajutorul contului Debitori diverşi se evidenţiază şi creanţele faţă de terţe persoane 

fizice sau juridice care au adus pagube întreprinderii.  

Contul utilizat pentru evidenţierea datoriilor diverse este Creditori diverşi.  

 

Evaluarea creanţelor şi datoriilor prezintă importanţă deosebită pentru gestionarea şi reflectarea în 

contabilitate. 

Creanţele sunt evaluate la intrarea în patrimoniu conform principiului costului istoric, la valoarea 

lor nominală înscrisă în documente justificative în care se consemnează dreptul de creanţă. La 

inventar se poate constata că recuperarea anumitor creanţe este compromisă din diferite cauze 
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(insolvabilitatea debitorului, dezacordul clienţilor în ce priveşte existenţa şi mărimea creanţelor 

etc.), care antrenează o diminuare atât a rezultatului exerciţiului, cât şi a trezoreriei viitoare. În 

asemenea situaţii, valoarea reţinută la inventar este valoarea actuală a creanţei (valoarea de 

utilitate), o valoare estimată, apreciată conform normelor contabile româneşti „în funcţie de 

valoarea lor probabilă de încasat". Atunci când valoarea de inventar (valoarea actuală) este 

inferioară valorii nominale a creanţei, pierderea reversibilă de valoare este „acoperită" prin 

constituirea unei ajustări pentru deprecieri pentru acoperirea riscului de neplată, egal ca sumă cu 

această pierdere de valoare, ca o consecinţă a aplicării  principiului  prudenţei. 

În cazul elementelor de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de 

inventar şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în 

contabilitate pe seama elementelor corespunzătoare de datorii. 

Conform OMFP 3055 din 2009, art. 56 alin. 3 evaluarea la inventar a creanțelor și a datoriilor se face 

la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Valoarea de inventar a elementelor patrimoniale 

se compară cu valoarea contabilă de înregistrare a elementelor patrimoniului, rezultând plusuri sau 

minusuri de valoare. Aceste plusuri sau minusuri fac obiectul analizei în vederea înregistrării sau 

neînregistrării în contabilitate. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la 

inventariere și valoarea contabilă a creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor 

pentru deprecierea creanțelor. Cu privire la această depreciere problema poate fi analizată şi din 

punct de vedere fiscal în sensul că metodologic rezultă posibilitatea de constituire a acestor 

provizioane, dar din punct de vedere fiscal se pune problema dacă ele sunt sau nu deductibile. 

Pentru creanțele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare. 

Evaluarea la bilanț a creanțelor și a datoriilor exprimate în valută și a celor cu decontare în lei în 

funcție de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a 

României, valabil la data încheierii exercițiului financiar. În scopul prezentării în bilanț, valoarea 

creanțelor, astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare. 

 

Clienţii incerţi sau în litigiu reprezintă creanţe faţă de clienţi rău platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu. 

Numitorul comun al acestor speţe de clienţi este reprezentat de dificultăţile cu care aceştia se 

confruntă pe linie de solvabilitate. Înregistrarea lor în contabilitate este generată de neîncasarea la 
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termen a creanţelor aferente, dar această constatare nu este imediată, lipsa de încredere în 

solvabilitatea acestor parteneri fiind determinată de: 

 avizele de onorare a plăţii care au fost adresate clienţilor fără nici un rezultat; 

 clientul este în faza de lichidare; 

 perioada de recesiune prin care trece ramura de activitate, regiunea sau ţara în care lucrează 

clientul. 

Clienţii incerţi sau în litigiu reprezintă mai degrabă un cont de ordine. Cu ocazia inventarierii, este 

important să se distingă creanţele neîncasabile, incerte sau în litigiu de creanţele normale. Data 

scadenţei creanţelor este o indicaţie preţioasă cu privire la calculul riscului de neîncasare. 

Conceptul de probabilitate este utilizat în criteriile de constatare, în legătură cu gradul de 

incertitudine cu care avantajele economice viitoare asociate vor afecta beneficiul sau pierderea 

regiei. Conceptul este legat de incertitudinea care caracterizează mediul în care activează entitatea.  

Verificările gradului de incertitudine, ataşat fluxurilor de avantaje economice viitoare, sunt realitate 

pe baza probelor existente, în contextul întocmirii situaţiilor financiare. De exemplu, atunci când 

este probabil ca o creanţă faţă de o întreprindere să fie încasată este justificabil ca, în absenţa 

oricărei probe contare creanţa să fie înscrisă în activ. 

Atunci când tipul de activitate desfăşurată presupune un portofoliu mare de clienţi  este destul de 

probabil ca unele creanţe să nu poată fi încasate, deci să apară o scădere a gradului de recuperare. 

Ca atare, va fi constatată o cheltuială care reprezintă diminuarea aşteptată a avantajelor economice 

şi care se traduce contabil sub forma unui cont rectificativ din grupa 49 Ajustări pentru depreciere. 

Recuperarea creanţelor poate fi însoţită şi de anumite garanţii reale (ipoteca, gajul, amanetul). 

Atunci când o creanţă este însoţită de o garanţie reală, cum este ipoteca, suficientă ca valoare, chiar 

şi în situaţia falimentului, nu se justifică constituirea unui provizion pentru riscul de recuperare a 

creanţei deoarece creanţa se va recupera prin intermediul garanţiei reale. Principiul prudenţei 

impune o estimare a elementelor patrimoniale, astfel încât să se prevină supraevaluarea activelor şi 

veniturilor, respectiv subevaluarea pasivelor şi datoriilor. În acest mod se evită constituirea 

nejustificată de rezultate supradimensionate care la rândul lor generează o decapitalizare a 

întreprinderii prin sarcini fiscale mari şi distribuirea de dividende fictive. 
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Trebuie făcută distincţie între creanţele financiare (creanţe legate de participaţii, împrumuturi 

acordate pe termen lung, depozite şi garanţii plătite etc.), care sunt active imobilizate, şi creanţele 

din exploatare (comerciale), generate de ciclul exploatare al întreprinderii, cum sunt creanţe-clienţi, 

efecte comerciale de primit şi alte creanţe asimilate, care sunt un element structural al activelor 

circulante. 

La inventar, creanţele din exploatare (în cadrul cărora, de regulă, ponderea cea mai importantă 

revine creanţelor-clienţi) pot fi grupate astfel : 

 creanţe ordinare, cele care nu prezintă riscuri privind încasarea lor; 

 creanţe incerte denumite şi creanţe dubioase, creanţele a căror recuperare este incertă, 

deoarece situaţia financiară a debitorului este compromisă, situaţie de faliment, incapacitate 

temporare de plată; 

 creanţe litigioase, creanţele contestate ca valoare de către debitori; 

 creanţe irecuperabile, creanţe definitiv pierdute de întreprindere (din cauza dispariţiei 

debitorului, procedurile de recuperare au eşuat, renunţarea la o creanţă datorită modicităţii 

sumei). 

Numai creanţele incerte şi litigioase pot genera constituirea unor ajustări pentru depreciere. Pentru 

creanţele irecuperabile caracterul definitiv al pierderii poate rezulta din dispariţia clientului, 

debitorul a dispărut fără să poată fi identificat la o adresă sau când a utilizat pentru plata datoriei un 

cec furat, existenţa unui rezultat negativ a demersurilor angajate pentru recuperarea creanţei, 

renunţarea voluntară a întreprinderii la orice urmărire a creanţelor având în vedere modicitatea 

sumei de recuperat, starea avansată de insolvabilitate a debitorului, prescrierea creanţei, 

insuficienţa activului net şi limitarea responsabilităţii debitorului declarat în stare de faliment şi alte 

cauze. 

Dacă creanţelor irecuperabile le corespund ajustari pentru depreciere, o dată cu lichidarea acestora, 

adică înregistrarea creanţelor irecuperabile la cheltuieli, ajustările aferente sunt virate la venituri. 

În ceea ce priveşte creanţele litigioase, apariţia litigiului în cursul exerciţiului nu presupune nici o 

înregistrare contabilă. Dacă la închiderea exerciţiului litigiul nu este soluţionat, se poate constitui o 

ajustare de depreciere a valorii acestorala nivelul pierderii previzibile. 
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33..22    MMeettooddoollooggiiaa  cceerrcceettăărriiii  

 

Analiza realizată la RATB are un caracter postfactum, efectuându-se ulterior producerii 

evenimentelor. Analiza este una în dinamică, cercetând fenomenele economice în mișcarea și 

condiționarea lor reciprocă, relevând modificarea acestora într-un șir de momente, pe baza 

cercetării factorilor care determină schimbările poziționale. Orizontul de timp pe care este efectuată 

analiza este 01 ianuarie 2009 – 30 iunie 2014.  

Sursele de informații utilizate sunt reprezentate de datele efective furnizate de către RATB sub 

formă de: 

1. Situații financiare 2009-2013; 

2. Rapoarte de gestiune ale administratorului 2009-2013; 

3. Bugete de Venituri și Cheltuieli  2009 – 2013; 

4. Balanțe de verificare lunare ianuarie 2009 – iunie 2014; 

5. Alte documente primite în cadrul unui protocol de informare stabilit între AMRSP și RATB. 

Prelucrarea informațiilor s-a făcut prin aplicarea metodologiei de analiză. Printre metodele și 

instrumentele de analiză utilizate putem menționa:  

- Indici, ritmuri, mărimi relative de structură, mărimi medii ș.a., 

- Diviziunea și descompunerea rezultatelor, 

- Comparații, 

- Gruparea, 

- Modelarea fenomenelor economice, 

- Metoda ratelor etc. 

Notă: 

Precizăm câteva aspecte întâlnite pe parcursul elaborării lucrării cu posibil impact asupra gradului 

de aprofundare a analizei și a acurateței informațiilor oferite de către prezentul raport: 

- nu ne-au fost oferite suficiente informații centralizate referitoare la situația dosarelor de 

executare (pentru fiecare obiect dosar: dosare introduse - dosare recuperate, debit 

introdus – debit recuperat) pe perioada 2009-2014; 
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- nu ne-au fost oferite informații referitoare la situația alocării dosarelor către executorii 

judecătorești (pentru fiecare executor: nume executor, număr dosare, sumă totală 

dosare, sumă recuperată, onorariu) pe perioada 2009-2014; 

- nu au fost oferite informații privind modul de estimare a ajustărilor pentru deprecierea  

creanțelor (altele decât ajustările pentru deprecierea creanțelor clienți) pe perioada 

2009-2014; 

- nu ne-au fost oferite informații referitoare la situația clienților incerți la 30 iunie 2014 

(denumire clienți incerți, valoare facturi); 

- anumite datorii/creanțe nu sunt certe, deoarece atât modul de calcul, cât și reflectarea 

lor în contabilitate nu au putut fi asumate de către auditorul independent. 

Precizăm faptul că cererile de informații necesare menționate anterior s-au regăsit în cadrul 

solicitărilor inițiale și, ulterior, în cel al revenirilor adresate RATB prin intermediul protocolului de 

informare stabilit între AMRSP și RATB. 
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33..33    AAnnaalliizzaa  ccrreeaannţţeelloorr  llaa  nniivveelluull  RRAATTBB  

33..33..11  AAnnaalliizzaa  ssiittuuaațțiieeii  ggeenneerraallee  pprriivviinndd  ccrreeaannțțeellee  RRAATTBB  

Caracteristicile activității desfășurate de către RATB și reglementată de Legea nr. 92/2007: 

 un serviciu de interes și utilitate public, cu regim de funcționare permanent, ce deține cea 

mai mare pondere ca arie de deservire și ca număr de utilizatori pentru care trebuie 

asigurată suportabilitatea costurilor, 

 o prestație subvenționată de către bugetul local atât pentru activitatea de exploatare, 

pentru care se acordă diferența de tarif, cât și pentru investiții, 

 un profund caracter economic-social, ce presupune susținerea totală sau parțială a costurilor 

pentru unele categorii sociale defavorizate stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al 

Municipiului București sau prin lege, 

își pun amprenta asupra creanțelor și datoriilor regiei.  

Pe baza informațiilor oferite de bilanțurile contabile ale RATB, principalele elemente de activ, 

precum și valorile acestora pentru perioada de analiză sunt sintetizate în Tabelul 3.1. 

Tabelul 3.1   Situația Activului total pe perioada 2008-2013 

       - lei - 

Nr. 

crt. 
Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Active imobilizate  1.414.340.180 1.444.707.599 1.295.948.970 1.124.618.098 1.022.767.770 818.237.479 

2 
Active circulante, 

din care: 
230.178.232 157.927.772 159.039.192 157.793.127 173.512.386 183.451.800 

2.1 - stocuri 24.251.951 18.192.978 16.797.948 24.480.415 29.014.585 29.163.855 

2.2 - creanțe  171.209.713 73.516.381 53.083.534 77.671.028 129.294.156 139.660.422 

2.3 
- casa și conturi la 

bănci 
34.716.568 66.218.413 89.157.710 55.641.684 15.203.645 14.627.523 

3 Cheltuieli în avans 611.533 350.978 312.861 453.811 742.946 626.699 

4 TOTAL ACTIV 1.645.129.945 1.602.986.349 1.455.301.023 1.282.865.036 1.197.023.102 1.002.315.978 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.1   Evoluția creanțelor și a activelor pe perioada 2008-2013 (mil. lei) 

 

Pe perioada 2008-2013, activele totale ale RATB au înregistrat o permanentă scădere de la un an la 

altul. Astfel Totalul Activului înregistrează valoarea cea mai ridicată în anul 2008 de 1.645.129.945 

lei, valoare ce scade de la an la an, ajungând în anul 2013 la valoarea de 1.002.315.978 lei. De altfel, 

anul 2013 se caracterizează prin cea mai accentuată diminuare a activului total, -194.707.124 lei, 

respectiv -16,27 % față de anul precedent. Trendul descendent al Activului total poate fi observat cu 

ajutorul datelor regăsite în Tabelul 3.2 și Tabelul 3.3. 

Tabelul 3.2  Evoluția elementelor de activ – modificări absolute 

Nr. crt. Indicatori 
Modificări absolute (lei) 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

1 Active imobilizate - Total 30.367.419 -148.758.629 -171.330.872 -101.850.328 -204.530.291 

2 Active circulante - Total, din care: -72.250.460 1.111.420 -1.246.065 15.719.259 9.939.414 

2.1 - stocuri -6.058.973 -1.395.030 7.682.467 4.534.170 149.270 

2.2 - creanțe  -97.693.332 -20.432.847 24.587.494 51.623.128 10.366.266 

2.3 - casa și conturi la bănci 31.501.845 22.939.297 -33.516.026 -40.438.039 -576.122 

3 Cheltuieli în avans -260.555 -38.117 140.950 289.135 -116.247 

4 TOTAL ACTIV -42.143.596 -147.685.326 -172.435.987 -85.841.934 -194.707.124 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Analizând elementele componente ale activului Regiei se observă faptul că situația se datorează în 

special diminuării valorii activelor imobilizate pe perioada 2010-2013, acestea scăzând de la 

1.444.707.599 lei în 2009 la 818.237.479 lei în 2013, cea mai mare scădere observându-se în anul 

2013, -204.530.291 lei, respectiv -20 % față de anul 2012. 

Excepția este dată de creșterea în anul 2009 a activelor imobilizate cu 30.367.419 lei (+2,15%) față 

de nivelul din 2008. 

Activele circulante ale RATB înregistrează o creștere în anii 2010, 2012 și 2013, creșterea cea mai 

accentuată fiind de 9,96 % (+15.719.259 lei) în anul 2012 față de 2011. În ceilalți doi ani, activele 

circulante înregistrează o diminuare de -30,39 % față de 2008 și -0,78 %, scădere aferentă anului 

2011. 

Tabelul 3.3  Evoluția elementelor de activ – modificări relative 

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

1 Active imobilizate - Total 2,15 -10,30 -13,22 -9,06 -20,00 

2 Active circulante - Total, din care: -31,39 0,70 -0,78 9,96 5,73 

2.1 - stocuri -24,98 -7,67 45,73 18,52 0,51 

2.2 - creanțe  -57,06 -27,79 46,32 66,46 8,02 

2.3 - casa și conturi la bănci 90,74 34,64 -37,59 -72,68 -3,79 

3 Cheltuieli în avans -42,61 -10,86 45,05 63,71 -15,65 

4 TOTAL ACTIV -2,56 -9,21 -11,85 -6,69 -16,27 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Evoluția structurii activelor totale este prezentată în Tabelul 3.4. Aceasta a suferit de asemenea 

modificări, observându-se scăderea ponderii activelor imobilizate în favoarea ponderii activelor 

circulante (ponderea activelor imobilizate în anul 2009 – 90,13%, devenind în 2013 81,63%, iar cea a 

activelor circulante crescând de la 9,85% în 2009 la 18,30% în 2013). 
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Tabelul 3.4   Structura Activului total pe perioada 2008-2013 

Nr. crt. Indicatori Structura (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Active imobilizate - Total 85,97 90,13 89,05 87,66 85,44 81,63 

2 Active circulante - Total, din care: 13,99 9,85 10,93 12,30 14,50 18,30 

2.1 - stocuri 1,47 1,13 1,15 1,91 2,42 2,91 

2.2 - creanțe  10,41 4,59 3,65 6,05 10,80 13,93 

2.3 - casa și conturi la bănci 2,11 4,13 6,13 4,34 1,27 1,46 

3 Cheltuieli în avans 0,04 0,02 0,02 0,04 0,06 0,06 

4 TOTAL ACTIV 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Creanțele constituite din clienți, furnizori-debitori și alte creanțe încep prin a deține 10,41 % din 

total activ în anul 2008, ca ulterior să scadă ca pondere până la 3,65 % în anul 2010. Asemănător 

evoluției în sume absolute, din anul 2011, rata de structură a creanțelor din bilanțul contabil începe 

să crească, la sfârșitul anului 2013, reprezentând 13,93 % din totalul activelor RATB. 

 

3.3.1.1   Analiza dinamicii creanțelor la nivelul RATB 

Pe baza situațiilor financiare ale RATB, am sintetizat elementele constitutive ale activelor circulante 

în Tabelul 3.5. 

 

Tabelul 3.5  Situația Activelor circulante pe perioada 2008-2013 

       - lei - 

Nr. 

crt. 
Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Stocuri 24.251.951 18.192.978 16.797.948 24.480.415 29.014.585 29.163.855 

2 Creanțe  171.209.713 73.516.381 53.083.534 77.671.028 129.294.156 139.660.422 

3 
Casa și conturi la 

bănci 
34.716.568 66.218.413 89.157.710 55.641.684 15.203.645 14.627.523 

4 Active circulante  230.178.232 157.927.772 159.039.192 157.793.127 173.512.386 183.451.800 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Din punct de vedere al evoluției în timp, s-a constatat o majorare a creanțelor RATB (clienți, 

furnizori-debitori și alte creanțe)  în 3 din cei 6 ani regăsiți în bilanțurile contabile. 
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Figura 3.2   Evoluția creanțelor RATB  pe perioada 2008-2013 (mil. lei) 

În primii doi ani, 2009 și 2010, se observă o diminuare consecutivă a soldului net al creanțelor,    

evoluția fiind mult mai accentuată în 2009 față de 2008, când se înregistrează o scădere cu mai mult 

de jumătate din nivelul lor (-57,06 %). Anul 2010 reprezintă punctul minim al soldului creanțelor, în 

acest an ajungând la 53.083.534 lei. 

Utilizând informațiile oferite de către balanțele de verificare puse la dispoziție de către 

reprezentanții RATB, am putut extinde analiza creanțelor și la nivelul primului semestru al anului 

2014. Situația creanțelor pe perioada decembrie 2008 - iunie 2014 se prezintă în Tabelul 3.6. 

Tabelul 3.6   Evoluția creanțelor pe perioada 2008-2014 

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Creanțe (lei) 171.209.713 73.516.381 53.083.534 77.671.028 129.294.156 139.660.422 131.193.906 

Rata de 

creștere/descreștere a 

creanțelor (%) 

- -57,06 -27,79 46,32 66,46 8,02 -6,06 

Evolutia creanțelor (lei) - -97.693.332 -20.432.847 24.587.494 51.623.128 10.366.266 -8.466.516 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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În evoluția creanțelor în dinamică se pot observa următoarele momente importante:  

 reducerea volumului creanțelor la începutul perioadei de analiză, anii 2009-2010 și 

  creșterea bruscă a nivelului acestora în următorii ani, 2011-2012 (+46,32 % în 2011, 

respectiv +66,46 % în 2012), creanțele anului 2013 cunoscând o sporire de 8.02 %.  

Comparând nivelul creanțelor la sfârșitul lunii iunie 2014 cu valoarea acestora la finalul anului 2013, 

se observă o diminuare cu aproape 6%. Pentru o analiză corectă și pentru comparabilitatea datelor 

se recomandă studierea evoluției volumului creanțelor la sfârșitul anului 2014. 

Detaliind, constatăm: 

 anul 2009 - s-a înregistrat o scădere cu 97.693.332 lei, respectiv cu 57,06 % față de anul 

2008, situație confirmată de aproape dublarea disponibilităților în 2009 (+ 90,74 %) față 

de anul precedent, 

 anul 2010 – urmează trendul anului 2009 de diminuare a creanțelor, dar într-un ritm mai 

mic (-27,79%, respectiv – 20.432.847 lei) față de anul 2009, 

 anul 2012, când creanțele cunosc o evoluție brusc ascendentă, acestea sporind cu 

51.623.128 lei, respectiv 66,46% față de anul 2011, relația directă fiind diminuarea 

valorilor disponibile de la 55.641.684 lei la 15.203.645 lei. 

Creșterea bruscă a nivelului creanțelor Regiei în anul 2012 cu 51.623.128 lei se datorează 

influențelor a trei elemente: 

- sporirea creanțelor comerciale (+ 4.769.592 lei față de anul 2011),  

- creșterea nivelului TVA de recuperat (+ 6.289.150 lei față de anul precedent) și 

- mărirea nivelului creanțelor asupra PMB privind subvențiile de exploatare (+ 43.906.718 lei 

față de anul 2011). 

Această evoluție a creanțelor va duce la creșterea ponderii creanțelor în activele circulante de la 

46,55 % în anul 2009, la 76,13% în 2013, acestea ajungând să dețină mai mult de ¾ din activele 

circulante (Tabelul 3.7). Această situație nefavorabilă se reflectă în diminuarea drastică a 

disponibilităților, în anul 2009 acestea reprezentând 41,93% din totalul activelor circulante, iar la 

sfârșitul anului 2013, doar 7,97%. 
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Tabelul 3.7  Structura Activelor circulante pe perioada 2008-2013 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Stocuri 10,54 11,52 10,56 15,51 16,72 15,90 

2 Creanțe  74,38 46,55 33,38 49,22 74,52 76,13 

3 Casa și conturi la bănci 15,08 41,93 56,06 35,26 8,76 7,97 

4 Active circulante  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.3   Structura Activelor circulante ale RATB  pe perioada 2008-2013 (%) 

Valorile creanțelor regăsite în situațiile financiare sunt redate la valoarea lor netă, corectate cu 

nivelul ajustărilor pentru depreciere din fiecarea an. Pentru perioada 2009 - iunie 2014, utilizând 

datele regăsite în balanțele analitice puse la dispoziție de către RATB, redăm în tabelele de mai jos 

modul de obținere a valorii finale (a valorii nete) a creanțelor (Tabelul 3.8), precum și modul de 

formare a ajustărilor pentru depreciere, pe baza tipurilor de ajustări implicate (Tabelul 3.9). 

Tabelul 3.8  Determinarea soldului net al creanțelor RATB  

            - lei - 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Creanțe (val. brută) 126.900.438 119.685.980 150.324.308 200.493.629 209.967.307 201.485.455 

(-) Total Ajustări pentru depreciere 53.033.079 66.289.582 72.199.468 70.456.527 69.680.186 69.679.858 

(-) Ch inreg în avans  350.978 312.861 453.811 742.946 626.698 611.691 

TOTAL CREANȚE (val. netă) 73.516.381 53.083.536 77.671.029 129.294.156 139.660.422 131.193.906 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.9   Situația ajustărilor pentru depreciere pe perioada 2009-2014 

            - lei - 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ajustări pt. deprecierea creanțelor clienți (ct 

491) 
364.923 512.514 259.202 1.307.085 1.307.085 1.307.085 

Ajustari pt. deprecierea creanțelor - debitori 

diverși (ct 496), din care: 
52.668.156 65.777.069 71.940.266 69.149.442 68.373.101 68.372.773 

- Ajustări pt. deprecierea creanțelor - debitori 

diverși  
1.654.025 1.534.959 1.654.024 1.653.670 1.653.670 1.653.342 

- Provizion creanțe PMB 51.014.131 56.820.361 56.692.057 63.233.506 63.235.006 63.235.006 

- Provizion FNUASS 0 7.421.748 13.594.185 4.262.266 3.484.425 3.484.425 

Total Ajustări pentru depreciere 53.033.079 66.289.582 72.199.468 70.456.527 69.680.186 69.679.858 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Menționăm faptul că Ajustările pentru depreciere reprezintă între 33,19 % (2013) și 55,39 % (2010) 

din total creanțe brute, politicile adoptate privind modul de determinare al acestora reflectându-se 

în valoarea netă a creanțelor. Precizăm faptul că până la data întocmirii raportului nu ne-au fost 

puse la dispoziție informații cu privire la modalitatea de calcul a tuturor acestor ajustări de valoare, 

în condițiile în care politica de ajustare pentru deprecierea creanțelor are puternice influențe 

contabile și fiscale. 

3.3.1.2   Analiza structurii creanțelor la nivelul RATB 

În analiză, o importanță deosebită atât în determinarea cauzelor, cât și a rezervelor de ameliorare a 

situației creanțelor, o are studierea structurii acestora. 

Pentru analiza structurii creanțelor totale ale RATB (solduri brute) aferente perioadei 2009-2014 s-a 

procedat la gruparea acestora în 4 categorii importante: creanțe comerciale, creanțe în legătură cu 

personalul, creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, precum și alte 

creanțe. 

Pentru acest demers au fost analizate informațiile din balanțele de verificare, precum și alte 

documente primite din partea Regiei cu referire la perioada ianuarie 2009 - iunie 2014. 
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Nivelul soldurilor brute ale creanțelor Regiei pentru perioada analizată, pe total și pe elemente 

componente, este sintetizat în Tabelul 3.10. 

Tabelul 3.10  Situația creanțelor RATB pe categorii pe perioada 2009-2014 

       - lei - 

Nr. 

crt. 
Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Creanțe comerciale, avansuri 

acordate fz. și alte conturi 

asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 

418) 

2.230.493 3.270.588 3.106.069 7.875.661 8.852.609 8.807.867 

2 

Creanțe în legătură cu personalul 

și conturi asimilate (ct. 425 + 

4282) 

1.390.994 810.825 1.203.186 1.639.255 1.709.437 1.639.094 

3 

Creanțe în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale și bugetul 

statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 

441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 

446 +447 + 4482) 

103.927.067 96.857.599 120.466.503 174.331.072 177.420.555 163.210.235 

4 
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 

+ 461 + 471 + 473 + 5187) 
19.351.885 18.746.967 25.548.550 16.647.641 21.984.706 27.828.259 

5 
TOTAL CREANȚE  

(val. brută) 
126.900.438 119.685.980 150.324.308 200.493.629 209.967.307 201.485.455 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Din analiza datelor din Tabelul 3.11  se constată că ponderea majoritară, peste 80 %, este deținută 

de către creanțele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, maximul 

înregistrându-se în anul 2012, când acestea participă cu aproape 87% (174.331.072 lei) la formarea 

valorii totale a creanțelor RATB. 

Categoria  Alte creanțe reprezintă următoarea categorie importantă, ponderea acestora 

încadrându-se în intervalul 8,3% (2012) și 17 % (2011).  

Astfel, celelalte două categorii de creanțe: Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor, alte 

conturi asimilate și Creanțe în legătură cu personalul, adunate, dețin o pondere mai puțin 

semnificativă în totalul creanțelor, între 2,86  - 5,18 % .  
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Tabelul 3.11   Structura creanțelor RATB pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
 Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Creanțe comerciale, avansuri acordate fz. și alte conturi asimilate (ct. 

4092 + 411 + 413 + 418) 1,76 2,73 2,07 3,93 4,22 4,37 

2 Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 1,10 0,68 0,80 0,82 0,81 0,81 

3 
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 

431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 +447 + 4482) 81,90 80,93 80,14 86,95 84,50 81,00 

4 Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 5187) 15,25 15,66 17,00 8,30 10,47 13,81 

5 TOTAL CREANȚE (val. brută) 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Ca dinamică, se observă fluctuație la nivelul fiecărui an al perioadei de analiză (Tabelul 3.12 și 

Tabelul 3.13).  

Astfel, în anul 2010, cu excepția creanțelor comerciale care cresc cu aproape 50 %, celelalte 

elemente de creanțe înregistrează scăderi mai mult sau mai puțin accentuate, determinând o 

diminuare a valorii totale a creanțelor înregistrate la nivelul RATB cu 7.214.458 lei, respectiv 5,69 % 

față de nivelul anului 2009. 

Anul 2011 cunoaște o creștere a valorii brute a creanțelor de + 25,60 %, respectiv de +30.638.328 lei 

în valori absolute. Situația s-a datorat sporirii majorității categoriilor de creanțe, singurele care au 

înregistrat o diminuare fiind creanțele comerciale (-5,03%). Creșterea accentuată s-a înregistrat în 

cazul Creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, acestea cunoscând o 

sporire cu 23.608.904 lei față de anul precedent.  

Aceeași categorie de creanțe - Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, 

sunt cele care prin ponderea ce o dețin și creșterea lor masivă de + 53.864.569 lei (+ 44,71 %) în 

anul 2012 imprimă și sensul evoluției creanțelor Regiei la nivel total, de sporire cu 50.169.321 lei. 

În anul 2013 se înregistrează un trend ascendent la nivelul tuturor categoriilor de creanțe, dar nu 

atât de accentuat, evoluția soldului brut final fiind de +4,73%, respectiv 9.473.678 lei.  

Din informațiile primite prin intermediul balanțelor de verificare și a altor documente puse la 

dispoziție de către reprezentanții RATB, la nivelul semestrului I al anului 2014, se înregistrează un 
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nivel ridicat al creanțelor brute, acestea având la 30 iunie 2014 un volum de 201.485.455 lei, cu doar 

4,04 % mai puțin față de nivelul înregistrat la nivelul întregului an 2013. 

Tabelul 3.12   Evoluția creanțelor RATB – modificări relative 

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Creanțe comerciale, avansuri acordate fz. și alte 

conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) 46,63 -5,03 153,56 12,40 -0,51 

2 
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate 

(ct. 425 + 4282) -41,71 48,39 36,24 4,28 -4,11 

3 

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 

bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 

4428 + 444 + 445 + 446 +447 + 4482) -6,80 24,37 44,71 1,77 -8,01 

4 
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 

5187) -3,13 36,28 -34,84 32,06 26,58 

5 TOTAL CREANȚE (val. brută) -5,69 25,60 33,37 4,73 -4,04 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Variația soldului creanțelor totale ale RATB și influențele categoriilor de creanțe componente  

asupra acestuia, influențe menționate anterior, sunt redate în Tabelul 3.13. 

Tabelul 3.13   Evoluția creanțelor RATB – modificări absolute 

Nr. crt. Indicatori 
Modificări absolute (lei) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Creanțe comerciale, avansuri acordate fz. și alte 

conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) 1.040.096 -164.520 4.769.592 976.949 -44.742 

2 
Creanțe în legătură cu personalul și conturi 

asimilate (ct. 425 + 4282) -580.168 392.360 436.069 70.182 -70.342 

3 

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 

bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 

+ 4428 + 444 + 445 + 446 +447 + 4482) -7.069.468 23.608.904 53.864.569 3.089.482 -14.210.320 

4 
Alte creanțe (ct. 453+ 456 + 4582 + 461 + 471 + 

473+5187) -604.917 6.801.583 -8.900.909 5.337.065 5.843.552 

5 TOTAL CREANȚE (val. brută) -7.214.458 30.638.328 50.169.321 9.473.678 -8.481.852 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   277 / 750 
 

 
 
Analiza principalelor categorii de creanțe care participă la formarea soldului brut al creanţelor RATB 

va fi detaliată în continuare.  

 

33..33..11..22..11  Analiza Creanțelor comerciale 

Creanțele comerciale dețin între 2 și 4,5 % din totalul soldului brut al creanțelor RATB. 

Din cele 4 categorii importante de creanțe ale RATB: creanțe comerciale, creanțe în legătură cu 

personalul, creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și alte creanțe, 

creanțele comerciale sunt pe locul 3 din punctul de vedere al valorii soldurilor înregistrate, după 

creanțele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și alte creanțe. 

 

În Tabelul 3.14 au fost sintetizate cele 3 elementele de creanțe specifice RATB ce participă la 

formarea categoriei Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate: 

Furnizori debitori pentru prestări de servicii (ct. 4092), Clienți (ct. 411) și Clienți - facturi de întocmit 

(ct. 418). După cum se observă, ponderea cea mai importantă este deținută de către Clienți, aceștia 

deținând 90-95 % din totalul creanțelor comerciale. 

Tabelul 3.14   Situația creanțelor comerciale pe elemente componente pe perioada 2009-2014 

       - lei- 

Nr. 

crt. 
Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Furnizori debitori pentru prestări 

de servicii (ct 4092) 
0 1.181 0 0 0 0 

2 Clienți (ct 411) 2.003.510 3.108.304 2.882.084 7.282.324 8.404.415 8.807.867 

3 Clienți - facturi de întocmit (ct 418) 226.982 161.103 223.984 593.336 448.195 0 

4 

Creanțe comerciale, avansuri 

acordate fz. și alte conturi 

asimilate  

2.230.493 3.270.588 3.106.069 7.875.661 8.852.609 8.807.867 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Din punct de vedere al dinamicii creanțelor comerciale, acestea au o evoluție fluctuantă de-a lungul 

perioadei de analiză. Creșterea cea mai semnificativă se manifestă în anul 2012, când se 

înregistrează o sporire bruscă atât a Clienților (+152,68 %), cât și a Clienților - facturi de întocmit 

(+164,80 %). Efectul a fost unul nefavorabil, de creștere a soldului brut al creanțelor comerciale cu 

4.769.592 lei (+ 164,90 %), nivelul acestora ajungând la 7.875.661 lei. Analiza factorilor care concură 

la dinamica și dimensiunea creanțelor clienți va fi aprofundată în capitolele următoare. 

 

Astfel, soldul creanțelor comerciale a cunoscut o evoluție bruscă și nefavorabilă, nivelul acestuia 

pornind de la valoarea brută de 2.230.493 lei în anul 2009 și ajungând la sfârșitul anului 2013 la 

8.852.609 lei. La mijlocului anului curent, 30 iunie 2014, volumul creanțelor comerciale este 

aproape egal cu cel înregistrat în decembrie 2013.  

Tabelul 3.15   Evoluția elementelor de creanțe comerciale  

Nr. crt. Indicatori 

Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

1 Furnizori debitori pentru prestări de servicii (ct 4092) - -100 - - - 

2 Clienți (ct 411) 55,14 -7,28 152,68 15,41 4,80 

3 Clienți - facturi de întocmit (ct 418) -29,02 39,03 164,90 -24,46 -100,00 

4 Creanțe comerciale, avansuri acordate fz. și alte conturi asimilate  46,63 -5,03 153,56 12,40 -0,51 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Valorile creanțelor RATB sunt reflectate în bilanțurile contabile în valori nete, ținându-se cont de 

ajustările pentru deprecierea creanțelor. Modul de determinare a soldurilor nete ale creanțelor 

comerciale este redat Tabelul 3.16. Trebuie remarcat faptul că în anul 2012 nivelul ajustărilor pentru 

deprecierea creanțelor a crescut cu 404,27 %, la 1.307.085 lei, iar această valoare se menține și 

pentru anii 2013 și 2014 (Tabelul 3.17). 

Potrivit precizărilor oferite de către reprezentanții RATB, ajustările de valoare sunt corespunzătoare 

soldurilor contului 4118 Clienți incerți, ultima ajustare fiind făcută în decembrie 2012. 
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Tabelul 3.16  Determinarea soldului net al creanțelor comerciale ale RATB  

       - lei - 

Nr. 

crt. 
Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Creanțe comerciale, avansuri 

acordate fz. și alte conturi 

asimilate 

2.230.493 3.270.588 3.106.069 7.875.660 8.852.609 8.807.867 

2 
(-) Ajustări pt deprecierea 

creanțelor clienți 
364.923 512.514 259.203 1.307.085 1.307.085 1.307.085 

3 Creanțe comerciale (val. netă) 1.865.570 2.758.074 2.846.866 6.568.575 7.545.524 7.500.782 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.17   Evoluția creanțelor comerciale  

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Creanțe comerciale, avansuri 

acordate fz. și alte conturi asimilate 
46,63 -5,03 153,56 12,40 -0,51 

2 
(-) Ajustări pt deprecierea 

creanțelor clienți 
40,44 -49,43 404,27 0,00 0,00 

3 Creanțe comerciale (val. netă) 47,84 3,22 130,73 14,87 -0,59 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

33..33..11..22..22  Analiza Creanțelor în legătură cu personalul 

Creanțele în legătură cu personalul au o pondere redusă în cadrul creanțelor totale ale Regiei, rata 

de structură a acestora oscilând în jur de 0,8 % - 1 %. 

Creanțele în legătură cu personalul pe perioada 2009-2013 sunt formate exclusiv din soldurile ct. 

4282 Alte creanțe în legătură cu personalul. La 30 iunie 2014 se înregistrează suma de 203.652 lei 

sub forma avansurilor acordate personalului (ct. 425) (Tabelul 3.18). 
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În ceea ce privește evoluția în dinamică a creanțelor în legătură cu personalul (Tabelul 3.19), după o 

reducere semnificativă a acestora în anul 2010 față de 2009 (- 42 %), în anii următori se 

înregistrează creșteri ce vin să depășească chiar reducerea realizată în anul 2010. Astfel, dacă 

volumul creanțelor era de 1.390.994 lei în anul 2009, în 2013 este de 1.709.437 lei, iar la jumătatea 

anului 2014, acestea fiind cu doar 4 % mai reduse, având o valore de 1.639.094 lei. 

 

Tabelul 3.18   Situația creanțelor în legătură cu personalul pe perioada 2009-2014 

             - lei- 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Avansuri acordate personalului (ct 425) 0 0 0 0 0 203.652 

2 Alte creanțe în legătură cu personalul (ct 4282) 1.390.994 810.825 1.203.186 1.639.255 1.709.437 1.435.442 

3 
Creanțe în legătură cu personalul și conturi 

asimilate  
1.390.994 810.825 1.203.186 1.639.255 1.709.437 1.639.094 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.19  Evoluția creanțelor în legătură cu personalul  

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Avansuri acordate personalului (ct 425) - - - - - 

2 Alte creanțe în legătură cu personalul (ct 4282) -41,71 48,39 36,24 4,28 -16,03 

3 Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate  -41,71 48,39 36,24 4,28 -4,11 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Aprofundând analiza pe domeniile de activitate ale RATB se poate observa faptul că aceste creanțe 

sunt regăsite în special la nivelul autobazelor, restul domeniilor având proporții foarte mici de 

participare (Tabelul 3.20 și Tabelul 3.21). Situația se datorează faptului că aceste creanțe sunt 

constituite în urma tamponărilor și a accidentelor.  
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 Tabelul 3.20   Structura altor creanțe în legătură cu personalul pe domenii de activitate pe perioada 2009-

2014 

       - lei - 

Domeniu Cod domeniu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 9.726 5.175 29.491 7.398 27.559 18.630 

Sediu ETE 200 345 0 0 0 0 0 

Depoul Bucureștii Noi - tv 201 1.953 2.639 19.861 137.329 316.827 310.287 

Depoul Dudești 203 8.530 1.820 30.881 39.398 53.116 61.772 

Depoul  Victoria 205 4.313 11.874 0 1.294 6.080 3.894 

Depoul Alexandria 207 8.076 4.592 87.887 60.352 176.863 160.285 

Depoul Colentina 208 32.058 33.873 11.157 9.537 10.536 7.532 

Depoul Militari 209 65.528 5.344 26.047 34.168 7.045 44.548 

Depoul Giurgiu 210 241 3.834 20.850 10.095 870 361 

Depoul Titan 211 20.716 29.768 45.242 64.844 76.645 67.593 

Depoul Vatra Luminoasă 221 15.723 10.040 46.867 49.148 42.356 26.510 

Depoul Bucurestii Noi - tb 222 9.525 3.076 7.868 15.592 5.178 4.281 

Depoul Berceni 223 996 655 1.403 5.917 1.907 2.752 

Depoul Bujoreni 224 24.624 16.892 53.611 71.792 48.287 30.161 

Sediu ETA + Echipe + Vulcaniz. 300 0 1.276 0 0 0 0 

Autobaza Floreasca 301 57.534 30.010 56.725 82.519 43.167 40.488 

Autobaza Obregia 302 29.850 21.633 49.696 140.825 81.897 59.964 

Autobaza Ferentari 303 110.013 90.386 174.015 109.459 61.872 63.005 

Autobaza Nordului 304 236.186 37.504 54.855 89.443 75.812 51.279 

Autobaza Alexandria 305 250.204 71.875 75.351 163.980 172.168 114.006 

Autobaza Militari 306 131.877 137.744 160.628 189.035 198.509 141.418 

Autobaza Titan 307 221.427 229.759 162.764 220.168 147.361 117.784 

Autobaza Pipera 308 140.939 59.979 85.901 115.871 141.452 93.695 

Secția LINII 501 0 0 1.779 1.609 1.692 6.398 

Secția RES 502 0 80 62 18.870 11.683 8.080 

SUTATI 503 0 324 0 0 0 0 

DITT 800 0 0 242 0 557 720 

SDDC 900 215 112 0 0 0 0 

URAC 998 10.396 560 0 612 0 0 

Total Alte creanțe în legătură cu 
personalul (ct 4282) 

  1.390.994 810.825 1.203.186 1.639.255 1.709.437 1.435.442 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.21  Structura altor creanțe în legătură cu personalul pe domenii de activitate pe perioada 2009-

2014 

Domeniu Cod domeniu 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 0,70 0,64 2,45 0,45 1,61 1,30 

Sediu ETE 200 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depoul Bucurestii Noi - tv 201 0,14 0,33 1,65 8,38 18,53 21,62 

Depoul Dudești 203 0,61 0,22 2,57 2,40 3,11 4,30 

Depoul  Victoria 205 0,31 1,46 0,00 0,08 0,36 0,27 

Depoul Alexandria 207 0,58 0,57 7,30 3,68 10,35 11,17 

Depoul Colentina 208 2,30 4,18 0,93 0,58 0,62 0,52 

Depoul Militari 209 4,71 0,66 2,16 2,08 0,41 3,10 

Depoul Giurgiu 210 0,02 0,47 1,73 0,62 0,05 0,03 

Depoul Titan 211 1,49 3,67 3,76 3,96 4,48 4,71 

Depoul Vatra Luminoasă 221 1,13 1,24 3,90 3,00 2,48 1,85 

Depoul Bucureștii Noi - tb 222 0,68 0,38 0,65 0,95 0,30 0,30 

Depoul Berceni 223 0,07 0,08 0,12 0,36 0,11 0,19 

Depoul Bujoreni 224 1,77 2,08 4,46 4,38 2,82 2,10 

Sediu ETA + Echipe + Vulcaniz. 300 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autobaza Floreasca 301 4,14 3,70 4,71 5,03 2,53 2,82 

Autobaza Obregia 302 2,15 2,67 4,13 8,59 4,79 4,18 

Autobaza Ferentari 303 7,91 11,15 14,46 6,68 3,62 4,39 

Autobaza Nordului 304 16,98 4,63 4,56 5,46 4,43 3,57 

Autobaza Alexandria 305 17,99 8,86 6,26 10,00 10,07 7,94 

Autobaza Militari 306 9,48 16,99 13,35 11,53 11,61 9,85 

Autobaza Titan 307 15,92 28,34 13,53 13,43 8,62 8,21 

Autobaza Pipera 308 10,13 7,40 7,14 7,07 8,27 6,53 

Secția LINII 501 0,00 0,00 0,15 0,10 0,10 0,45 

Secția RES 502 0,00 0,01 0,01 1,15 0,68 0,56 

SUTATI 503 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

DITT 800 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,05 

SDDC 900 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

URAC 998 0,75 0,07 0,00 0,04 0,00 0,00 

Total Alte creanțe în legătură cu personalul (ct 4282)   100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Așa cum a fost precizat anterior, dar și potrivit datelor prezentate în Tabelul 3.22 și Tabelul 3.23, 

debitele în urma tamponărilor și accidentelor dețin ponderea majoritară în cadrul Altor creanțe în 

legătură cu personalul, cota de participare a acestora fiind de peste 60 % pe întreaga perioadă de 

analiză. 

 

Tabelul 3.22   Situația altor creanțe în legătură cu personalul pe perioada 2009-2014 

       - lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Alți debitori pd 2.360 1.443 1.615 552 402 4.830 

2 Deb. cons. carburant peste norma pd 320 3 6.770 1.913 1.159 1.188 

3 Deb. din unif. și ob.inv imput. pd 0 87 0 0 0 0 

4 Deb. echipament de lucru cota salariați 349 1.367 0 0 0 0 

5 Debit. din drepturi necuv. pd 7.820 9.354 7.771 34.129 38.952 26.835 

6 Debit. din lipsă gestiune 18.612 9.129 3.101 1.518 1.066 916 

7 Debit. din pensii viagere pd 112.386 60.992 54.938 42.401 41.340 35.540 

8 Debit. din tampon. și accidente pd 1.231.187 678.066 355.590 111.009 95.036 126.250 

9 Debitori din pagube acop. 1.383 0 0 0 0 0 

10 Debitori fără titlu executoriu 16.576 50.385 72.996 148.741 334.983 341.433 

11 Debit. din tampon. și accidente casco 0 0 700.406 1.298.993 1.196.499 898.451 

12 
Total Alte creanțe în legătură cu personalul (ct 
4282) 

1.390.994 810.825 1.203.186 1.639.255 1.709.437 1.435.442 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Următoarea categorie din punct de vedere al mărimii și implicit al ponderii deținute este cea a 

Debitorilor fără titlu executoriu. Potrivit detaliilor oferite de către reprezentanții RATB în urma 

solicitărilor trimise, ”în acest cont se înregistreaza debitele, indiferent de natura lor (lipsă gestiune, 

fransize sau alte sume din accidente de circulație, etc) datorate de către angajații RATB, care au 

refuzat să dea acord de plată.  Dosarele se transmit la Serviciul Juridic Contencios în vederea 

obținerii titlului executoriu. În momentul în care se obține acord de plată sau titlu executoriu, 

debitul se transferă în contul corespondent tipului de daună și se reține lunar din salariu, conform 

legilor în vigoare”. 
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Tabelul 3.23  Structura altor creanțe în legătură cu personalul pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Alți debitori pd 0,17 0,18 0,13 0,03 0,02 0,34 

2 Deb. cons. carburant peste norma pd 0,02 0,00 0,56 0,12 0,07 0,08 

3 Deb. din unif. și ob.inv imput. pd 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Deb. echipament de lucru cota salariați 0,03 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Debit. din drepturi necuv. pd 0,56 1,15 0,65 2,08 2,28 1,87 

6 Debit. din lipsă gestiune 1,34 1,13 0,26 0,09 0,06 0,06 

7 Debit. din pensii viagere pd 8,08 7,52 4,57 2,59 2,42 2,48 

8 Debit. din tampon. și accidente pd 88,51 83,63 29,55 6,77 5,56 8,80 

9 Debitori din pagube acop. 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Debitori fără titlu executoriu 1,19 6,21 6,07 9,07 19,60 23,79 

11 Debit. din tampon. și accidente casco 0,00 0,00 58,21 79,24 69,99 62,59 

12 Total Alte creanțe în legătură cu personalul (ct 4282) 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

33..33..11..22..33  Analiza Creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 

Creanțele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului reprezintă în cazul RATB 

categoria cea mai importantă de creanțe. Ponderea deținută de aceste creanțe în totalul creanțelor 

Regiei este de peste 80 %, ajungând în anul 2012 la aproape 87%. Datorită valorilor mari și a 

procentului majoritar deținut, evoluția creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 

bugetul statului se va transfera și asupra creanțelor totale. 

În cazul RATB, potrivit Tabelul 3.24, creanțele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 

statului, sunt formate din două categorii: Creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului și Subvenții 

de încasat. 
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Tabelul 3.24  Situația creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului pe perioada 

2009-2014 

             - lei- 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Creanțe în legătură cu bugetul 
asig. soc. (ct. 431 + 437 + 4382) 

0 0 0 0 0 0 

2 
Creanțe fiscale în legătură cu 
bugetul statului (ct. 441 + 4424 
+ 4428 + 444 +446) 

11.986.184 3.099.051 2.169.588 8.213.372 10.066.707 396.068 

3 
Subvenții de încasat  
(ct. 445) 

91.940.882 93.758.548 118.296.915 166.117.700 167.353.848 162.814.167 

4 
Fonduri speciale - taxe și 
vărsăminte asimilate (ct. 447) - 
sold debitor 

0 0 0 0 0 0 

5 
Alte creanțe în legătură cu 
bugetul statului (ct. 4482) 

0 0 0 0 0 0 

6 
Creanțe în legătură cu bugetul 
asigurărilor sociale și bugetul 
statului  

103.927.067 96.857.599 120.466.503 174.331.072 177.420.555 163.210.235 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Din datele din Tabelul 3.25, se poate observa că dintre cele două categorii, subvențiile de încasat (ct. 

445) dețin peste 88 %, în ani precum 2011 sau 2014, ajungând la procente de 98,20% (2011), 

respectiv 99,76 % (2014). Drept urmare, aşa cum se observă şi în Tabelul 3.26, evoluţia în timp a 

subvențiilor de încasat se va reflecta în mod direct atât asupra creanțelor în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale și bugetul statului, cât și asupra creanțelor totale ale Regiei. 

 

Tabelul 3.25  Structura creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului pe perioada 

2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 
444 +446) 

11,53 3,20 1,80 4,71 5,67 0,24 

2 Subvenții de încasat ( ct. 445) 88,47 96,80 98,20 95,29 94,33 99,76 

3 Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.26  Evoluția creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului  

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 
+ 4424 + 4428 + 444 +446) 

-74,14 -29,99 278,57 22,56 -96,07 

2 Subvenții de încasat ( ct. 445) 1,98 26,17 40,42 0,74 -2,71 

3 
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 
bugetul statului  

-6,80 24,37 44,71 1,77 -8,01 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Principala sursă de finanțare a regiei este Consiliul General de unde primește subvenții periodice. 

Subvențiile primite sunt acordate atât pentru acoperirea diferenței de tarif, cât și pentru efectuarea 

de noi investiții (Politici contabile și Note explicative la Situațiile financiare 2009). 

Soldul creanțelor privind subvențiile de încasat este format din următoarele elemente, menționate 

în Tabelul 3.27. 

 

Tabelul 3.27  Situația subvențiilor de încasat pe perioada 2009-2014 

             - lei- 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Subvenții guvernamentale - 
program RABLA (ct 4451) 

0 79.800 0 0 0 0 

2 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții (ct 44580) 

56.820.361 56.820.361 80.692.057 124.598.775 124.600.275 124.600.275 

3 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții credit BEI (ct 
44581) 

35.120.521 36.858.387 37.604.858 41.518.925 42.753.573 38.213.891 

4 Subvenții de încasat  91.940.882 93.758.548 118.296.915 166.117.700 167.353.848 162.814.167 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În cadrul ct. 44580 Alte sume primite cu caracter de subvenții sunt incluse creanțele din relația RATB 

cu Primăria Municipiului București referitor la subvențiile de exploatare. 

Iar cu ajutorul ct. 44581 Alte sume primite cu caracter de subvenții credit BEI sunt evidențiate 

creanțele asupra Consiliului General al Municipiului București referitor la subvențiile pentru 

investiții aferente creditului BEI. 
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Structura creanțelor privind subvențiile de încasat este redată în Tabelul 3.28.  

Tabelul 3.28  Structura subvențiilor de încasat pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Subvenții guvernamentale - program RABLA (ct 4451) 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Alte sume primite cu caracter de subvenții (ct 44580) 61,80 60,60 68,21 75,01 74,45 76,53 

3 Alte sume primite cu caracter de subvenții credit BEI (ct 44581) 38,20 39,31 31,79 24,99 25,55 23,47 

4 Subvenții de încasat  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Trebuie menționat faptul că valorile Subvențiilor de primit de la Primăria Municipiului București sunt 

reflectate în bilanțul contabil sub forma soldurilor nete, ținându-se cont de ajustările pentru 

deprecierea creanței subvențiilor pentru exploatare (Tabelul 3.29). Precizăm faptul că până la data 

întocmirii raportului nu ne-au fost puse la dispoziție informații cu privire la tratamentele utilizate în 

vederea obținerii acestor ajustări de valoare. 

Tabelul 3.29  Determinarea soldului net al subvențiilor de încasat de la PMB 

       - lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Subvenții de exploatare – creanță de 
la PMB 

56.820.361 56.820.361 80.692.057 124.598.775 124.600.275 124.600.275 

2 
(-) Ajustări pentru creanța subvenții 
de exploatare (provizion creanțe 
PMB) 

51.014.131 56.820.361 56.692.057 63.233.506 63.235.006 63.235.006 

3 Subvențiile de încasat  de la PMB  5.806.230 0 24.000.000 61.365.269 61.365.269 61.365.269 

 Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Pentru soldul aferent anului 2009, RATB precizează în Notele explicative la Situațiile financiare 2009 

faptul că ”la încheierea execițiilor financiare anterioare, în cazul constatării unei pierderi contabile 

nete la sfârșitul perioadelor, Regia a recunoscut o creanță asupra Consiliului General egală cu 

diferența netă dintre cheltuielile și veniturile totale ale periodei, astfel încât aceasta să se anuleze. 

Suma de 56.820.361 lei reprezintă valoarea acumulată a creanțelor astfel constituite de-a lungul 

anilor.”   

Potrivit Raportul Auditorului Independent din anul 2009, ”Regia raportează în situațiile financiare la 

31 decembrie 2009 suma netă de 5.806.230 lei cu titlu de subvenții de primit de la Consiliul General 
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al Municipiului București, aparținând exercițiilor financiare anterioare. La 31 decembrie 2008, soldul 

acestei creanțe era de 29.112.014 lei”. Auditorul menționează de asemenea faptul că nu i-au fost 

puse la dispoziție ”suficiente informații care să permită obținerea unei asigurări rezonabile cu privire 

la recuperabilitatea acestor sume.” 

În anul 2010, soldul brut al creanței are valoarea de 56.820.361 lei, și ”conducerea completează 

ajustările pentru deprecierea creanțelor cu suma de 5.806.230 lei, astfel încât soldul subvenției de 

primit de la CGMB devine 0”.  (Raportul Auditorului Independent, anul 2010).  

În anii 2011 și 2012 au apărut diferențe între nivelul aprobat al subvenției ca diferență de tarif 

aferentă activității de exploatare și suma virată., astfel: 

- ”în anul 2011, față de nivelul aprobat al subvenției, de  513.000.000 lei (prin Hotărârea 

Consiliul General al Municipiului București 240/12.12.2011), municipalitatea a virat doar suma de 

489.000.000 lei; 

- în anul 2012, față de nivelul aprobat al subvenției, de 521.000.000 lei (prin Hotărârea 

Consiliul General al Municipiului București 231/19.12.2011), municipalitatea a virat doar suma de 

477.100.000 lei.” (Raportul Administratorului 2013) 

Regia a constituit în anii 2011 și 2012 creanțe din subvențiile de exploatare în baza angajamentelor 

asumate de Primărie prin bugetele aferente acestor ani și aprobate de Consiliul General al 

Municipiului București. În bilanțul la 2012, Regia raportează suma de 67,9 milioane lei, reprezentând 

sold neîncasat din subvențiile de exploatare constituite. Această sumă nu a fost inclusă în bugetul 

Primăriei aprobat de CGMB pentru anul 2013, iar șansele de încasare sunt incerte. Aferent acestor 

creanțe, Regia a estimat ajustări pentru depreciere în sumă de 6,5 milioane lei. (Raportul 

Auditorului Independent, 2012) 

Legat de această situație, Auditorul Independent își exprimă o opinie cu rezervă și în anul 2013, 

precizând că ”Informațiile disponibile nu au fost suficiente pentru a ne permite să obținem 

asigurarea necesară cu privire la modalitatea de calcul a acestor ajustări de valoare. Ca urmare, nu 

am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi necesare cu privire la creanța netă 

cu CGMB în sumă de 61,4 milioane lei, pentru a fi prezentată la valoarea probabilă de încasat.” 
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În ceea ce privește creanțe fiscale ale RATB în legătură cu bugetul statului, acestea sunt constituite 

din TVA de recuperat și TVA neexigibilă (Tabelul 3.30). Creanțele fiscale dețin la începutul perioadei 

de analiză 11,53 % (2009), ca la 30 iunie 2014 să reprezinte 0,24 % din totalul creanțelor în legătură 

cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. 

 

Tabelul 3.30  Situația creanțelor fiscale ale RATB pe perioada 2009-2014 

             - lei- 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Impozitul pe profit (ct 441) - sold debitor 0 0 0 0 0 0 

2 TVA de recuperat (ct 4424) 11.424.508 2.406.876 1.395.942 7.685.092 9.392.946 0 

3 TVA neexigibilă (ct 4428) 561.677 692.175 773.647 528.281 673.761 396.068 

4 Impozitul pe salarii (ct 444) - sold debitor 0 0 0 0 0 0 

5 
Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 
(ct 446) - sold debitor 

0 0 0 0 0 0 

6 
Creanțe fiscale în legătură cu bugetul 
statului  

11.986.184 3.099.051 2.169.588 8.213.372 10.066.707 396.068 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.31   Structura creanțelor fiscale ale RATB pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 TVA de recuperat (ct 4424) 95,31 77,66 64,34 93,57 93,31 0,00 

2 TVA neexigibilă (ct 4428) 4,69 22,34 35,66 6,43 6,69 100,00 

3 Creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Creanțele fiscale în legătură cu bugetul statului cunosc o evoluție fluctuantă (Tabelul 3.32). Astfel, în 

primii ani ai perioadei de analiză, se constată o scădere a acestora cu 74,14 % și 29,99 % datorită 

diminuării accentuate a TVA de recuperat (de la 11.424.508 lei în 2009 la 1.395.942 lei în 2011), TVA 

exigibilă crescând atât în 2010, cât și în 2011. În anul 2012 TVA de recuperat crește de 5,5 ori, 

determinând sporirea creanțelor fiscale de aproape 3,8 ori. Trendul de creștere se păstrează și 

pentru anul 2013, dar într-un ritm mult redus. La sfârșitul semestrului I al anului 2014, TVA de 

recuperat are valoarea 0, creanțele fiscale ale RATB în legătură cu bugetul statului reprezentând la 

acea dată doar 396.068 lei. 
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Tabelul 3.32   Evoluția creanțelor fiscale ale RATB 

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 TVA de recuperat (ct 4424) -78,93 -42,00 450,53 22,22 -100,00 

2 TVA neexigibilă (ct 4428) 23,23 11,77 -31,72 27,54 -41,22 

3 Creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului  -74,14 -29,99 278,57 22,56 -96,07 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

33..33..11..22..44  Analiza Altor creanțe 

Alte creanțe reprezintă următoarea categorie importantă, ponderea acestora încadrându-se între 

8,3% (2012) și 17 % (2011).  

Principalele elemente componente ale categoriei Alte creanțe sunt redate în Tabelul 3.33. 

Tabelul 3.33   Situația altor creanțelor pe perioada 2009-2014 

       - lei- 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Decontări privind interesele 
de participare (ct 453) 

0 0 0 0 0 0 

2 
Decontări cu 
acționarii/asociații privind 
capitalul (ct 456) 

0 0 0 0 0 0 

3 
Decontări din operații de 
participație - activ (ct 4582) 

0 0 0 0 0 3.420.119 

4 Debitori diverși (ct 461) 18.990.674 18.434.106 25.064.654 15.898.936 21.352.217 23.781.778 

5 Ch. înreg. în avans (ct 471) 350.978 312.861 453.811 742.946 626.699 611.691 

6 
Decontări din op. în curs de 
clarif. - sold debitor (ct 473) 

10.233 0 0 5.759 5.790 14.671 

7 Dobânzi de încasat (ct 5187) 0 0 30.085 0 0 0 

8 Alte creanțe  19.351.885 18.746.967 25.548.550 16.647.641 21.984.706 27.828.259 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Deoarece, debitorii diverși reprezintă cel mai important element, dinamica acestora se reflectă și în 

evoluția totalului Altor creanțe. În anii 2011, 2013 și în semestrul I al anului 2014, categoria Alte 
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creanțe înregistrează sporuri semnificative, rata de creștere situându-se potrivit datelor din Tabelul 

3.34 în jur de 30 %. 

Tabelul 3.34  Evoluția altor creanțelor  

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Decontări din operații de participație 
- activ (ct 4582) 

- - - - - 

2 Debitori diverși (ct 461) -2,93 35,97 -36,57 34,30 11,38 

3 Ch. înreg. în avans (ct 471) -10,86 45,05 63,71 -15,65 -2,39 

4 
Decontări din op. în curs de clarif. - 
sold debitor (ct 473) 

-100 - - 0,54 153,38 

5 Dobânzi de încasat (ct 5187) - - -100 - - 

6 Alte creanțe  -3,13 36,28 -34,84 32,06 26,58 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Proporția existentă între diferitele elemente de creanțe, componente ale categoriei Alte creanțe, 

este sintetizată în Tabelul 3.35. Ponderea principală este deținută de către Debitori diverși (ct. 461), 

participarea acestora fiind între 95 - 98 % în perioada 2009-2013. La momentul iunie 2014, 

ponderea acestora este de 85,46 %. 

 

Tabelul 3.35  Structura altor creanțelor pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Decontări din operații de participație - activ (ct 4582) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29 

2 Debitori diverși (ct 461) 98,13 98,33 98,11 95,50 97,12 85,46 

3 Ch. înreg. în avans (ct 471) 1,81 1,67 1,78 4,46 2,85 2,20 

4 Decontări din op. în curs de clarif. - sold debitor (ct 473) 0,05 0,00 0,00 0,03 0,03 0,05 

5 Dobânzi de încasat (ct 5187) 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 

6 Alte creanțe  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Detalierea Debitorilor diverși pe categorii, precum și ponderea deținută de acestea în total sunt 

sintetizate în tabelele următoare. 
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Tabelul 3.36  Situația debitorilor diverși pe perioada 2009-2014 

       - lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Debite permise ratb pd 1.416 2.099 859 3.830 2.103 1.233 

2 
Debitori cass-contribuții pt. 
concedii și indemniz. 

15.632.362 14.375.034 18.637.300 8.796.695 12.381.904 14.315.463 

3 Deb. pt. școlariz. pd 23.545 17.145 14.014 11.560 12.475 10.955 

4 Alți debitori 797.171 1.029.989 1.025.560 1.391.590 3.215.928 3.911.558 

5 Debit. din lipsă gest. 17.235 20.885 7.149 4.776 3.051 3.051 

6 Debit. din tampon. și accidente 1.999.183 1.606.161 3.110.376 3.475.331 3.082.164 2.838.397 

7 
Debit. din tampon. și accidente 
antecalc. 

0 183.738 612.393 266.704 73.992 134.084 

8 Debit. din pensii viagere 28.687 32.724 36.199 53.776 56.594 62.126 

9 Debit. din drepturi necuv. 39.916 49.848 50.869 58.459 42.916 43.644 

10 Deb. cons. carburant peste normă 50.220 49.758 49.758 49.203 48.983 46.533 

11 Deb. din unif. și ob. inv imput. 2.284 1.545 994 132 132 132 

12 Debitori inactivi 292.376 392.339 409.018 0 0 0 

13 
Debitori inactivi predați la 
contencios 

0 0 0 380.129 479.489 563.933 

14 Deb. pt. pagube m.fixe 0 0 12.331 12.331 12.331 12.331 

15 Debitori diverși 36.882 46.502 38.547 26.786 89.707 82.319 

16 
Debitori. casco Omniasig peste 
1.000.000 lei 

13.833 9.902 9.902 9.902 0 0 

17 Debitori fără titlu executoriu 55.165 553.397 1.045.324 1.357.733 1.849.318 1.755.643 

18 
Debitori din vânzări imobile 
(cămine) pd 

399 63.040 4.061 0 1.130 377 

19 Total Debitori diverși (ct 461) 18.990.674 18.434.106 25.064.654 15.898.936 21.352.217 23.781.778 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Se constată că Debitorii CASS – contribuții pentru concedii și indemnizații înregistrează valorile cele 

mai ridicate și în mod direct ponderea cea mai mare pe întreaga perioadă de analiză, această 

creanță reprezentând între 55,33 și 82,32 % din totalul debitorlor diverși (Tabelul 3.37). Este vorba 

despre creanțe față de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB). Potrivit 

Rapoartelor elaborate de Auditorul Independent, în anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013 aceste 

sume au o vechime ridicată iar CASMB nu confirmă aceste solduri. În Raportul Auditorului din 2012 

se menționează că ”plățile către Regie se fac cu întârziere (în primele luni ale lui 2013 s-au virat 

fondurile aferente primelor 4 luni ale lui 2011)”. 
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Tabelul 3.37  Structura debitorilor diverși pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Debite permise ratb pd 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 

2 Debitori cass-contribuții pt. concedii și indemniz. 82,32 77,98 74,36 55,33 57,99 60,20 

3 Deb. pt. școlariz. pd 0,12 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05 

4 Alti debitori 4,20 5,59 4,09 8,75 15,06 16,45 

5 Debit. din lipsă gest. 0,09 0,11 0,03 0,03 0,01 0,01 

6 Debit. din tampon. și accidente 10,53 8,71 12,41 21,86 14,43 11,94 

7 Debit. din tampon. și accidente antecalc. 0,00 1,00 2,44 1,68 0,35 0,56 

8 Debit. din pensii viagere 0,15 0,18 0,14 0,34 0,27 0,26 

9 Debit. din drepturi necuv. 0,21 0,27 0,20 0,37 0,20 0,18 

10 Deb. cons. carburant peste normă 0,26 0,27 0,20 0,31 0,23 0,20 

11 Deb. din unif. și ob. inv imput. 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Debitori inactivi 1,54 2,13 1,63 0,00 0,00 0,00 

13 Debitori inactivi predați la contencios 0,00 0,00 0,00 2,39 2,25 2,37 

14 Deb. pt. pagube m.fixe 0,00 0,00 0,05 0,08 0,06 0,05 

15 Debitori diverși 0,19 0,25 0,15 0,17 0,42 0,35 

16 Debitori. casco Omniasig peste 1.000.000 lei 0,07 0,05 0,04 0,06 0,00 0,00 

17 Debitori fără titlu executoriu 0,29 3,00 4,17 8,54 8,66 7,38 

18 Debitori din vânzări imobile (camine) pd 0,00 0,34 0,02 0,00 0,01 0,00 

19 Total Debitori diverși (ct 461) 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În Rapoartele Auditorului Independent din 2009 și 2010, se menționează că ”gradul de 

recuperabilitate al creanței raportate de Regie cu CASMB este incert.” De asemenea în documentul 

din anul 2010 se precizează că ” în bilanțul la 31 decembrie 2009, conducerea nu a inclus ajustări 

pentru depreciere aferent creanțelor CASMB raportate cu suma de 15.632.362 lei”, fapt ce a 

determinat exprimarea unei opinii cu rezerve din partea auditorului la vremea respectivă. Datorită 

faptului că informațiile disponibile nu au fost suficiente pentru a permite auditorului să obțină 

asigurarea necesară cu privire la soldul acestor creanțe și raportarea acestor creanțe la valoarea 

probabilă de încasat, a generat o rezervă în opinia de audit și în următorii ani. 

Precizăm faptul că până la data întocmirii raportului nu ne-au fost puse la dispoziție informații cu 

privire la politicile adoptate în vederea obținerii acestor ajustări de valoare. 

În Tabelul 3.38 sunt sintetizate informațiile prelucrate din balanțele de verificare aferente perioadei 

2009 - iunie 2014 oferite de către RATB, cu privire la ajustările pentru depreciere, atât aferente 
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creanțelor cu CASMB, cât și aferente celorlalte elemente de debitori diverși. Valoarea finală 

reprezintă soldul net al creanțelor Debitori diverși. 

 

Tabelul 3.38  Determinarea soldului net al debitorilor diverși 

       - lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Debitori diverși  18.990.674 18.434.106 25.064.654 15.898.936 21.352.217 23.781.778 

2 

(-) Ajustări pt. 

deprecierea creanțelor 

- debitori diverși  

1.654.025 1.534.959 1.654.024 1.653.670 1.653.670 1.653.342 

3 (-) Provizion FNUASS 0 7.421.748 13.594.185 4.262.266 3.484.425 3.484.425 

4 Debitori diverși  17.336.649 9.477.399 9.816.445 9.983.000 16.214.122 18.644.011 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Repartizarea Debitorilor diverși pe domeniile de activitate ale RATB este prezentată în Tabelul 3.39 

și Tabelul 3.40.  

Tabelul 3.39  Situația debitorilor diverși pe domenii de activitate pe perioada 2009-2014 

       - lei - 

Domeniu Cod 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 16.533.628 15.267.146 19.898.083 10.389.066 16.173.236 18.886.124 

Asociatia Sportivă 101 0 340.843 0 0 0 0 

Patrimoniu Resp. Grup Imobil 102 7.060 69.401 6.901 2.199 3.946 1.418 

SEIRPO 104 2.055 3.192 0 0 0 0 

POSDRU 108 0 0 0 -1.011 -1.011 -998 

Sediu ETE 200 18.788 15.317 0 0 0 0 

Depoul Bucureștii Noi - tv 201 29.718 22.017 29.601 129.867 28.106 20.412 

Depoul Dudesti 203 66.485 62.394 88.390 77.286 64.442 60.847 

Depoul  Victoria 205 34.807 74.628 70.737 80.058 56.863 45.535 

Depoul Giulesti 206 1.641 0 0 0 0 0 

Depoul Alexandria 207 41.129 32.113 128.449 123.508 220.919 199.619 

Depoul Colentina 208 27.550 43.983 56.665 44.873 14.464 13.122 

Depoul Militari 209 57.097 56.183 86.687 121.744 96.575 93.527 

Depoul Giurgiu 210 7.145 18.208 1.526.657 1.477.712 1.467.475 1.468.081 

Depoul Titan 211 54.120 63.142 55.279 62.796 49.348 30.030 

Depoul Vatra Luminoasă 221 101.315 101.466 121.987 110.663 108.258 77.483 
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Depoul Bucurestii Noi - tb 222 16.482 6.564 4.029 8.412 9.116 6.397 

Depoul Berceni 223 71.176 57.722 60.952 61.822 58.787 59.213 

Depoul Bujoreni 224 50.079 37.951 119.970 145.899 119.010 122.687 

Autobaza Floreasca 301 127.478 79.099 81.700 111.616 110.493 109.284 

Autobaza Obregia 302 134.429 564.313 797.949 793.942 775.717 763.976 

Autobaza Ferentari 303 379.431 297.784 391.230 473.300 521.632 488.890 

Autobaza Nordului 304 150.182 189.026 61.603 174.489 105.639 100.233 

Autobaza Alexandria 305 129.354 111.065 119.161 132.985 91.736 75.978 

Autobaza Militari 306 220.086 161.114 230.060 189.007 143.834 132.315 

Autobaza Titan 307 134.442 144.659 415.397 218.401 154.412 115.235 

Autobaza Pipera 308 120.738 112.359 166.220 138.885 143.582 96.616 

Sediu EIELCC 500 5.076 51.683 45.491 45.491 46.672 46.672 

Secția LINII 501 2.501 4.810 158.736 166.370 169.516 140.554 

Secția RES 502 186.136 255.933 337.192 560.309 559.534 571.308 

SUTATI 503 45.064 0 0 0 0 0 

Secția Intr. Reparații Clădiri 504 223.998 178.292 0 0 0 0 

DITT 800 0 0 2.530 54.660 58.222 57.221 

SDDC 900 1.261 2.530 0 0 0 0 

URAC 998 10.224 9.167 2.998 4.586 1.694 0 

Total Debitori diverși (ct 461)   18.990.674 18.434.106 25.064.654 15.898.936 21.352.217 23.781.778 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Ținând cont de faptul că debitul față de CASMB se înregistrează la nivelul Organizației centrale, 

domeniul OC + Conducere unități deține ponderea principală, de 70- 80 %. Cu excepția Depoului 

Giurgiu (pondere de 6-9 % datorită debitelor din tamponări și accidente), celelalte domenii dețin în 

marea lor majoritate ponderi sub un procent (Tabelul 3.40).  
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Tabelul 3.40  Structura debitorilor diverși pe domenii de activitate pe perioada 2009-2014 

Domeniu Cod domeniu 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 87,06 82,82 79,39 65,34 75,74 79,41 

Asociatia Sportiva 101 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrimoniu Resp. Grup Imobil 102 0,04 0,38 0,03 0,01 0,02 0,01 

SEIRPO 104 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

POSDRU 108 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 

Sediu ETE 200 0,10 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depoul Bucurestii Noi - tv 201 0,16 0,12 0,12 0,82 0,13 0,09 

Depoul Dudesti 203 0,35 0,34 0,35 0,49 0,30 0,26 

Depoul  Victoria 205 0,18 0,40 0,28 0,50 0,27 0,19 

Depoul Giulesti 206 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depoul Alexandria 207 0,22 0,17 0,51 0,78 1,03 0,84 

Depoul Colentina 208 0,15 0,24 0,23 0,28 0,07 0,06 

Depoul Militari 209 0,30 0,30 0,35 0,77 0,45 0,39 

Depoul Giurgiu 210 0,04 0,10 6,09 9,29 6,87 6,17 

Depoul Titan 211 0,28 0,34 0,22 0,39 0,23 0,13 

Depoul Vatra Luminoasa 221 0,53 0,55 0,49 0,70 0,51 0,33 

Depoul Bucurestii Noi - tb 222 0,09 0,04 0,02 0,05 0,04 0,03 

Depoul Berceni 223 0,37 0,31 0,24 0,39 0,28 0,25 

Depoul Bujoreni 224 0,26 0,21 0,48 0,92 0,56 0,52 

Autobaza Floreasca 301 0,67 0,43 0,33 0,70 0,52 0,46 

Autobaza Obregia 302 0,71 3,06 3,18 4,99 3,63 3,21 

Autobaza Ferentari 303 2,00 1,62 1,56 2,98 2,44 2,06 

Autobaza Nordului 304 0,79 1,03 0,25 1,10 0,49 0,42 

Autobaza Alexandria 305 0,68 0,60 0,48 0,84 0,43 0,32 

Autobaza Militari 306 1,16 0,87 0,92 1,19 0,67 0,56 

Autobaza Titan 307 0,71 0,78 1,66 1,37 0,72 0,48 

Autobaza Pipera 308 0,64 0,61 0,66 0,87 0,67 0,41 

Sediu EIELCC 500 0,03 0,28 0,18 0,29 0,22 0,20 

Secția LINII 501 0,01 0,03 0,63 1,05 0,79 0,59 

Secția RES 502 0,98 1,39 1,35 3,52 2,62 2,40 

SUTATI 503 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Secția Intr. Reparatii Cladiri 504 1,18 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

DITT 800 0,00 0,00 0,01 0,34 0,27 0,24 

SDDC 900 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

URAC 998 0,05 0,05 0,01 0,03 0,01 0,00 

Total Debitori diverși (ct 461)   100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   297 / 750 
 

33..33..11..22..55  Sinteză  

 

Ca o sinteză a celor menționate anterior în cadrul analizei în dinamică și a structurii creanțelor RATB 

pe perioada 2009 - iunie 2014, am evidențiat 13 principale categorii, valorile acestora pentru 

perioada analizată fiind sintetizate Tabelul 3.41, ponderea cu care participă la formarea valorilor 

totale Tabelul 3.42, iar evoluția în timp în cadrul Tabelul 3.43 (modificări relative) și în cadrul Tabelul 

3.44 (variații absolute). 

 

Facem mențiunea că valorile regăsite în cadrul acestor tabele centralizatoare, sunt prezentate sub 

forma soldurilor nete ale creanțelor, asupra acestor valori punându-și amprenta ajustările de 

valoare operate de Regie pe parcursul periodei de analiză. 

 

Tabelul 3.41  Situația creanțelor RATB pe perioada 2009-2014 

       - lei - 

Nr. crt. Denumire creanță 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți 1.865.570 2.756.893 2.846.866 6.568.575 7.545.524 7.500.782 

2 Furnizori debitori 0 1.181 0 0 0 0 

3 TVA de recuperat 11.424.508 2.406.876 1.395.942 7.685.092 9.392.946 0 

4 TVA neexigibilă 561.677 692.175 773.646 528.281 673.761 396.068 

5 
Operațiuni în curs de 
clarificare 

10.232 0 0 5.759 5.790 14.671 

6 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții pentru investiții 

35.120.521 36.858.387 37.604.858 41.518.925 42.753.573 38.213.891 

7 Subvenții de primit  PMB 5.806.230 0 24.000.000 61.365.269 61.365.269 61.365.269 

8 Program Rabla 0 79.800 0 0 0 0 

9 Debitori diverși 17.336.649 9.477.397 9.816.445 9.983.000 16.214.122 18.644.011 

10 
Avansuri acordate 
personalului 

0 0 0 0 0 203.652 

11 
Alte creanțe în legătură cu 
personalul 

1.390.994 810.825 1.203.186 1.639.255 1.709.437 1.435.442 

12 
Dobânda de încasat pentru 
depozit la termen 

0 0 30.085 0 0 0 

13 
Decontări din operații de 
participație - activ INSTRA 

0 0 0 0 0 3.420.119 

14  Total creanțe 73.516.381 53.083.534 77.671.028 129.294.156 139.660.422 131.193.906 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Începând cu anul 2011 o pondere însemnată o dețin ”Subvențiile de primit de la Primăria 

Municipiului București”, creanțe corespunzătoare subvențiilor de exploatare de la PMB. Acestea 
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reprezintă peste 30,9% din totalul creanțelor în anul 2011, ajungând ulterior la 46,77% în iunie 

2014. 

 

Pe perioada 2009-2011, principala categorie de creanțe este cea a ”Altor sume primite cu caracter 

de subvenții pentru investiții”. Acestea reprezintă creanțe asupra Consiliului General al Municipiului 

București, având ca obiect subvențiile aferente creditului BEI.  

 

Alte categorii de creanțe sunt cele ale creanțelor clienți, TVA de recuperat, și a debitorilor diverși. 

Primele două categorii menționate cumulate dețin în ultimii 4 ani până în 12,1% din totalul 

creanțelor, iar debitorii diverși ajung să reprezinte de la 23,6% în 2009, la 14,21% în 2014. 

 

În cadrul debitorilor diverși sunt cuprinse și creanțele față de CASMB, creanțe cu o vechime ridicată, 

gradul de recuperabilitate al acestor creanțelor raportate de RATB fiind incert. 

 

Tabelul 3.42  Structura creanțelor RATB pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Denumire creanță 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți 2,54 5,19 3,67 5,08 5,40 5,72 

2 Furnizori debitori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 TVA de recuperat 15,54 4,53 1,80 5,94 6,73 0,00 

4 TVA neexigibilă 0,76 1,30 1,00 0,41 0,48 0,30 

5 Operatiuni în curs de clarificare 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

6 
Alte sume primite cu caracter de 
subvenții pentru investiții 

47,77 69,43 48,42 32,11 30,61 29,13 

7 Subvenții de primit  PMB 7,90 0,00 30,90 47,46 43,94 46,77 

8 Program Rabla 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Debitori diverși 23,58 17,85 12,64 7,72 11,61 14,21 

10 Avansuri acordate personalului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

11 Alte creanțe în legătură cu personalul 1,89 1,53 1,55 1,27 1,22 1,09 

12 
Dobânda de încasat pentru depozit la 
termen 

0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

13 
Decontări din operații de participație - 
activ INSTRA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 

14  Total creanțe 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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În evoluția creanțelor totale, trendul este impus de dinamica subvențiilor de încasat și a creanței 

față de CASMB. 

Tabelul 3.43  Evoluția creanțelor RATB – modificări relative 

Nr. crt. Denumire creanță 
Rata de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Clienți 47,78 3,26 130,73 14,87 -0,59 

2 Furnizori debitori - -100,00 - - - 

3 TVA de recuperat -78,93 -42,00 450,53 22,22 -100,00 

4 TVA neexigibilă 23,23 11,77 -31,72 27,54 -41,22 

5 Operatiuni în curs de clarificare -100,00 - - 0,54 153,38 

6 
Alte sume primite cu caracter de subvenții 
pentru investiții 

4,95 2,03 10,41 2,97 -10,62 

7 Subvenții de primit  PMB -100,00 - 155,69 0,00 0,00 

8 Program Rabla - -100,00 - - - 

9 Debitori diverși -45,33 3,58 1,70 62,42 14,99 

10 Avansuri acordate personalului - - - - - 

11 Alte creanțe în legătură cu personalul -41,71 48,39 36,24 4,28 -16,03 

12 
Dobânda de încasat pentru depozit la 
termen 

- - -100,00 - - 

13 
Decontări din operații de participație - 
activ INSTRA 

- - - - - 

14  Total creanțe -27,79 46,32 66,46 8,02 -6,06 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

 

Tabelul 3.44  Evoluția creanțelor RATB – modificări absolute 

Nr. crt. Denumire creanță 
Modificări absolute (lei) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Clienți 891.323 89.973 3.721.709 976.949 -44.742 

2 Furnizori debitori 1.181 -1.181 0 0 0 

3 TVA de recuperat -9.017.632 -1.010.934 6.289.150 1.707.854 -9.392.946 

4 TVA neexigibilă 130.498 81.471 -245.365 145.480 -277.693 

5 Operatiuni în curs de clarificare -10.232 0 5.759 31 8.881 

6 
Alte sume primite cu caracter de 
subvenții pentru investiții 

1.737.866 746.471 3.914.067 1.234.648 -4.539.682 

7 Subvenții de primit  PMB -5.806.230 24.000.000 37.365.269 0 0 

8 Program Rabla 79.800 -79.800 0 0 0 

9 Debitori diverși -7.859.252 339.048 166.555 6.231.122 2.429.889 

10 Avansuri acordate personalului 0 0 0 0 203.652 

11 Alte creanțe în legătură cu personalul -580.169 392.361 436.069 70.182 -273.995 

12 
Dobânda de încasat pentru depozit la 
termen 

0 30.085 -30.085 0 0 

13 
Decontări din operații de participație - 
activ INSTRA 

0 0 0 0 3.420.119 

14  Total creanțe -20.432.847 24.587.494 51.623.128 10.366.266 -8.466.516 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Modul de formare a creanțelor totale pentru perioada 2009 – 2014 este reprezentat în Figura 3.4. 
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Figura 3.4   Structura creanțelor pe perioada 2009-2014 

 

 

33..33..22    AAnnaalliizzaa  ccrreeaannțțeelloorr  ppee  ccaatteeggoorriiii  ddee  cclliieennțții,,  îînn  ddiinnaammiiccăă  șșii  ppee  tteerrmmeennee  ddee  îînnccaassaarree  

 

Potrivit Notelor la situațiile financiare ale RATB, creanțele comerciale ale acesteia sunt reprezentate 

de sume de primit de la societăți comerciale și consilii locale pentru servicii de transport și 

publicitate. 

Din cele 4 categorii importante de creanțe ale RATB: creanțe comerciale, creanțe în legătură cu 

personalul, creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și alte creanțe, 

creanțele comerciale sunt pe locul 3 din punctul de vedere al valorii soldurilor înregistrate, după 

creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și alte creanțe. 

Cele 3 elementele de creanțe specifice RATB ce participă la formarea categoriei Creanțe comerciale, 

avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate sunt: Furnizori debitori pentru prestări de 

servicii (ct. 4092), Clienți (ct. 411) și Clienți - facturi de întocmit (ct. 418) (Tabelul 3.45).  

Pentru analiza creanțelor comerciale ale RATB s-au folosit soldurile brute aferente perioadei 2009 - 

2014. 
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Tabelul 3.45   Situația creanțelor comerciale pe perioada 2009-2014 

       - lei- 

Nr. 

crt. 
Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Furnizori debitori pentru prestări 

de servicii (ct 4092) 
0 1.181 0 0 0 0 

2 Clienți (ct 411) 2.003.510 3.108.304 2.882.084 7.282.324 8.404.415 8.807.867 

3 Clienți - facturi de întocmit (ct 418) 226.982 161.103 223.984 593.336 448.195 0 

4 

Creanțe comerciale, avansuri 

acordate fz. și alte conturi 

asimilate  

2.230.493 3.270.588 3.106.069 7.875.661 8.852.609 8.807.867 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

După cum se observă din Tabelul 3.46, ponderea cea mai importantă este deținută de către Clienți, 

aceștia participând cu 90 – 95 % la formarea totalului creanțelor comerciale.  

 

Tabelul 3.46  Structura creanțelor comerciale pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Furnizori debitori pentru prestări de servicii (ct 4092) 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Clienți (ct 411) 89,82 95,04 92,79 92,47 94,94 100,00 

3 Clienți - facturi de întocmit (ct 418) 10,18 4,93 7,21 7,53 5,06 0,00 

4 Creanțe comerciale, avansuri acordate fz. și alte conturi asimilate  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Creanțele clienți cunosc un trend ascendent pe aproape toată perioada analizată, mai accentuat în 

anul 2012 și mai puțin accentuat în restul anilor. Astfel, în anul 2012, se înregistrează maximul de 

creștere, nivelul acestora ajungând de la 2.882.084 lei (2011) la 7.282.324 lei (2012), sporind cu 

4.400.240 lei respectiv cu 152,68% față de nivelul precedent. Comparând valorile creanțelor clienți 

la începutul și la sfârșitul perioadei de analiză, 2009-2014, se evidențiază faptul că la finele primului 

semestru al anului 2014, nivelul creanțelor clienți a crescut de 4,4 ori față de decembrie 2009, cu 

efecte nefavorabile asupra valorilor aflate la dispoziția RATB. 
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Tabelul 3.47  Evoluția creanțelor comerciale 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Furnizori debitori pentru prestări de 

servicii (ct 4092) - -100 - - - 

2 Clienți (ct 411) 55,14 -7,28 152,68 15,41 4,80 

3 Clienți - facturi de întocmit (ct 418) -29,02 39,03 164,90 -24,46 -100,00 

4 
Creanțe comerciale, avansuri acordate fz. 

și alte conturi asimilate  46,63 -5,03 153,56 12,40 -0,51 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În bilanțurile contabile creanțele clienți sunt evidențiate la nivelul soldurilor nete, avându-se în 

vedere ajustările pentru deprecierea creanțelor. Modul de obținere a valorilor nete este redat în 

Tabelul 3.48. 

 

 

Tabelul 3.48   Determinarea soldului net al creanțelor comerciale ale RATB 

       - lei - 

Nr. 

crt. 
Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Creanțe comerciale, avansuri 

acordate fz. și alte conturi 

asimilate 

2.230.493 3.270.588 3.106.069 7.875.660 8.852.609 8.807.867 

2 
(-) Ajustări pt deprecierea 

creanțelor clienți 
364.923 512.514 259.203 1.307.085 1.307.085 1.307.085 

3 Creanțe comerciale - Total 1.865.570 2.758.074 2.846.866 6.568.575 7.545.524 7.500.782 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Structura creanțelor clienți este reprezentată de două categorii: 

 Ct. 4111 Clienți și 

 Ct. 4118 Clienți incerți sau în litigiu. 

Evoluția creanțelor pe cele două categorii pe perioada 2009-2014 este redată în valori statice, la 

nivelul fiecărui an în Tabelul 3.49, iar în valori dinamice în Tabelul 3.50. 
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Pot fi sintetizate următoarele concluzii: 

 Cele două categorii (clienți și clienți incerți) au aceeași evoluție, de creștere în aproape toți 

anii analizați, cu excepția anului 2011, când nivelul acestora scade foarte puțin, 

 Cel mai important an este anul 2012, când creșterile înregistrate sunt foarte mari (de + 149 

% în cazul clienților și de +170,89 % în cazul clienților incerți), ducând la o majorare 

considerabilă a creanțelor clienți, de la 2.882.084 lei, la 7.282.324, 

 În perioada următoare, 2013 și iunie 2014, soldul clienților, pe total și pe elemente, nu 

scade, ci dimpotrivă înregistrează în continuare creșteri. 

 

Recomandăm urmărirea acestor creanțe, deoarece acest lucru reprezintă un semnal de alarmă 

referitor la o iminentă incapacitate de plată a clienților pe seama condițiilor economice actuale. 

Tabelul 3.49  Situația creanțelor comerciale – clienți pe categorii 

       - lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți (ct 4111) 1.638.588 2.595.794 2.399.578 5.975.239 6.695.143 6.717.715 

2 Clienți incerți sau în litigiu (ct 4118) 364.923 512.511 482.507 1.307.085 1.709.271 2.090.153 

3 Total Clienți (ct 411) 2.003.510 3.108.304 2.882.084 7.282.324 8.404.415 8.807.867 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.5   Situația creanțelor comerciale pe categorii – clienți (mil.lei) 
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Tabelul 3.50  Evoluția creanțelor comerciale – clienți 

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Clienți (ct 4111) 58,42 -7,56 149,01 12,05 0,34 

2 Clienți incerți sau în litigiu (ct 4118) 40,44 -5,85 170,89 30,77 22,28 

3 Total Clienți (ct 411) 55,14 -7,28 152,68 15,41 4,80 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Din punct de vedere al structurii, se constată faptul că odată cu trecerea timpului, ponderea 

clienților incerți în total clienți crește, ajungând să reprezinte 23,73 % din totalul creanțelor 

comerciale clienți. 

Tabelul 3.51   Structura creanțelor comerciale – clienți 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți (ct 4111) 81,79 83,51 83,26 82,05 79,66 76,27 

2 Clienți incerți sau în litigiu (ct 4118) 18,21 16,49 16,74 17,95 20,34 23,73 

3 Total Clienți (ct 411) 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Creanțele clienți la nivelul Regiei sunt constituite din soldurile aferente a trei domenii de activitate 

ale RATB (Tabelul 3.52). Clienții incerți sau în litigiu, al căror sold este reflectat în ct. 4118, sunt  

aferenți în totalitate domeniului 100. 

 

Tabelul 3.52   Situația creanțelor clienți pe domenii de activitate  

       - lei - 

Domeniu Cod 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 1.556.480 2.517.261 2.380.306 5.956.845 6.620.146 6.685.037 

Patrimoniu Resp. Grup Imobil 102 1.168 681 1.014 790 1.062 1.246 

Centrul de Sănătate 107 80.940 77.852 18.257 17.604 73.936 31.432 

Total Clienți (ct 4111)   1.638.588 2.595.794 2.399.578 5.975.239 6.695.143 6.717.715 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Ponderea majoritară, peste 95% revine, datorită modului de evidențiere a acestora, domeniului 100 

Organizația centrală și conducere unități (Tabelul 3.54). Ca urmare evoluția creanțelor aferente 

acestui domeniu va impune și dinamica la nivelul întregii Regii.  
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Tabelul 3.53  Structura creanțelor clienți pe domenii de activitate  

Domeniu Cod domeniu 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 94,99 96,97 99,20 99,69 98,88 99,51 

Patrimoniu Resp. Grup Imobil 102 0,07 0,03 0,04 0,01 0,02 0,02 

Centrul de Sănătate 107 4,94 3,00 0,76 0,29 1,10 0,47 

Total Clienți (ct 4111)   100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Tabelul 3.54  Evoluția creanțelor clienți pe domenii de activitate ale RATB 

Domeniu Cod domeniu 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

OC + Conducere unități 100 61,73 -5,44 150,26 11,14 0,98 

Patrimoniu Resp. Grup Imobil 102 -41,65 48,93 -22,13 34,47 17,30 

Centrul de Sănătate 107 -3,82 -76,55 -3,58 319,99 -57,49 

Total Clienți (ct 4111)   58,42 -7,56 149,01 12,05 0,34 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În cadrul RATB se disting 11 subcategorii de clienți, menționate în Tabelul 3.55, alături de soldurile 

aferente fiecăreia, preluate din balanțele de verificare. În cadrul acestor subcategorii, valorile cele 

mai ridicate se înregistrează în cazul primelor două (clienți prestări servicii și clienți din alte 

activități), subcategorii ce dețin mai mult de 85 % din totalul creanțelor clienți.  

Tabelul 3.55   Situația creanțelor clienți pe categorii pe perioada 2009-2014 

       - lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți prestări servicii 1.070.111 1.338.121 1.506.769 4.025.326 5.180.006 5.435.550 

2 Clienți din alte activități  234.817 942.589 690.307 1.555.259 750.778 134.450 

3 Clienți din vânzări diverse 18.190 41.080 5.001 0 28.680 0 

4 Clienți chirii cămine 703 326 356 479 839 1.151 

5 Clienți din chirii 141.441 45.358 61.344 227.199 511.767 238.248 

6 Clienți materiale recuperate 11.269 67.345 4.376 0 1.533 0 

7 
Clienți din vânzări titluri de călătorie 
către populație 

54.922 56.533 62.296 88.044 83.955 785.740 

8 Clienți din vânzări ambalaje 428 0 0 0 0   

9 Clienți cantină 25.767 26.590 50.871 61.329 63.650 91.143 

10 
Clienți prestări serv. Centrul 
sănătate 

80.940 77.852 18.257 17.604 73.936 31.432 

11 TOTAL Creanțe clienți 1.638.588 2.595.794 2.399.578 5.975.239 6.695.143 6.717.715 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Față de valorile din Bilanț și Note explicative, totalul Creanțe clienți din tabelul de mai sus nu ține 

cont de Clienții incerți sau în litigiu, Clienți facturi de întocmit și Furnizori - debitori pentru prestări 

de servicii. 

 

Cea mai importantă categorie o reprezintă cea a Clienților aferenți prestărilor de servicii (vânzare 

titluri de călătorie către societăți comerciale și consiliile locale, București și provincie) (Tabelul 3.56). 

Aceștia reprezintă mai mult de jumătate din totalul creanțelor, ajungând în ultimul an încheiat la 

77,37 %. 

 

O altă categorie importantă, dar cu influențe nu atât de semnificative, o constituie cea a Clienților 

din alte activități. Principalele alte activități sunt reprezentate de: taxe aviz, cursuri 

calificări/perfecționări șoferi, închirieri mijloace de transport, utilități spații închiriate, ITP, reparații, 

închiriere casă Predeal. Ponderea acestei categorii de clienți oscilează pe parcursul celor 5 ani între 

36,3 % în 2010 și 11,2 % în 2013. 

 

Tabelul 3.56  Structura creanțelor clienți pe categorii 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți prestări servicii 65,31 51,55 62,79 67,37 77,37 80,91 

2 Clienți din alte activități 14,33 36,31 28,77 26,03 11,21 2,00 

3 Clienți din vânzări diverse 1,11 1,58 0,21 0,00 0,43 0,00 

4 Clienți chirii camine 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

5 Clienți din chirii 8,63 1,75 2,56 3,80 7,64 3,55 

6 Clienți materiale recuperate 0,69 2,59 0,18 0,00 0,02 0,00 

7 Clienți din vânzări titluri de călătorie către populație 3,35 2,18 2,60 1,47 1,25 11,70 

8 Clienți din vânzări ambalaje 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Clienți cantină 1,57 1,02 2,12 1,03 0,95 1,36 

10 Clienți prestări serv. Centrul sănătate 4,94 3,00 0,76 0,29 1,10 0,47 

11 TOTAL Creanțe clienți 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Dacă la nivelul anului 2009, clienții aferenți prestărilor de servicii înregistrau o creanță de 1.070.111 

lei, după 5 ani, în iunie 2014, soldul acestora a devenit 5.180.006 lei. Situația se datorează majorării 

succesive, de la un an la altul, fără nici o diminuare pe parcurs. 
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Cel mai semnificativ an este 2012, când se înregistrează o creștere majoră a creanțelor aflate în sold 

aferente principalei categorii de clienți față de anul precedent cu 167,15 %, determinând astfel, 

sporirea cu 2.518.557 lei a creanțelor totale ale RATB (Tabelul 3.57 și  Tabelul 3.58).  

 

Tabelul 3.57   Evoluția creanțelor clienți pe categorii – modificări absolute 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Modificări absolute (lei) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Clienți prestări servicii 268.011 168.648 2.518.557 1.154.681 255.544 

2 Clienți din alte activități  707.772 -252.282 864.951 -804.481 -616.328 

3 Clienți din vânzări diverse 22.890 -36.079 -5.001 28.680 -28.680 

4 Clienți chirii camine -378 30 123 360 312 

5 Clienți din chirii -96.083 15.987 165.855 284.568 -273.519 

6 Clienți materiale recuperate 56.077 -62.969 -4.376 1.533 -1.533 

7 
Clienți din vânzări titluri de călătorie 
către populație 

1.611 5.762 25.748 -4.089 701.785 

8 Clienți din vânzări ambalaje -428 0 0 0 0 

9 Clienți cantină 823 24.281 10.458 2.321 27.494 

10 
Clienți prestări serv. Centrul 
sănătate 

-3.089 -59.594 -653 56.331 -42.504 

11 TOTAL Creanțe clienți 957.206 -196.216 3.575.661 719.904 22.571 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Creșterea bruscă în anul 2012, menționată la nivelul clienților prestări servicii, se observă și în cazul 

majorității celorlalte subcategorii de clienți, diminuările sesizate la două dintre subcategorii (clienți 

din vânzări diverse și clienți materiale recuperate) fiind mult prea puțin semnificative. 

 

Tabelul 3.58   Evoluția creanțelor clienți pe categorii – modificări relative  

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Clienți prestări servicii 25,05 12,60 167,15 28,69 4,93 

2 Clienți din alte activități  301,41 -26,76 125,30 -51,73 -82,09 

3 Clienți din vânzări diverse 125,84 -87,83 -100,00 - -100,00 

4 Clienți chirii camine -53,70 9,34 34,49 75,29 37,22 

5 Clienți din chirii -67,93 35,25 270,37 125,25 -53,45 

6 Clienți materiale recuperate 497,64 -93,50 -100,00 - -100,00 

7 
Clienți din vânzări titluri de călătorie 
către populație 

2,93 10,19 41,33 -4,64 835,91 

8 Clienți din vânzări ambalaje -100,00 - - - - 

9 Clienți cantină 3,19 91,32 20,56 3,78 43,20 

10 
Clienți prestări serv. Centrul 
sănătate 

-3,82 -76,55 -3,58 319,99 -57,49 

11 TOTAL Creanțe clienți 58,42 -7,56 149,01 12,05 0,34 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Analiza vechimii creanțelor clienți 

Tabelul 3.59 reflectă nivelul creanţelor clienţi la nivelul anilor 2009 – 2013 și  pentru primele 6 luni 

ale anului 2014, în funcţie de vechimea creanţelor. Soldul final este format din creanțele mai mici de 

30 zile, între 30 și 90 zile, între 90 și 180  zile, între 180 și 365 zile și mai mari de 365 zile. 

Tabelul 3.59   Situația creanțelor clienți în funcție de vechime 

Vechime 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total creanțe clienți, din care: 1.865.570 2.756.893 2.846.866 6.568.575 7.545.524 7.500.782 

până în 30 zile 1.525.510 1.813.329 1.878.206 3.182.419 3.040.624 3.826.538 

30-90 zile 269.680 801.620 415.617 2.000.852 1.472.516 374.592 

90-180 zile 42.540 36.030 59.461 1.091.005 534.832 622.012 

180-365 zile 15.347 85.032 364.783 223.147 1.977.069 447.680 

peste 365 zile 12.493 20.882 128.799 71.152 520.483 2.229.960 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Din totalul creanțelor clienți ponderea majoritară o dețin creanțele curente, în termenul de încasare 

de 30 zile. Dacă în anul 2009, acestea dețineau 81,77 % din totalul soldului conturilor de creanțe 

clienți, în prima jumătate a anului 2014, acestea contribuie cu aproape jumătate (51,02 %). Deși 

procentul a scăzut față de începutul perioadei de analiză, anul 2009, nivelul creanțelor curente a 

crescut semnificativ, de la 1.525.510 lei (2009), la 3.826.538 lei (iunie 2014) (Tabelul 3.60). 

 

Tabelul 3.60  Structura creanțelor clienți în funcție de vechime  

Vechime 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total creanțe clienți, din care: 100 100 100 100 100 100 

până în 30 zile 81,77 65,77 65,97 48,45 40,30 51,02 

30-90 zile 14,46 29,08 14,60 30,46 19,52 4,99 

90-180 zile 2,28 1,31 2,09 16,61 7,09 8,29 

180-365 zile 0,82 3,08 12,81 3,40 26,20 5,97 

peste 365 zile 0,67 0,76 4,52 1,08 6,90 29,73 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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până în 30 zile 30-90 zile 90-180 zile

180-365 zile peste 365 zile
 

Figura 3.6   Structura creanțelor clienți în funcție de vechime pe perioada 2009-2014 

 

Un procent important îl au și creanțele aflate în perioada de grație (30-90 zile). Acestea reprezintă 

între 15 și 30 % în anii 2009-2013, la nivelul lui 2014, ponderea scăzând la 5 %. 

Creanțele aflate în perioade de 90-180 zile au o pondere relativ mică, deși trebuie remarcat faptul 

că deși în majoritatea anilor, procentul lor este de 2-8 %, în anul 2012, acest tip de creanțe clienți 

deține 16,61 % din total. De altfel, în mărimi relative, dinamica lor exprimă o creștere explozivă, cu 

+1.734,82 %, respectiv o variație de + 1.031.544 lei, de la 59.461 lei în anul 2011, ajungând la un 

nivel de 1.091.005 lei în anul 2012. În anul următor, 2013, se observă scăderea semnificativă a 

creanțelor aflate în perioade de 90-180 zile, cu 50,98 %. Această diminuare nu poate fi pusă pe 

seama încasărilor creanțelor; acestea scad deoarece au fost transferate în creanțe cu vechime 

cuprinsă între 180-365 zile. 

Procesul de rostogolire a creanțelor este evident și în anul curent, când se observă o sporire a 

creanțelor aflate în perioade de peste 365 zile. Dacă în anul 2013, soldul acestora era de 520.483 lei 

și dețineau 6,9 % din totalul creanțelor clienți, în 2014, acestea reprezintă 29,73 %, având un nivel 

de 2.229.960 lei. Trebuie precizat că această categorie de creanțe a avut în anul 2009 un sold final 

de numai 12.493 lei. 
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Tabelul 3.61  Evoluția creanțelor clienți în funcție de vechime 

Vechime 
Rata de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

Total creanțe clienți, din care: 47,78 3,26 130,73 14,87 -0,59 

până în 30 zile 18,87 3,58 69,44 -4,46 25,85 

30-90 zile 197,25 -48,15 381,42 -26,41 -74,56 

90-180 zile -15,30 65,03 1.734,82 -50,98 16,30 

180-365 zile 454,06 328,99 -38,83 785,99 -77,36 

peste 365 zile 67,15 516,79 -44,76 631,51 328,44 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

 

Analiza vechimii creanțelor RATB 

Pe baza informațiilor primite din partea RATB s-au putut evidenția soldul net al creanțelor în funcție 

de vechimea lor, fiind disponibile informații cu privire la creanțele mai mici de 30 zile, între 30 și 90 

zile, între 90 și 180  zile, între 180 și 365 zile și mai mari de 365 zile. 

 

Vechimea creanțelor Regiei este prezentată pentru fiecare an, în Tabelul 3.62, Tabelul 3.63, Tabelul 

3.64, Tabelul 3.65, Tabelul 3.66 şi Tabelul 3.67, având la bază împărțirea creanțelor în principalele 

elemente componente. 

 

Tabelul 3.62  Situația creanțelor RATB în funcție de vechime - anul 2009 

Nr. crt. DENUMIRE CREANTA 
2009 

< 30 ZILE 30-90 ZILE 90-180 ZILE 180-365 ZILE > 365 ZILE Total 

1 Clienți 1.525.510 269.680 42.540 15.347 12.493 1.865.570 

2 TVA de recuperat 2.679.819 0 0 3.879.704 4.864.985 11.424.508 

3 TVA neexigibilă 561.677 0 0 0 0 561.677 

4 
Operațiuni în curs de 
clarificare 

10.232 0 0 0 0 10.232 

5 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții pentru investiții 

14.668.939 65.222 502.261  0 19.884.099 35.120.521 

6 Subvenții de primit  PMB 5.806.230 0 0 0 0 5.806.230 

7 Debitori diverși 120.131 1.192.902 729.557 2.351.319 12.942.740 17.336.649 

8 
Alte creanțe în legătură cu 
personalul 

41.730 83.460 111.280 180.829 973.695 1.390.994 

9  TOTAL Creanțe 25.414.268 1.611.264 1.385.638 6.427.199 38.678.012 73.516.381 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB   
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Tabelul 3.63  Situația creanțelor RATB în funcție de vechime - anul 2010 

Nr. crt. DENUMIRE CREANTA 
2010 

30 ZILE 90 ZILE 180 ZILE 365 ZILE peste 365 ZILE Total 

1 Clienți 1.813.329 801.620 36.030 85.032 20.882 2.756.893 

2 Furnizori debitori 1.181 0 0 0 0 1.181 

3 TVA de recuperat 656.455 0 0 0 1.750.421 2.406.876 

4 TVA neexigibilă 692.175 0 0 0 0 692.175 

5 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții pentru investiții 

2.913.439 708.439 0 2.696.509 30.540.000 36.858.387 

6 Subvenții de primit  PMB 0 0 0 0 0 0 

7 Program Rabla 79.800 0 0 0 0 79.800 

8 Debitori diverși 359.954 497.122 717.984 1.785.398 6.116.939 9.477.397 

9 
Alte creanțe în legătură cu 
personalul 

24.325 48.650 64.867 105.407 567.576 810.825 

10  TOTAL Creanțe 6.540.658 2.055.831 818.881 4.672.346 38.995.818 53.083.534 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Tabelul 3.64   Situația creanțelor RATB în funcție de vechime - anul 2011 

Nr. crt. DENUMIRE CREANTA 
2011 

30 ZILE 90 ZILE 180 ZILE 365 ZILE peste 365 ZILE Total 

1 Clienți 1.878.206 415.617 59.461 364.783 128.799 2.846.866 

2 TVA de recuperat 811.788 0 0 0 584.154 1.395.942 

3 TVA neexigibilă 773.646 0 0 0 0 773.646 

4 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții pentru investiții 

1.190.328 16.126 4.556.382 0 31.842.022 37.604.858 

5 Subvenții de primit  PMB 24.000.000 0 0 0 0 24.000.000 

6 Debitori diverși 803.396 1.433.654 2.077.015 2.222.654 3.279.726 9.816.445 

7 
Alte creanțe în legătură cu 
personalul 

128.793 331.410 274.656 81.466 386.861 1.203.186 

8 
Dobânda de încasat pentru 
depozit la termen 

30.085 0 0 0 0 30.085 

9  TOTAL Creanțe 29.616.242 2.196.807 6.967.514 2.668.903 36.221.562 77.671.028 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Tabelul 3.65  Situația creanțelor RATB în funcție de vechime - anul 2012 

Nr. crt. DENUMIRE CREANTA 
2012 

30 ZILE 90 ZILE 180 ZILE 365 ZILE peste 365 ZILE Total 

1 Clienți 3.182.419 2.000.852 1.091.005 223.147 71.152 6.568.575 

2 TVA de recuperat 2.351.560 565.957 1.912.651 1.458.983 1.395.941 7.685.092 

3 TVA neexigibilă 528.281 0 0 0 0 528.281 

4 
Operatiuni în curs de 
clarificare 

5.759 0 0 0 0 5.759 

5 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții pentru investiții 

0 0 2.839.633 1.074.434 37.604.858 41.518.925 

6 Subvenții de primit  PMB 0 0 0 0 61.365.269 61.365.269 

7 Debitori diverși 482.796 1.511.602 1.873.466 2.899.421 3.215.715 9.983.000 

8 
Alte creanțe în legătură cu 
personalul 

217.411 191.184 377.432 398.882 454.346 1.639.255 

9  TOTAL Creanțe 6.768.226 4.269.595 8.094.187 6.054.867 104.107.281 129.294.156 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.66  Situația creanțelor RATB în funcție de vechime - anul 2013  

Nr. crt. DENUMIRE CREANTA 
2013 

30 ZILE 90 ZILE 180 ZILE 365 ZILE peste 365 ZILE Total 

1 Clienți 3.040.624 1.472.516 534.832 1.977.069 520.483 7.545.524 

2 TVA de recuperat 1.105.328 0   602.526 7.685.092 9.392.946 

3 TVA neexigibilă 673.761 0 0 0 0 673.761 

4 
Operatiuni in curs de 
clarificare 

5.790 0 0 0 0 5.790 

5 
Alte sume primite cu 
caracter de subvenții pentru 
investiții 

1.234.648 0 0 0 41.518.925 42.753.573 

6 Subvenții de primit  PMB 0 0 0 0 61.365.269 61.365.269 

7 Program Rabla 0 0 0 0 0 0 

8 Debitori diverși 746.940 1.468.686 2.570.520 2.882.437 8.545.539 16.214.122 

9 
Alte creanțe în legătură cu 
personalul 

34.115 143.189 152.347 611.164 768.622 1.709.437 

10  TOTAL Creanțe 6.841.206 3.084.391 3.257.699 6.073.196 120.403.930 139.660.422 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.67   Situația creanțelor RATB în funcție de vechime - anul 2014 

Nr. crt. DENUMIRE CREANTA 
2014 

30 ZILE 90 ZILE 180 ZILE 365 ZILE peste 365 ZILE Total 

1 Clienți 3.826.538 374.592 622.012 447.680 2.229.960 7.500.782 

2 TVA neexigibilă 396.068 0 0 0 0 396.068 

3 
Operațiuni în curs de 
clarificare 

14.671 0 0 0 0 14.671 

4 
Alte sume primite cu caracter 
de subvenții pentru investiții 

0 0 0 0 38.213.891 38.213.891 

5 Subvenții de primit  PMB 0 0 0 0 61.365.269 61.365.269 

6 Debitori diverși 609.493 1.135.044 1.337.083 4.199.511 11.362.880 18.644.011 

7 Avansuri acordate personalului 203.652         203.652 

8 
Alte creanțe în legătură cu 
personalul 

41.734 82.428 117.360 180.580 1.013.340 1.435.442 

9 
Decontări din operații de 
participație - activ INSTRA 

3.420.119 0 0 0 0 3.420.119 

10  TOTAL 8.512.275 1.592.064 2.076.455 4.827.771 114.185.340 131.193.905 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În cazul creanțelor totale înregistrate la nivelul RATB, se constată că ponderea cea mai importantă 

revine creanțelor cu vechime de peste 1 an, cu un risc ridicat. Ponderea cea mai redusă s-a 

înregistrat în anul 2011, valoarea fiind de 36.221.562 lei, de asemenea cea mai mică din întreaga 

perioadă 2009-2014. În anul 2012, soldul acestui tip de creanțe se mărește de aproape 3 ori, 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   313 / 750 
 

ajungând la nivelul de 104.107.281 lei. Soldul la 30 iunie 2014 al creanțelor aflate în perioade de 

peste 365 zile este de 114.185.340 lei, înregistrând și cea mai ridicată pondere din ultima perioadă, 

87,04 %. Cauza o reprezintă nivelul crescut al creanțelor istorice privind subvențiile de primit din 

partea Primăriei Municipiului București. 

 

Tabelul 3.68   Situația creanțelor RATB în funcție de vechime pe perioada 2009-2014 

Vechime 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  73.516.381 53.083.534 77.671.028 129.294.156 139.660.422 131.193.905 

până în 30 zile 25.414.268 6.540.658 29.616.242 6.768.226 6.841.206 8.512.275 

30-90 zile 1.611.264 2.055.831 2.196.807 4.269.595 3.084.391 1.592.064 

90-180 zile 1.385.638 818.881 6.967.514 8.094.187 3.257.699 2.076.455 

180-365 zile 6.427.199 4.672.346 2.668.903 6.054.867 6.073.196 4.827.771 

peste 365 zile 38.678.012 38.995.818 36.221.562 104.107.281 120.403.930 114.185.340 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

 

Creanțele curente, până în 30 zile, au un trend fluctuant, în principal de creștere, ritmul fiind diferit 

de la un la altul. Cea mai semnificativă evoluție a avut loc în anul 2011, când s-a înregistrat o 

creștere a soldului acestor creanțe cu 352,8 %, respectiv 23.075.584 lei. În anul următor soldul final 

al crențelor curente scade cu 77,15 %, revenind astfel la o valoare similară cu cea înregistrată în 

2010, înainte de creșterea bruscă. Ca urmare, ponderea deținută de aceste creanțe scade de la 

38,13 % (2011) la 5,23 % (2012). În contrapartidă, în anul 2012, se observă creșterea celorlate 

categorii de creanțe, remarcându-se așa cum am precizat și anterior, sporirea accentuată (+ 187,42 

%, respectiv + 67.885.719 lei) a nivelului creanțelor cu vechime mai mare de 1 an, creanțe care 

oricum înregistrau valori ridicate. Acest lucru va genera în viitor nerecuperarea acestora prin 

prescriere, o diminuare semnificativă a fluxului de numerar şi a rezultatului prin recunoaşterea 

ajustărilor pentru pierderi din creanţe.    

Evoluția și structura soldului creanțelor grupate pe criteriul vechimii sunt redate în Tabelul 3.69 și 

Tabelul 3.70. Modificările apărute în cadrul structurii creanțelor pe criterii de vechime sunt 

reprezentate în Figura 3.7. 
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Tabelul 3.69  Structura creanțelor RATB în funcție de vechime pe perioada 2009-2014 

Vechime 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  100 100 100 100 100 100 

până în 30 zile 34,57 12,32 38,13 5,23 4,90 6,49 

30-90 zile 2,19 3,87 2,83 3,30 2,21 1,21 

90-180 zile 1,88 1,54 8,97 6,26 2,33 1,58 

180-365 zile 8,74 8,80 3,44 4,68 4,35 3,68 

peste 365 zile 52,61 73,46 46,63 80,52 86,21 87,04 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

până în 30 zile 30-90 zile 90-180 zile

180-365 zile peste 365 zile
 

Figura 3.7  Structura creanțelor totale în funcție de vechime pe perioada 2009-2014 

 

Tabelul 3.70  Evoluția creanțelor RATB în funcție de vechime 

Vechime 
Rata de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

Total  -27,79 46,32 66,46 8,02 -6,06 

până în 30 zile -74,26 352,80 -77,15 1,08 24,43 

30-90 zile 27,59 6,86 94,35 -27,76 -48,38 

90-180 zile -40,90 750,86 16,17 -59,75 -36,26 

180-365 zile -27,30 -42,88 126,87 0,30 -20,51 

peste 365 zile 0,82 -7,11 187,42 15,65 -5,16 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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33..33..33  AAnnaalliizzaa  cclliieennțțiilloorr  iinncceerrţţii  

3.3.3.1   Delimitări şi structuri privind creanţele incerte 

 

Creanţele incerte sunt înregistate distinct în contabilitatea RATB cu ajutorul contul 4118 "Clienţi 

incerţi sau în litigiu".  

Creanţa incertă este sinonimă cu creanţa dubioasă, creanţa a cărei recuperare este incertă, 

deoarece situaţia financiară a debitorului este compromisă (situaţie de faliment, incapacitate 

temporară de plată etc.). 

În scopul prezentării corecte a creanţelor în situaţiile financiare anuale, acestea se evaluează la 

valoarea probabilă de încasat şi se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu 

se mai poate recupera inclusiv TVA. 

Tratamentul fiscal al creanţelor incerte are la bază directivele Codului fiscal29. 

Din punct de vedere al impozitului pe profit pentru creanţele incerte se pot constitui provizioane 

deductibile fiscal, în următoarele procente: 20 % începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25 % 

începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30 % începând cu data de 1 ianuarie 2006, conform Art. 22, 

alin. (1), lit. c), Cod Fiscal  pe care îl redăm mai jos: 

Art 22, alin. (1), lit. c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20 % începând cu data de 1 

ianuarie 2004, 25 % începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30 % începând cu data de 1 ianuarie 2006, 

din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele 

prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004; 

2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei; 

3. nu sunt garantate de altă persoană; 

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 

                                                      
29 Legea nr. 571/2003 coroborată cu HG nr. 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele  metodologice 
de aplicare; ultima actualizare - OG nr. 46 / 26 iunie 2014 
 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   316 / 750 
 

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului; 

Conform Art. 22, alin. (2), lit.j), Cod Fiscal, provizioanele constituite în limita unei procent de 100 % 

din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele 

prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007; 

2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere 

a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie; 

3. nu sunt garantate de altă persoană; 

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului. 

Conform Art.21. alin. (2), lit.n): 

n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, sunt deductibile 100% în 

următoarele cazuri: 

1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti; 

2. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori; 

3. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără 

succesor;  

4. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul. 

Aceste dificultăţi rezultă din situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, 

epizootii (răspândire în masă şi pe teritorii mari a unei boli contagioase la animale), accidente 

industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe 

nefavorabile şi în caz de război. 

Putem spune că la sfârşitul exerciţiului, cheltuiala cu pierderea înregistrată la scoaterea din evidenţă 

a creanţelor neîncasate este deductibilă fiscal 100%, dacă există una din următoarele situaţii: 

Cheltuiala cu pierderea înregistrată la scoaterea din evidenţă a creanțelor neîncasate de la un 

debitor pentru care nu a fost închisă procedura de faliment, este deductibilă fiscal, în limita maximă 

de 30% (dacă a fost acoperită de un provizion care îndeplineşte condiţiile menţionate mai sus). 

Din punctul de vedere al taxei pe valoare adăugată, este permisă ajustarea bazei de impozitare 

astfel : 
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Conform Art. 138, lit. d), Cod Fiscal : 

1. baza de impozitare a TVA se reduce în cazul în care contravaloarea bunurilor 

livrate/serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului clientului; 

2. ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a 

procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă 

şi irevocabilă. 

 

Conform Art. 159, alin. (2), Cod fiscal, în situaţiile prevăzute la art. 138 furnizorii de bunuri şi/sau 

prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul 

minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de 

impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 

138 lit. d). 

Conform Art. 21, alin. (4), Cod Fiscal, următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 

o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, 

pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22, precum şi pierderile înregistrate la 

scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situaţii decât cele 

prevăzute la Art. 21 alin. (2) lit. n). În această situaţie, contribuabilii care scot din evidenţă clienţii 

neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor respective, 

în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare, după caz. 

 

3.3.3.2    Creanțe comerciale - clienți incerți la nivelul RATB 

 

Creanţele incerte sunt înregistate distinct în contabilitatea RATB cu ajutorul contul 4118 "Clienţi 

incerţi sau în litigiu". Potrivit precizărilor oferite de către reprezentanții RATB, creanțele incerte 

sunt evidențiate doar în cazul creanţelor clienţi. Clienții neîncasați, cu o vechime de peste 3 luni de 

zile sunt predați Serviciului Juridic Contencios, fiind evidențiați în contul 4118 Clienți incerți. 

Analiza creanțelor comerciale – clienți incerți în cadrul RATB pe perioada de analiză 2009 – iunie 

2014 a fost efectuată pe baza situațiilor financiare anuale, a balanțelor și a documentelor 

suplimentare analitice puse la dispoziție de către conducerea Regiei. 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a138
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a138
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a138
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Utilizând datele oferite de balanțele analitice ale Regiei, putem evidenția relațiile existente între 

soldurile brute ale conturilor Clienți și Clienți incerți sau în litigiu (Tabelul 3.71). 

 

Tabelul 3.71  Situația creanțelor clienți pe elemente pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți (ct 4111) 1.638.588 2.595.794 2.399.578 5.975.239 6.695.143 6.717.715 

2 Clienți incerți sau în litigiu (ct 4118) 364.923 512.511 482.507 1.307.085 1.709.271 2.090.153 

3 Total Clienți (ct 411) 2.003.510 3.108.304 2.882.084 7.282.324 8.404.415 8.807.867 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Clienții incerți sau în litigiu, al căror sold este reflectat în ct. 4118, sunt aferenți în totalitate 

domeniului 100. 

 

Tabelul 3.72  Evoluția creanțelor clienți pe elemente  

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Clienți (ct 4111) 58,42 -7,56 149,01 12,05 0,34 

2 Clienți incerți sau în litigiu (ct 4118) 40,44 -5,85 170,89 30,77 22,28 

3 Total Clienți (ct 411) 55,14 -7,28 152,68 15,41 4,80 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Din punct de vedere al structurii (Tabelul 3.73), se constată faptul că odată cu trecerea timpului, 

ponderea clienților incerți în totalul brut al creanțelor clienți crește, ajungând să reprezinte 23,73 % 

din totalul creanțelor comerciale clienți. 

Tabelul 3.73  Structura creanțelor clienți pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Clienți (ct 4111) 81,79 83,51 83,26 82,05 79,66 76,27 

2 Clienți incerți sau în litigiu (ct 4118) 18,21 16,49 16,74 17,95 20,34 23,73 

3 Total Clienți (ct 411) 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   319 / 750 
 

 

Dacă la sfârșitul anului 2009, valoarea soldului clienților incerți era de 364.923 lei, în iunie 2014, 

acesta are valoarea de 2.090.153 lei, de 5,7 ori mai mult. Pe întreg intervalul 2009-2014, cu excepția 

anului 2011, clienții incerți au înregistrat creșteri, punctul definitoriu fiind anul 2012, când s-a 

înregistrat mai mult decât dublarea soldului clienților incerți (Tabelul 3.72). 

Ponderea clienților incerți în total clienți crește de asemenea, ajungând să reprezinte aproape un 

sfert din totalul creanțelor comerciale clienți. 

 

Tabelul 3.74  Numărul clienților incerți pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. clienți incerți 9 13 16 29 29 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.8  Evoluția numărului de clienți incerți pe perioada 2009-2013 

 

Nu numai valoarea facturilor a cunoscut o creștere semnificativă de 5,7 ori din 2009 până în 

prezent, ci și numărul clienților incerți a fost în continuă creștere în perioada analizată: de la 9 

persoane juridice în anul 2009, la 29 în ultimii doi ani, 2012 și 2013. 
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Tabelul 3.75  Situația creanțelor clienți incerți pe perioada 2009-2014 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Valoare facturi clienți incerți - 
lei 

364.923 512.511 482.507 1.307.085 1.709.271 2.090.153 

2 
Valoare totală anuală facturi 
clienți - lei 

232.434.147 235.467.614 230.206.011 246.068.023 258.698.149 122.655.896 

3 
Valoare creanțe comerciale 
(solduri brute) 

2.230.493 3.270.588 3.106.069 7.875.661 8.852.609 8.807.867 

4 
Valoare creanțe comerciale 
(solduri nete) 

1.865.570 2.758.074 2.846.866 6.568.575 7.545.524 7.500.782 

5 
Pondere facturi clienți incerți în 
total facturi clienți (%) 
(1)/(2)*100  

0,16 0,22 0,21 0,53 0,66 1,70 

6 
Pondere clienți incerți în 
creanțe comerciale brute (%) 
(1)/(3)*100  

16,36 15,67 15,53 16,60 19,31 23,73 

7 
Pondere clienți incerți în 
creanțe comerciale nete (%) 
(1)/(4)*100  

19,56 18,58 16,95 19,90 22,65 27,87 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Ponderea clienților incerți în totalul facturilor emise de către RATB în perioada 2009 - 2013 nu 

depășește 1 %, crescând la 1,7 % la 30 iunie 2014, ceea ce înseamnă că nu este vorba despre clienți 

importanți.  În schimb, procentul acestora în total creanțe clienți este de aproximativ 19 %, 

ajungând în anul curent la peste 27 %. 

În continuare sunt prezentate soldurile finale lunare ale ct. 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu, preluate 

din balanțele de verificare oferite de către RATB pentru perioada ianuarie 2009 - iunie 2014 (Tabelul 

3.76). 

Tabelul 3.76  Situația soldurilor finale lunare clienți incerți pe perioada 2009-2014 

      - lei - 

Luna 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ianuarie 734.106,73 364.922,77 512.510,62 482.506,86 1.307.085,27 1.652.343,05 

Februarie 731.363,47 364.922,77 511.010,62 479.506,86 1.307.085,27 1.649.343,05 

Martie 731.363,47 364.922,77 509.510,62 475.750,86 2.741.032,00 1.648.143,05 

Aprilie 374.318,35 364.922,77 507.192,62 964.530,94 2.736.612,60 2.093.352,66 

Mai 364.922,77 369.930,13 500.515,52 963.530,94 2.736.612,60 2.094.152,66 

Iunie 364.922,77 366.593,38 499.570,70 959.530,94 2.731.612,60 2.090.152,66 

Iulie 364.922,77 365.093,38 445.158,62 956.977,46 1.400.607,45   

August 364.922,77 362.093,38 445.158,62 956.977,46 1.395.607,45   

Septembrie 364.922,77 362.093,38 445.158,62 953.995,71 1.367.582,44   

Octombrie 364.922,77 360.593,38 445.158,62 953.995,71 1.366.064,86   

Noiembrie 364.922,77 359.093,38 457.244,66 953.995,71 1.294.873,86   

Decembrie 364.922,77 512.510,62 482.506,86 1.307.085,27 1.709.271,05   

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Se poate observa faptul că față de luna ianuarie a anului 2009, la sfârșitul primului semestru al 

anului în curs, soldul clienților incerți aproape s-a triplat, ajungând la 2.090.152 lei. 

Prezentarea principalilor clienți incerți și ponderile acestora în totalul valorilor facturilor clienților 

incerți în perioada 2009-2013 sunt sintetizate în tabele distincte pentru fiecare an. 

Menționăm faptul că până la data finalizării raportului prezent nu ni s-au pus la dispoziție informații 

referitoare la clienții incerți (nume și valoare facturi) aferenți perioadei ianuarie-iunie 2014, fapt 

pentru care nu am putut extinde analiza și pe această perioadă. 

Tabelul 3.77  Prezentarea clienților incerți – anul 2009 

Nr. 
crt. 

Client Val. facturi (lei) 
Pondere 

(%) 

1 ACM LIRTRAC 70.403,42 19,29 

2 ANDREEA TMT 3.481,70 0,95 

3 ASO VILA 25.453,15 6,97 

4 MLM NETYORK 222.362,86 60,93 

5 MOLDOPRODUCTION 944,82 0,26 

6 MT AUSTRIA 3.884,50 1,06 

7 OLT PROD 28.870,11 7,91 

8 PANEURO TRADING 4.593,28 1,26 

9 YAZE CONSTRUCT 4.929,08 1,35 

10 Total valoare facturi clienți incerți 364.922,92 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.78  Prezentarea clienților incerți – anul 2010 

Nr. crt. Client Val. facturi (lei) 
Pondere 

(%) 

1 ACM LIRTRAC 121.937,84 23,79 

2 ANDREEA TMT 3.481,70 0,68 

3 ASO VILA 11.616,40 2,27 

4 GEMENII NETWORK 12.499,08 2,44 

5 MC MONIS 6.202,00 1,21 

6 MLM NETYORK 222.362,86 43,39 

7 MOLDOPRODUCTION 944,82 0,18 

8 MOTO PLUS 86.181,74 16,82 

9 MT AUSTRIA 3.884,50 0,76 

10 OLT PROD 28.870,11 5,63 

11 PANEURO TRADING 4.593,28 0,90 

12 TAXI SERVICE 5.007,36 0,98 

13 YAZE CONSTRUCT 4.929,08 0,96 

14 
Total valoare facturi clienți 
incerți 

512.510,77 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   322 / 750 
 

 

Tabelul 3.79  Prezentarea clienților incerți – anul 2011 

Nr. crt. Client 
Val. facturi 

(lei) 
Pondere 

(%) 

1 ACM LIRTRAC 121.937,80 25,27 

2 ADEVARUL HOLDING 11.880,61 2,46 

3 ANDREEA TMT 3.481,70 0,72 

4 ASO VILA 15.384,44 3,19 

5 DANIK COMPANY 5.904,13 1,22 

6 DK VENDING 30.859,66 6,40 

7 GEMENII NETWORK 12.499,08 2,59 

8 MAGIROM 353,92 0,07 

9 MC MONIS 35.084,29 7,27 

10 MOTO PLUS 86.181,74 17,86 

11 MOTO PLUS PANEURO 116.832,26 24,21 

12 MT AUSTRIA 3.884,50 0,81 

13 OLT PROD 23.693,01 4,91 

14 PANEURO TRADING 4.593,28 0,95 

15 TAXI SERVICE 5.007,36 1,04 

16 YAZE CONSTRUCT 4.929,08 1,02 

17 
Total valoare facturi clienți 
incerți 

482.506,86 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.80   Prezentarea clienților incerți – anul 2012 

Nr. crt. Client 
Val. facturi 

(lei) 
Pondere 

(%) 

1 ACM LIRTRAC 121.937,80 9,33 

2 ADEVARUL HOLDING 11.880,61 0,91 

3 ANDREEA TMT 3.481,70 0,27 

4 APOLODOR 26.191,00 2,00 

5 ASO VILA 3.074,96 0,24 

6 ASOC VERDE CRUD 3.727,87 0,29 

7 ASOC.PROP.HRISOVULUI 21.190,62 1,62 

8 CELPI SA 519,27 0,04 

9 CMI MIRICA 2.852,04 0,22 

10 CONCEPT PRO 14.425,01 1,10 

11 DANIK COMPANY 5.904,13 0,45 

12 DK VENDING 31.162,26 2,38 

13 GEMENII NETWORK 12.499,08 0,96 

14 MC MONIS 35.084,29 2,68 

15 MOTO PLUS 89.083,98 6,82 

16 MOTO PLUS PANEURO 116.832,41 8,94 

17 MT AUSTRIA 3.884,50 0,30 

18 OLT PROD 23.693,01 1,81 

19 PANEURO TRADING 4.593,28 0,35 

20 ROMSTRADE 364.125,66 27,86 

21 SCT 113.511,29 8,68 

22 SMART WASCHING 34.702,02 2,65 

23 SPECTACULAR 136.863,75 10,47 
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24 STAR PLUS MEDIA 43.392,06 3,32 

25 TAXI SERVICE 5.007,36 0,38 

26 TECHNOLOGICA RADION 60.047,90 4,59 

27 TYRE GRAN 3.291,19 0,25 

28 URTP 9.697,29 0,74 

29 YAZE CONSTRUCT 4.429,08 0,34 

30 
Total valoare facturi clienți 
incerți 

1.307.085,42 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.81  Prezentarea clienților incerți – anul 2013 

Nr. crt. Client Val. facturi (lei) 
Pondere 

(%) 

1 ACM LIRTRAC 121.937,65 7,13 

2 ADEVARUL HOLDING 11.880,61 0,70 

3 ANDREEA TMT 3.481,70 0,20 

4 ASO VILA 3.074,96 0,18 

5 ASOC VERDE CRUD 3.727,87 0,22 

6 ASOC.PROP.HRISOVULUI 30.582,82 1,79 

7 ASOCIATIA ROGOJAN 22.499,34 1,32 

8 CELPI SA 519,27 0,03 

9 CMI MIRICA 2.552,04 0,15 

10 COIFER 1.676,20 0,10 

11 CONCEPT VENDING 20.773,39 1,22 

12 DANIK COMPANY 5.904,13 0,35 

13 GEMENII NETWORK 12.499,08 0,73 

14 MC MONIS 90.689,32 5,31 

15 MOTO PLUS 89.083,98 5,21 

16 MOTO PLUS PANEURO 116.832,41 6,84 

17 MT AUSTRIA 3.884,50 0,23 

18 OLT PROD 23.693,01 1,39 

19 PANEURO TRADING 4.593,28 0,27 

20 ROMSTRADE 364.125,66 21,30 

21 SCT 113.511,29 6,64 

22 SMART WASCHING 43.967,26 2,57 

23 SPECTACULAR 193.372,35 11,31 

24 STAR PLUS MEDIA 43.392,06 2,54 

25 TAXI SERVICE 5.007,36 0,29 

26 TECHNOLOGICA RADION 363.409,53 21,26 

27 TYRE GRAN 3.291,19 0,19 

28 URTP 9.697,29 0,57 

29 YAZE CONSTRUCT -388,50 -0,02 

30 
Total valoare facturi clienți 
incerți 

1.709.271,05 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Se observă faptul că valorile aferente anului 2010 le includ în totalitate pe cele ale anului 2009, la 

care se adaugă facturi neplătite de către 2 clienți, regăsiți deja în situația anului 2009. Situația ridică 

semne de întrebare asupra continuării contractelor cu acest tip de clienți. În perioada 2012-2013 
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numărul clienților incerți crește, ca și valoarea facturilor neîncasate, reprezentând un  semnal de 

alarmă referitor la recuperarea acestora, cu efecte asupra reducerii fluxului de numerar. 

 

33..33..44  AAnnaalliizzaa  pprroocceedduurriilloorr  iinntteerrnnee  ddee  rreeccuuppeerraarree  aa  ccrreeaannţţeelloorr  

 

Entități organizatorice responsabile 

Activităţile specifice de recuperare a creanţelor şi executare silită se realizează în cadrul RATB prin 

intermediul următoarelor entități organizatorice. 

Conform ROF, Serviciul Juridic Contencios este organizat şi funcţionează în subordinea directă a 

Directorului General şi asigură reprezentarea R.A.T.B. în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor 

autorităţi, în limitele competenţelor acordate, precum şi asistenţă juridică de specialitate la nivelul 

Regiei potrivit dispoziţiilor Directorului General. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul Juridic Contencios efectuează actele şi demersurile 

necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, urmărind executarea silită a 

acestora. 

Biroul Contencios, structură a Serviciul Juridic Contencios are ca atribuții: 

- asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele în procesele în care 

este angajată Regia;  

- reprezintă şi apără interesele Regiei în faţa organelor administraţiei publice, instanţelor 

judecătoreşti, parchetelor, precum şi în cadrul oricăror proceduri cu caracter juridic prevăzute de 

lege;  

- elaborează şi redactează cererile de chemare în judecată, acţiuni, întâmpinări, motive de 

apel, recurs, reclamaţii, plângeri, contestaţii, precum şi orice alte asemenea cereri privind interesele 

Regiei;  

- se preocupă de obţinerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunţării unor hotărâri 

judecătoreşti luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, 

urmărind executarea silită a acestora;  
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- urmăreşte stadiul de soluţionare a tuturor dosarelor în care Regia este parte, aflate în 

gestionarea Serviciului Juridic Contencios. 

Conform ROF, Biroul Proiecţie şi Execuţie Bugetară, structură a Serviciului Buget Analize Economice 

are printre atribuţii: 

- întocmeşte şi urmăreşte situaţia privind realizarea creanţelor şi datoriilor faţă de programul 

aprobat. 

Conform ROF, Biroul Financiar, structură a Serviciul Financiar are printre atribuţii: 

- întocmeşte dosarele de urmărire a debitelor, reprezentând drepturi de salarii necuvenite şi 

a legitimaţiilor de serviciu, pentru salariaţii care se află în gestiunea biroului a căror activitate în 

cadrul Regiei a încetat şi înaintează aceste dosare Serviciului Contabilitate. 

De asemenea, conform ROF, Serviciul Contabilitate prin activitatea sa specializată, asigură 

măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor şi datoriilor, precum şi a 

rezultatelor obţinute. Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a informaţiilor cu privire la 

poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne cât 

şi pentru terţi utilizatori. 

Biroul Urmărire Debitori, structură a Serviciul Contabilitate are și următoarele atribuţii: 

- analizează împreună cu entităţile organizatorice RATB, lunar, situaţia debitelor din 

accidente;  

- urmăreşte debitorii care şi-au încetat activitatea în cadrul RATB, pentru care există sentinţe 

judecătoreşti;  

- urmăreşte debitori pentru avansuri spre decontare, pagube materiale, debitori din 

uniforme şi echipament de lucru, din cadrul entităţilor organizatorice de care răspund;  

Conform ROF, Serviciul Patrimoniu, organizat în cadrul Direcţiei Administrative şi Asistenţă Socială, 

asigură îndeplinirea atribuţiilor având ca domeniu de activitate patrimoniul Regiei, activitatea de 

administrativ-social şi activitatea de arhivare (prin gestionarea, păstrarea şi conservarea dosarelor 

de personal şi a celorlalte documente din arhiva Regiei).  
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Biroul Administrare Patrimoniu, structură a Serviciului Patrimoniu are următoarele atribuţii: 

- urmăreşte încasarea la termen a chiriilor şi a utilităţilor care decurg din contract (apă, gaze, 

electricitate) şi calculează penalităţile de întârziere a plăţii;  

- întocmeşte notificări de întârziere a plăţii chiriei şi de reziliere a contractelor de închiriere 

pentru firmele care se înregistrează cu debite în contabilitatea RATB;  

- întocmeşte adrese către Serviciul Juridic Contencios de acţionare în instanţă a firmelor rău 

platnice, pentru recuperarea debitelor şi evacuare din spaţiul închiriat. 

 

Proceduri interne 

În urma solicitărilor adresate RATB în legătură cu prezentarea procedurilor de recuperare a 

creanțelor față de debitori, Regia ne-a pus la dispoziție procedurile operaţionale: PO-RATB-SCtb-001 

Evidențierea și urmărirea clienților și PO-RATB-SCtb-003 Întocmire dosare și urmărire debitori 

privind evenimentele de circulație. 

În urma analizei procedurilor au fost desprinse următoarele concluzii: 

 procedura PO-RATB-SCtb-001 are scopul de a reglementa în mod unitar modul de 

emitere și încasare a facturilor pentru clienții RATB; 

 procedura PO-RATB-SCtb-003 are scopul de a reglementa modul de urmărire și 

recuperare a pagubelor produse RATB-ului prin evenimente de circulație (accidente 

de circulație, avarii ale instalațiilor electrice și alte mijloace fixe, blocarea, deblocarea 

circulației vehiculelor de transport); 

 procedurile acordă atribuţii extrem de largi care nu sunt justificate în nivelul de 

competenţă al personalului şi nici la nivel ierarhic şi de raportare managerială 

(urmărire debitori, emitere somaţii, realizare angajamente de plată, negociere 

directă cu debitorii, informare către Serviciul Juridic Contencios şi dispunere de 

încetare a acţiunilor de recuperare prin instanţă sau prin executare); 

 procedurile nu conţin nici o prevedere referitoare la controlul intern sau financiar-

managerial care trebuie exercitat pentru verificarea exercitării atribuţiilor în 

conformitate cu interesul RATB; 
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 procedurile nu conţin nici o prevedere referitoare la răspunderea şi sancţionarea 

abaterilor (în cazul neaplicării procedurii şi implicit neîncasării creanţelor nu există o 

responsabilitate directă); 

 procedurile nu conţin nici o prevedere referitoare la indicatorii de performanţă care 

trebuie îndepliniţi de Serviciul Contabilitate sau de Serviciul Juridic Contencios 

(număr dosare acţionate în instanţă, număr dosare recuperate, ș.a). 

 

33..33..55  DDiinnaammiiccaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarrii  pprriivviinndd  ccrreeaannțțeellee  

Rata creanțelor 

Indicatorul evidenţiază importanţa relativă a portofoliului de creanţe în patrimoniul firmei și se 

determină pe baza informațiilor regăsite în situațiile financiare. 

Tabelul 3.82  Nivelul indicatorului Rata creanțelor pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata creanțelor (%) 4,59 3,65 6,05 10,80 13,93 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În cadrul RATB rata creanțelor constituite din clienți, furnizori-debitori și alte creanțe încep prin a 

deține 4,59 % din total activ în anul 2009, ca ulterior să scadă ca pondere până la 3,65 % în anul 

2010. Asemănător evoluției în sume absolute, din anul 2011, rata de structură a creanțelor din 

bilanțul contabil începe să crească, la sfârșitul anului 2013, reprezentând 13,93 % din totalul 

activelor RATB. 

Rata creanțelor comerciale 

Rata este influenţată de specificul activităţii, de puterea de negociere a firmei cu partenerii 

comerciali (cu impact asupra duratei medii de incasare a creanțelor), de managementul firmei și 

tratamentele contabile privind ajustările pentru deprecieri.  

Tabelul 3.83   Nivelul indicatorului Rata creanțelor comerciale pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata creanțelor comerciale (%) 0,12 0,19 0,22 0,55 0,75 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Nivelul acestei rate reflectă ponderea creanțelor comerciale ale RATB în total activ. Rata 

înregistrează valori foarte scăzute pe perioada de analiză, de până în 1 %, având drept cauză soldul 

redus al creanțelor comerciale (clienți, furnizori-debitori ș.a), față de nivelul celorlalte categorii de 

creanțe. Soldurile cele mai importante le înregistrează subvențiile de primit de la Primăria 

Municipiului București și alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții, cele două tipuri 

de creanțe deținând și o pondere mult mai însemnată în totalul activelor Regiei. 

 

Rotația creanțelor 

O modalitate de a măsura calitatea creanţelor (văzută în sensul de uşurinţă cu care pot fi 

transformate în lichidităţi) o reprezintă calculul numărului de rotaţii în cadrul unei perioade (de 

regulă un an) sau numărul de zile al perioadei în care se încasează în medie creanţele întreprinderii. 

Cu cât mai mare este numărul de rotaţii pe an sau cu cât mai scurtă este perioada de încasare, cu 

atât mai rapid se recuperează sumele ce apoi pot fi utilizate în onorarea obligaţiilor ce devin 

exigibile. 

Sursele informaționale utilizate în calculul rotației creanțelor sunt situațiile financiare anuale, dar și 

balanțele de verificare.  

De regulă, în determinarea rotației creanțelor se folosesc soldurile medii ale conturilor de creanțe. 

În mod uzual, valoarea medie a creanţelor este determinată pe baza mediei aritmetice a valorii 

acestora între începutul şi sfârşitul perioadei (anului).  

Pentru ca valoarea indicatorului rotația creanțelor să ofere informații veridice privind măsura în care 

creanțele se transformă în lichidități, este absolut necesar să se asigure comparabilitatea cifrei de 

afaceri cu valoarea medie a creanțelor. În acest sens, fie se elimină din valoarea creanțelor TVA 

încorporată, fie se “corectează” cifra de afaceri prin adăugarea TVA. 

În cadrul analizei creanțelor RATB am determinat următorii indicatori de rotație, sintetizați în 

Tabelul 3.84. 

Tabelul 3.84   Nivelul indicatorului Rotația creanțelor pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rotatia creanțelor (nr. rotații) 7,18 13,75 13,01 8,37 5,96 3,22 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Rotația creanțelor în anul 2009 este de 7,18 rotații reflectând faptul că nivelul cifrei de afaceri este 

de 7,18 ori mai ridicat decât cel al creanțelor, având efecte nefavorabile asupra perioadei de 

transformare a creanțelor în lichidități. 

În perioada 2010 – 2011, numărul de rotații crește simțitor, situația fiind una favorabilă, fiind 

determinată de reducerea cu 48 % a soldului mediu al creanțelor, în timp ce volumul cifrei de 

afaceri se păstrează la un nivel apropiat celui din 2009. 

Începând cu anul 2012, rotația creanțelor totale scade de la un an la altul, cu efecte nefavorabile 

asupra perioadei de recuperare a creanțelor. Cauza este dată de creștere accentuată a soldului 

creanțelor. 

Tabelul 3.85  Nivelul indicatorului Rotația creanțelor comerciale pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rotatia creanțelor comerciale (nr. rotații) 437,44 376,49 303,58 184,03 113,63 58,04 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB 

Creanțele comerciale ale RATB se caracterizează printr-un număr ridicat de rotații, dar în scădere 

accelerată. În anul 2009 se înregistează un număr de 437,44 rotații pe an, iar la nivelul lui 2013, 

rotațiile scad la 113,62. În prima jumătate a anului 2014, numărul de rotații este de 58,04. Situația 

nefavorabilă este determinată de creșterea rapidă a soldului mediu al creanțelor comerciale de la 

2.008.016 lei în 2009, la 7.523.153 lei în iunie 2014. 

Tabelul 3.86   Nivelul indicatorului Rotația creanțelor clienți pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rotatia creanțelor clienți (nr. rotații) 471,22 411,10 326,05 201,52 122,68 59,82 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Rotația creanțelor clienți reflectă numărul de rotații al soldului mediu clienți pe parcursul unui an. 

Nivelul acestui indicator este comparabil cu cel al rotației creanțelor comerciale, soldul creanțelor 

clienți participând în mare parte la formarea creanțelor comerciale. 

 

Durata de recuperare a creanțelor 

Tot în scopul caracterizării măsurii în care creanțele se transformă în lichidități se folosește și 

indicatorul durata de recuperare a creanţelor sau durata medie de încasare a creanțelor.  
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Durata de recuperare a creanțelor exprimă numărul mediu de zile necesar pentru transformarea 

creanțelor în lichidități.  

Acest indicator se folosește în practică cu precădere pentru caracterizarea eficienței politicii 

comerciale, determinându-se durata medie de încasare a clienților și conturilor asimilate.  

Tabelul 3.87  Nivelul indicatorului Durata medie a creanțelor pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Durata medie a creanțelor (zile) 50,15 26,18 27,66 43,00 60,37 55,83 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB 

Durata medie de încasare a creanțelor în cazul RATB la începutul periodei de analiză, în anul 2009, 

este de 50,15 zile, dar situația se îmbunătățește în 2010 și 2011, înregistrându-se o accelerare a 

vitezei de rotație a creanțelor. Începând cu 2012, odată cu sporirea soldului mediu al creanțelor, se 

constată o creștere a numărului de zile necesare unui rotații complete și implicit o sporire a duratei 

de recuperare a creanțelor, în anul 2013, aceasta fiind de 60,37 zile. Situația este una nefavorabilă 

cu efecte asupra vitezei de recuperare a fondurilor investite. 

Tabelul 3.88  Nivelul indicatorului Durata medie a creanțelor comerciale pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Durata medie a 
creanțelor comerciale 
(zile) 

                                        
0,82  

                                    
0,96  

                                    
1,19  

                                        
1,96  

                                        
3,17  

                                
3,10  

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB 

În ceea ce privește creanțele comerciale, chiar dacă durata medie se caracterizează valori scăzute, 

acestea, în timp, înregistrează o încetinire a vitezei de rotație, fiind nevoie de un număr mai mare de 

zile pentru recuperarea creanțelor comerciale. 

Tabelul 3.89  Nivelul indicatorului Durata medie a creditului clienți pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Durata medie a 
creditului clienți 
(zile)  

                                        
0,76  

                                    
0,88  

                                    
1,10  

                                        
1,79  

                                        
2,93  

                                
3,01  

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Indicatorul se mai numește și durata medie a creditului comercial clienți. În cazul Regiei, valorile 

acestui indicator sunt în creștere, evidențiind o situație nefavorabilă prin creșterea numărului de zile 

de la o perioadă la alta. 
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33..44    AAnnaalliizzaa  ddaattoorriiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree,,  ccoommeerrcciiaallee,,  ffiissccaallee,,  ssaallaarriiaallee  şşii  aa  aallttoorr  ddaattoorriiii

    

33..44..11  AAnnaalliizzaa  ssiittuuaațțiieeii  ggeenneerraallee  aa  ddaattoorriiiilloorr  llaa  nniivveelluull  RRAATTBB  

Pe baza informațiilor oferite de bilanțurile contabile ale RATB pe perioada 2009-2013, principalele 

elemente de pasiv, precum și valorile acestora pentru perioada de analiză, sunt sintetizate în 

Tabelul 3.90. 

Tabelul 3.90   Situația Pasivului total pe perioada 2008-2013 
- lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Capitaluri proprii 1.107.263.742 1.302.106.583 1.168.830.626 1.039.276.552 945.967.620 736.850.253 

2 Provizioane  53.880 3.719.597 3.719.597 84.950 734.070 92.291 

3 
Datorii - Total, 
din care: 

391.921.311 279.819.126 253.094.095 230.842.744 241.287.175 256.578.322 

3.1 
- furnizori, clienți 
creditori și alte 
datorii 

184.241.255 79.148.897 70.010.392 66.659.085 93.620.841 128.091.357 

3.2 - credit 207.680.056 200.670.229 183.083.703 164.183.659 147.666.334 128.486.965 

4 

Venituri 
înregistrate în 
avans și subvenții 
pt. investiții 

145.891.012 17.341.043 29.656.705 12.660.790 9.034.237 8.795.112 

5 
Total Capitaluri și 
Datorii 

1.645.129.945 1.602.986.349 1.455.301.023 1.282.865.036 1.197.023.102 1.002.315.978 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.9  Evoluția  pasivului total, a datoriilor și a capitalului propriu (mil. lei) 
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Pe perioada 2008-2013, pasivul total al RATB a înregistrat o permanentă scădere de la un an la altul 

(Tabelul 3.91 și Tabelul 3.92). Diminuările cele mai importante se înregistrează în anii 2011 și 2013. 

Astfel, în perioada 2011 față de 2010, totalul capitalurilor și datoriilor scade cu 172.435.987 lei 

(11,85 %), iar în perioada 2013 față de 2012, diminuarea este mai accentuată, de 194.707.124 lei 

(16,27 %). Situația de datorează în special evoluțiilor descendente ale capitalurilor proprii. 

 

Tabelul 3.91   Evoluția elementelor de pasiv – modificări absolute 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Modificări absolute (lei) 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

1 Capitaluri proprii - Total 194.842.841 -133.275.957 -129.554.074 -93.308.932 -209.117.367 

2 Provizioane - Total 3.665.717 0 -3.634.647 649.120 -641.779 

3 Datorii - Total, din care: -112.102.185 -26.725.031 -22.251.351 10.444.431 15.291.147 

3.1 
- furnizori, clienți creditori și alte 
datorii 

-105.092.358 -9.138.505 -3.351.307 26.961.756 34.470.516 

3.2 - credit -7.009.827 -17.586.526 -18.900.044 -16.517.325 -19.179.369 

4 
Venituri înregistrate în avans și 
subvenții pt. investiții 

-128.549.969 12.315.662 -16.995.915 -3.626.553 -239.125 

5 Total Capitaluri și Datorii -42.143.596 -147.685.326 -172.435.987 -85.841.934 -194.707.124 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.92  Evoluția elementelor de pasiv – modificări relative 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Rata de creștere/descreștere (%) 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

1 Capitaluri proprii - Total 17,60 -10,24 -11,08 -8,98 -22,11 

2 Provizioane - Total 6.803,48 0,00 -97,72 764,12 -87,43 

3 Datorii - Total, din care: -28,60 -9,55 -8,79 4,52 6,34 

3.1 - furnizori, clienți creditori și alte datorii -57,04 -11,55 -4,79 40,45 36,82 

3.2 - credit -3,38 -8,76 -10,32 -10,06 -12,99 

4 
Venituri înregistrate în avans și subvenții 
pt. investiții 

-88,11 71,02 -57,31 -28,64 -2,65 

5 Total Capitaluri și Datorii -2,56 -9,21 -11,85 -6,69 -16,27 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Evoluția structurii pasivului total este prezentată în Tabelul 3.93. Aceasta a suferit de asemenea 

modificări, observându-se în marea majoritate a anilor scăderea ponderii capitalurilor proprii în 

favoarea ponderii datoriilor totale (ponderea capitalurilor proprii în anul 2009 – 81,23 %, devenind 

în 2013 73,51 %, iar cea a datoriilor totale crescând de la 17,46 % în 2009 la 25,60 % în 2013). 
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Tabelul 3.93  Structura pasivului total pe perioada 2008-2013 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Capitaluri proprii - Total 67,31 81,23 80,32 81,01 79,03 73,51 

2 Provizioane - Total 0,00 0,23 0,26 0,01 0,06 0,01 

3 Datorii - Total, din care: 23,82 17,46 17,39 17,99 20,16 25,60 

3.1 - furnizori, clienți creditori și alte datorii 11,20 4,94 4,81 5,20 7,82 12,78 

3.2 - credit 12,62 12,52 12,58 12,80 12,34 12,82 

4 Venituri înregistrate în avans și subvenții pt. investiții 8,87 1,08 2,04 0,99 0,75 0,88 

5 Total Capitaluri și Datorii 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Utilizând informațiile oferite de către balanțele de verificare puse la dispoziție de către 

reprezentanții RATB, am putut extinde analiza datoriilor totale ale RATB și la nivelul primului 

semestru al anului 2014. Situația datoriilor pe perioada decembrie 2008 - iunie 2014 se prezintă 

astfel (Tabelul 3.94): 

Tabelul 3.94  Evoluția datoriilor totale pe perioada 2008-2014 
- lei - 

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Datorii totale  391.921.311 279.819.126 253.094.095 230.842.744 241.287.175 256.578.322 419.365.619 

Rata de 
creștere/descreștere a 
datoriilor (%) 

- -28,60 -9,55 -8,79 4,52 6,34 63,45 

Evoluția datoriilor (lei) - -112.102.185 -26.725.031 -22.251.351 10.444.431 15.291.147 162.787.297 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.10   Evoluția datoriilor totale ale RATB pe perioada 2008-2014 (mil. lei) 
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Pe baza situațiilor financiare ale RATB, am sintetizat elementele constitutive ale datoriilor totale, 

precum și evoluția acestora, în Tabelul 3.95 și Tabelul 3.96. 

Tabelul 3.95  Situația datoriilor RATB pe elemente componente pe perioada 2008-2014 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Datorii cu termen 
de plată mai mic 
de 1 an 

205.920.000 102.003.896 92.687.626 89.079.940 116.400.856 150.825.092 326.046.757 

2 
Datorii cu termen 
de plată mai mare 
de 1 an 

186.001.311 177.815.230 160.406.469 141.762.804 124.886.319 105.753.230 93.318.862 

3 Datorii - Total 391.921.311 279.819.126 253.094.095 230.842.744 241.287.175 256.578.322 419.365.619 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Datoriile totale ale RATB înregistrează o diminuare în primii trei ani ai perioadei de analiză, urmată 

de o sporire a acestora în următorii ani. 

Rata de diminuare a datoriilor înregistrează un trend descendent, astfel, dacă în anul 2009, datoriile 

totale scădeau cu 28,60 % față de anul precedent (- 112.102.185 lei), în anul 2011 față de 2010, 

datoriile se dininuează doar cu 8,79 %. Anul 2012 reprezintă un an de cotitură, din acest punct, 

datoriile fiind într-o continuă creștere, cea mai bruscă fiind în iunie 2014, când volumul datoriilor 

totale este cu 63,45 % mai mare decât cel de la finele lui 2013 (+162.787.297 lei). 

În ceea ce privește evoluția datoriilor pe elemente componente, datorii cu termen de plata mai mic 

de 1 an și datorii cu termen de plata mai mare de 1 an, se observă o evoluție similară a datoriilor pe 

termen scurt cu cea a datoriilor totale, datoriile pe termen mediu și lung cunoscând doar trenduri 

de diminuare (Tabelul 3.96). 

Tabelul 3.96  Evoluția datoriilor RATB  

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Rata de creștere/descreștere (%) 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Datorii cu termen de 
plată mai mic de 1 an 

-50,46 -9,13 -3,89 30,67 29,57 116,18 

2 
Datorii cu termen de 
plată mai mare de 1 an 

-4,40 -9,79 -11,62 -11,90 -15,32 -11,76 

3 Datorii - Total -28,60 -9,55 -8,79 4,52 6,34 63,45 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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În ceea ce privește participarea celor două categorii de datorii la formarea datoriilor totale ale 

Regiei, se constată în anul 2009 o schimbare a procentelor majoritare față de anul 2008 (65-35 %, 

față de 53-47 % în anul 2008). Acestă proporție se păstrează și în următorii doi ani. În anul 2012 se 

observă o apropiere a procentelor, iar începând cu anul 2013 și continuând cu 2014, balanța se 

înclină și se accentuează în favoarea datoriilor cu termen de plată de până la un an (Tabelul 3.97). 

Tabelul 3.97  Structura datoriilor pe perioada 2008-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Datorii cu termen de plată mai mic de 1 an 52,54 36,45 36,62 38,59 48,24 58,78 77,75 

2 Datorii cu termen de plată mai mare de 1 an 47,46 63,55 63,38 61,41 51,76 41,22 22,25 

3 Datorii - Total 100 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.11  Structura datoriilor RATB pe perioada 2008-2014 

 

Au fost extrase din situațiile financiare ale RATB puse la dispoziția echipei de lucru, informaţiile de la 

punctele D si G ale bilanțurilor contabile referitoare la datorii pe termen lung şi datorii pe termen 

scurt. În urma prelucrării datelor, se poate observa atât modul de formare și valorile finale ale 

datorii totale și ale celor două categorii de datorii, cât și evoluția elementelor de datorii în timp și 

ratele de structură aferente acestora. 

Menționăm faptul că sumele evidențiate în cadrul bilanțului contabil la postul Sume datorate 

instituțiilor de credit corespund valorilor din cadrul balanțelor de verificare aferente contului 1623 

Credite externe guvernamentale. În cadrul metodologiei bilanțului contabil conform OMF 

3055/2009, contul 1623 se regăsește la postul bilanțier Alte datorii. 
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Tabelul 3.98  Situația datoriilor totale pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Imprumuturi din 
emisiunea de obligațiuni 
(ct. 161 + 1681-169) 

0 0 0 0 0 0 

2 

Sume datorate instituțiilor 
de credit (ct. 1621 + 1622 
+1624 + 1625+1627 
+1682+ 5191+ 5192+ 
5198) 

200.670.229 183.083.703 164.183.659 147.666.334 128.486.965 113.579.892 

3 
Avansuri încasate în 
contul comenzilor (ct. 
419) 

41.712 7.121 38.101 51.236 4.698 33.062 

4 
Datorii comerciale - 
furnizori (ct. 
401+404+408) 

24.126.283 28.851.101 32.021.938 49.877.524 38.091.025 39.103.129 

5 
Efecte de comerț de plătit 
(ct. 403+405) 

0 0 0 0 0 0 

6 
Sume datorate entităților 
afiliate (ct. 1661 + 1685 
+2691+ 451***) 

0 0 0 0 0 0 

7 

Sume datorate entităților 
de care compania este 
legată în virtutea 
intereselor de participare 
( ct. 1663+ 1686 + 2692+ 
453***) 

0 0 0 0 0 0 

8 

Alte datorii inclusiv 
datoriile fiscale și datoriile 
privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 +167+ 
1687 + 2693 + 421+ 423 + 
424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 437***+ 4381 + 
441***+ 4423 + 4428*** 
+ 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 
456*** + 457 + 4581 + 
462 + 473*** + 509 + 
5186 + 5193 + 5194 + 
5195 + 5196 + 5197) 

54.980.902 41.152.170 34.599.046 43.692.081 89.995.634 266.649.536 

9 TOTAL Datorii  279.819.126 253.094.095 230.842.744 241.287.175 256.578.322 419.365.619 

Sursa: Situațiile financiare RATB 2009-2013 
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Tabelul 3.99  Structura datoriilor totale pe perioada 2009-2014 

Nr. crt Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625+1627 
+1682+ 5191+ 5192+ 5198) 

71,71 72,34 71,12 61,20 50,08 27,08 

2 Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 

3 Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) 8,62 11,40 13,87 20,67 14,85 9,32 

4 

Alte datorii inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 +167+ 1687 + 2693 + 421+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 
+ 431*** + 437***+ 4381 + 441***+ 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** 
+ 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

19,65 16,26 14,99 18,11 35,08 63,58 

5 TOTAL Datorii  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Tabelul 3.100  Situația datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Imprumuturi din emisiunea de 
obligatiuni (ct. 161 + 1681-169) 0 0 0 0 0 0 

2 

Sume datorate instituțiilor de 
credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 
1625+1627 +1682+ 5191+ 5192+ 
5198) 22.854.999 22.677.234 22.420.855 22.780.015 22.733.735 20.261.030 

3 
Avansuri încasate în contul 
comenzilor (ct. 419) 41.712 7.121 38.101 51.236 4.698 33.062 

4 
Datorii comerciale - furnizori (ct. 
401+404+408) 24.126.283 28.851.101 32.021.938 49.877.524 38.091.025 39.103.129 

5 
Efecte de comerț de plătit (ct. 
403+405) 0 0 0 0 0 0 

6 
Sume datorate entităților afiliate 
(ct. 1661 + 1685 +2691+ 451***) 0 0 0 0 0 0 

7 

Sume datorate entităților de care 
compania este legată în virtutea 
intereselor de participare ( ct. 
1663+ 1686 + 2692+ 453***) 0 0 0 0 0 0 

8 

Alte datorii inclusiv datoriile 
fiscale și datoriile privind 
asigurările sociale (ct. 1623 + 
1626 +167+ 1687 + 2693 + 421+ 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 437***+ 4381 + 
441***+ 4423 + 4428*** + 
444*** + 446*** + 447*** + 
4481 + 455 + 456*** + 457 + 
4581 + 462 + 473*** + 509 + 
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 
5196 + 5197) 54.980.902 41.152.170 34.599.046 43.692.081 89.995.634 266.649.536 

9 
TOTAL Datorii ce trebuie plătite 
într-o perioadă de până la 1 an  102.003.896 92.687.626 89.079.940 116.400.856 150.825.092 326.046.757 

Sursa: Situațiile financiare RATB 2009-2013 
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Tabelul 3.101  Structura datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an pe perioada 2009-

2014  

Nr. crt Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 
1625+1627 +1682+ 5191+ 5192+ 5198) 

22,41 24,47 25,17 19,57 15,07 6,21 

2 Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 0,04 0,01 0,04 0,04 0,00 0,01 

3 Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) 23,65 31,13 35,95 42,85 25,26 11,99 

4 

Alte datorii inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 
sociale (ct. 1623 + 1626 +167+ 1687 + 2693 + 421+ 423 + 424 + 426 + 
427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441***+ 4423 + 4428*** + 
444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 
+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

53,90 44,40 38,84 37,54 59,67 81,78 

9 TOTAL Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Potrivit informațiilor regăsite în bilanțurile contabile ale RATB, așa cum sunt elaborate de către 

Regie, desprindem următoarele aspecte: la nivelul datoriilor totale, ponderea principală este 

deținută de către sumele datorate instituțiilor de credit în perioada 2009-2013. În prima jumătate a 

lui 2014, se înregistrează o diminuare drastică a ponderii acestora în favoarea Altor datorii inclusiv 

datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale. Astfel, dacă în 2009 raportul Sume datorate 

instituțiilor de credit - Alte datorii inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale era 

71,71 % - 19,62 %; în 2014, aceasta devine 27,08 % - 63,58 %. O importanță în evoluția datoriilor 

totale o au și datoriile comerciale - furnizori, rata de structură a acestora oscilând în intervalul 9 - 15 

%, excepție făcând anul 2012 când reprezintă aproape 21 % din totalul datoriilor. 

Ca și pe total, la nivelul datoriilor pe termen scurt se observă aceeași evoluție în timp: diminuare 

până în anul 2012, ca după acest punct să înceapă creșterea datoriilor. 

În cazul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de 1 an, categoriile cele mai 

importante de datorii sunt Alte datorii inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 

și Datoriile comerciale – furnizori, balanța înclinându-se brusc înspre prima categorie în prima 

jumătate a lui 2014 (81,78%). 
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Tabelul 3.102  Situația datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Imprumuturi din emisiunea de 
obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 169) 0 0 0 0 0 0 

2 

Sume datorate instituțiilor de 
credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 
1625 +1627 +1682+ 5191+ 
5192+ 5198) 177.815.230 160.406.469 141.762.804 124.886.319 105.753.230 93.318.862 

3 
Avansuri încasate în contul 
comenzilor (ct. 419) 0 0 0 0 0 0 

4 
Datorii comerciale - furnizori (ct. 
401 + 404 + 408) 0 0 0 0 0 0 

5 
Efecte de comerț de plătit (ct. 
403 + 405) 0 0 0 0 0 0 

6 

Sume datorate entităților 
afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 
451***) 0 0 0 0 0 0 

7 

Sume datorate entităților de 
care compania este legată în 
virtutea intereselor de 
participare ( ct. 1663+ 1686 + 
2692+ 453***) 0 0 0 0 0 0 

8 

Alte datorii, inclusiv datoriile 
fiscale și datoriile privind 
asigurările sociale (ct. 1623 + 
1626 +167+ 1687 + 2693 + 421+ 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 437***+ 4381 + 
441***+ 4423 + 4428*** + 
444*** + 446*** + 447*** + 
4481 + 455 + 456*** + 4581 + 
462 + 473*** + 509 + 5186 + 
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 
5197) 0 0 0 0 0 0 

9 

TOTAL Datorii ce trebuie plătite 
într-o perioadă mai mare de 1 
an 177.815.230 160.406.469 141.762.804 124.886.319 105.753.230 93.318.862 

Sursa: Situațiile financiare RATB 2009-2013 

 

În cazul datorii cu termen de plata mai mare de 1 an ale RATB, acestea sunt reprezentate în 

exclusivitate de către credite. Dinamica acestora reflectă o scădere în medie cu 12 %. 
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33..44..22  AAnnaalliizzaa  ssttrruuccttuurriiii  ddaattoorriiiilloorr  llaa  nniivveelluull  RRAATTBB    

 

Analiza structurii asigură cadrul pertinent al evaluării comparative a datoriilor RATB din perspectiva 

semnificației elementelor componente. În acest demers se recurge la utilizarea metodei ratelor, 

considerate a fi relevante pentru aprecierea modului de constituire a elemntelotr de datorii, a 

modificărilor structurale generate de politicile adoptate si de schimbările intervenite în mediul de 

derulare a activității.  

Pentru analiza structurii datoriilor totale ale RATB aferente perioadei supuse analizei, ianuarie 2009 

- iunie 2014, s-a procedat la gruparea acestora în 5 categorii importante: datorii financiare, datorii 

comerciale, datorii în legătură cu personalul, datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și 

bugetul statului, precum și alte datorii. 

Pentru acest demers au fost analizate informațiile din balanțele de verificare, precum și alte 

documente primite din partea Regiei cu referire la perioada ianuarie 2009-iunie 2014. 

Nivelul datoriilor RATB pentru perioada analizată, pe total și pe elemente componente, este 

sintetizat în Tabelul 3.103. 

Tabelul 3.103  Situația datoriilor totale pe categorii pe perioada 2009-2014 
- lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Datorii financiare (ct. 1623 + 
1624 + 1625 + 166 + 167 + 1685 
+1686 + 1682+1687) 

201.782.250 184.369.879 165.266.089 148.910.731 130.468.048 116.258.719 

2 

Datorii comerciale, avansuri 
primite de la clienți și alte conturi 
assimilate (ct. 401 + 403 + 404 + 
405 + 408 + 419) 

24.167.995 28.858.222 32.060.040 49.928.759 38.095.723 39.136.191 

3 
Datorii în legătură cu personalul 
și conturi asimilate (ct. 421 + 423 
+ 424 + 426 + 427 + 4281)  

16.730.257 15.236.402 14.349.674 13.778.952 14.572.092 14.017.863 

4 

Datorii în legătură cu bugetul 
asig. soc. și bugetul statului (ct. 
431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) 

33.114.329 23.627.676 18.416.346 17.707.062 54.209.504 238.125.175 

5 
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 
4581 + 462 +  473 + 269 + 509) 

4.024.295 1.001.922 750.596 10.961.671 19.232.955 11.827.670 

6 Datorii totale 279.819.127 253.094.101 230.842.745 241.287.174 256.578.322 419.365.619 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Se constată faptul că în cazul RATB datoriile financiare reprezintă principala categorie de datorii în 

primii ani ai perioadei de analiză – 2009-2012 (scăzînd de la 72 la 62 % din total). În anul 2013 

ponderea acestora reprezenta jumătate din datoriile Regiei, în contrapartidă crescând importanța 

datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. Această evoluție se păstrează 

și în anul 2014, datoriile financiare reprezentând doar 27,72 %, iar ponderea datoriilor în legătură cu 

bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ajungând la aproape 57 %. 

 

Tabelul 3.104  Structura datoriilor pe perioada 2009-2014 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Datorii financiare (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 166 + 167 + 1685 +1686 + 
1682+1687) 

72,11 72,85 71,59 61,72 50,85 27,72 

2 
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate 
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) 

8,64 11,40 13,89 20,69 14,85 9,33 

3 
Datorii in legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 
426 + 427 + 4281)  

5,98 6,02 6,22 5,71 5,68 3,34 

4 
Datorii în legătură cu bugetul asig. soc. și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) 

11,83 9,34 7,98 7,34 21,13 56,78 

5 Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +  473 + 269 + 509) 1,44 0,40 0,33 4,54 7,50 2,82 

6 Datorii totale 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.12   Structura datoriilor pe categorii pe perioada 2009-2014



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   342 / 750 
 

 

Din punct de vedere al dinamicii elementelor de datorii, datoriile financiare scad de la un an la altul, 

modificarea în 2014 față de începutul perioadei de analiză fiind de 85.523.531 lei. Datoriile 

comerciale înregistrează creșteri în primii trei ani de analiză, culminând cu anul 2012 caracterizat 

printr-o creștere accentuată; ulterior nivelul acestora scade, păstrându-se în intervalul 38-39 

milioane lei.  

Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate nu cunosc fluctuații semnificative (+/- 4-6 %). 

Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cunosc o evoluție favorabilă, 

de diminuare în perioada 2009-2012. Situația se schimbă brusc începând cu anul 2013, când nivelul 

acestora se triplează, ajungând la 54.209.504 lei, iar în iunie 2014 datoriile în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale și bugetul statului cresc cu 339,27 % față de anul precedent, nivelul lor la 30 

iunie 2014 fiind de 238.125.175 lei. 

 

Tabelul 3.105  Evoluția datoriilor totale 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Datorii financiare (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 166 + 167 + 
1685 +1686 + 1682+1687) 

-8,63 -10,36 -9,90 -12,39 -10,89 

2 
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți si alte 
conturi assimilate (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 
419) 

19,41 11,09 55,74 -23,70 2,73 

3 
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  

-8,93 -5,82 -3,98 5,76 -3,80 

4 
Datorii în legătură cu bugetul asig. soc. și bugetul 
statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) 

-28,65 -22,06 -3,85 206,15 339,27 

5 
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +  473 + 
269 + 509) 

-75,10 -25,08 1360,40 75,46 -38,50 

6 Datorii totale -9,55 -8,79 4,52 6,34 63,45 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În vederea stabilirii cauzelor ce au concurat la dimensiunea și dinamica datoriilor totale, se impune 

detalierea  principalelor categorii de datorii. 
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3.4.2.1    Analiza Datoriilor financiare 

Așa cum am precizat anterior, în cazul RATB datoriile financiare reprezintă principala categorie de 

datorii în primii ani ai perioadei de analiză – 2009-2012. 

În Tabelul 3.106 au fost sintetizate cele 3 elementele de datorii specifice RATB ce participă la 

formarea categoriei Datorii financiare: Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623), Dobânzi 

aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct. 1682), Alte împrumuturi și dobânzile 

aferente (ct. 167). 

 

Tabelul 3.106  Situația datoriilor financiare pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Credite bancare externe 
pe termen lung (ct. 1623 
+ 1624 + 1625 + din ct. 
1682) 

197.342.832 180.195.497 161.713.014 145.339.938 126.465.481 113.579.892 

2 

Dobânzi aferente 
creditelor bancare 
externe pe termen lung 
(din ct. 1682) 

3.327.397 2.888.206 2.470.645 2.326.396 2.021.484 0 

3 

Alte împrumuturi și 
dobânzile aferente (ct. 
166 + 167 + 1685 +1686 + 
1687) 

1.112.021 1.286.176 1.082.429 1.244.397 1.981.084 2.678.827 

4 Datorii financiare 201.782.250 184.369.879 165.266.089 148.910.731 130.468.048 116.258.719 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Creditele bancare externe pe termen lung reprezintă două acorduri de împrumut cu Banca 

Europeană pentru Investiții (BEI): acord de împrumut I pentru reabilitarea transportului urban în 

București (evidențiat de ct. 16230) și acord de împrumut II pentru reabilitarea transportului urban 

prin implementarea sistemului automat de taxare (evidențiat de ct. 16231). 

Potrivit informațiilor oferite de către RATB în cadrul situațiilor financiare, acordul de împrumut I a 

fost ratificat de RATB în noiembrie 1999 împreună cu Ministerul Finanțelor Publice pentru 

reabilitarea transportului urban în capitală. Conform acordului, BEI va asigura 63.000.000 eur din 

costul proiectului, iar 63.000.000 eur vor fi furnizate din alocații din bugetul local, conform unui 

acord de împrumut subsidiar încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, RATB și Consiliul General. 

Rambursarea împrumutului de către RATB se face la data de 10 februarie și 10 august ale fiecărui 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   344 / 750 
 

an, începând cu 10 februarie 2005, până la 10 august 2019. Tragerile din împrumut au fost finalizate 

în anul 2004, reprezentând suma de 63.000.000 eur și au fost utilizate pentru modernizarea liniilor 

de tramvai 41, 32, 12 și 35. 

Acordul de împrumut II a fost ratificat de RATB în noiembrie 2000 împreună cu Ministerul Finanțelor 

Publice pentru reabilitarea transportului urban prin implementarea sistemului automat de taxare. 

Conform acordului, BEI va asigura 7.000.000 eur din costul proiectului, iar 7.000.000 eur vor fi 

furnizate din alocații din bugetul local, conform unui acord de împrumut subsidiar încheiat între 

Ministerul Finanțelor Publice, RATB și Consiliul General. Rambursarea împrumutului de către RATB 

se face la data de 05 aprilie și 05 octombrie ale fiecărui an, începând cu 05 aprilie 2006, până la 05 

octombrie 2020. Tragerile din împrumut au fost finalizate în anul 2005, reprezentând suma de 

6.342.718 eur și au fost utilizate pentru implementarea sistemului automat de taxare. 

Creditele bancare externe pe termen lung reprezintă aproximativ 98 % din totalul datoriilor 

financiare. 

Tabelul 3.107  Structura datoriilor financiare pe perioada 2009-2014  

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 
+ 1624 + 1625 + din ct. 1682) 

97,80 97,74 97,85 97,60 96,93 97,70 

2 
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe 
termen lung (din ct. 1682) 

1,65 1,57 1,49 1,56 1,55 0,00 

3 
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 
167 + 1685 +1686 + 1687) 

0,55 0,70 0,65 0,84 1,52 2,30 

4 Datorii financiare  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Tabelul 3.108   Evoluția datoriilor financiare  

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Credite bancare externe pe termen lung 
(ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) 

-8,69 -10,26 -10,12 -12,99 -10,19 

2 
Dobânzi aferente creditelor bancare 
externe pe termen lung (din ct. 1682) 

-13,20 -14,46 -5,84 -13,11 -100,00 

3 
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 
166 + 167 + 1685 +1686 + 1687) 

15,66 -15,84 14,96 59,20 35,22 

4 Datorii financiare -8,63 -10,36 -9,90 -12,39 -10,89 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Categoria Alte împrumuturi și datorii asimilate, evidențiază, prin intermediul ct. 167 garanțiile 

încasate aferente licitațiilor și furnizorilor de materiale. Începând cu anul 2012, în această categorie 

intră și datoriile aferente proiectului INSTRA. 

Proiectul INSTRA are o valoarea totală de 14.495.025 lei fiind înființat un Centru de instruire pentru 

promovarea adaptabilităţii şi creşterea gradului de mobilitate a angajaţilor operatorilor de transport 

public de persoane din România. 

Evoluția în timp pentru aceste tipuri de datorii este redată în Tabelul 3.109. 

 

Tabelul 3.109  Situația altor împrumuturi pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Datorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Garanții încasate particip. licitații (ct 
1672) 

1.112.021 1.120.763 667.993 700.113 801.668 668.696 

2 
Garanții furnizori materiale (ct 
1673) 

0 165.412 414.437 227.864 382.141 599.833 

3 
Datorii asimilate proiect  
P.O.S.D.R.U. Instra (ct 1675) 

0 0 0 316.420 797.275 1.410.298 

4 
Total Alte împrumuturi și datorii 
asimilate (ct 167)  

1.112.021 1.286.176 1.082.429 1.244.397 1.981.084 2.678.827 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

3.4.2.2   Analiza Datoriilor comerciale 

Datoriile comerciale reprezintă, în general, între 9 și 15 % din totalul datoriilor RATB și 24 și 36 % din 

datoriile pe termen scurt. În anul 2012, ponderea acestora ajunge la 20,69 % din totalul datoriilor și 

42,85 % din cel al datoriilor pe termen scurt. . 

În ceea ce privește dinamica datoriilor comerciale, acestea înregistrează creșteri în prima parte a 

perioadei de analiză, cea mai accentuată creștere accentuată având loc în anul 2012 (+55,74 %, 

respectiv 17.868.720 lei). În anul 2013 datoriile comerciale scad cu 11.833.036 lei (-23,70 %). La 

nivelul primei jumătăți ale anului 2014, aceste datorii înregistrează o creștere de 1.040.468 lei 
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(Tabelul 3.110). Cauzele se regăsesc în lipsa de trezorerie, iar neplata în termen a datoriilor 

comerciale va atrage după sine penalizări importante ca valoare. 

Tabelul 3.110  Situația datoriilor comerciale pe perioada 2009-2014  

- lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Furnizori (ct. 401) - Total 15.756.683 22.448.031 25.807.311 38.710.431 33.535.847 35.874.508 

2 Furnizori de imobilizări (ct. 404) 2.834.779 876.921 352.200 6.476.611 254.198 561.485 

3 
Furnizori - facturi nesosite (ct. 408) - 
Total 

5.534.821 5.526.150 5.862.428 4.690.482 4.300.980 2.667.135 

4 
Avansuri încasate în contul 
comenzilor (ct. 419) 

41.712 7.121 38.101 51.236 4.698 33.062 

5 
Datorii comerciale, avansuri primite 
de la clienți și alte conturi asimilate 

24.167.995 28.858.222 32.060.040 49.928.759 38.095.723 39.136.191 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Principalul element ce formează datoriile comerciale îl reprezintă Furnizorii, urmăriți de către Regie 

cu ajutorul ct. 401. Aceștia reprezintă între 65 și 88 % din totalul datoriilor comerciale. În tabelele 

următoare, pe baza balanțelor analitice oferite de către reprezentanții RATB, au fost sintetizate 

informațiile cu privire la evoluția în timp și ponderilor elementelor ce formează datoriile comerciale. 

Tabelul 3.111  Structura datoriilor comerciare pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Furnizori (ct. 401) - Total 65,20 77,79 80,50 77,53 88,03 91,67 

2 Furnizori de imobilizări (ct. 404) 11,73 3,04 1,10 12,97 0,67 1,43 

3 Furnizori - facturi nesosite (ct. 408) - Total 22,90 19,15 18,29 9,39 11,29 6,82 

4 Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 0,17 0,02 0,12 0,10 0,01 0,08 

5 
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și 
alte conturi asimilate 

100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.112  Evoluția datoriilor comerciale  

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Furnizori (ct. 401) - Total 42,47 14,96 50,00 -13,37 6,97 

2 Furnizori de imobilizări (ct. 404) -69,07 -59,84 1.738,90 -96,08 120,88 

3 Furnizori - facturi nesosite (ct. 408) - Total -0,16 6,09 -19,99 -8,30 -37,99 

4 Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) -82,93 435,06 34,47 -90,83 603,72 

5 
Datorii comerciale, avansuri primite de la 
clienți și alte conturi asimilate 

19,41 11,09 55,74 -23,70 2,73 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Datoriile către furnizori sunt evidențiate de către RATB prin împărțirea acestora în: Furnizori de 

materiale, Furnizori servicii prestate, Furnizori FDEB+DGNB, Furnizori trezorerie, Furnizori de 

marfuri și materiale cantină, Furnizori Centru de Sănătate (Tabelul 3.113). 

Din Tabelul 3.113 și Tabelul 3.114 rezultă că datoriile față de furnizori sunt concentrate majoritar 

către furnizorii de materiale, urmate de către furnizori – facturi nesosite. 

 

Tabelul 3.113  Situația datoriilor comerciale pe categorii de furnizori pe perioada 2009-2014   

- lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Furnizori de materiale 11.383.749 18.140.161 20.159.658 34.305.881 29.478.649 32.268.731 

2 Furnizori servicii prestate 2.775.456 2.975.619 3.750.278 2.266.769 2.325.188 3.119.198 

3 Furnizori FDEB+DGNB 1.413.327 1.218.139 1.348.025 1.581.805 1.254.088 77.458 

4 Furnizori trezorerie 0 372 46 0 7.070 2.405 

5 
Furnizori de mărfuri și materiale 
cantină 

8.472 13.421 7.676 18.242 25.437 20.058 

6 Furnizori C.S. 175.679 100.318 541.627 537.734 445.416 386.658 

7 Furnizori de imobilizări 2.834.779 876.921 352.200 6.476.611 254.198 561.485 

8 Furnizori facturi nesosite 5.534.821 5.526.150 5.862.428 4.690.482 4.300.980 2.667.135 

9 
Avansuri încasate în contul 
comenzilor  

41.712 7.121 38.101 51.236 4.698 33.062 

10 
Datorii comerciale, avansuri 
primite de la clienți și alte 
conturi asimilate 

24.167.996 28.858.222 32.060.040 49.928.759 38.095.723 39.136.191 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În cadrul furnizorilor, datoriile către furnizorii de materiale cunosc o pondere și o creștere a ponderii 

accentuată pe parcursul perioadei de analiză. În 2009, datoriile către aceștia reprezentau 47,10 % 

din totalul datoriilor comerciale. În prezent, furnizorii de materiale acoperă 82,45 % din total. 

Situația se datorează creșterii de 2,83 ori a soldului acestora în 2014 față de nivelul din 2009. 

Creșterile majore au avut loc în anii 2010 (+59,35 %) și 2012 (+70,17%). S-a înregistrat o singură 

diminuare, în anul 2013, dar prea mică, nivelul datoriei către furnizorii de materiale rămânând tot 

ridicat. 
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Tabelul 3.114   Structura datoriilor comerciale pe categorii de furnizori pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Furnizori de materiale 47,10 62,86 62,88 68,71 77,38 82,45 

2 Furnizori servicii prestate 11,48 10,31 11,70 4,54 6,10 7,97 

3 Furnizori FDEB+DGNB 5,85 4,22 4,20 3,17 3,29 0,20 

4 Furnizori trezorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 

5 Furnizori de mărfuri și materiale cantină 0,04 0,05 0,02 0,04 0,07 0,05 

6 Furnizori C.S. 0,73 0,35 1,69 1,08 1,17 0,99 

7 Furnizori de imobilizări 11,73 3,04 1,10 12,97 0,67 1,43 

8 Furnizori facturi nesosite 22,90 19,15 18,29 9,39 11,29 6,82 

9 Avansuri încasate în contul comenzilor  0,17 0,02 0,12 0,10 0,01 0,08 

10 
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte 
conturi asimilate 

100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Tabelul 3.115   Evoluția datoriilor comerciale pe categorii de furnizori 

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Furnizori de materiale 59,35 11,13 70,17 -14,07 9,46 

2 Furnizori servicii prestate 7,21 26,03 -39,56 2,58 34,15 

3 Furnizori FDEB+DGNB -13,81 10,66 17,34 -20,72 -93,82 

4 Furnizori trezorerie - -87,64 -100,00 - -65,98 

5 Furnizori de mărfuri și materiale cantină 58,42 -42,81 137,66 39,44 -21,14 

6 Furnizori C.S. -42,90 439,91 -0,72 -17,17 -13,19 

7 Furnizori de imobilizări -69,07 -59,84 1.738,90 -96,08 120,88 

8 Furnizori facturi nesosite -0,16 6,09 -19,99 -8,30 -37,99 

9 Avansuri încasate în contul comenzilor  -82,93 435,06 34,47 -90,83 603,72 

10 
Datorii comerciale, avansuri primite de la 
clienți și alte conturi asimilate 

19,41 11,09 55,74 -23,70 2,73 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În anul 2012 s-a înregistrat un sold final foarte mare față de restul anilor în cazul furnizorilor de 

imobilizări, 6.476.611 lei, crescând în acest fel și ponderea deținută de această categorie în totalul 

datoriilor comerciale la 12,97 %. Situația este explicată de către reprezentanții RATB prin achiziția în 

principal a unui sistem automat de taxare în valoare de 5.516.962 lei. 

 

Aprofundând analiza pe domeniile de activitate ale RATB se observă faptul că aceste datorii către 

furnizori și furnizori – facturi nesosite sunt grupate la nivelul Organizației centrale și al Centrului de 

Sănătate.  
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3.4.2.3   Analiza Datoriilor în legătură cu personalul 

 

Datoriile față de personal înregistrează diminuări de la un an la altul până în anul 2012. În 2013, 

nivelul acestora crește cu 5,76 %, ca în iunie 2014 să se înregistreze o scădere de aproape 4 %, dar 

rămânând peste nivelul cel mai redus, consemnat în 2012 (Tabelul 3.116). 

 

Tabelul 3.116  Situația datoriilor în legătură cu personalul pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Personal - salarii datorate (ct. 421) 10.270.992 11.545.169 10.593.408 10.104.911 10.347.470 9.742.574 

2 
Personal - ajutoare materiale 
datorate (ct 423) 

1.068.084 749.764 738.921 598.148 792.824 836.137 

3 
Drepturi de personal neridicate (ct 
426) 

4.871 2.192 1.757 1.059 2.730 535 

4 
Rețineri din salarii datorate terților 
(ct. 427) 

2.755.850 293.031 403.918 425.830 672.232 702.177 

5 
Alte datorii în legătură cu personalul 
(ct. 4281) 

2.630.460 2.646.245 2.611.671 2.649.004 2.756.836 2.736.441 

6 
Datorii în legătură cu personalul și 
conturi asimilate   

16.730.257 15.236.402 14.349.674 13.778.952 14.572.092 14.017.863 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Potrivit datelor sintetizate în Tabelul 3.117, datoriile față de personal sunt formate în principal din 

Personal - salarii datorate, ce reprezintă un procent de 70-73 % din totalul datoriilor față de 

personal și Alte datorii în legătură cu personalul, ce vin cu o pondere de 18-19 % din același total. 

 

În anul 2009 se evidențiază o valoare ridicată în cazul ct. 427 – Rețineri din salarii datorate terților. 

Situația este cauzată de nivelul ridicat al categoriei Rețineri C.A.R. Inexistența acestei categorii în 

anii următori, și implicit diminuarea bruscă a contului 427 - Rețineri din salarii datorate terților este 

explicată de către reprezentanții RATB astfel: 

 

”În acest cont erau evidențiate sumele reținute din salariile angajaților, reprezentând rate lunare 

datorate de către aceștia la CAR și care se virau lunar la CAR. Reținerile se efectuau în baza unor 

dischete transmise de către CAR cu sumele ce trebuiau reținute.  S-a lucrat cu acest cont până în 

anul 2010, când sumele datorate de salariați către CAR nu s-au mai oprit prin RATB, ci direct din 

conturile bancare.” 
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Tabelul 3.117  Structura datoriilor în legătură cu personalul pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Personal - salarii datorate (ct. 421) 61,39 75,77 73,82 73,34 71,01 69,50 

2 Personal - ajutoare materiale datorate (ct 423) 6,38 4,92 5,15 4,34 5,44 5,96 

3 Drepturi de personal neridicate (ct 426) 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 

4 Rețineri din salarii datorate terților (ct. 427) 16,47 1,92 2,81 3,09 4,61 5,01 

5 Alte datorii în legătură cu personalul (ct. 4281) 15,72 17,37 18,20 19,23 18,92 19,52 

6 
Datorii în legătură cu personalul și conturi 
asimilate   

100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În ceea ce privește repartizarea datoriilor față de personal, componenta Personal - salarii datorate 

pe domeniile de activitate ale RATB, ponderea cea mai importantă revine Organizației Centrale cu 

20 %, restul domeniilor participând cu procente cuprinse între 1-6. Uzinei de Reparații îi corespunde 

o rată de structură medie de 7,8 %.  

 

Tabelul 3.118   Structura datoriilor în legătură cu personalul pe domenii de activitate pe perioada 2009-

2014  

- lei - 

Domeniu Cod domeniu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 1.395.859 1.494.859 2.180.863 1.954.991 1.987.986 2.010.457 

Patrimoniu Resp. Grup 
Imobil 

102 2.172 3.668 2.817 2.222 1.464 1.499 

Cantina 103 13.310 22.118 18.718 24.476 16.351 21.955 

SEIRPO 104 51.182 73.886 0 0 0 0 

Centrul de Sănătate 107 94.935 111.561 107.041 107.877 102.311 102.506 

POSDRU 108 0 0 0 2.186 94.700 133.556 

Sediu ETE 200 34.878 43.887 0 0 0 0 

Depoul Bucurestii Noi - tv 201 207.589 214.442 178.742 174.313 178.063 167.706 

Depoul Dudesti 203 190.972 211.542 174.441 165.204 170.652 159.568 

Depoul  Victoria 205 202.193 245.324 190.797 182.136 211.848 180.943 

Depoul Giulesti 206 7.668 0 0 0 0 0 

Depoul Alexandria 207 301.042 316.684 283.396 272.381 265.652 247.402 

Depoul Colentina 208 273.235 333.276 268.899 264.030 276.143 252.077 

Depoul Militari 209 256.292 282.040 223.277 225.348 229.320 223.812 

Depoul Giurgiu 210 179.046 199.664 172.057 165.391 151.639 163.117 

Depoul Titan 211 228.978 263.529 233.935 211.673 222.609 208.596 
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Depoul Vatra Luminoasa 221 332.861 392.474 341.295 315.069 319.853 291.458 

Depoul Bucurestii Noi - tb 222 120.623 133.367 120.000 122.441 124.732 123.469 

Depoul Berceni 223 153.296 173.181 132.480 133.487 154.999 139.568 

Depoul Bujoreni 224 376.498 428.276 366.139 343.759 342.364 329.921 

Sediu ETA + Echipe + 
Vulcaniz. 

300 87.363 102.853 0 0 0 0 

Autobaza Floreasca 301 370.625 465.010 397.206 381.366 389.031 370.825 

Autobaza Obregia 302 218.915 258.411 238.244 238.273 241.920 215.447 

Autobaza Ferentari 303 532.572 703.816 616.293 583.254 577.877 537.993 

Autobaza Nordului 304 405.240 480.298 420.858 383.144 399.409 363.927 

Autobaza Alexandria 305 534.227 586.011 505.269 497.493 496.669 428.611 

Autobaza Militari 306 530.974 556.633 480.988 466.625 454.424 437.491 

Autobaza Titan 307 704.313 727.520 623.592 568.032 606.015 515.913 

Autobaza Pipera 308 528.311 670.026 504.985 507.278 499.341 455.830 

Sediu EIELCC 500 58.802 215.064 7.821 37.873 28.694 24.393 

Secția LINII 501 204.146 246.630 312.748 313.966 350.965 311.191 

Secția RES 502 310.025 278.907 272.253 309.404 312.958 313.966 

SUTATI 503 133.732 0 0 0 0 0 

Secția Intr. Reparatii Cladiri 504 38.948 35.453 0 0 0 0 

DITT 800 0 0 381.274 353.404 366.920 340.774 

SDDC 900 305.843 372.293 0 0 0 0 

URAC 998 884.327 902.468 836.981 797.817 772.565 668.605 

Personal - salarii datorate 
(ct. 421) 

  10.270.992 11.545.169 10.593.408 10.104.911 10.347.470 9.742.574 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

3.4.2.4    Analiza Datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 

 

Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului la începutul perioadei, în anul 

2009 reprezentau 11,83 % din totalul datoriilor Regiei. În perioada 2010-2011 ponderea acestora 

scade, ca începând cu anul 2013, rata lor de structură să devină 21,13 %, iar în iunie 2014, aceste 

datorii reprezintă mai mult de jumătate din volumul total al datoriilor RATB (56,78 %).  

 

Cauzele ce au dus la această evoluție pot fi identificate prin urmărirea dinamicii elementelor 

formatoare. Astfel, principalele categorii de datorii specifice sunt: datorii în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale (ct. 431 și ct. 437 în evidențele RATB), datorii fiscale în legătură cu bugetul 
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statului (ct. 441, ct. 4423 și ct. 444), fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447), alte 

datorii în  legătură cu bugetul statului (ct. 4481). 

 

Potrivit balanțelor de verificare puse la dispoziție de către RATB și referitoare la perioada 01 

ianuarie 2009 – 30 iunie 2014, evoluția soldurilor conturilor menționate mai sus au fost sintetizate 

în Tabelul 3.119. 

 

Tabelul 3.119  Situația datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului pe perioada 

2009-2014 

- lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Datorii în legătură cu bugetul 
asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 
4381) 

13.726.629 15.840.164 12.842.553 12.488.348 47.715.663 45.557.041 

2 
Datorii fiscale în legătură cu bugetul 
statului (ct. 441+ 4423 + 4428 + 444 
+ 446) 

5.189.710 5.727.949 5.316.603 4.734.858 4.231.348 6.450.171 

3 
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte 
asimilate (ct. 447) 

290.543 295.544 167.965 236.742 2.262.493 2.368.391 

4 
Alte datorii în  legătură cu bugetul 
statului (ct. 4481) 

13.907.447 1.764.019 89.225 247.114 0 183.749.573 

5 
Datorii în legătură cu bugetul 
asigurărilor sociale și bugetul 
statului  

33.114.329 23.627.676 18.416.346 17.707.062 54.209.504 238.125.175 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În ceea ce privește dinamica datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 

(Tabelul 3.120), se constată o diminuare favorabilă a valorii totale a acestora în primii ani, mai 

accentuată la început (- 28,65% în 2010 față de 2009 și - 22,06 % 2011 față de 2010) și mai mică la 

nivelul anului 2012 (- 3,85 % față de nivelul precedent). În anul 2013, evoluția este una de creștere a 

nivelului datoriilor, de mai mult de 3 ori față de sfârșitul anului 2012 (54.209.504 lei în 2013 față de 

17.707.062 lei în 2012). Pentru primele 6 luni ale anului 2014, situația este cu mult înrăutățită, 

creșterea fiind de +339,27 %, respectiv 183.915.671 lei față de anul precedent. 
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Figura 3.13  Evoluția datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului pe perioada 

2009-2014 

 

Această evoluție din ultimii ani se datorează creșterii în 2013 a datoriilor în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale de aproape 4 ori, acestea ajungând la un nivel de 47.715.663 lei, precum și 

sporirii datoriilor referitoare la fondurile speciale, în anul 2013 soldul acestor datorii crescând de 

aproape 10 ori, de la 236.742 lei la 2.262.493 lei. 

Situația din anul 2014 se datorează în principal creșterii soldului altor datorii în legătură cu bugetul 

statului cu 183.749.573 lei față de anul 2013. Facem precizarea că în anul 2013, soldul acestor 

datorii era 0. 

 

Tabelul 3.120  Evoluția datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului  

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct. 431 + 437 + 4381) 

15,40 -18,92 -2,76 282,08 -4,52 

2 
Datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 
441+ 4423 + 4428 + 444 + 446) 

10,37 -7,18 -10,94 -10,63 52,44 

3 
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 
(ct. 447) 

1,72 -43,17 40,95 855,68 4,68 

4 
Alte datorii în  legătură cu bugetul statului (ct. 
4481) 

-87,32 -94,94 176,96 -100,00 - 

5 
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor 
sociale și bugetul statului  

-28,65 -22,06 -3,85 206,15 339,27 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.121  Structura datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului pe 

perioada 2009-2014 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
(ct. 431 + 437 + 4381) 

41,45 67,04 69,73 70,53 88,02 19,13 

2 
Datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 
441+ 4423 + 4428 + 444 + 446) 

15,67 24,24 28,87 26,74 7,81 2,71 

3 
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 
447) 

0,88 1,25 0,91 1,34 4,17 0,99 

4 
Alte datorii în  legătură cu bugetul statului (ct. 
4481) 

42,00 7,47 0,48 1,40 0,00 77,17 

5 
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și 
bugetul statului  

100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Figura 3.14  Structura datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului pe perioada 

2009-2014 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 

Detaliind analiza pe cele două tipuri de datorii specifice în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 

(asigurări sociale și ajutor de șomaj) (Tabelul 3.122) se constată că soldul asigurărilor sociale (ct. 

431) a crescut de aproape 4 ori, efectul fiind unul similar și asupra datoriilor față de bugetul 

asigurărilor sociale.  
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Tabelul 3.122  Situația datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale pe elemente 

- lei - 

Nr. crt.  Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1  Asigurări sociale (ct. 431)  13.409.047 15.471.217 12.543.572 12.198.115 47.417.440 45.251.334 

2  Ajutor de șomaj (ct. 437) 317.582 368.947 298.981 290.233 298.223 305.707 

3 
 Datorii în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale  
13.726.629 15.840.164 12.842.553 12.488.348 47.715.663 45.557.041 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Analiza formării soldului asigurărilor sociale pe întreaga perioadă de analiză a evidențiat cauza 

evoluției prezentate anterior, faptul că RATB a folosit contul 4319 Alte datorii către bugete (cont ce 

nu este menționat în Planul de conturi general din OMF 3055/2009) pentru a reflecta sumele de 

34.853.804 lei (2013) și 32.450.191 lei (2014), datorii restante către bugetul asigurărilor sociale. 

Potrivit explicațiilor oferite de către reprezentanții RATB, sumele din contul 4319 reprezintă 

reclasificarea datoriilor către bugetul asigurărilor sociale (Tabelul 3.123). Aceste datorii restante 

dețin în ultimii ani un procent de peste 70 % din totalul asigurărilor sociale. ( Tabelul 3.124). 

 

Tabelul 3.123  Situația datoriilor privind asigurările sociale pe elemente 

- lei - 

Nr. crt. Datorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Contribuția unității la asigurările 
sociale (ct 4311) 

6.701.325 7.664.620 6.218.585 6.048.664 6.233.087 6.351.198 

2 
Contribuția personalului la asigurările 
sociale (ct 4312) 

3.329.995 3.870.884 3.140.326 3.053.479 3.140.893 3.196.702 

3 
Contribuția angajatorului pentru 
asigurările sociale de sănătate (ct 
4313) 

1.651.547 1.919.003 1.554.237 1.509.207 1.557.314 1.590.536 

4 
Contribuția angajaților pentru 
asigurările sociale de sănătate (ct 
4314) 

1.726.180 2.016.710 1.630.424 1.586.765 1.632.342 1.662.707 

5 Alte datorii către bugete (ct 4319)  0 0 0 0 34.853.804 32.450.191 

6 Total Asigurări sociale (ct. 431)  13.409.047 15.471.217 12.543.572. 12.198.115 47.417.440 45.251.333 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314 reflectă obligațiile de plată aferente lunilor decembrie 

ale anilor respectivi. 

 

 Tabelul 3.124   Structura datoriilor privind asigurările sociale pe elemente 

Nr. crt. Datorii 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Contribuția unității la asigurările sociale (ct 4311) 49,98 49,54 49,58 49,59 13,15 14,04 

2 Contribuția personalului la asigurările sociale (ct 4312) 24,83 25,02 25,04 25,03 6,62 7,06 

3 
Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (ct 
4313) 

12,32 12,40 12,39 12,37 3,28 3,51 

4 Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (ct 4314) 12,87 13,04 13,00 13,01 3,44 3,67 

5 Alte datorii către bugete (ct 4319)  0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 71,71 

6 Total Asigurări sociale (ct. 431)  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Gruparea datoriilor către bugetul asigurărilor sociale în funcție de domeniile Regiei este redată în 

Tabelul 3.125. 

 

 

Tabelul 3.125  Situația datoriilor privind asigurările sociale pe domenii de activitate 

- lei - 

Domeniu Cod domeniu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 13.286.900 15.338.257 12.425.932 12.080.106 47.250.356 45.066.810 

Centrul de Sănătate 107 122.147 132.960 117.640 118.009 114.178 113.481 

POSDRU 108 0 0 0 0 52.906 71.043 

Asigurări sociale (ct. 431)    13.409.047 15.471.217 12.543.572 12.198.115 47.417.440 45.251.334 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În ceea ce privește evoluția datoriilor referitoare la ajutorul de șomaj pe total (ct. 437) și pe 

elemente – Contribuția unității la fondul de somaj (ct 4371) și Contribuția personalului la fondul de 

somaj (ct 4372), aceasta este una puțin fluctuantă, impactul asupra nivelului datoriilor în legătură cu 

bugetul asigurărilor sociale fiind unul nesemnificativ. 

Soldurile contului 437, pe total și pe elemente, reflectă obligațiile de plată aferente lunilor 

decembrie ale anilor respectivi. 
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Tabelul 3.126   Situația datoriilor privind ajutorul de șomaj pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt. Datorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Contribuția unității la fondul de somaj (ct 4371) 158.791 184.500 149.402 145.077 149.011 152.788 

2 Contribuția personalului la fondul de somaj (ct 4372) 158.791 184.447 149.579 145.156 149.212 152.919 

3 Total Ajutor de somaj (ct. 437) 317.582 368.947 298.981 290.233 298.223 305.707 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Datorii fiscale în legătură cu bugetul statului 

 

În cadrul RATB, datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului sunt evidențiate prin: impozitul pe 

profit/venit (ct 441), TVA de plată (ct 4423) și impozitul pe venituri de natura salariilor (ct 444). 

Impozitul pe venituri de natura salariilor reprezintă principala categorie de datorii fiscale ale Regiei, 

cu ponderi de peste 79 %, chiar 100 % în anul 2013 când celelalte elemente au avut soldurile egale 

cu 0 (Tabelul 3.127 și Tabelul 3.128).  

Tabelul 3.127  Situația datoriilor fiscale în legătură cu bugetul statului pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Impozitul pe profit/venit (ct 441) 1.046.621 466.861 1.094.729 666.679 0 1.293.141 

2 TVA de plată (ct 4423) 0 0 -5.506 0 0 872.149 

3 
Impozitul pe venituri de natura salariilor (ct 
444) 

4.143.089 5.261.088 4.227.380 4.068.179 4.231.348 4.284.881 

4 Datorii fiscale în legătură cu bugetul statului  5.189.710 5.727.949 5.316.603 4.734.858 4.231.348 6.450.171 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Tabelul 3.128  Structura datoriilor fiscale în legătură cu bugetul statului 

Nr. crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Impozitul pe profit/venit (ct 441) 20,17 8,15 20,59 14,08 0,00 20,05 

2 TVA de plată (ct 4423) 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 13,52 

3 Impozitul pe venituri de natura salariilor (ct 444) 79,83 91,85 79,51 85,92 100,00 66,43 

4 Datorii fiscale în legătură cu bugetul statului  100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Detalierea impozitul pe venituri de natura salariilor pe domeniile RATB este sintetizată în tabelul 

următor. Venind să confirme cele menționate pe parcursul lucrării, importanța cea mai mare o are 

domeniul 100. 
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Tabelul 3.129  Situația impozitul pe venituri de natura salariilor pe domenii de activitate 

- lei - 

Domeniu Cod domeniu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OC + Conducere unități 100 4.107.536 5.218.405 4.189.473 4.031.115 4.177.188 4.222.763 

Centrul de Sănătate 107 35.553 42.683 37.907 37.064 36.540 37.095 

POSDRU 108 0 0 0 0 17.620 25.023 

Total Impozit pe venituri de 
natura salariilor (ct 444) 

  4.143.089 5.261.088 4.227.380 4.068.179 4.231.348 4.284.881 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 

Datoriile cu privire la fondurile speciale nu reprezintă o categorie foarte importantă din punct de 

vedere al mărimii soldurilor, dar după o evoluție liniară în primii ani ai perioadei de analiză, aceste 

datorii cresc brusc începând cu anul 2013. 

Elementele componente ale fondurilor speciale, specific RATB sunt: fond inițial asigurări sociale 

0,5% accidente de muncă, fond inițial asigurări sociale 0,5% accidente de muncă – Centrul de 

Sănătate, fond 0,1% operatori furnizare prestări servicii publice gospodărești, fond salarii minim 

brute pentru handicapați neîncadrați, fond salarii minim brute pentru handicapați neîncadrați - 

Centrul de Sănătate, fond garantare plată creanțe salariale, fond garantare plăți salariale – Centrul 

de Sănătate și fond AMRSP (Tabelul 3.130). 

În urma analizei evoluției datoriilor referitoare la fondurile speciale (Tabelul 3.131 şi Tabelul 3.132), 

se constată faptul că în prima parte a perioadei de analiză, 2009-2012, valorile totale cunosc 

modificări relative semnificative de +/- 40 %, evoluții ce nu au un impact semnificativ în mărimi 

absolute, ținând cont de faptul că soldurile finale se încadrează între 170-295 mii lei. 

Brusc, în anul 2013, datoriile referitoare la fondurile special cresc cu 855 %, de la 236.742 lei în anul 

2012, la 2.262.493 lei în anul 2013. Factorii determinanți au fost: 

 apariția datoriei către AMRSP în sumă de 1.216.067 lei, 

 creșterea de aproape 10 ori a datoriei cu privire la fondul pentru handicapați 

neîncadrați. 
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La 30 iunie 2014, datoria cu privire la fondul pentru handicapați neîncadrați s-a diminuat cu 82%, 

dar soldul datoriei către AMRSP a crescut cu 64,8 %, ajungând la 2.004.678 lei. Acești factori au dus 

la o creștere a datoriei RATB către fondurile speciale la sfârșitului primului semestru al anului 2014 

la un total de 2.368.391 lei, cu + 4,68 % față de nivelul înregistrat în anul 2013, nivel deja crescut. 

Soldurile conturilor de datorii referitoare la fondurile speciale, evoluția în timp și procentele de 

participare la formarea valorilor finale sunt sintetizate în Tabelul 3.130, Tabelul 3.131 și Tabelul 

3.132. 

Tabelul 3.130   Situația datoriilor către fondurile speciale pe perioada 2009-2014  

- lei - 

Nr. 
crt. 

Datorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Fd.inițial asig.soc.0,5% accidente 
de muncă 

90.625 96.485 84.595 80.850 127.410 116.940 

2 
Fd.inițial asig.soc.0,5% accidente 
de muncă - CS 

2.323 2.512 905 909 1.304 1.297 

3 
Fd 0,1% operatori 
furniz.prest.serv.publice gosp. 

0 0 0 0 16.926 17.839 

5 
Fond salarii min. brute pt 
handicapați neîncadrați 

117.000 103.097 7.041 81.484 825.268 150.025 

6 
Fond salarii min. brute pt 
handicapați neîncadrați - CS 

1.200 1.200 1.340 1.400 1.600 2.125 

8 
Fond garantare plata creanțe 
salariale 

78.668 91.464 73.391 71.406 73.250 74.822 

9 Fond garantare plăți salariale - CS 727 786 693 693 668 665 

10 Fond AMRSP 0 0 0 0 1.216.067 2.004.678 

11 
Fonduri speciale - taxe și 
vărsăminte asimilate (ct 447) 

290.543 295.544 167.965 236.742 2.262.493 2.368.391 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

Tabelul 3.131  Structura datoriilor către fondurile speciale pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Datorii 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Fd.inițial asig.soc.0,5% accidente de muncă 31,19 32,65 50,36 34,15 5,63 4,94 

2 Fd.inițial asig.soc.0,5% accidente de muncă - CS 0,80 0,85 0,54 0,38 0,06 0,05 

3 Fd 0,1% operatori furniz.prest.serv.publice gosp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 

5 Fond salarii min. brute pt handicapați neîncadrați 40,27 34,88 4,19 34,42 36,48 6,33 

6 Fond salarii min. brute pt handicap neîncadrați - CS 0,41 0,41 0,80 0,59 0,07 0,09 

8 Fond garantare plata creanțe salariale 27,08 30,95 43,69 30,16 3,24 3,16 

9 Fond garantare plăți salariale - CS 0,25 0,27 0,41 0,29 0,03 0,03 

10 Fond AMRSP 0,00 0,00 0,00 0,00 53,75 84,64 

11 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct 447) 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.132  Evoluția datoriilor către fondurile speciale  

Nr. crt. Datorii 

Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

1 Fd.inițial asig.soc.0,5% accidente de muncă 6,47 -12,32 -4,43 57,59 -8,22 

2 Fd.inițial asig.soc.0,5% accidente de muncă - CS 8,14 -63,97 0,44 43,45 -0,54 

3 Fd 0,1% operatori furniz.prest.serv.publice gosp. - - - - 5,39 

5 Fond salarii min. brute pt handicapați neîncadrați -11,88 -93,17 1057,28 912,80 -81,82 

6 Fond salarii min. brute pt handicap neincadrați - CS 0,00 11,67 4,48 14,29 32,81 

8 Fond garantare plata creanțe salariale 16,27 -19,76 -2,70 2,58 2,15 

9 Fond garantare plăți salariale - CS 8,12 -11,83 0,00 -3,61 -0,45 

10 Fond AMRSP - - - - 64,85 

11 Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate (ct 447) 1,72 -43,17 40,95 855,68 4,68 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Alte datorii în legătură cu bugetul statului 

Această categorie de datorii iese în evidență prin valorile ridicate pe care le înregistrează în anii 

2009 și 2014. Astfel în anul 2009, având o valoare de 13.907.447 lei, această categorie reprezenta 

42 % din totalul datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, iar în 30 iunie 

2014 reprezintă 77,17 %, soldul final al Altor datorii în legătură cu bugetul statului fiind extrem de 

ridicată, de 183.749.573 lei. 

Menționăm faptul că în anul 2013, nivelul Altor datorii în legătură cu bugetul statului este egal cu 0. 

Potrivit situațiilor financiare și balanțelor de verificare oferite de către RATB, Alte datorii în legatură 

cu bugetul statului sunt constituite din: Alte datorii față de bugetul statului (ct 4481), Datorii față de 

stat (ct 4483) și Despăgubiri, amenzi, penalități datorate bugetului (ct 4484). 

 

Tabelul 3.133  Situația altor datorii în legătură cu bugetul statului pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Alte datorii față de bugetul statului (ct 4481) 47 0 15 0 0 0 

2 Datorii față de stat (ct 4483)  13.907.400 1.764.019 89.210 247.114 0 0 

3 
Despagubiri amenzi penalit. datorate bugetului (ct 
4484)  

0 0 0 0 0 183.749.573 

4 
Alte datorii în  legătură cu bugetul statului (ct. 
4481) 

13.907.447 1.764.019 89.225 247.114 0 183.749.573 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.134  Evoluţia altor datorii în legătură cu bugetul statului  

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Alte datorii față de bugetul statului (ct 4481) -100,00 - -100,00 - - 

2 Datorii față de stat (ct 4483)  -87,32 -94,94 177,00 -100,00 - 

3 
Despagubiri amenzi penalit. datorate bugetului (ct 
4484)  

- - - - - 

4 Alte datorii în  legătură cu bugetul statului (ct. 4481) -87,32 -94,94 176,96 -100,00 - 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Contul 4483 denumit Datorii față de stat (cont ce nu este menționat în Planul de conturi general din 

OMF 3055/2009) înregistrează o valoare ridicată de 13.907.400 lei în anul 2009, valoare ce scade 

drastic, în anul 2012 fiind de 247.114 lei, iar în anii 2013 și 2014 valoarea este 0.  Potrivit explicațiilor 

oferite de către reprezentanții RATB, sumele din contul 4483 reprezintă TVA aferentă investițiilor. 

Soldul reprezintă sumele care nu au fost utilizate în anul în curs și sunt virate anul viitor. În Notele 

explicative îmbracă forma Altor datorii față de CGMB.  

În anul 2014, RATB utilizează contul 4484 denumit Despăgubiri, amenzi, penalități datorate 

bugetului (cont ce nu este menționat în Planul de conturi general din OMF 3055/2009), având o 

valoare ridicată a soldului, de 183.749.573 lei. Potrivit explicațiilor oferite de către reprezentanții 

RATB, sumele din ct. 4484 reprezintă datorie TVA, penalități și dobânzi potrivit Deciziei de impunere 

ANAF. Regia acordă gratuități unor categorii sociale distincte, permițându-le să călătorească în 

mijloacele de transport, fără a percepe taxe de călătorie. În cadrul acestor categorii se numără și 

pensionarii cu domiciliul în București, potrivit HCGMB nr. 139/2006. Aferent acestor gratuități nu se 

colectează TVA la nivelul Regiei. Conform prevederilor Codului Fiscal, art. 129, alin. 3, pct. d, aceste 

prestări de servicii gratuite intră în aria de impunere a taxei pe valoarea adăugată (Rapoartele 

Auditorului Independent 2009-2013). Cuantumul taxei neconstituite, precum și penalitățile și 

dobânzile aferente sunt redate în Decizia ANAF. 

Cele două conturi menționate anterior constituie, pe rând, majoritatea Altor datorii în  legătură cu 

bugetul statului.   

3.4.2.5    Analiza Altor datorii 

Alte datorii nu au o pondere însemnată în totalul datoriilor ținând cont de valorile ridicate ale 

celorlalte elemente, dar în nivelul acestora nu este de neglijat. Cea mai mică valoare înregistrată a 
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fost de 750.596 lei în anul 2011, după doi ani de reduceri succesive. În anul 2012, soldul Altor datorii 

crește brusc, cu 10.211.075 lei (+1,360 %), ajungând la 10.961.671 lei. Creșterea continuă și în 

următorul an, 2013, cu 75,46 %, ajungând la valoarea de 19.232.955 lei. La 30 iunie 2014 se 

înregistreează o scădere a Altor datorii, soldul final fiind de 11.827.670 lei, cu 38,5 % mai mic față de 

sfârșitul anului 2013 (Tabelul 3.136) . 

În tabelele următoare este redată descompunerea Altor datorii pe cele două segmente specifice 

RATB: Creditori diverși (ct. 462) și Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473).  

 

Tabelul 3.135  Situația altor datorii pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Creditori diverși (ct 462) 4.024.295 501.981 423.811 10.961.671 19.232.955 11.827.670 

2 
Decontari din operații în curs de clarificare 
(ct 473 - sold creditor) 

0 499.941 326.785 0 0 0 

3 Alte datorii  4.024.295 1.001.922 750.596 10.961.671 19.232.955 11.827.670 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Exceptând anii 2010 și 2011 când sunt înregistrate solduri creditoare ale contului Decontări din 

operații în curs de clarificare, în restul anilor, nivelul Altor datorii este dat de soldul Creditorilor 

diverși. 

 

Tabelul 3.136  Evoluția altor datorii  

Nr. crt. Indicatori 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Creditori diverși (ct 462) -87,53 -15,57 2.486,45 75,46 -38,50 

2 
Decontari din operatii în curs de clarificare (ct 473 
- sold creditor) 

- -34,64 -100,00 - - 

3 Alte datorii  -75,10 -25,08 1.360,40 75,46 -38,50 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

 

Elementele de creditori diverși și ponderile acestora pe perioada 2009-2014 este sintetizată în 

Tabelul 3.137 şi Tabelul 3.138. 
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Tabelul 3.137  Situația creditorilor diverși pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Datorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Creditori fond rulment cămine 
(activități anexe) 

39.829 33.823 26.995 19.486 19.666 19.686 

2 Cotizație sindicat Demnitatea 401 0 0 0 0 0 

3 Cotizație sindicat Unitatea 8.290 6.864 0 7.900 7.131 7.456 

4 Cotizație sindicatul Adevărul 1.397 1.381 0 0 0 0 

5 
Cotizații sindicat Realitatea 
URAC 

2.240 2.683 0 1.703 1.432 627 

6 Cotizații SLTC Speranța 1.469 3.573 0 3.872 0 0 

7 Cotizație sindicat 266.513 222.236 298 206.638 186.126 181.794 

8 Cotizații nesindicaliști 0 125.924 180.594 216.179 258.030 222.750 

9 Creditori diverși 3.634.443 96.461 201.386 9.165.571 137.561 11.373.094 

12 Creditori cotizație sportivă 60.182 0 0 0 0 0 

13 Creditori Metrorex 0 0 0 1.322.298 18.601.886 0 

14 Creditori Centrul de Sănătate 9.531 9.037 14.538 18.024 21.123 22.263 

15 Creditori diverși (ct 462) 4.024.295 501.981 423.811 10.961.671 19.232.955 11.827.670 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Potrivit informațiilor din balanța de verficare aferentă lunii iunie 2014, soldul creditor al contului 

46216 Creditori Metrorex este 0. Situația se explică nu prin plata datoriei către Metrorex, ci prin 

transferarea în categoria Creditorilor diverși, soldul la 30 iunie 2014 fiind de 11.296.780 lei, 

reprezentând contravaloarea abonamentelor încasate de RATB în contul Metrorex. 

Datorită faptului că datoria către Metrorex are o valoare ridicată, situația menționată mai sus se 

reflectă și în rocada produsă în procentelor deținute de către cele două categorii importante: 

creditorii diverși – creditori Metrorex (Tabelul 3.138). 

Tabelul 3.138  Structura creditorilor diverși pe perioada 2009-2014 

Nr. crt. Datorii 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Creditori fond rulment cămine (activități anexe) 0,99 6,74 6,37 0,18 0,10 0,17 

2 Cotizație sindicat Demnitatea 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Cotizație sindicat Unitatea 0,21 1,37 0,00 0,07 0,04 0,06 

4 Cotizație sindicatul Adevărul 0,03 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Cotizații sindicat Realitatea URAC 0,06 0,53 0,00 0,02 0,01 0,01 

6 Cotizații SLTC Speranța 0,04 0,71 0,00 0,04 0,00 0,00 

7 Cotizație sindicat 6,62 44,27 0,07 1,89 0,97 1,54 

8 Cotizații nesindicaliști 0,00 25,09 42,61 1,97 1,34 1,88 

9 Creditori diverși 90,31 19,22 47,52 83,61 0,72 96,16 

12 Creditori cotizație sportivă 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Creditori Metrorex 0,00 0,00 0,00 12,06 96,72 0,00 

14 Creditori Centrul de Sănătate 0,24 1,80 3,43 0,16 0,11 0,19 

15 Creditori diverși (ct 462) 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Creșterea bruscă în ultimii ani are la bază sporirea accentuată a soldurilor creditorilor diverși și a 

creditorilor Metrorex.  

 

Pe baza informaţiilor oferite de către RATB, s-a constatat faptul că soldul ridicat al elementului 

Creditorilor diverși în anul 2012, 9.165.571 lei s-a datorat efectuării a două ajustări, prin reclasarea 

datoriilor, astfel: 1.984.421 lei – reclasare datorii Metrorex și 7.108.730 lei – reclasare datorii buget. 

 

Tabelul 3.139 Evoluția creditorilor diverși 

Nr. crt. Datorii 
Rate de creștere/descreștere (%) 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 Creditori fond rulment cămine (activități anexe) -15,08 -20,19 -27,82 0,92 0,10 

2 Cotizație sindicat Demnitatea -100,00 - - - - 

3 Cotizație sindicat Unitatea -17,21 -100,00 - -9,73 4,56 

4 Cotizație sindicatul Adevărul -1,15 -100,00 - - - 

5 Cotizații sindicat Realitatea URAC 19,78 -100,00 - -15,91 -56,22 

6 Cotizații SLTC Speranța 143,23 -100,00 - -100,00 - 

7 Cotizație sindicat -16,61 -99,87 69.241,47 -9,93 -2,33 

8 Cotizații nesindicaliști - 43,41 19,70 19,36 -13,67 

9 Creditori diverși -97,35 108,78 4451,24 -98,50 8167,68 

12 Creditori cotizație sportivă -100,00 - - - - 

13 Creditori Metrorex - - - 1306,78 -100,00 

14 Creditori Centrul de Sănătate -5,18 60,87 23,98 17,19 5,40 

15 Creditori diverși (ct 462) -87,53 -15,57 2.486,45 75,46 -38,50 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

3.4.2.6    Sinteză 

 

Aspectele menționate anterior în cadrul analizei în dinamică și a structurii datoriilor RATB pe 

perioada 2009 - iunie 2014, pot fi sintetizate în evidențierea principalelor categorii, împreună cu 

valorile acestora pentru perioada analizată (Tabelul 3.140), precum și ponderea cu care participă la 

formarea valorilor totale (Tabelul 3.141). 
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Tabelul 3.140   Situația datoriilor totale pe perioada 2009-2014 

- lei - 

Nr. Crt. Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Credite bancare externe 
pe termen lung  

197.342.832 180.195.497 161.713.014 145.339.938 126.465.481 113.579.892 

2 
Dobânzi aferente 
creditelor bancare 
externe pe termen lung 

3.327.397 2.888.206 2.470.645 2.326.396 2.021.484 0 

3 
Garanții încasate particip. 
licitații  

1.112.021 1.120.763 667.993 700.113 801.668 668.696 

4 
Garanții furnizori 
materiale  

0 165.412 414.437 227.864 382.141 599.833 

5 
Datorii asimilate proiect  
P.O.S.D.R.U. Instra  

0 0 0 316.420 797.275 1.410.298 

6 Furnizori  15.756.683 22.448.031 25.807.311 38.710.431 33.535.847 35.874.508 

7 Furnizori de imobilizări  2.834.779 876.921 352.200 6.476.611 254.198 561.485 

8 Furnizori - facturi nesosite  5.534.821 5.526.150 5.862.428 4.690.482 4.300.980 2.667.135 

9 
Avansuri încasate în 
contul comenzilor  

41.712 7.121 38.101 51.236 4.698 33.062 

10 Personal - salarii datorate  10.270.992 11.545.169 10.593.408 10.104.911 10.347.470 9.742.574 

11 
Personal - ajutoare 
materiale datorate  

1.068.084 749.764 738.921 598.148 792.824 836.137 

12 
Drepturi de personal 
neridicate  

4.871 2.192 1.757 1.059 2.730 535 

13 
Retineri din salarii 
datorate terților  

2.755.850 293.031 403.918 425.830 672.232 702.177 

14 
Alte datorii în legătură cu 
personalul  

2.630.460 2.646.245 2.611.671 2.649.004 2.756.836 2.736.441 

15 
Contribuții la asigurări 
sociale și fond de somaj  

13.726.629 15.840.164 12.842.553 12.488.348 12.861.859 13.106.850 

16 
Alte datorii către bugete - 
asig. soc.  

0 0 0 0 34.853.804 32.450.191 

17 Impozitul pe profit/venit  1.046.621 466.861 1.094.729 666.679 0 1.293.141 

18 TVA de plată  0 0 -5.506 0 0 872.149 

19 
Impozitul pe venituri de 
natura salariilor  

4.143.089 5.261.088 4.227.380 4.068.179 4.231.348 4.284.881 

20 
Fonduri speciale - taxe si 
vărsăminte asimilate  

290.543 295.544 167.965 236.742 2.262.493 2.368.391 

21 
Alte datorii față de 
bugetul statului  

47 0 15 0 0 0 

22 
Datorii față de stat - TVA 
aferent investițiilor 

13.907.400 1.764.019 89.210 247.114 0 0 

23 
Despăgubiri amenzi 
penalit. datorate 
bugetului 

0 0 0 0 0 183.749.573 

24 Creditori diverși  4.024.295 501.981 423.811 10.961.671 19.232.955 11.827.670 

25 
Decontări din operații în 
curs de clarificare  

0 499.941 326.785 0 0 0 

26 Datorii totale 279.819.127 253.094.101 230.842.745 241.287.174 256.578.322 419.365.619 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  
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Tabelul 3.141  Structura datoriilor totale pe perioada 2009-2014 

Nr. Crt. Indicatori 
Structura (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Credite bancare externe pe termen lung  70,53 71,20 70,05 60,24 49,29 27,08 

2 Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung  1,19 1,14 1,07 0,96 0,79 0,00 

3 Garanții încasate particip. licitații  0,40 0,44 0,29 0,29 0,31 0,16 

4 Garanții furnizori materiale  0,00 0,07 0,18 0,09 0,15 0,14 

5 Datorii asimilate proiect  P.O.S.D.R.U. Instra  0,00 0,00 0,00 0,13 0,31 0,34 

6 Furnizori  5,63 8,87 11,18 16,04 13,07 8,55 

7 Furnizori de imobilizari  1,01 0,35 0,15 2,68 0,10 0,13 

8 Furnizori - facturi nesosite  1,98 2,18 2,54 1,94 1,68 0,64 

9 Avansuri încasate în contul comenzilor  0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 

10 Personal - salarii datorate  3,67 4,56 4,59 4,19 4,03 2,32 

11 Personal - ajutoare materiale datorate  0,38 0,30 0,32 0,25 0,31 0,20 

12 Drepturi de personal neridicate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Retineri din salarii datorate tertilor  0,98 0,12 0,17 0,18 0,26 0,17 

14 Alte datorii în legătură cu personalul  0,94 1,05 1,13 1,10 1,07 0,65 

15 Contribuții la asigurări sociale si fond de somaj  4,91 6,26 5,56 5,18 5,01 3,13 

16 Alte datorii către bugete - asig. soc.  0,00 0,00 0,00 0,00 13,58 7,74 

17 Impozitul pe profit/venit  0,37 0,18 0,47 0,28 0,00 0,31 

18 TVA de plată  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 

19 Impozitul pe venituri de natura salariilor  1,48 2,08 1,83 1,69 1,65 1,02 

20 Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate  0,10 0,12 0,07 0,10 0,88 0,56 

21 Alte datorii fata de bugetul statului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Datorii față de stat -TVA aferent investițiilor 4,97 0,70 0,04 0,10 0,00 0,00 

23 Despăgubiri amenzi penalit. datorate bugetului  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 

24 Creditori diverși  1,44 0,20 0,18 4,54 7,50 2,82 

25 Decontări din operații în curs de clarificare  0,00 0,20 0,14 0,00 0,00 0,00 

26 Datorii totale 100 100 100 100 100 100 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Se constată faptul că în cazul RATB, datoriile financiare reprezintă principala categorie de datorii în 

primii ani ai perioadei de analiză – 2009-2012 (între 62-72 % din total). În anul 2013 ponderea 

acestora reprezenta jumătate din datoriile Regiei, în contrapartidă crescând importanța datoriilor în 

legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. Această evoluție se păstrează și în anul 

2014, datoriile financiare reprezentând doar 27 %, crescând ponderea datoriilor în legătură cu 

bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. 

Datoriile comerciale reprezintă, în general, între 9 și 15 % din totalul datoriilor RATB. În anul 2012, 

ponderea acestora ajunge la 20,69 % din totalul datoriilor. Cauzele se regăsesc în lipsa de trezorerie, 

iar neplata în termen a datoriilor comerciale va atrage după sine penalizări importante ca valoare. 
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Începând cu anul 2013, RATB a folosit contul 4319 Alte datorii către bugete (cont ce nu este 

menționat în Planul de conturi general din OMF 3055/2009) pentru a reflecta sumele de 34.853.804 

lei (2013) și 32.450.191 lei (2014), datorii restante către bugetul asigurărilor sociale. 

Datoriile cu privire la fondurile speciale nu reprezintă o categorie foarte importantă din punct de 

vedere al mărimii soldurilor, dar după o evoluție liniară în primii ani ai perioadei de analiză, aceste 

datorii cresc brusc începând cu anul 2013. 

În anul 2014, RATB utilizează contul 4484 denumit Despăgubiri, amenzi, penalități datorate 

bugetului (cont ce nu este menționat în Planul de conturi general din OMF 3055/2009), având o 

valoare ridicată a soldului, de 183.749.573 lei. Potrivit explicațiilor oferite de către reprezentanții 

RATB, sumele din contul 4484 reprezintă datorie TVA împreună cu penalități și dobânzi aferente 

Deciziei impunere ANAF. Prin acest nivel ridicat, Despăgubirile, amenzile și penalitățile datorate 

bugetului (ct.  4484) dețin aproape jumătate (43,82 %) din totalul datoriilor Regiei la 30 iunie 2014. 

 

33..44..33  DDiinnaammiiccaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  ddee  ggeessttiiuunnee  pprriivviinndd  aannaalliizzaa  ddaattoorriiiilloorr    

 

Analiza structurii surselor de finanțare 

 

Ratele de structură ale surselor de finanţare ale firmei analizează importanţa relativă şi evoluţia în 

timp a diferitelor surse de finanţare utilizate de către firmă. 

Principalele rate de structură ale surselor de finanţare sunt:30 

 

1. Rata stabilității financiare 

 

100
pasivTotal

permanentCapital
Rsf  

                                                      
30 Gheorghe Vâlceanu, Vasile Robu, Nicolae Georgescu (coord.), Analiza economico-financiară, Ediţia a doua revizuită 

şi adăugită, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pag. 351 
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Tabelul 3.142  Nivelul indicatorului Rata stabilității financiare pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata stabilității financiare (%) 92,32 91,34 92,06 89,46 84,07 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Capitalul permanent reflectă toate sursele de finanţare pe termen lung, indiferent de provenienţa 

acestora (capital propriu şi credite pe termen lung). Rata stabilității financiare evidenţiază 

importanţa relativă a surselor de finanţare pe termen lung. 

Pe perioada analizată, RATB dispune de o stabilitate financiară ridicată, dar care s-a degradat puțin 

în timp (84,07 % în anul 2013), dar fără să semnifice un risc evident. Ponderea surselor de finanțare 

pe termen lung reprezintă între 84 și 92 %  în total pasiv. 

 

2. Rata de îndatorare globală 
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Tabelul 3.143  Nivelul indicatorului Rata de îndatorare globală pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata de îndatorare globală (%) 17,46 17,39 17,99 20,16 25,60 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Acest indicator măsoară importanţa relativă a datoriilor indiferent de perioada de exigibilitate. Rata 

este influenţată atât de specificul activităţii de exploatare, cât şi de structura de finanţare a firmei. 

În perioada 2009-2011, rata de îndatorare globală a RATB este în jurul valorii de 17 %. Însă, în anii 

următori, creșterea nivelului datoriilor totale corelată cu diminuarea pasivului total, a dus la 

sporirea ponderii datoriilor totale, acestea reprezentând în anul 2013 peste 25 % din total pasiv. 

Evoluția acestei rate semnifică o creștere a îndatorării Regiei. 

Relevant în aprecierea poziției financiare este demersul analitic dezvoltat în funcție de exigibilitatea 

datoriilor, prin calcularea ratei datoriilor pe termen scurt și a ratei datoriilor pe termen lung: 
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Rata datoriilor pe termen scurt= 100
pasivTotal

scurttermenpeDatorii
 

Tabelul 3.144  Nivelul indicatorului Rata datoriilor pe termen scurt pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata datoriilor pe termen scurt (%) 6,36 6,37 6,94 9,72 15,05 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Indicatorul măsoară ponderea datoriilor exigibile pe termen sub un an în totalul pasivelor. 

La RATB, ca și în cazul ratei de îndatorare globală, în primii trei ani, nivelul ratei datoriilor pe termen 

scurt înregistrează valori apropiate, oscilând în jur de 6%. În anii 2012 și 2013, nivelul ratei cunoaște 

creșteri accentuate, datorită sporirii datoriilor pe termen scurt. Potrivit analizei efectuate, situația 

se datorează înregistrării în contabilitate a datoriilor către bugetul de asigurări sociale și a 

despăgubiri, amenzi, penalități datorate bugetului reprezentând  TVA, penalități și dobânzi conform 

Deciziei de impunere ANAF. 

 

Rata datoriilor pe termen lung = 100
pasivTotal

lungtermenpeDatorii
 

Tabelul 3.145  Nivelul indicatorului Rata datoriilor pe termen lung pe perioada 2009-2013 

 Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata datoriilor pe termen lung (%) 11,09 11,02 11,05 10,43 10,55 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Nivelul acestei rate reflectă ponderea datoriilor cu exigibilitate mai mare de un an în total pasiv. 

În cazul Regiei, nivelul acestei rate nu înregistrează fluctuații foarte mari, ponderea datoriilor pe 

termen lung situându-se în jur de 11 %. Situația se datorează reducerii în ritmuri asemănătoare atât 

a datoriilor cu termen de plată mai mare de 1 an, cât și a pasivului total. 
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3. Rata autonomiei financiare globale 
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Tabelul 3.146  Nivelul indicatorului Rata autonomiei financiare globale pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata autonomiei financiare globale (%) 81,23 80,32 81,01 79,03 73,51 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Reprezintă o măsură mai conservatoare de analiză a finanţării activelor firmei, evidenţiind ponderea 

surselor proprii pe termen lung în totalul pasivelor. Aprecierea generală este că un nivel de peste 33 

% reprezintă o situaţie de normalitate.  

Rata autonomiei financiare globale în cazul RATB înregistrează valori ridicate, ponderea capitalului 

propriu fiind de 80 %, în scădere cu câteva puncte procentuale în anul 2013. Oricum, existența unui 

capital propriu cu mult mai mare decât o treime din pasivul firmei este o premisă a autonomiei 

financiare.  

 

4. Rata autonomiei financiare la termen  
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Tabelul 3.147  Nivelul indicatorului Rata autonomiei financiare la termen pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata autonomiei financiare la termen(%) 87,98 87,93 88,00 88,34 87,45 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Rata autonomiei la termen este mai semnificativă decât precedent, deoarece permite aprecieri mai 

exacte prin implicarea structurii capitalului permanent. Specialiștii apreciază că, pentru asigurarea 

autonomiei financiare, nivelul acestei rate trebuie să fie peste 50 %. 
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Pe perioada de analiză, 2009-2013, nivelul ratei autonomiei financiare la termen, determinat pe 

baza datelor reflectate în situațiile financiare ale RATB, se menține în jurul valorii de 88 %, 

reflectând faptul că nivelul capitalului propriu reprezintă 88 % din cel permanent, exprimând un 

grad de independență financiară a Regiei. 

 

Analiza lichidităţii şi solvabilităţii  

Analiza lichidităţii şi solvabilităţii se efectuează cu ajutorul unor rate financiare care reflectă 

abilitatea unei firme de a-şi onora obligaţiile. Ele compară datoriile cu activele care permit onorarea 

acelor datorii, pe diverse niveluri de interes.  

Principalele rate de lichiditate şi solvabilitate operaţionale în analiza financiară a firmei sunt: 

 

1. Rata lichidităţii curente (generală)  

Aceasta este cea mai utilizată rată de lichiditate, ea examinând corelaţia dintre activele curente şi 

datoriile curente (pe termen scurt) pe baza următoarei relaţii de calcul: 

 

 

Tabelul 3.148  Nivelul indicatorului Rata lichidității curente pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata lichidității curente (generală) 1,55 1,72 1,77 1,49 1,22 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Nivelul mai mic decât 1,0 al ratei indică un capital de lucru negativ. Este important faptul că nivelul 

acestui indicator oferă o imagine corectă asupra abilităţii firmei de a-şi onora obligaţiile curente 

asumate.  

Se consideră că valori de 1,5–2,0 reprezintă un nivel asigurator al acestei rate, ȋn timp ce valori mai 

mici de 1,0 pot fi un semnal de alarmă privind capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile scadente 

pe termen scurt. 

)( scurttermenpecurenteDatorii
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În cazul RATB, nivelul ratei lichidității curente în anul 2009 este 1,55, evidențiind faptul că activele 

circulante acoperă de 1,55 ori volumul datoriilor pe termen scurt. În timp, nivelul ratei crește, în 

anul 2011 ajungând la 1,77, reflectând o situație bună. 

Începând cu 2012, rata lichidității curente scade, atinge valoarea 1,49, ieșind din zona de comfort 

menționată în cărțile de specialitate. Situația are drept cauză creșterea mai rapidă a datoriilor pe 

termen scurt (+30,67 %) față de cea a activelor circulante (+9,96 %). 

În anul 2013 situația se înrăutățește, nivelul ratei ajungând la 1,22. Cauzele sunt asemănătoare celor 

din anul 2012: sporirea datoriilor pe termen scurt într-un ritm mult superior celui de creștere al 

activelor circulante. 

 

2.  Rata lichidităţii intermediare (rapidă, redusă)  

Având ȋn vedere faptul că stocurile prezintă un risc de lichiditate mai ridicat comparativ cu celelalte 

elemente de activ circulant, se reconsideră măsura abilităţii unei firme de a-şi onora obligaţiile 

scadente. Astfel, ca o alternativă, se calculează rata lichidităţii intermediare. 

curenteDatorii

StocuricurenteActive
RLi




 

 

Tabelul 3.149  Nivelul indicatorului Rata lichidității intermediare pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata lichiditătii intermediare (rapidă) 1,37 1,53 1,50 1,24 1,02 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Această rată financiară măsoară câte unităţi monetare de active aproape lichide revin la o unitate 

monetară de datorii pe termen scurt.  

Un nivel de 0,8 – 1,0 al acestei rate este apreciat drept corespunzător, în vreme ce un nivel mai mic 

de 0,5 poate evidenţia probleme de onorare a plăţilor scadente. 

În anul 2009, rata lichidității intermediare are valoarea 1,37, reflectă faptul că disponibilitățile și 

creanțele acoperă de 1,37 ori nivelul datoriilor pe termen scurt.  
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Această rată în anul următor înregistrează o evoluția ascendentă, începând cu anul 2011 nivelul rate 

fiind în scădere. Dacă în perioada 2009-2012, activele circulante, excluzând stocurile depășeau cu 

mult nivelul datoriilor pe termen scurt, în ultimul an, 2013, datoriile cu termen mai mic de un an 

sunt aproape egale cu activele circulante corectate cu valoarea stocurilor. 

Trebuie precizat faptul că în cazul RATB, creanțele pe baza cărora ar trebui onorate plățile scadente 

pe termen scurt, sunt formate în mare parte din creanțe către Primăria Municipiului București, 

creanțe nerecunoscute de aceasta, cu un grad de încasare incert. 

 

3.  Rata lichidităţii la vedere 

Aceasta reprezintă cea mai conservatoare măsură a lichidităţii interne a unei firme, în măsura în 

care se iau în considerare doar activele concretizate ȋn lichidităţi. 
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Tabelul 3.150  Nivelul indicatorului Rata lichidității imediate pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata lichidității imediate (la vedere) 0,65 0,96 0,62 0,13 0,10 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În situația RATB, rata lichidității imediate are valori oscilante, cea mai ridicată fiind de 0,96 în anul 

2010, după care se constată reduceri de la un an la altul. În 2013, valorile disponibile reprezintă doar 

10 % din totalul datoriilor pe termen scurt. Cauzele acestei situații se datorează diminuării 

disponibilităților într-un ritm alert (de exemplu în anul 2012 se observă o reducere cu 72,68 %), 

precum și creșterii accentuate a nivelului datoriilor cu termen mai mic de un an începând cu anul 

2012. 

4.  Rata solvabilităţii generale 

Pentru a măsura gradul în care o firmă poate face faţă datoriilor, se utilizează şi rata solvabilităţii 

globale. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   374 / 750 
 

totaleDatorii

totalActiv
Rsg 

 

Tabelul 3.151  Nivelul indicatorului Rata solvabilității generale pe perioada 2009-2013 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata solvabilității generale 5,73 5,75 5,56 4,96 3,91 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

Valoarea minimă a ratei solvabilităţii globale se consideră 1,4 (în cazul în care ponderea minimă a 

capitalului propriu în cadrul totalului surselor de finanţare este de 33%). În cazul în care rata 

solvabilităţii globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolvabilă.  

În ceea ce privește solvabilitatea patrimonială, chiar dacă nivelul acesteia este ridicat, se observă o 

diminuare începând cu anul 2011, valoarea minimă fiind de 3,91 (2013). Situația poate fi explicată 

prin faptul că activul total pe toată perioada de analiză se diminuează datorită reducerii activelor 

imobilizate, în schimb datoriile totale după o perioadă de scădere (2010, 2011) înregistrează creșteri 

prin prisma evoluției datoriilor pe termen scurt. 

 

Durata medie de plată a obligaţiilor 

O întreprindere acordă perioade de încasare partenerilor comerciali şi, în acelaşi timp, primeşte un 

credit comercial (de regulă fără un cost financiar), rezultând astfel un decalaj favorabil/nefavorabil 

cu incidențe asupra lichidității și solvabilității. 

Similar indicatorilor determinați pentru activele circulante, se poate calcula indicatorul „Achitarea 

obligaţiilor“ (AO) (exprimat ca număr de rotaţii într-o perioadă de timp). 

 

Tabelul 3.152  Nivelul indicatorului Achitarea obligațiilor pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Achitarea obligatiilor (nr. rotații) 6,67 11,67 12,45 10,81 7,23 2,01 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   375 / 750 
 

Indicatorul „durata medie de plată a obligaţiilor“ (Pao) se calculează pe baza relației: 

AO

T
Pao

 

 

Tabelul 3.153  Nivelul indicatorului Durata medie de pată a obligațiilor pe perioada 2009-2014 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Durata medie de plata a obligatiilor (zile) 53,97 30,85 28,92 33,30 49,77 89,43 

Sursă: Bază de date obținută în urma prelucrării documentelor oferite de către RATB  

 

În principiu, o situație este favorabilă pentru o entitate economică atunci când este asigurată o 

durată medie de încasare a creanțelor mai mică decât durata medie de plată a obligațiilor. 

 

În cazul RATB se observă o creștere a numărului de rotații aferențe achitării obligațiilor în perioada 

2010-2011. Începând cu 2012, se înregistrează o încetinire a duratei medii de plată a obligațiilor.  

 

Comparând durata medie de încasare a creanțelor cu durata medie de plată a obligațiilor, se 

constată un decalaj favorabil în anii 2009-2011. În următorii ani, durata medie a creanțelor 

devansează termenul de plată al obligațiilor, înregistându-se o situație nefavorabilă. 
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33..55      MMaattrriicceeaa  SSWWOOTT  

 

Analiza SWOT este o metodă de analiză a mediului, a competitivităţii şi a firmei. Analiza SWOT oferă 

o înţelegere profundă a problemelor potenţiale şi critice care pot afecta o afacere. Diagnosticarea în 

urma utilizării analizei SWOT poate fi definită ca o cercetare complexă a aspectelor  economice, 

tehnice, sociologice, juridice şi manageriale ce caracterizează activitatea unei firme, prin care se 

identifică punctele forte, punctele slabe, oportunităţile și  ameninţările. 

 

Puncte forte 

 Rata autonomiei financiară globale în cazul RATB înregistrează valori ridicate, 

ponderea capitalului propriu fiind de 80%, în scădere cu câteva puncte procentuale în 

anul 2013. Oricum, existența unui capital propriu cu mult mai mare decât o treime 

din pasivul firmei este o premisă a autonomiei financiare; 

 Pe perioada de analiză, 2009-2013, nivelul ratei autonomiei financiare la termen, pe 

datele regăsite în situațiile financiare ale RATB, se menține în jurul valorii de 88%, 

reflectând faptul că nivelul capitalului propriu reprezintă 88% din cel permanent, 

exprimând un grad de independență financiară a Regiei. 

 

Puncte slabe 

 Activele totale ale RATB au înregistrat o permanentă scădere de la un an la altul; 

 Creșterea ponderii creanțelor în activele circulante, ajungând să dețină mai mult de 

3/4 din activele circulante; 

 Diminuarea drastică a disponibilităților (la sfârșitul anului 2013, reprezentau doar 

7,97% din activele circulante); 

 Gradul de recuperabilitate al creanței raportate de Regie în relația cu Primăria 

Municipiului București, creanțe corespunzătoare subvențiilor de exploatare, este 

incert; 
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 Potrivit Raportului Auditorului din 2012, creanța față de Casa de Asigurări de 

Sănătate a Municipiului București (CASMB) are o vechime ridicată iar plățile către 

Regie se fac cu întârziere; 

 Creșterea soldului și a ponderii clienților incerți; 

 Existența unui risc de neîncasare mare pentru clienți, ceea ce va conduce la un flux de 

numerar negativ pentru Regie şi la scăderea gradului de încasare; 

 Rotația creanțelor totale scade de la un an la altul, cu efecte nefavorabile asupra 

perioadei de recuperare a creanțelor; 

 Durata creditului comercial clienți înregistrează o creștere de la an la an; 

 Creșterea îndatorării Regiei; 

 Prezența procedeului de rostogolire a creanţelor dintr-o categorie în alta şi nu a 

încasării efective; 

 Procedura de evidențiere și urmărire a clienților nu conține prevederi referitoare la 

controlul intern, indicatori de performanță, răspunderea și sancționarea abaterilor 

pentru acte săvârşite împotriva intereselor Regiei; 

 Existența datoriilor restante către bugetul asigurărilor sociale; 

 Nivelul ridicat al datoriei către bugetul de stat cu privire la taxa pe valoarea adăugată 

neconstituită aferente prestării de servicii gratuite, precum și penalitățile și dobânzile 

corespunzătoare. 

 

Oportunități 

 Revizuirea contractelor ce generează obligaţii anuale pentru Regie (contractele de 

salubritate, pază, asistenţă juridică ș.a) și pe care regia nu este pregătită financiar să 

le suporte; 

 Implementarea unui sistem de evaluare a performanţei şi de motivare a personalului 

implicat în activităţile specifice de recuperare a creanţelor; 

 Monitorizarea activității clienților și identificarea acelora care întâmpină probleme 

financiare pentru diminuarea riscului de neplată; 

 Stabilirea de reeșalonări ale datoriilor deja existente, de comun acord cu terții, pe 

perioade de timp avantajoase. 
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Amenințări 

 Apariția de diferențe între nivelul aprobat al subvenției ca diferență de tarif aferentă 

activității de exploatare și suma virată efectiv; 

 Modificări legislative cu privire la modalitățile de plată ale datoriilor; 

 Erodarea imaginii RATB datorită informațiilor apărute în presă cu privire la situația sa 

financiară. 

 

 

33..66  CCoonncclluuzziiii  şşii  rreeccoommaannddăărrii  

 

Concluziile referitoare la gestiunea creanţelor în cadrul RATB sunt: 

Pe perioada 2008-2013, activele totale ale RATB au înregistrat o permanentă scădere de la un an la 

altul. Astfel Totalul Activului înregistrează valoarea cea mai ridicată în anul 2008 de 1.645.129.945 

lei, ajungând în anul 2013 la valoarea de 1.002.315.978 lei. Situația se datorează în special 

diminuării valorii activelor imobilizate; 

 Creșterea ponderii creanțelor în activele circulante de la 46,55 % în anul 2009, la 

76,13% în 2013, acestea ajungând să dețină mai mult de 3/4 din activele circulante. Această situație 

nefavorabilă se reflectă în diminuarea drastică a disponibilităților, în anul 2009 acestea 

reprezentând 41,93% din totalul activelor circulante, iar la sfârșitul anului 2013, doar 7,97 %. 

 Creanțele corespunzătoare subvențiilor de exploatare de primit de la Primăria 

Municipiului București dețin ponderea cea mai însemnată în cadrul creanțelor RATB. Acestea 

reprezintă peste 30% din totalul creanțelor regăsite în bilanțul contabil în anul 2011, ajungând 

ulterior la 46,77 % în iunie 2014; 

 Regia a constituit în anii 2011 și 2012 creanțe din subvențiile de exploatare în baza 

angajamentelor asumate de Primărie prin bugetele aferente acestor ani și aprobate de Consiliul 

General al Municipiului București; 

 Regia raportează soldul brut de 124,6 milioane lei, reprezentând sold neîncasat din 

subvențiile de exploatare constituite de-a lungul anilor, 67,9 milioane revenind perioadei de analiză. 
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Această sumă nu a fost inclusă în bugetul Primăriei aprobat de CGMB iar șansele de încasare sunt 

incerte (Raportul Auditorului Independent 2012); 

 Creanțele față de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) 

înregistrează valorile cele mai ridicate și în mod direct ponderea cea mai mare în cadrul Altor 

creanțe, pe întreaga perioadă de analiză. Aceste sume au o vechime ridicată. În Raportul Auditorului 

din 2012 se menționează că plățile către Regie se fac cu întârziere, iar gradul de recuperabilitate al 

creanței raportate de Regie cu CASMB este incert; 

 Soldul creanțelor comerciale a cunoscut o evoluție bruscă și nefavorabilă, nivelul 

acestuia pornind de la valoarea brută de 2.230.493 lei în anul 2009 și ajungând la jumătatea anului 

2014 la 8.807.867 lei; 

 Odată cu trecerea timpului, ponderea clienților incerți în total clienți crește, ajungând 

să reprezinte 23,73 % din totalul creanțelor comerciale clienți; 

 Creanțele clienți aflate în perioade de 90-180 zile au o pondere relativ mică, deși 

trebuie remarcat faptul că deși în majoritatea anilor, procentul lor este de 2-8 %, în anul 2012, acest 

tip de creanțe clienți deține 16,61 % din total. De altfel, în mărimi relative, dinamica lor exprimă o 

creștere explozivă, cu +1.734,82 %, respectiv cu + 1.031.544 lei, de la 59.461 lei în anul 2011, 

ajungând la un nivel de 1.091.005 lei în anul 2012. În anul următor, 2013, se observă scăderea 

semnificativă a creanțelor aflate în perioade de 90-180 zile, cu 50,98 %. Această diminuare nu poate 

fi pusă pe seama încasărilor creanțelor; acestea scad deoarece au fost transferate în creanțe cu 

vechime cuprinsă între 180-365 zile; 

 Procesul de rostogolire a creanțelor este evident și în anul curent, când se observă o 

sporire a creanțelor aflate în perioade de peste 365 zile. Dacă în anul 2013, soldul acestora era de 

520.483 lei și dețineau 6,9 % din totalul creanțelor clienți, în 2014, acestea reprezintă 29,73 %, 

având un nivel de 2.229.960 lei; 

 În cazul creanțelor totale înregistrate la nivelul RATB, se constată că ponderea cea 

mai importantă revine creanțelor cu vechime de peste 1 an. Ponderea cea mai redusă s-a înregistrat 

în anul 2011, valoarea fiind de 36.221.562 lei, de asemenea cea mai mică din întreaga perioadă 

2009-2014. În anul 2012, soldul acestui tip de creanțe se mărește de aproape 3 ori, ajungând la 

nivelul de 104.107.281 lei. Soldul la 30 iunie 2014 al creanțelor aflate în perioade de peste 365 zile 

este de 114.185.340 lei, înregistrând și cea mai ridicată pondere din ultima perioadă, 87,04 %. Cauza 
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o reprezintă nivelul crescut al creanțelor istorice privind subvențiile de primit din partea Primăriei 

Municipiului București; 

 Din punct de vedere al structurii, se constată faptul că odată cu trecerea timpului, 

ponderea clienților incerți în total sold brut clienți crește, ajungând să reprezinte 23,73 % din totalul 

creanțelor comerciale clienți. Nu numai valoarea facturilor a cunoscut o creștere semnificativă de 

5,7 ori din 2009 până în prezent, ci și numărul clienților incerți a fost în continuă creștere în 

perioada analizată: de la 9 persoane juridice în anul 2009, la 29 în ultimii doi ani, 2012 și 2013. Dacă 

la sfârșitul anului 2009, valoarea soldului clienților incerți era de 364.923 lei, în iunie 2014, acesta 

are valoarea de 2.090.153 lei, de 5,7 ori mai mult. Pe întreg intervalul 2009-2014, cu excepția anului 

2011, clienții incerți au înregistrat creșteri, punctul definitoriu fiind anul 2012, când s-a înregistrat 

mai mult decât dublarea soldului clienților incerți, reprezentând un semnal de alarmă referitor la 

recuperarea acestora, cu efecte asupra reducerii fluxului de numerar; 

 Începând cu anul 2012, rotația creanțelor totale scade de la un an la altul, cu efecte 

nefavorabile asupra perioadei de recuperare a creanțelor. Cauza este dată de creșterea accentuată 

a soldului creanțelor; 

 Durata medie a creditului comercial este în creștere, evidențiind o situație 

nefavorabilă prin creșterea numărului de zile de la o perioadă la alta. 

 

Concluziile finale referitoare la gestiunea datoriilor se referă la: 

 Datoriile totale ale RATB înregistrează o diminuare în primii trei ani ai perioadei de 

analiză, urmată de o sporire a acestora în următorii ani. Anul 2012 reprezintă un an de cotitură, din 

acest punct datoriile fiind într-o continuă creștere, cea mai bruscă înregistrându-se la sfârșitul 

primului semestru a anului 2014, când volumul datoriilor totale este cu 63,45 % mai mare decât cel 

de la finele lui 2013 (+162.787.297 lei); 

 Potrivit informațiilor regăsite în bilanțurile contabile ale RATB, așa cum sunt 

elaborate de către Regie, desprindem următoarele aspecte: la nivelul datoriilor totale, ponderea 

principală este deținută de către sumele datorate instituțiilor de credit în perioada 2009-2013. În 

prima jumătate a lui 2014, se înregistrează o diminuare drastică a ponderii acestora în favoarea 

Altor datorii inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale. Astfel, dacă în 2009 
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raportul Sume datorate instituțiilor de credit - Alte datorii inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind 

asigurările sociale era 71,71 % - 19,62 %; în 2014, aceasta devine 27,08 % - 63,58 %; 

 O importanță în evoluția datoriilor totale o au și datoriile comerciale - furnizori, rata 

de structură a acestora oscilând în intervalul 9 - 15 %, excepție făcând anul 2012 când reprezintă 

aproape 21 % din totalul datoriilor; 

 În cazul datorii cu termen de plată mai mare de 1 an ale RATB, acestea sunt 

reprezentate în exclusivitate de către credite. Dinamica acestora reflectă o scădere în medie cu 12 

%; 

 Se constată faptul că în cazul RATB datoriile financiare reprezintă principala categorie 

de datorii în primii ani ai perioadei de analiză – 2009-2012, între 72 - 62 % din total. În anul 2013 

ponderea acestora reprezenta jumătate din datoriile Regiei, în contrapartidă crescând importanța 

datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. Această evoluție se păstrează 

și în anul 2014, datoriile financiare reprezentând doar 27,72 %, iar ponderea datoriilor în legătură cu 

bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ajungând la aproape 57 %; 

 Datoriile financiare scad de la un an la altul, modificarea în 2014 față de începutul 

perioadei de analiză fiind de - 85.523.531 lei; 

 Datoriile comerciale reprezintă între 9 și 15 % din totalul datoriilor RATB și 24 și 36 % 

din datoriile pe termen scurt. În anul 2012, ponderea acestora ajunge la 20,69 % din totalul 

datoriilor și 42,89 % din cel al datoriilor pe termen scurt. Datoriile comerciale înregistrează creșteri 

în primii trei ani de analiză, culminând cu anul 2012 caracterizat printr-o creștere accentuată 

(+55,74 %, respectiv 17.868.720 lei); în anul 2013 datoriile comerciale scad cu 11.833.036 lei (-23,70 

%). La nivelul primei jumătăți a anului 2014, aceste datorii înregistrează o creștere de 1.040.468 lei, 

ajungând la valoarea de 39.136.191 lei. Cauzele se regăsesc în lipsa de trezorerie, iar neplata în 

termen a datoriilor comerciale va atrage după sine penalizări importante ca valoare; 

 Principalul element ce formează datoriile comerciale îl reprezintă Furnizorii; aceștia 

reprezintă între 65 și 88 % din totalul datoriilor comerciale. În cadrul furnizorilor, datoriile către 

furnizorii de materiale cunosc o pondere și o creștere a ponderii accentuate pe parcursul perioadei 

de analiză. În 2009, datoriile către aceștia reprezentau 47,10 % din totalul datoriilor comerciale. În 

prezent, furnizorii de materiale acoperă 82,45 % din total. Situația se datorează creșterii de 2,83 ori 

a soldului acestora în 2014 față de nivelul din 2009. Creșterile majore au avut loc în anii 2010 
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(+59,35 %) și 2012 (+70,17%). S-a înregistrat o singură diminuare, în anul 2013, dar prea mică, 

nivelul datoriei către furnizorii de materiale rămânând tot ridicat; 

 Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate nu cunosc fluctuații 

semnificative (+/- 4-6 %); 

 Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cunosc o 

evoluție favorabilă, de diminuare în perioada 2009-2012. Situația se schimbă brusc începând cu anul 

2013, când nivelul acestora se triplează, ajungând la 54.209.504 lei, iar în anul 2014 datoriile în 

legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cresc cu 339,27 % față de anul precedent, 

nivelul lor la 30 iunie 2014 fiind de 238.125.175 lei și reprezintă mai mult de jumătate din volumul 

total al datoriilor RATB (56,78 %). Această evoluție din ultimii ani se datorează creșterii în 2013 a 

datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale de aproape 4 ori, acestea ajungând la un nivel 

de 47.715.663 lei, precum și sporirii datoriilor referitoare la fondurile speciale, în anul 2013 soldul 

acestor datorii crescând de aproape 10 ori, de la 236.742 lei la 2.262.493 lei. 

Situația din anul 2014 se datorează creșterii soldului altor datorii în legătură cu bugetul statului cu 

183.749.573 lei față de anul 2013. În anul 2013, soldul acestor datorii era 0. În anul 2014, RATB 

utilizează contul 4484 denumit Despăgubiri, amenzi, penalități datorate bugetului (cont ce nu este 

menționat în Planul de conturi general din OMF 3055/2009), având o valoare ridicată a soldului, de 

183.749.573 lei, reprezentând datorie privind TVA, penalități și dobânzi aferente Deciziei de 

impunere ANAF. 

 RATB a folosit contul 4319 Alte datorii către bugete (cont ce nu este menționat în 

Planul de conturi general din OMF 3055/2009) pentru a reflecta sumele de 34.853.804 lei (2013) și 

32.450.191 lei (2014), datorii restante către bugetul asigurărilor sociale.  

 În anul 2013, datoriile referitoare la fondurile speciale cresc cu 855 %, de la 236.742 

lei în anul 2012, la 2.262.493 lei în anul 2013. Factorii determinanți au fost: 

 apariția datoriei către AMRSP în sumă de 1.216.067 lei, 

 creșterea de aproape 10 ori a datoriei cu privire la fondul pentru handicapați 

neîncadrați. 
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Recomandările echipei de analiză pentru reducerea soldului creanţelor neîncasate și creșterea 

valorilor disponibile sunt: 

 Modificarea procedurii de recuperare şi urmărire debitori în sensul încorporării de 

prevederi referitoare la răspunderea administrativă şi la sancţionarea abaterilor; în prezent,  cazul 

neaplicării procedurii şi implicit neîncasării creanţelor nu există o responsabilitate directă, 

 Evaluarea performanţei executorilor judecătorești contractați pentru recuperările 

prin executare silită şi stabilirea eventualităţii continuării contractelor, 

 Implementarea unui sistem de evaluare a performanţei şi de recompensare în cazul 

personalului implicat în activităţile specifice de recuperare a creanţelor, 

 Monitorizarea activității clienților și identificarea acelora care întâmpină probleme 

financiare pentru diminuarea riscului de neplată. 

  

Recomandările echipei de analiză pentru reducerea nivelului datoriilor RATB sunt: 

 Respectarea strictă a prevederilor Codului Fiscal privind achitarea datoriilor la 

bugetele de stat în termenele prevăzute de lege, pentru a nu atrage acumularea de penalități; în caz 

contrar, penalizarea persoanelor responsabile pentru neplată; 

 Plata datoriilor comerciale la termenul înscris în contract şi evitarea penalităţilor, 

 Stabilirea de reeșalonări ale datoriilor deja existente, de comun acord cu terții, pe 

perioade de timp avantajoase, 

 În cazurile în care este posibil, apelarea la mecanismele compensării, 

 Redimensionarea/optimizarea cheltuielilor Regiei, 

 Revizuirea contractelor ce generează obligaţii anuale pentru Regie (contractele de 

salubritate, pază, asistenţă juridică ș.a) și pe care Regia nu este pregătită financiar să le suporte; 

 Realizarea de cheltuieli/achiziții pentru care există sursă de finanțare. 
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CCaappiittoolluull  44  AANNAALLIIZZAA  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULLUUII  RREESSUURRSSEELLOORR  UUMMAANNEE  

 

44..11  PPrreeaammbbuull  

Scopul acestei analize este identificarea unor căi de creştere a calităţii şi eficienţei activităţii 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti (RATB) prin intermediul îmbunătăţirii gestiunii resursei 

umane din cadrul acestei regii. 

Conform ofertei şi contractului care stau la baza respectivului studiu, în cazul Modulului Resurse 

Umane s-a convenit ca, în mod minimal, să se acopere următoarele probleme: Structura şi dinamica 

efectivului de resurse umane, Managementul superior şi cultura organizaţională, Analiza politicilor 

de resurse umane (recrutarea, selecţia, angajarea şi integrarea resurselor umane în cadrul regiei), 

Analiza politicii de formare şi dezvoltare profesională, Analiza proceselor de evaluare a 

performanţelor şi de promovare a salariaţilor, Analiza politicii de management al recompenselor 

personalului regiei, Analiza fişelor de post la nivelul managementului superior şi mediu, Implicarea 

managementului superior în pregătirea şi dezvoltarea profesională, Analiza gradului de îndeplinire a 

indicatorilor de performanţă managerială, Analiza eficienţei mananagementului resurselor umane, 

Matricea SWOT, Concluzii şi recomandări. Aşa cum reiese din cuprins şi din textul capitolelor, nu 

numai că aceste puncte au fost atinse de către echipa de proiectare, ci ele au fost prezentate într-un 

context mai larg, armonizate şi în spiritul temei proiectului. 

Analiza resursei umane din cadrul regiei urmăreşte identificarea modului în care se determină, 

pornind de la cerinţele serviciilor prestate de către RATB, necesarul de forţă de muncă, gradul de 

acoperire a acestui necesar, dinamica şi eficienţa economică a structurii actuale de personal, modul 

în care se desfăşoară activităţile specifice managementului resurselor umane  precum şi 

eficacitatea, respectiv eficienţa acestor activităţi. S-a pus accent şi pe implicarea conducerii 

superioare a regiei precum şi pe gradul în care, la nivelul RATB şi, în particular, în cazul resursei 

umane se aplică principiile managementului strategic.  
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44..22  MMeettooddoollooggiiaa  uuttiilliizzaattăă  

Evaluarea independentă a unor procese la nivelul întreprinderilor este o activitatea  a carui scop 

este de a ajuta organizaţia să-şi atingă obiectivele propuse. Acest lucru se realizează printr-o 

metodologie sistematică prin care se analizează procesele afacerii, procedurile şi activităţile, cu 

scopul de a evidenţia problemele  cu care se confruntă organizaţia şi de a propune recomandări şi 

soluţii.  

Dezvoltarea, implementarea si monitorizarea continuă a sistemului de control intern şi procedurile 

aferente sunt responsabilitatea mangementului organizaţiei şi nu a evaluatorului. Acesta evaluează 

doar în anumite momente sitemul, respectiv atunci când are planificată o misiune de evaluare. 

Pentru o eficacitate maximă a unei evaluării, indiferent de procesul sau domeniul evaluării, trebuie 

să existe o comunicare bună  între evaluatori şi cei intervievaţi şi între evaluatori şi managementul 

întreprinderii, acesta din urma să fie deschis la recomandările propuse şi să faciliteze procesul de 

observare de către evaluator a principalelor elemente care determină aspectele studiate, în cazul 

Modulului de Resurse Umane a modului în care managementul resursei umane din cadrul regiei 

asigură încadrarea cu personal a activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei, utilizarea eficientă a 

acestei resurse şi economicitatea proceselor din punct de vedere a calităţii şi motivării salariaţilor 

implicaţi în aceste procese.  

În cazul managementului resurselor umane din cadrul RATB cercetarea vizează, aşa cum reiese şi din 

raportul prezent, două planuri, şi anume cel cantitativ, în care, pe baza unor date puse la dispoziţie, 

a fost modelată evoluţia fenomenului economic în perioada 2009-2014, respectiv planul calitativ, 

cel în care au fost interpretate evenimentele din istoria recentă a regiei şi întrebările privind date şi 

percepţii ale celor implicaţi în gestiunea personalului, culese în cadrul unui interviu nestructurat, 

derulat în două etape. 

Cercetarea cantitativă a constat în determinarea, pe baza observaţiilor şi a datelor înaintate de către 

persoanele de contact din RATB, utilizând tehnici specifice (de exemplu, benchmarkingul) a valorilor 

unor indicatori consideraţi semnificativi pentru resursa umană din cadrul RATB. Echipa de 

consultanţi a determinat, comparând nivelurile de performanţă atinse cu cele normale pentru o 

funcţionare eficientă a organizaţiei, acele activităţi de asigurare cu resurse umane şi de utilizare 

eficientă a acestei resurse care se pretează la a fi îmbunătăţite, recomandând căi concrete prin care 
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se poate acţiona în sensul creşterii calităţii acestor activităţi şi a funcţionării performante a  regiei în 

ansamblul său. Seriile de date analizate au fost puse la dispoziţia consultantului de către 

reprezentanţii RATB pe baza protocolului încheiat între RATB, Autoritatea Municipală pentru Servicii 

Publice şi echipa de consultanţi şi se găsesc în anexa la acest raport. În cadrul diferitelor secţiuni ale 

modulului dedicat managementului resursei umane o parte din aceste date sunt preluate şi 

reproduse parţial, în structuri de date de interes pentru respectiva secţiune. 

În urma analizei corelate a documentelor primare şi a sistematizării rezultatelor de natură 

cantitativă şi statistică, s-a organizat un interviu nestructurat cu factorii de decizie din domeniul 

managementului resurselor umane care, pe parcursul a două etape, a clarificat principalele aspecte 

calitative care au stat la baza analizelor pe subdomenii (managementul performanţelor, 

managementul recompenselor, implicarea managementului etc.). Astfel, în prima etapă şeful 

Serviciului Managementul Resurselor Umane şi şefii Biroului Plan Orgaizare, respectiv al Biroului 

Normare Evaluare Posturi au transmis o serie de documente cerute de echipa de evaluare. După 

această primă fază serviciile amintite anterior au primit un set de teme pe marginea cărora să se 

desfăşoare discuții ulterioare. Temele au fost discutate pe 29.10.2014 iar persoanele intervievate au 

prezentat şi o serie de puncte de vedere în formă scrisă. În urma acestei  etape au apărut din partea 

echipei de cercetare un număr de întrebări de clarificare la care, în mare parte, s-a primit răspuns 

scris. Cu toate că echipa de evaluare a insistat pentru transmiterea respectivelor informaţii, anumite 

documente nu au fost primite. De asemenea nu s-au oferit răspunsuri pentru mai multe întrebări 

puse responsabililor cu managementul resurselor umane din cadrul RATB (de exemplu, date 

referitoare la anumite entități din cadrul RATB cum ar fi Casa de sănătate, Baza sportivă, Biroul 

Metodologie Îndrumare CCM etc.) 

Echipa de proiect a considerat importantă percepţia şi atitudinea salariaţilor RATB faţă de climatul 

organizational, motiv pentru care a solicitat implicarea Sindicatelor din cadrul RATB într-un sondaj 

prin care, pe baza unui chestionar conceput de echipa de proiect, să se identifice principalele puncte 

forte şi puncte slabe ale relaţiei salariaţi-sindicate-conducere precum şi căile de acţiune prin care, 

prin îmbunătăţirea climatului de muncă din cadrul Regiei, să crească performanţa fiecărui salariat 

sau colectiv. Solicitarea a fost respinsă.  

În cadrul fiecărui capitol sau paragraf va fi prezentat atât modul în care au fost obţinute rezultatele 

prezentate cât şi raţionamentul şi instrumentarul care stă la baza concluziilor şi măsurilor propuse.  
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44..33  RReessppeeccttaarreeaa  ccoorreellaaţţiiiilloorr  ffuunnddaammeennttaallee  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  ssttuuddiiuu  pprriinn  pprriissmmaa  

eeffiicciieennţţeeii  uuttiilliizzăărriiii  rreessuurrsseeii  uummaannee  

 
În aceste condiţii, un prim pas în atingerea obiectivelor menţionate l-a reprezentat analiza structurii 

de personal şi a dinamicii acesteia şi, în paralel, a dinamicii rezultatelor obţinute de către RATB. 

Identificând respectarea corelaţiilor de bază dintre indicii de creştere a cifrei de afaceri (aşa cum va 

fi definită în continuare), a fondului de salarii, a productivităţii muncii, a numărului de salariaţi şi a 

salariului mediu vom stabili nivelurile recomandate şi abaterile de la acestea precum şi principalele 

modalităţi de diminuare a acestor abateri. Perioada de studiu este ianuarie 2009-iunie 2014. 

44..33..11  OObbsseerrvvaaţţiiii  şşii  ccllaarriiffiiccăărrii  ccuu  pprriivviirree  llaa  ddeettaalliiiillee  mmeettooddoollooggiiccee  

 Indicatorii şi indici utilizaţi în cadrul acestui modul reprezintă atât variabile consacrate în 

literatura şi practica economică dar şi unele specifice abordării autorilor, caz în care 

conţinutul lor va fi detaliat în acest paragraf; pentru a putea raporta coerent efectele 

economice ale activităţii regiei la eforturile depuse pentru atingerea acestor efecte vom 

considera în continuare că Cifra de Afaceri Reală (Car) reprezintă valoarea totală a produselor 

şi serviciilor destinate vânzării, calculate la preţul actual al acestora. Este similar indicatorului 

Rezultatul exploatării, fără însă a include variaţia stocurilor care, în opinia noastră, în 

contextul prezentei lucrări nu influenţează semnificativ rezultatele. Astfel, la nivelul unei 

perioade de gestiune, vom regăsi valoarea Car în cadrul raportărilor aferente anului respectiv, 

mai precis în Contul de profit şi pierderi (20) ca şi sumă dintre rândul 02 (Producţia vândută) 

şi  rândul 03 (Venituri din vânzarea mărfurilor). Considerăm că acest indicator este, în cadrul 

acestui modul, mult mai sugestiv în ceea ce priveşte raportul dintre costurile cu resursa 

umană şi veniturile înregistrate şi  dă o imagine mai bună  direcţiilor de acţiune pentru 

optimizarea activităţii studiate. Atât tarifele de transport cât şi cele pentru alte prestaţii 

(respectiv preţul produselor vândute) reprezintă subiectul unui alt capitol al raportului iar 

fundamentarea acestora va fi detaliată în capitolul respectiv;  
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 fondul de salarii (Fs) utilizat în cadrul acestui modul este preluat din Contul de profit şi 

pierdere (formular 20) rândul 18 - Cheltuieli cu personalul, în ideea în care vom lua în 

discuţie efortul regiei pentru asigurarea salariilor, acesta fiind proportional cu salariile 

plătite. 

 numărul mediu de salariaţi (Nms) (şi, acolo unde este specificat, numărul de salariaţi la 

sfârşitul anului- Nsa) este preluat din Formularul 30 (Date informative) al raportărilor 

financiare anuale, rândul corespunzător numărului mediu de salariaţi, respectiv numărul 

efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar; 

 cheltuielile cu salariile administratorilor/directorilor sunt cele care ne-au fost puse la 

dispoziţie în cadrul situaţiilor financiare anuale în Nota 8- Informaţii privind salariaţii, 

administratorii şi directorii; 

Structura personalului este şi ea preluată din aceiaşi Notă (8) la situaţiile financiare; 

Pentru valoarea salariului mediu (Sm) şi a productivităţii medii (Pm) au fos  utilizate relaţiile de mai 

jos: 

Sm=Fs/Nms (1) 

Pm= Car/ Nms (2) 

În cadrul evaluării a fost utilizată  atât o analiză care utilizează indici elementari cu bază în lanţ cât şi 

una folosind indici cu bază fixă, în acest caz baza constituind-o anul 2009; 

Valorile utilizate pentru Parcul mediu (Km ), Număr de călătorii efectuate (Tn) respectiv Kilometri 

parcurşi  (Tk) sunt preluate, de asemenea, din situaţiile financiare anuale şi anume din Raportul 

Administratorului cu privire la încheierea exerciţiului financiar;  

Datorită lipsei unui document programatic (al unei strategii) aplicarea benchmarkingului ca şi 

metodă de analiză s-a făcut prin raportarea valorilor înregistrate la valori similare din perioadele 

precedente, neexistând, la momentul elaborării studiului, valori ţintă pe care organizaţia și-a propus 

să le atingă. 
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44..33..22    EEvvoolluuţţiiaa  pprriinncciippaalliilloorr  iinnddiiccaattoorrii  ssttuuddiiaaţţii  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  iiaannuuaarriiee  22000099--iiuunniiee  22001144  

Având în vedere observaţiile de mai sus se prezintă, în continuare, evoluţia cifrei de afaceri reale- 

Car, detaliată pe cele două componente, Producţia vândută Pv şi Vânzare mărfuri Vm, a Cifrei de 

afaceri- Ca, a subvenţiei-Sbv,  a Fondului de salarii Fs, a cheltuielilor cu salariile administratorilor (Sla) 

şi directorilor (Sld), a numărului mediu de salariaţi (Nms) a salariului mediu Sm şi a productivităţii 

medii Pm (Tabelul 4.1). Prezentăm de asemenea într-o formă compactă şi evoluţia unor indicatori în 

expresie fizică a realizărilor unităţii: Parcul mediu (Km ), Număr de călătorii efectuate (Tn) respectiv 

Kilometri parcurşi  (Tk) (Tabelul 4.2). 

 

Tabelul 4.1 Evoluţia principalilor indicatori privind eficienţa resursei umane [lei] 

Indicatori de baza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sI/201431 
Cifra de afaceri 
(Ca) 654693118 708377008 701910383 686099298 698666050 646668571 352112765 

Din care subventii 465000000 520000000 519000000 513000000 521000000 464408000 263650000 
Prod.vanduta 188375937 186973600 181672595 171756250 176528952 181217176 88023071 
Vanzare marfuri 1317181 1403408 1237788 1343048 1137098 1043395 439694 
Fond salarii 473321288 531407505 534388690 511037222 496163576 503803533 252526884 

Administratori 137116 124805 51451 76823 75757 108221 
Nu avem 

date 
Fond salarii 
management 
superior 636933 556095 535001 543812 582028 795237 

Nu avem 
date 

Nr.mediu salariați 11962 11994 11677 11190 10949 11120 10890 

Nr.sal.sf.an 
Nu este 
specificat 

Nu este 
specificat 11496 11066 11040 11067 10811 

Salariu mediu 
anual32 39568.7417 44306.1118 45764.2108 45669.0994 45315.8805 45306.0731 46378 
Productivitatea 
anuală33 15857.97 15705.93 15664.15 15469.10 16226.69 16390.33 16365.32 

 Sursa: situaţiile economico-financiare ale RATB şi cercetări proprii 

 

                                                      
31 Pentru 2014 toate datele prezentate sunt la nivel de semestru 
32 Pentru 2014 s-a înmulţit cu 2 valoarea calculată la nivel de semestru (valoare estimată) 
33 Pentru 2014 s-a înmulţit cu 2 valoarea calculată la nivel de semestru (valoare estimată) 
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Cifra de afaceri (Ca) are o evoluţie oscilantă, aşa cum se arată în Figura 4.1, atingând un maxim în 

anul 2009 şi un minim în 2013, când valoarea sa scade chiar sub cea înregistrată în anul 2008. O 

analiză structurală a acestei evoluţii arată că, în fapt, subvenţia  reprezintă constant un procentaj 

cuprins între 71,02% (2008) şi 74,77% (2011), neexistând o proporţionalitate între Ca şi Car.  În 

literatura de specialitate, pentru operatori similari34 se întâlnesc ponderi de 40-50%  pentru 

ponderea subvenţiei în Cifra de afaceri. Acest rezultat justifică raportarea, în continuare, la Car 

pentru determinarea unor indicatori şi indici folosiţi în continuare. 

 

 

Figura 4.1   Evoluţiile Ca, Car şi a subvenţiei în perioada 2008-2013 

 
 

În ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi (Nms), acesta a avut perioade de creştere (de 

exemplu, în 2009 faţă de 2008 şi în 2013 faţă de 2012), creştere necorelată cu evoluţia cifrei de 

afaceri reale şi nici cu evoluţia numărului de călătorii sau cu numărul de kilometrii parcurşi (Tabelul 

4.2).  

                                                      
34 Similaritatea se referă atât la istoricul serviciului, al operatorului, la dimensiunile oraşelor deservite, la modul de 

delegare a serviciului, la modurile de transport gestionate şi la alte aspect asemănătoare. S-au avut în vedere operatori din 

Cracovia (Polonia) şi Praga (Republica Cehă). 
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Tabelul 4.2  Evoluţia comparativă a parcului mediu, a numărului de călătorii efectuate, a numărului total 

de kilometric parcurşi respectiv a numărului mediu de salariaţi 

 2008 2009 2009 
FAŢĂ DE 

2008 
% 

2010 
 

2010 
FAŢĂ 

DE 
2009, 

% 

2011 2011 
FAŢĂ 

DE 
2010, 

% 

2012 2012 
FAŢĂ 

DE 
2011, 

% 

2013 2013 
FAŢĂ 

DE 
2012, 

% 

PARC 
MEDIU 

[UNITĂȚI] 

1443 1512 104.78 1558 103.04 1387 89.02 1345 96.97 1337 99.4 

CALATORII 
EFECTUATE 
[MII CĂL.] 

805015 788282 97.92 761078 96.54 769261 101.1 750946 97.61 725605 96.62 

KM 
PARCURSI 
[MII KM] 

90633 94612 104.4 95958 101.42 86188 89.81 83343 96.69 83679 100.4 

NUMĂR 
MEDIU 

SALARIAȚI 
[SAL.] 

11962 11994 100 11677 97 11190 96 10949 98 11120 102 

Sursa: situaţiile economico-financiare ale RATB şi cercetări proprii 

 

Astfel, dacă în anul 2009 se înregistra o creştere a parcului mediu de 104.78% faţă de anul 

precedent şi o creştere similară a numărului de km parcurşi, numărul mediu de personal rămânea 

neschimbat, cee ace indică o politică corectă de creştere a productivităţii muncii. În 2010 parcul 

mediu este din nou în creştere iar numărul de salariaţi scade, fapt care duce şi la o scădere a 

numărului de călătorii efectuate şi a numărului de km parcurşi, ceea ce indică fie o uzură accentuată 

a parcului fie o subdimensionare a resursei umane care îl deserveşte.În 2011 parcul mediu scade la 

89% din cel existent în 2010 iar numărul mediu de salariaţi scade într-un ritm mai lent, menţinându-

se aproape neschimbat numărul de km parcurşi, ceea ce înseamnă că din punct de vedere al 

structurii şi mărimii resursa umană atinge un optim. În 2012 scăderea numărului de km efectuaţi, a 

parcului şi a numărului de călătorii este mai accentuată decât creşterea numărului de salariaţi iar în 

2013, pe fondul scăderii constante a serviciilor, personalul creşte semnificativ, ceea ce poate indica 

fie dezvoltarea extensivă a resursei umane în vederea abordării unor proiete de dezvoltare fie o 

necorelare a angajărilor cu nevoile reale ale Regiei.  

Pentru comparaţie cu alte organizaţii europene similar se va utiliza un indicatorul Norma medie de 

deservire  a parcului auto, calculat ca şi raport dintre numărul total de salariaţi ai regiei şi numărul 

total de vehicule. Astfel, pentru RATB valoarea acestui indicator variază între 8,29 în 2008 şi 8,31 în 
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2013 în condiţiile în care, spre exemplu, în cadrul operatorilor polonezi (MPK Lodz, MPK Katovice, 

MPK Krakow) acest indicator a scăzut de la aproximativ 7,8-8 la aproximativ 5,5  şi este considerat 

în continuare prea mare. În aceste condiţii, în 2013, la un parc mediu de 1337 de vehicule, pentru o 

Normă medie de deservire de 6, numărul de salariaţi ai RATB ar trebui sa fie de aproximativ 8022, 

deci 72% din cât este în prezent. 

Analizând (acolo unde au existat documente puse la dispoziție de către RATB) variaţia numărului de 

salariaţi la sfârşit de an se observă o mai bună uniformitate pe intervalul 2011-2013 după o scădere 

semnificativă între 2010 şi 2011, diferenţele faţă de dinamica numărului mediu de salariaţi fiind 

datorate fluctuaţiilor de personal. Putem aprecia aşadar că atât din punct de vedere al Car dar şi al 

Nms există  un anumit echilibru, variaţiile anuale nefiind datorate unor modificări structurale sau 

funcţionale majore ci unor elemente tehnice cum ar fi circulaţia forţei de muncă (cauze obiective, 

independente de voinţa salariatului, cum ar fi pensionări, decese etc.). Tendinţa de scădere a 

numărului de salariaţi există în perioada 2008- 2009 după care acesta se stabilizează la un nivel 

situat în jurul valorii de 11.000 de salariaţi. În Tabelul 4.3 este ilustrată variaţia indicelui de creştere 

a numărului de salariaţi care, în lipsa informaţiilor legate de numărul de salariaţi existenţi în unitate 

la sfârşitul anilor 2008 şi 2009 este calculat utilizând Nms. 

 

44..33..33    IInnddiicciiii  ddee  ccrreeşştteerree  şşii  ccoorreellaaţţiiaa  aacceessttoorraa  

În aceste condiţii, indicii de creştere ai Cifrei de afaceri reale sunt cei prezentaţi în Tabelul 3.3  

utilizându-se următoarele abrevieri: 

 

-Ica- indicele Car; 

-Ifs- indicele Fs; 

-Inp- indicele Nmp; 

-Iw- indicele Pm; 

-Ism- indicele Sm. 
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Tabelul 4.3   Evoluţia indicilor de creştere Ica, Ifs, Inp, Iw şi Ism  

Indici   2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Ica  1.08 0.99 0.98 1.02 0.93 

Ifs  1.12 1.01 0.96 0.97 1.02 

Inp  1.00 0.97 0.96 0.98 1.02 

Iw  99.04 99.73 98.75 104.90 101.01 

Ism  111.97 103.29 99.79 99.23 99.98 

Sursa: cercetările proprii 

Salariul mediu şi productivitatea muncii au evoluat aşa cum se arată în Tabelul 3.1. În timp ce Sm a 

evoluat în perioada 2008-2010 de la 39568.74 la 45764.21 lei productivitatea muncii a înregistrat o 

scădere continuă în toată această perioadă (de la 15857.97 în 2008 la 15469.10 în 2011). Putem 

concluziona pe baza acestor valori că nu a existat o corelare normală a veniturilor salariale cu 

rezultatele efective şi performanţa resursei umane din cadrul regiei. Salariul mediu înregistrează 

scăderi între 2011 şi 2013 însă ele sunt nesemnificative şi sunt datorate probabil schimbărilor de 

structură a resursei umane. Productivitatea scade şi ea până în 2011 însă creşterea din 2012 şi 2013, 

corelată cu tendinţa prezentată mai sus pentru Sm indică o abordare economico-managerială 

corectă în ultima perioadă. 

Considerăm de interes şi o comparaţie a indicelui de creştere a salariului mediu pe economie cu cel 

al salariului mediu din cadrul RATB. Astfel, conform (https://statistici.insse.ro, 2014) indici de 

creştere a preţului de consum faţă de în perioada 2009-2013 faţă de 2008 au variat după cum 

urmează (Tabelul 4.4): 

 Tabelul 4.4  Variaţia indicilor preţurilor de consum şi a salariului mediu RATB în 2013 faţă de 2008-2012 

Perioada curenta 
Perioada de 
referinta 

Ycpi (indice 
preturi de 
consum) 

Indice crestere 
salariu mediu 
RATB 

2013 2008 127.34 114.5 

2009 120.6 102.25 

2010 113.67 98.99 

2011 107.45 99.2 

2012 103.98 99.97 
Sursa: calcule proprii şi site-ul Institutului Naţional de Statistică 

Faptul că indicele mediu de creştere a preţurilor în 2013 faţă de anul 2008 este semnificativ mai 

mare decăt creşterea salariului mediu în cadrul RATB arată că, în realitate, chiar dacă salariul mediu 
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a înregistrat creşteri, acestea nu au compensat creşterile de preţuri iar creşterea a fost în termeni 

reali doar o diminuare a puterii de cumpărare a salariaţilor. Această observaţie, împreună cu 

scăderea salariului mediu chiar faţă de 2008 înregistrată în 2010-2013 care rezultă din Tabelul 1 

duce la concluzia că atractivitatea regiei pentru forţa de muncă este în scădere şi că sunt necesare 

măsuri pentru o creştere justă, în raport cu efortul depus şi cu posibilităţile RATB, a veniturilor 

salariaţilor regiei în termini reali. 

În acelaşi timp, se poate reface printr-o logică simplă un set de valori dezirabile pentru RATB pentru 

perioada următoare. Ţinând cont de indicele preţului de consum în 2013 faţă de 2008 putem 

determina, pornind de la salariul mediu din 2008 salariul mediu minim care ar fi trebuit asigurat în 

2013 pentru a acoperi măcar indicele de creştere al preţurilor. 

Sm2013=Sm2008xYcpi2013/2008=39568,74x1,2734=50.386,83 

unde Sm2008, Sm2013 reprezintă salariile medii din 2008 respectiv 2013, aşa cum sunt calculate în 

Tabelul 1 iar Ycpi2013/2008 reprezintă indicele de creştere a preţurilor în 2013 faţă de 2008.  În 

realitate, salariul mediu în 2013 a fost de 45306,07 lei, cu 10% mai mic. În aceste condiţii, creşterea 

productivităţii muncii în 2013 faţă de 2008 ar fi trebuit să fie cel puţin egală cu indicele salariului 

mediu deci productivitatea din 2013 ar fi trebuit să fie de 20139,63. În 2013 aceasta a fost de fapt 

16390,34, 81% din valoarea minima admisă. În aceste condiţii, pornind de la Car înregistrată în 

2013, numărul maxim de salariaţi pe care ar fi trebuit să îi aibă Regia ar fi de 9050 de salariaţi, faţă 

de 11120 cât avea în 2013, adică 81%. 

Este evident că nu poate fi vorba de disponibilizarea diferenţei de 2070 de salariaţi ci de o creştere a 

Car simultan cu o restructurare a personalului prin reducerea sa rezonabilă.   

Ţinând cont de corelaţiile economice fundamentale, şi anume 

NSFSCA III  (4.1) 

unde:   CAI - indicele cifrei de afaceri;  

FsI - indicele fondului de salarii;  

NsI - indicele numarului de salariati. 
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Şi respectiv 

SW II        (4.2) 

unde: WI  - indicele productivităţii muncii şi SI - indicele salariului mediu. 

 

putem analiza încadrarea firmei în respectivele condiţii 

 

Pentru intervalul 2008-2009 avem: 

- Indicele cifrei de afaceri este: ICA 108 % 

- Indicele cifrei productivităţii este: Iw 99% 

- Indicele fondului de salariu este: IFS 112% 

- Indicele numărului de salariaţi este: INS=100% 

- Indicele salariului mediu este: ISM 111% 

Indicii se găsesc în relaţia: 

ICA<IFS<INP 

IW<IS 

Niciuna dintre corelaţii nu este respectată ceea ce duce la concluzia că  angajarea de personal nu s-a 

făcut în corelaţie cu nevoile reale ale RATB iar rezultatele pe care compania le-a obţinut faţă de anul 

precedent nu justifică creşterea numărului de salariaţi. Această creştere s-a făcut în condiţiile în 

care fondul de salarii nu a crescut corespunzător, fapt care a dus la o scădere a salariului mediu şi, 

implicit, la o demotivare a resursei umane. 

Salariul mediu a crescut mai accentuat decât productivitatea muncii deci putem considera 

respectiva creştere nu este susţinută economic. 

Pentru intervalul 2009-2010 valorile indicilor sunt: 

- Indicele cifrei de afaceri este: ICA 99 % 

- Indicele cifrei productivităţii este: Iw 99% 

- Indicele fondului de salariu este: IFS 101% 

- Indicele numărului de salariaţi este: INS=97% 
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- Indicele salariului mediu este: ISM 103% 

Ceea ce generează următoarea situaţie 

ICA<IFS şi ICA<INP 

IW<IS 

Reţinem spre deosebire de perioada anterioară o creştere mai accentuată a fondului de salarii faţă 

de evoluţia (scăderea) numărului de salariaţi. Din păcate însă creşterea fondului de salarii are loc pe 

fondul scăderii cifrei de afaceri ceea ce face ca evoluţia în ansamblul său să nu poată fi considerată 

pozitivă, nefiind sustenabilă. 

În condiţiile în care produtivitatea medie a scăzut se menţine totuşi o creştere a salariului mediu, 

fapt negativ. 

 

În intervalul 2010/2011 : 

- Indicele cifrei de afaceri este: ICA 98 % 

- Indicele cifrei productivităţii este: Iw 98% 

- Indicele fondului de salariu este: IFS 96% 

- Indicele numărului de salariaţi este: INS=96% 

- Indicele salariului mediu este: ISM 99% 

 

ICA>IFS=INP 

IW<IS 

Se poate aprecia că pentru prima dată în intervalul studiat activitatea Regiei în anul 2011 a urmat o 

tendinţă normală prin prisma corelaţiei dintre evoluţia fondului de salarii (creştere egală cu cea a 

numărului de salariaţi) şi evoluţia cifrei de afaceri. Ambii indicatori au înregistrat scăderi însă fondul 

de salarii a scăzut mai puternic (96% faţă de 98% la cifra de afaceri) ceea ce duce la respectarea 

corelaţiei (1). În schimb,  ca şi în anii precedenţi, corelaţia dintre evoluţia productivităţii medii şi cea 

a salariului minim nu este respectatănici în această perioadă (scăderea mai accentuată a 

productivităţii faţă de scăderea salariului mediu). 
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Intervalul 2011-2012 este caracterizat de următorul set de valori pentru indicii studiaţi: 

- Indicele cifrei de afaceri este: ICA 88 % 

- Indicele cifrei productivităţii este: Iw 87% 

- Indicele fondului de salariu este: IFS 105% 

- Indicele numărului de salariaţi este: INS=101% 

- Indicele salariului mediu este: ISM 103% 

Constatarea:  CAI < FsI  < NsI  şi  WI < SI . 

Dacă în anul precedent se observa o ameliorare a respectării corelaţiilor, în acest interval putem 

vorbi de o încălcare totală a lor, niciuna dintre corelaţii nefiind respectată. 

Pentru intervalul 2012-2013 indicatorii de eficienţă economică prezintă urmatoarele valori: 

- Indicele cifrei de afaceri este: ICA 104 % 

- Indicele cifrei productivităţii este: Iw 98% 

- Indicele fondului de salariu este: IFS 107% 

- Indicele numărului de salariaţi este: INS=105% 

- Indicele salariului mediu este: ISM 101% 

Aşadar,  

IFS>INP-corelaţie respectată; 

ICA<IFS-corelaţie nerespectată; 

ICA<INP-corelaţie nerespectată. 

În timp ce productivitatea medie scade în continuare, indicele salariului mediu creşte nejustificat de această 

productivitate- IW<IS. 

Este necesară aşadar, pentru respectarea corelaţiilor fundamentale, o creştere a cifrei de afaceri reale care să facă 

posibile economic şi să depăşească constant celelalte creşteri. În ceste condiţii, o eventuală majorare de tarif pentru 

serviciile prestate ar putea, cel puţin pentru intervalul imediat următor, să rezolve această problemă, alături de 

altele. Totuşi, creşterea productivităţii trebuie să aibă şi alte surse, printre care şi o structură cât mai bună a 

resursei umane faţă de strategia regiei. 
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44..44..11  SSttrruuccttuurraa  şşii  ddiinnaammiiccaa  rreessuurrsseeii  uummaannee    

 
Structura resursei umane din cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti se prezintă în Tabelul 
4.5 şi în Figura 4.2. 
 

Tabelul 4.5  Structura personalului RATB 

Categorie PERSONAL 
5/31/2014 

numar % 

MUNCITORI  
necalif. 281   
calif. 9217   

Total MUNCITORI: 9498 87.5 
MAISTRI 158   

Total MAISTRI 158 1.5 

Personal EXECUTIE 

tehnicieni 98   
ingineri 222   
subingineri 57   
cadre medii ec. 106   
economisti 127   

Rest personal EXECUTIE 261   
Personal CONDUCERE 198   

Total personal EXECUTIE&CONDUCERE 1069 9.9 

Personal SANITAR 
muncitori 38   
executie 83   
conducere 3   

Total personal SANITAR 124 1.1 
Total personal RATB 10849 100.0 

Sursa: Serviciul Resurse Umane RATB 
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Figura 4.2  Structura personalului RATB 

 

Pentru a avea o viziune de perspectivă asupra structurii în dinamică a numărului de salariaţi vom 

prezenta în Tabelul 4.6 şi Tabelul 4.7, respectiv Figura 4.2 evoluţia ponderii principalelor categorii de 

personal din RATB. 
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Tabelul 4.6   Dinamica structurii de personal pentru perioada 2008-2014 

Categorie PERSONAL 

12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 5/31/2014 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

MUNCITORI  
necalif. 341   314   234   203   199   298   281   

calif. 10491   10332   9947   9532   9458   9389   9217   

Total MUNCITORI: 10832 88.9 10646 88.9 10181 88.6 9735 88.0 9657 87.5 9687 87.5 9498 87.5 

MAISTRI 196   182   166   160   157   158   158   

Total MAISTRI 196 1.6 182 1.5 166 1.4 160 1.4 157 1.4 158 1.4 158 1.5 

Personal 
EXECUTIE 

tehnicieni 114   111   105   103   106   102   98   

ingineri 184   190   217   217   228   230   222   

subingineri 65   65   74   70   65   62   57   

cadre medii 
ec. 149   142   137   131   119   108   106   

economisti 77   78   91   99   114   124   127   

Rest personal EXECUTIE 163   159   208   229   253   267   261   

Personal CONDUCERE 256   249   187   194   211   199   198   

Total personal 
EXECUTIE&CONDUCERE 1008 8.3 994 8.3 1019 8.9 1043 9.4 1096 9.9 1092 9.9 1069 9.9 

Personal 
SANITAR 

muncitori 41   40   41   39   39   38   38   

executie 107   110   83   83   87   88   83   

conducere 4   3   3   3   3   2   3   

Total personal SANITAR 152 1.2 153 1.3 127 1.1 125 1.1 129 1.2 128 1.2 124 1.1 

Total personal RATB 12188 100 11975 100 11493 100 11063 100 11039 100 11065 100 10849 100 
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Tabelul 4.7  Evoluţia structurii detaliate a personalului RATB din 2008 până în 2013 

 

Categorie 2009 2010 2011 2012 2013 
 Conducatori vehicule 4398 36.67 4391 37.60 4231 37.81 4092 37.51 4093 36.81   

Pers.intretinere 1861 15.52 1985 17.00 1954 17.46 1885 17.28 1760 15.83   

URA 1421 11.85 1330 11.39 1184 10.58 1115 10.22 1066 9.59   
Pers.miscare si 
control 929 7.75 848 7.26 847 7.57 740 6.78 737 6.63   

Conducere 251 2.09 202 1.73 196 1.75 211 1.93 197 1.77   

Alte categ. 2273 18.95 2106 18.04 1818 16.25 1901 17.43 2363 21.25   

Centru sanatate 122 1.02 124 1.06 125 1.12 126 1.16 127 1.14   

Pers.executie 739 6.16 691 5.92 835 7.46 839 7.69 777 6.99   

TOTAL 11994 100 11677 100 11190 100 10909 100 11120 100   
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Pornind de la situaţia prezentată mai sus (tabelul 3.2) care arată evoluţia cantitativă a serviciilor 

prestate (kilometri parcurşi, călătorii efectuate) se poate observa că în 2013 faţă de 2008 

volumul acestor servicii a scăzut la 92,3% (km parcurşi) respectiv la  90,1 (număr de călătorii) în 

timp ce numărul mediu de personal a scăzut la 89,01%. Parcul mediu a scăzut şi el la 92,6% faţă 

de existentul în 2008. Scăderea parcului mediu este mai mică decât scăderea numărului de 

călătorii ceea ce înseamnă că a scăzut productivitatea mijloacelor de transport în paralel cu o 

creştere uşoara a productivităţii medii pe angajat. O concluzie care se desprinde din aceste date 

este că, fie parcul auto este îmbătrânit iar timpul de lucru al mijloacelor de transport este grevat 

de intreruperi pentru reparaţii, fie cetăţenii călătoresc mai puţin cu transportul în comun decât 

o făceau în 2008, preferând alte moduri de transport în interiorul Municipiului Bucureşti şi în 

zonele limitrofe deservite de Regie. Considerăm că a doua posibilitate nu este una reală decât 

într-o proporţie foarte mică şi, oricum, opţiunea unui călător de a recurge la transportul oferit de 

RATB este influenţată în primul rând de disponibilitatea şi gradul de confort al acestuia, preţul 

nemodificându-se în perioada de studiu. În aceste condiţii, activitatea de întreţinere a parcului 

auto trebuie analizată în mod special, atât din punct de vedere economic, pentru a se 

determina pentru fiecare mijloc de transport în parte rentabilitatea întreţinerii sale faţă de 

posibilitatea casării/valorificării şi a achiziţionării unuia nou dar şi pentru a scădea timpii de 

intervenţie şi costurile acestora. Analiza trebuie făcută pentru fiecare tip de autovehicule în 

parte şi trebuie urmată de o restructurare a activităţii de întreţinere şi reparaţii în vederea 

adaptării acesteia la noile cerinţe. 

În acelaşi timp, considerăm necesară o reevaluare a raportului dintre numărul de conducători 

auto angajaţi în acest moment şi cei necesari, în condiţiile în care mijloacele de transport care 

urmează a fi casate şi care staţionează de mai mult timp vor fi înlocuite cu unele funcţionale. De 

exemplu, conform unei informaţii pe care o avem din cadrul AMRSP este că în luna noiembrie 

2014 la depoul RATB Giurgiului din 45 de tramvaie erau funcţionale doar 22 însă, în condiţiile în 

care ar fi existat 45 de tramvaie funcţionale nu ar fi existat suficienţi conducători pentru acestea, 

deficitul fiind unul însemnat.  

În ceea ce priveşte structura generală a personalului, o primă evaluare este cea legată de 

ponderea personalului de conducere în total personal. În 2014 aceasta a atins valoarea de 

0,018% (198 persoane), în timp ce în 2008 era de 0,021% (256 salariaţi în funcţii de conducere).  

Personalul de execuţie a crescut însă de la 163 în 2008 la 261 în 2013, adică de 1,6 ori. 
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Considerăm că faţă de ratele de creştere înregistrate la ceilalţi indicatori această creştere este 

nejustificat de mare, cu atât mai mult cu cât salariile acestui segment de angajaţi se situează 

deasupra salariului mediu, influenţând semnificativ cheltuielile cu salariile. Ponderea acestui 

personal era de 0,013% în 2008 iar în 2014 era de 0,024%. Ținând cont de datele prezentate 

anterior, de  restructurările de personal din cadrul regiei şi de respectare a tendinţei generale 

din cadrul prestatorilor de servicii publice,  de diminuare, pe cât posibil, a acestei  categorii, se 

poate cu ușurință trage concluzia că  numărul personalului de execuţie nu ar trebui să 

depăşească 160 de salariaţi. Numărul exact trebuie să fie determinat în cadrul Biroului Normare 

pe baza sarcinilor prevăzute pentru aceşti salariaţi, ţinând cont că la o cheltuială medie cu 

salariile de 4.000 de lei lunar/salariat reducerea cu 100 a personalului existent ar însemna o 

economie de 4.800.000 lei pe an (sumă aproximativ echivalentă cu costul a 1 tramvai nou, cu 

performanţe deosebite). 

 

 Figura 4.3 arată că, în total categoriei conducători vehicole, personal întreţinere, Uzina de 

întreţinere şi reparaţii şi personal mişcare şi control, ponderea conducătorilor auto a crescut 

constant, deşi într-un ritm lent, de la 51,9% la 53,46%. Personalul de întreţinere a înregistrat o 

creştere bruscă în 2010 faţă de 2009, de la 1861 la 1985 de salariaţi, creştere care însă nu a avut 

rezultate semnificative în creşterea corespunzătoare a numărului de călătorii sau a kilometrilor 

parcurşi; considerăm aşadar că a fost o creştere artificială şi neeconomică. De altfel între 2010 şi 

2014 numărul acestor salariaţi a scăzut ajungând în prima parte a lui 2014 la 1760 salariaţi, sub 

numărul existent în 2009.  
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Figura 4.3  Structura şi dinamica pentru categoriile Conducători vehicule, Personal întreţinere, Uzina de 

Reparaţii şi Personal mişcare şi control. 

În ceea ce priveşte personalul din cadrul Uzinei de Reparaţii, deşi acesta a înregistrat o scădere 

de la 1421 de salariaţi în 2009 la 1066 în 2014, considerăm că pentru tipul de activitate 

desfăşurată, volumul actual al acesteia, pentru rezultatele obţinute şi pentru încadrarea 

organizatorică (verigă a RATB şi nu unitate separată) acesta este supradimensionat. În condiţiile 

în care la nivelul regiei există structuri funcţionale, suficiente din punct de vedere al efectivelor, 

nu credem că se justifică păstrarea şi la nivelul Uzinei a unor replici independente ale structurilor 

centrale (de exemplu, resurse umane prin Biroul Personal Administrativ, biroul financiar şi 

contabilitate şi, mai nou, marketing) decât dacă se urmăreşte separarea administrativă în viitorul 

apropiat. O reorganizare radicală a acestui centru de profit trebuie efectuată pentru a degreva 

regia de o cheltuială însemnată, pentru a evita eventuale convulsii sociale, pentru a păstra 

calificarea şi experienţa salariaţilor din această subunitate şi de a genera chiar fluxuri pozitive 

de numerar care să permită perfecţionarea altor modernizări. Trebuie avut în vedere faptul că 

în condiţiile în care activitatea din cadrul Uzinei se reia la un nivel corespunzător (pentru început 

55 de tramvaie în 3 ani, conform planurilor de management) este posibil ca raţionalizarea 

resursei umane să constea în creşterea numerică a unor categorii de salariaţi şi scăderea altora. 

De asemenea, capacitatea acestei unităţi poate, în opinia noastră, după o modernizare şi 
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eventual extindere, să devină un furnizor însemnat de mijloace de transport pe piaţa internă şi la 

export. Nu trebuie neglijată în strategia de transformare a acestei unităţi poziţia 

amplasamentului care, fructificată inteligent, poate şi ea genera avantaj competitiv.  

 
Nu în ultimul rând, personalul de  mișcare  şi control participă nemijlocit la realizarea 

obiectivelor regiei printr-un număr total de 737 de salariaţi (31.05.2014 faţă de 929 în 2009). 

Considerăm că o parte dintre aceşti salariaţi ar trebui reorientaţi către alte activităţi necesare 

regiei, în conformitate cu pregătirea şi capacităţile acestora, odată cu implementarea unor 

soluţii bazate pe tehnologiile recente IT atât pentru partea de mişcare cât şi pentru control. 

Această acţiune ar trebui să fie precedată de o formare profesională a respectivilor angajaţi 

pentru viitoarele activităţi la care urmează a fi folosiţi. 

Există, aşadar, un potential real de restructurare a activităţii RATB şi nu doar prin disponibilizări 

sau mutări de structuri din subordinea unor verigi organizatorice în subordinea altora ci prin 

evidenţierea unor noi tipuri de activităţi pentru care să fie   pregătiţi  şi recalificaţi salariaţii din  

cadrul unor compartimente care nu îşi mai justifică numărul de angajaţi. 

 

44..44..22  SSttrruuccttuurraa  ppee  sseexxee  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  RRAATTBB  

La sfârşitul anului 2008 ponderea femeilor în personalul RATB era de 27%. La 31.05.2014 această 

pondere era neschimbată, deşi între 2009-2014 au avut loc o serie de restructurări în cadrul 

regiei care au dus inclusiv la dispariţia unor posturi (cum ar fi muncitor necalificat spălat piese, 

muncitor necalificat reparaţie cabluri, casier tonetă, controlor bilete)  şi apariţia altora noi (de 

exemplu controlor legitimaţii de călătorie, casier încărcare on-line, casier încărcare off-line). 

Explicaţia principală este aceea că ponderea conducătorilor de vehicule şi a personalului de 

întreţinere este foarte mare. În anul 2008 în categoriile Conducatori vehicule (4398 salariaţi), 

Personal întreţinere (1861) respectiv Uzina întreţinere şi reparaţii (1421) activau 7680 de 

angajaţi (aproximativ 64% din total) în timp ce în 31.05.2014 numărul total al acestora era de 

6919 angajaţi (62,22%). Ori, în aceste categorii care presupun în general condiţii grele de muncă 

angajaţii tradiţionali sunt bărbaţi, numărul femeilor fiind, de regulă, foarte mic. De exemplu, 

pentru meseriile Conducător autobuze, Conducător tramvaie şi Conducător troleibuze structura 

pe sexe în 1.01.2009 şi 31.05.2014 este prezentată în Tabelul 4.8 şi Figura 4.4 şi Figura 4.5. 
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Tabelul 4.8   Structura pe sexe în 2009 şi 2014 a conducătorilor de vehicule 

Meseria 1.01.2009 31.05.2014 

Total Din care 
femei 

% femei Total Din care 
femei 

 

Conducător tramvaie 975 125 12,82 918 96 10,45 

Conducător autobuze 2770 2 0,7 2501 0 0 

Conducător troleibuze 664 35 5,27 605 24 3,96 

TOTAL 4409 162 3,67 4024 110 2,73 
Sursa: RATB 
 
 

 

Figura 4.4   Structura pe sexe a categoriei Conducători vehicule la 01.01.2009 

 

 

Figura 4.5   Structura pe sexe a categoriei Conducători vehicule la 31.05.2014 
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Ponderea mult mai mare a bărbaţilor decât cea a femeilor în meseriile menţionate mai sus, este 

în mare parte obiectivă ținând cont de specificitatea muncii, dar,  printr-o mai bună organizare a 

schimburilor şi o împărţire a traseelor, favorabilă femeilor, numărul acestora poate creşte, în 

special datorită condiţiilor mai bune de lucru generate de îmbunătăţirile aduse mijloacelor de 

transport în comun. 

Pe de altă parte, scăderea de la 3,67% în 2009 la 2,67% în 2014 a ponderii femeilor în total 

conducători de vehicule este compensată cu o creştere procentuală mai mare în celelalte 

categorii, în aşa fel încât, aşa cum am arătat, ponderea generală rămâne neschimbată în 2014 

faţă de 2009, fapt care confirmă o tendinţă pozitivă din acest punct de vedere. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

   408 / 750 
 

44..55    MMaannaaggeemmeennttuull  ssuuppeerriioorr  şşii  ccuullttuurraa  oorrggaanniizzaaţţiioonnaallăă  

 
Orice organizaţie poate fi privită ca şi o structură socială, formată dintr-un grup de oameni care 

acţionează împreună pentru realizarea scopurilor organizaţiei respective. Succesul unei 

organizaţii este condiţionat de măsura în care personalul acţionează unitar pentru atingerea 

scopurilor acesteia. Un factor major al influenţării unităţii de acţiune a personalului îl reprezină 

aşa numita "cultură organizaţională" sau „cultură corporativă”. 

Definită ca şi un sistem de credinţe şi valori comune care se dezvoltă în organizaţie şi orientează 

conduita membrilor săi, cultura organizaţională se aseamănă din multe puncte de vedere cu 

ceea ce numim cultura unei societăţi dar, bineînţeles, proporţiile trebuiesc păstrate. Această 

afirmaţie susţine punctul de vedere conform căruia vechimea unei societăţi determină bogăţia 

culturală, la fel cum o organizaţie cu o istorie lungă, aşa cum este Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti, are o cultură organizaţională remarcabilă care s-a dezvoltat începând cu 1871. Nu 

trebuie să se înţeleagă de aici că valorile şi credinţele adoptate în urmă cu peste 140 de ani au 

rămas neschimbate ci doar că organizaţia a dezvoltat în tot acest timp diverse istorioare şi 

relatări despre evenimente şi personaje importante, a creat şi respectat un număr impresionant 

de eroi, personaje care au întruchipat idealurile şi dorinţele membrilor instituţiei la diverse 

momente din istoria sa, a dezvoltat şi consacrat ritualuri şi a impus simboluri care în multe cazuri 

s-au transferat şi în cultura Bucureştiului din a cărui imagine RATB este parte integrantă.  

În cadrul evaluării ne-am propus doar să facem o analiză a modului în care cultura 

organizaţională poate dezvolta un avantaj competitiv şi cum se poate implica managementul în 

construirea şi păstrarea culturii organizaţionale. În evaluarea efectuată s-a plecat de la premiza 

că importanţa culturii organizaţionale se relevă îndeosebi prin impactul pe care îl are asupra 

rezultatelor unei organizaţii. Astfel, indiferent dacă vorbim de o instituţie publică, de o societate 

comercială sau de o fundaţie, cultura organizaţională reprezintă unul din principalii factori care 

poate determina succesul sau insuccesul acelei organizaţii - succes măsurat prin gradul de 

satisfacţie oferit de organizaţie stakeholderilor săi. O cultură organizaţională orientată spre 

calitate şi spre performanţă reprezintă pentru orice organizaţie o garanţie a supravieţuirii şi 

dezvoltării continue, indiferent dacă activează pe o piaţă intens concurenţială sau într-un mediu 

economic, social sau politic neprielnic.  
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Un prim aspect legat de modul în care managementul RATB poate modela cultura organizaţiei îl 

reprezintă stabilitatea acesteia. Faptul că în momentul de faţă salariaţii, sindicatele dar şi presa 

acuză instabilitatea conducerii superioare are efecte negative profunde, atât directe cât şi 

indirecte, asupra sentimentului de siguranţă a locului de muncă şi a valorilor tradiţionale din 

regie. RATB a avut, în perioada 2012-2014, nu mai puţin de patru directori generali iar persoana 

care a ocupat această funcţie în 2011-2012 este anchetată pentru abuz în serviciu şi producerea 

unui prejudiciu de 3,6 milioane de lei. De altfel, în discuţiile pe care echipa de proiect le-a avut cu 

conducătorii organizaţiilor sindicale care funcţionează în cadrul RATB, aceştia au declarat că 

principala cauză a nemulţumirilor salariaţilor o reprezintă tocmai  haosul creat la nivelul  top 

managementului de multiplele schimbări şi mai puțin de lipsa de experienţă şi de cunoștințele 

tehnice discutabile ale directori generali, numiţi strict politic în funcţie. Schimbări care, de 

regulă, urmăresc  schimbările din structura Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Acestor 

nemulțumiri li se adaugă,  conform liderilor sindicali o anumită teamă în ceea ce privește 

iminenţa privatizării RATB cu toate consecinţele negative posibile, începând cu pierderea 

locurilor de muncă. 

În aceste condiţii apar sau se amplifică efecte nefavorabile asupra performanţei unităţii, 

începând cu scăderea productivităţii muncii, creşterea fluctuaţiei personalului (cu consecinţele 

cunoscute legate în primul rând de costuri şi de pierderea de cunoştinţe şi know how) sau lipsa 

de motivare a salariaţilor pentru a inova şi a-şi pune în valoare potenţialul creativ.  

Un alt mesaj negativ şi care, preluat în grupurile informale, este amplificat devine valoare 

negativă în cultura organizaţională a regiei este schimbarea repetată şi mult prea frecventă a 

organizării structurale şi a organigramei. Produse în limite şi la intervale de timp rezonabile, 

aceste schimbări fac dovada flexibilităţii şi adaptabilităţii la evoluţiile mediului economic, atunci 

cănd sunt justificate conduc la îmbunătăţirea controlului, la scurtarea circuitelor şi optimizarea 

fluxurilor informaţionale. Însă atunci când respectivele modificări apar prea des şi nu sunt 

însoţite de o pregătire corespunzătoare a salariaţilor, conform perceptelor managementului 

schimbării, când sunt create doar pentru a justifica anumite măsuri care nu au la bază neapărat o 

justificare economică sau managerială, ele dau senzaţia unui cutremur devastator precedat de o 

serie de replici mai slabe. Pentru a justifica opinia anterioară este suficient să arătăm că în 

perioada de studiu (2009-2014) acest instrument a fost folosit nejustificat de des. Ținând seama 

că, în mod normal, schimbarea structurii organizaţionale se face în urma unui studiu aprofundat, 
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care trebuie să ia în considerare prevederile strategiei generale, şi nu doar pentru a schimba 

denumirea şi subordonarea unui birou sau atelier fără a-i modifica acestuia structura sau 

conţinutul. Astfel, conform Rapoartelor de Activitate ale Biroului Plan Organizare, dacă în anul 

2009 şi în primul semestru al lui 2010 regia a funcţionat după o organigramă aprobată de către 

Consiliul de Administraţie în 28.02.2008, în semestrul II 2010, odată cu schimbarea managerului 

general, au fost efectuate două modificări ale organigramei, în iulie respectiv noiembrie, fără 

însă a afecta numărul total de posturi (la momentul respectiv 12.370). În iunie 2011 o nouă 

organigramă reducea numărul de posturi cu 1000 operaţionalizând şi alte modificări importante. 

În iulie acelaşi an se aprobă o nouă organigramă (hotărârea 7/7.07.2011), în august structura 

suferă noi modificări (!) iar în septembrie noi îmbunătăţiri sunt aduse organizării RATB. În 

noiembrie apare un alt set de modificări ceea ce face ca în perioada iunie 2011-noiembrie 2011 

schimbările organizatorice să se succeadă cam odată la două luni (4 schimbări în 5 luni!). În 2012 

o altă schimbare modifică organigrama în februarie, urmată de o alta, în luna martie şi o nouă 

modificare în mai. Urmează iunie, apoi iulie, octombrie şi noiembrie, când din organigramă sunt 

scoase 40 de posturi de muncitori şi adăugate 30 de posturi de conducere şi execuţie  (în total 7 

modificări într-un an). Anul 2013 s-a dovedit mai calm din acest punct de vedere dar şi în acest 

an organigrama s-a modificat, în februarie, în 12 şi 30 august (de două ori într-o lună!). 

Nu cred că trebuie să comentăm costurile, în termeni financiari şi nu numai, pe care această 

degringoladă le-a generat şi nici gradul în care salariaţii şi-au pierdut, ca urmare a acestor 

schimbări repetate, încrederea în viziunea conducerii superioare. 

Un alt fapt ce ține de cultura organizațională a RATB și semnalată și de Corpul de Control al 

Primului-ministru pentru perioada 1.01.2010-31.12.2012 îl are ca personaj principal pe dl. 

Ionescu Mircea. Astfel, pe durata mandatului de lider al Sindicatului Transportatorilor din 

Bucureşti (sindicat reprezentativ în cadrul RATB)  domnul Ionescu Mircea a solicitat şi a primit 

acordul Consiliului de Administraţie de a ocupa şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei Sportive 

(verigă organizatorică cu rang de Birou a RATB), având posibilitatea de a participa la negocierea 

propriului salariu atât în calitate de beneficiar cât şî în echipa care urma ca, în urma egocierii, să 

stabilească acest salariu, din poziţia de lider de sindicat. 

 Un punct forte al implicării conducerii regiei în cultura organizaţională a acesteia în sens pozitiv, 

de data aceasta, este şi menţinerea unor structuri sociale care să permită salariaţilor să 

beneficieze de servicii plătite parţial de către instituţie, cum ar fi Casa de Sănătate, structura de 
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cazare de la Predeal sau cantina RATB. Impactul acestor facilităţi asupra percepţiei salariaţilor 

faţă de climatul organizaţional este unul pozitiv, indiferent de conotaţiile legale cu privire la 

utilizarea fondurilor regiei în aceste scopuri. 

Un alt element care caracterizează, în opinia noastră, conştinţa colectivă a salariaţilor RATB îl 

reprezintă promovarea performanţei şi orientarea către performanţă a comportamentului 

colectiv. Am constatat că principalele relaţii dezvoltate în interiorul organizaţiei descriu cultura 

organizaţională ca fiind de natură egalitaristă, în care fiecare are locul său (chiar dacă siguranţa 

acestuia nu mai este garantată), trebuie să se rezume la a îşi realiza sarcinile primite, indiferent 

de condiţiile în care se întâmplă aceasta, neimplicându-se activ în stabilirea direcţiei de urmat. 

Influenţa sindicatelor este puternică iar conservatorismul şi opoziţia la schimbare se manifestă în 

cadrul unor zone întinse ale companiei. Eroii sunt acum nu cei care s-au evidenţiat prin rezultate 

deosebite obţinute ci prin opoziţia la tendinţele de evoluţie înregistrate de către conducerea 

superioară.  

În aceste condiţii, zvonurile (având sau nu o bază reală) cu privire la privatizarea parţială sau 

totală a unităţii, la concedieri colective, la pierderea unor drepturi şi la pericolul pierderii 

locurilor de muncă au dus la impunerea ca şi „eroi” a unor personaje care desfiinţau vehement 

aceste soluţii fără ca măcar să le fi înţeles în toată amploarea lor, personaje care, utilizând şi o 

serie de revendicări legitime ale salariaţilor, şi-au creat o aură de justiţiari, erijându-se în 

conducători informali, în detrimentul celor care ar fi trebuit să gestioneze respectivele stări de 

fapt. 

Cedând la presiunea socială (şi nu de puţine ori la cea politică) conducerea a luat o serie de 

măsuri prin care a arătat că direcţia către care se îndreaptă unitatea nu este cea a cultului 

performanţei ci una care să egalizeze eforturile şi recompensele, chiar dacă la un nivel scăzut. 

De exemplu, lipsa de comenzi finanţate corespunzător a dus la adoptarea formei de salarizare în 

regie în detrimentul celei în acord chiar pentru compartimentele şi posturile în care această 

trecere nu era potrivită, sau la normarea unor operaţii la categoria executanţilor şi nu la 

categoria de complexitate a respectivelor lucrări. 

Un alt punct disputat de către specialiştii în resurse umane şi care ţine într-o măsură însemnată 

de cultura organizaţională este dacă angajarea în aceiaşi instituţie a mai multor membri ai unei 

familii sau a unor rude ale personalului existent este benefică sau dăunătoare. În mod evident, 

există argumente pro şi contra şi, în opinia noastră, susţinerea (inclusiv financiară) a copiilor 
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salariaţilor care urmează cursurile unor şcoli cu specific de transporturi sau complementar (de 

exemplu, liceu sau facultate cu profil cerut în cadrul regiei) şi care doresc să se angajeze la RATB 

poate fi o pârghie de motivare. Observăm din studiul ştatului de funcţiuni foarte multe repetări 

de nume de familie pe care însă nu le putem pune în totalitate pe seama angajării mai multor 

membri ai unei familii în acelaşi loc de muncă, aşa cum, la fel de bine, pot exista rude care să nu 

poarte acelaşi nume. În condiţiile în care instituţia nu dă dovadă de transparenţă şi corectitudine 

maximă atât la selecţia în vederea angajării dar şi la evaluarea şi recompensarea pe parcursul 

carierei a persoanelor cu rude în cadrul regiei pot apărea tensiuni care să crească senzaţia de 

injustiţie la nivelul salariaţilor şi să degenereze în scăderi ale performanţei firmei în ansamblu. 

Un punct forte al implicării managementului în cultura organizaţională îl reprezintă modul în 

care se popularizează şi respectă principalele evenimente din cadrul organizaţiei. Putem aprecia 

că din acest punct de vedere rolul implicarea managementului este una corespunzătoare şi 

putem exemplifica acest lucru prin organizarea anuală, în prima sâmbătă a lunii iunie, a Zilei 

Transportatorului Urban care, în 2013, a adunat la a XIX-a ediţie (peste 60 de ani de organizare 

anuală) la Baza Sportivă un număr de aproximativ 1500 de salariaţi, conform anunţului postat pe 

site. 

În acelaşi context putem menţiona şi Muzeul RATB care, pe lângă valoarea legată de istoria RATB 

corelată cu istoria Municipiului Bucureşti, are puternice valenţe de cultură organizaţională. 

Putem aminti şi anumite anunţuri publice pe care RATB le-a făcut cu ocazia implicării cu succes în 

evenimente importante din Bucureşti, anunţuri prin care se mulţumea salariaţilor pentru efortul 

depus şi rezultatele înregistrate, cum ar fi mesajul de mulţumire adresat  angajaţilor săi care şi-

au respectat sarcinile de serviciu în data de 15.07.2011 (site RATB, Luni, 18 Iulie 2011). 

Parte a culturii organizaţionale, managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea 

continuă a activităţii tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor 

organizaţionale. 
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44..66  AAnnaalliizzaa  ppoolliittiicciilloorr  ddee  rreessuurrssee  uummaannee  şşii  aa  mmoodduulluuii  ddee  aapplliiccaarree  ((rreeccrruuttaarree,,  

sseelleeccţţiiee,,  mmoottiivvaarree))  

 
Recrutarea resurselor umane în vederea realizării obiectivelor organizaţionale are ca 

funcţie principală atragerea de personal cât mai pregătit profesional şi menţinerea acestuia în 

cadrul organizaţiei prin diferite căi stimulatorii. Identificarea şi atragerea de personal se poate 

realiza pe două căi, recrutarea externă, adică localizarea şi atragerea de personal de pe piaţa 

externă a muncii şi recrutarea internă, cea mai frecventă modalitate de identificare şi atragere 

de resurse umane, totuşi nu foarte benefică pentru organizaţie datorită posibilei pregătiri 

necorespunzătoare a candidaţilor, cea mai de preferat asigurare cu capital uman ar fi prin 

intermediul recrutării externe, deşi prin costuri mai ridicate, pentru că asigură un contact 

permanent a societăţii cu piaţa muncii iar competitorii doritori de a se angaja posedă în cele mai 

multe cazuri o calificare exceptională şi mai multe idei noi în ceea ce priveşte o mai bună 

desfăşurare a activităţii în cadrul firmei. 

 

44..66..11  SSttrraatteeggiiaa  ddee  rreessuurrssee  uummaannee  şşii  ppoolliittiicciillee  ddee  rreeccrruuttaarree  

Ţinând cont de aspectele diverse ale angajării unei persoane pe un post vacant şi mai ales de 

faptul că această decizie trebuie să aibă în vedere o evoluţie pe termen lung a mediului 

economico-social din companie şi din exteriorul acesteia considerăm că a vorbi despre o politică 

de recrutare-selecţie şi, în general, de politicile de resurse umane în lipsa unei strategii integrate 

perfect în strategia organizaţiei nu reprezintă o opţiune viabilă pentru managementul RATB. Nu 

discutăm în acest capitol starea actuală a strategiei RATB şi gradul de îndeplinire a obiectivelor 

stabilite de aceasta ci doar faptul că structura responsabilă cu managementul resursei umane 

(SRU) şi cele asociate (organizare, normare etc.) nu pot fi coordonate şi evaluate corespunzător 

în lipsa unor obiective specifice pe termen mediu şi lung, obiective care vizează asigurarea 

resursei umane pentru realizarea programului firmei şi utilizarea eficientă a acestei resurse.  

În aceste condiţii, conform răspunsurilor primite în cadrul interviului derulat la sediul regiei cu 

reprezentanţii activităţilor responsabile cu asigurarea şi utilizarea eficientă a forţei de muncă, cu 

conţinutul Rapoartelor de Activitate publicate pe site-ul RATB şi cu rapoartele de activitate a 
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Serviciului Resurse Umane RATB au rezultat următoarele aspecte care vizează stadiul de 

fundamentare, realizare şi implementare a unei strategii clare care să reglementeze activitatea 

de management al resurselor umane: 

 nu există o strategie propriu-zisă de asigurare a forţei de muncă în cadrul Regiei, care să 

dea posibilitatea compartimentului specializat (în cazul nostru SRU) să îşi dezvolte politici 

coerente şi planuri de recrutare a anumitor categorii de personal. Această concluzie se 

sprijină, printre altele, şi pe răspunsul SRU la întrebarea pusă în cadrul interviului derulat 

în 29.10.2014: 

o Întrebare: există o strategie şi o estimare a necesarului de forţă de muncă pentru un 

orizont de timp de 2-5 ani? 

o Răspuns: Există o strategie privind asigurarea forţei de muncă calificate în sectoarele 

de activitate deficitare, prin monitorizarea permanentă a ieşirilor/intrărilor în RATB 

pe meserii şi funcţii...  

Afirmația fiind susținută prin două exemple care vizează activitatea de recrutare în perioada 

2008-2012. Suntem de acord că monitorizarea permanentă a ieşirilor/intrărilor este o activitate 

deosebit de importantă a SRU şi apreciem faptul că această activitate se desfăşoară într-o 

manieră profesionistă, aşa cum rezultă din Rapoartele de Activitate ale SRU în perioada 2009-

2013, însă ea nu substituie proiecţia în viitorul apropiat a modului în care este văzută 

dezvoltarea viitoare a regiei prin prisma structurii şi numărului de personal care va activa în 

unitate. Ori, în lipsa acestei previziuni, SRU nu poate decât să răspundă într-un interval de timp 

cât mai scurt cererilor de ocupare a unor posturi ca urmare a unor dispoziţii primite de la nivelul 

ierarhic superior fără a-şi putea fundamenta şi realiza politici pe termen mediu şi lung în 

domeniul asigurării cu personal; 

  nu există decât izolat acţiuni care să dezvolte şi să menţină o relaţie permanentă cu cele 

mai importante surse de forţă de muncă (de exemplu, după defiinţrea Şcolii profesionale 

de profil, cu Liceele de specialitate sau cu furnizori de forţă de muncă cu pregătire 

superioară, aşa cum s-a întâmplat în 2007-2009 când relaţia strânsă cu Facultatea de 

Transporturi din UPB a permis angajarea a peste 40 de proaspăt absolvenţi); 

 nu există posibilitatea de a se estima numărul de salariaţi din cadrul SRU care îşi vor 

desfăşura activitatea în domeniul recrutării/selecţiei cu consecinţe asupra unei 

dimensionări judicioase a personalului acestui Serviciu şi a controlului unor costuri cu 

resursa umană; 
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 nu este posibilă o abordare unitară a managementului carierei şi construirea unor 

planuri de carieră atractive pentru salariaţi şi eficiente pentru Regie prin utilizarea la 

maximum a capacităţii personalului angajat, a experienţei acestuia şi prin reducerea 

costurilor cu recrutarea şi integrarea de noi angajaţi; 

 politica motivaţională şi managementul recompenselor nu beneficiază de un suport 

real de încurajare a angajaţilor cu performanţe superioare prin corelarea dezvoltării 

capacităţii profesionale cu promovarea în poziţii superioare; 

 nu există instrumente care să permită pregătirea unor restructurări de personal din 

Regie prin reorientarea profesională a angajaţilor în funcţie de nevoile viitoare ale Regiei 

şi calităţile/cunoştinţele/abilităţile acestora; pentru  eficacitatea acestor măsuri este 

necesară cunaşterea situaţiilor care vor duce la restructurări cu suficient de mult timp 

înainte ca schimbările să fie implementate şi fundamentarea unui program de pregătire 

profesională eficient; 

 nu poate exista o abordare de tip “Lanţul Valorii” în cadrul relaţiilor RATB cu furnizorii/ 

potenţialii beneficiari ai resursei umane care intră/ iese din regie. Ne referim în primul 

rând la implicarea specialiştilor RATB în formarea viitorilor salariaţi prin adaptarea 

programelor analitice şi a planurilor de învăţmânt ale prestatorilor de servicii de 

formare/perfecţionare la necesităţile prezente şi viitoare ale regiei. Până în prezent, din 

informaţiile care ne-au fost puse la dispoziţie de către conducerea SRU, rezultă că există 

preocupări constante în zona asigurării unor locuri de practică pentru studenţi şi 

absolvenţi iar derularea propriu-zisă a practicii este asigurată conform legii, cu eficienţă 

sporită, de către Biroul de Formare Profesională (BFP). În aceste condiţii considerăm că 

elaborarea unei strategii a resursei umane ar putea creşte rolul BFP/SRU în adaptarea 

ofertei furnizorilor de pregătire de la diverse niveluri şi prin implicarea unor specialişti ai 

Regiei în procesul de pregătire a viitorilor potenţiali salariaţi, atât în cadrul ciclurilor 

preuniversitare cât şi în cele universitare şi postuniversitare. 

 

44..66..22  PPuubblliicciittaatteeaa  

Unul dintre primii paşi în organizarea unei proceduri de recrutare-selecţie îl reprezintă 

publicitatea, modalitatea în care se aduce la cunoştinţă potenţialilor candidaţi organizarea 

concursului de ocupare a posturilor şi principalele informaţii cu privire la desfăşurarea acestuia 
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(cum ar fi tipul posturilor scoase la concurs, condiţiile minimale pentru înscriere, date 

importante). În condiţiile în care  sunt respectate condiţiile impuse de lege cu privire la 

publicitatea concursurilor de angajare pentru instituţiile şi întreprinderile publice, există o serie 

de recomandări ale specialiştilor care au în vedere că procesul de selecţie este cu atât mai 

eficace şi eficient cu cât recrutarea vizează acele zone ale colectivităţii care corespund cel mai 

bine cu profilul optim al candidaţilor vizaţi.  

Ca urmare a derulării interviurilor având ca scop colectarea de informaţii despre managementul 

resurselor umane în cadrul RATB desfăşurate în 29.10.2014 şi ulterior acestei date a rezultat că 

există cazuri când publicitatea posturilor se face direcţionat, şi anume pe lângă modalităţile 

tradiţionale de publicitate (afişarea la sediul Regiei şi pagina Internet a RATB) s-au transmis 

înştiinţări despre organizarea de concursuri de ocupare a unor posturi şi unor unităţi de 

învăţământ cum ar fi Universitatea Politehnică din Bucureşti, efectele acestei acţiuni fiind 

apreciate ca benefice (în perioada 2007-2009, de exemplu, au fost angajaţi un număr de 48 de 

absolvenţi ai facultăţii de Transporturi din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti din 

promoţiile 2007-2009). În special în cazul personalului necalificat şi slab calificat au existat şi 

există în continuare probleme cu ocuparea unor posturi din această categorie (cum ar fi 

conducător de autobuz, paznic, spălător, casier sau controlor), probleme datorate, în opinia 

noastră, şi unei activităţi de publicitate insuficient de bine derulată. În aceste condiţii, ţinând 

cont de diversitatea tipului de posturi necesar a fi ocupate în cadrul Regiei activitatea de 

publicitate trebuie, să aibă în vedere următoarele: 

 restructurarea Serviciului Resurse Umane RATB prin înfiinţarea şi dotarea 

corespunzătoare a unui compartiment de Marketing Resurse Umane, pe criterii de 

eficienţă (centralizarea tuturor acţiunilor de publicitate concursuri de ocupare şi a 

proiectelor de atragere/restructurare a forţei de muncă pe termen mediu şi lung) care să 

fie format din profesionişti şi care să poată presta servicii de această natură şi pentru 

terţi; 

 diversificarea modalităţilor de publicitate pentru posturile scoase la concurs. Avem în 

vedere atât modalităţile clasice (publicaţii, radio/TV, participarea la târguri de ocupare a 

forţei de muncă sau utilizarea ANOFM), dar care trebuiesc mai bine focalizate în funcţie 

de necesităţile efective de angajare într-o anumită perioadă  de timp, dar şi utilizarea 

unor tactici noi, cum ar fi firmele specializate de recrutare, publicitatea la sediile unor 

firme care disponibilizează salariaţi sau utilizarea mijloacelor proprii de 
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publicitate/marketing şi a personalului încadrat la Relații Publice. În acest sens propunem 

formarea în cadrul Serviciului Resurse Umane RATB a unei echipe care să gestioneze 

activitatea de Marketing Resurse Umane pentru întreaga regie şi care în colaborare cu 

compartimentul de Relaţii Publice să conceapă şi să deruleze, ţinând cont de necesităţile 

de recrutare pentru perioada următoare (lună, trimestru, an sau perioade mai lungi) 

programe inteligente de recrutare sau chiar tactici de promovare pentru anumite 

categorii. 

 identificarea corectă a costurilor pentru fiecare tip de acţiune de publicitate şi alegerea 

celei mai bune modalităţi de acţiune pe baza unei analize de eficacitate/eficienţă în 

fiecare caz în parte (evitându-se, de exemplu, repetarea unor concursuri sau neocuparea 

unor posturi, care sunt situaţii generatoare de costuri); 

44..66..33  PPrroocceedduurraa  ““RReeccrruuttaarreeaa  şşii  sseelleeccţţiiaa  ppeerrssoonnaalluulluuii””  ((RRSSPP))  

Recrutarea de personal: este o activitate a managementului resurselor umane care are rolul de a 

căuta şi de a identifica acei candidaţi care au caracteristicile psiho-fiziologice solicitate de 

posturile vacante ale regiei, şi de atragere a acestora în cadrul instituţiei. 

 De regulă  procesul de recrutare are în vedere două aspecte: 

a)  asigurarea necesarului numeric de personal; 

b)  asigurarea unei forţe de muncă de calitate. 

Procesul de recrutare trebuie să aibă în vedere şi faptul că pentru individ, cele mai importante 

raţiuni de alegere a locului de muncă sunt:  

a) salariul; 

b) tipul muncii pe care o prestează;  

c) beneficiile suplimentare (prime, asigurări de sănătate etc.). 

d) personalitatea individului (aptitudini, nevoi, interese etc.). 

Activitatea de recrutare şi selecţie a personalului la nivelul RATB este procedurată . Procedura se 

referă la recrutarea şi selecţia personalului nou angajat sau la promovarea personalului intern pe 

alte funcţii. 

- la paragraful 5.3.5 Selecţia de personal se specifică că „metodele de selecţie se aplică în 

cazul în care există mai mulţi candidaţi...” 
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OBSERVAŢII: 

o Recrutarea resurselor umane în vederea realizării obiectivelor organizaţionale are 

ca funcţie principală atragerea de personal cât mai pregătit profesional, ca atare 

existenţa şi aplicarea unei metode de selecţie, chiar şi în cazul existenţei unui 

singur candidat este , practic obligatorie.  

o Este adevărat că selecţia resurselor umane poate fi realizată, în bune condiţii, 

utilizând formulare, interviuri, teste de verificare a aptitudinilor  etc., doar în cazul 

unei bune asigurări cu suficienţi candidaţi  competitivi. De aceea este foarte 

importantă recrutarea personalului. Recrutarea doar în cadrul intern trebuie 

făcută cu mare atenţie deoarece aceasta poate genera, în timp, diferite probleme: 

migrarea personalului spre posturile „bune”, promovarea pe practici clientelare 

etc.  

o Fiecare organizaţie trebuie să aibă capacitatea de a atrage un număr suficient de 

mare de candidaţi pentru a avea posibilitatea identificării acelora care corespund 

cel mai bine cerinţelor posturilor vacante.  

 

- paragraful 5.3.5.1 Selecţia personalului prin interviu – explică modalitatea de selecţie a 

personalului prin interviu: „...Şeful SMRU face o analiză a acestora (a cererilor de 

angajare N.A.) şi selectează persoana care va participa la interviu.....primul interviu va fi 

susţinut cu Directorul General şi al doilea cu Şeful DRUAS” 

 

 

OBSERVAŢII: 

o este o metodă empirică, care nu se bazează pe criterii riguroase, ci pe 

recomandări, impresii, modul de prezentare la o discuţie a candidaţilor, 

aspectul fizic al acestora etc.;  

o de regulă în cadrul organizaţiilor care aleg ca metodă de selecţie interviul, 

acesta se desfăşoară în două etape: primul interviu cu un specialist în resurse 

umane şi cel de-al doilea cu şeful departamentului în care se află postul 
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vacant ( şi nu cu Directorul General care nu are cunoştinţele necesare pentru 

evaluarea corectă a tuturor funcţiilor organizaţiei...); 

o de  regulă metoda interviului oferă rezultate bune pentru avansare, 

dezvoltarea carierei şi pentru cercetarea problemelor sociale şi economice din 

cadrul unei organizaţii şi mai puţin pentru recrutarea din exterior; 

o procedura nu specifică momentul la care se va utiliza selecţia doar prin 

interviu şi când se va scoate postul la concurs, 

o nu sunt specificate criteriile care stau la baza deciziei Şefului SMRU în urma 

cărora acesta selectează persoanele ce vor fi chemate la interviu. 

În plus, ca şi observaţie deosebit de importantă, în cadrul interviurilor nu se pot verifica 

întotdeauna obiectiv şi cu acurateţe îndeplinrea diferenţiată a unor criterii, fapt care duce la 

apariţia unor situaţii de natură să dea naştere la suspiciuni privind corectitudiea concursului. În 

sprijinul afirmaţiei noastre aducem un caz semnalat în cadrul rubricii ARHIVA de pe site-ul 

www.ratb.ro. Joi 30 ianuarie 2014 acest site a găzduit un Anunţ Public care făcea cunoscută celor 

interesaţi organizarea de către RATB a unui concurs pentru evaluarea/selecția directorului 

Direcţiei de Întreţinere Sisteme Energetice şi Cale de Rulare în cadrul R.A.T.B. în care, printre 

altele, se stipula că 

Procedura de evaluare/selecție cuprinde două etape:  

 Etapa I – selecția dosarelor ;  

 Etapa a II a – interviu, pentru candidaţii declaraţi ,,Admis” după etapa I.  

Interviul va fi susținut în limba română, va dura maxim 30 de minute și va consta în :  

1) prezentarea unui « Proiect de Plan de măsuri și eficientizare a activităților specifice postului 

de director al Direcţiei de Întreţinere Sisteme Energetice şi Cale de Rulare. » Candidaţii îşi pot 

face cunoscut Planul de măsuri și eficientizare a activităților specifice prin prezentare orală, pe 

suport de hârtie, prin mijloace electronice (laptop, ecran special, etc.) sau o variantă combinată, 

etc.  

http://www.ratb.ro/
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2) un set de întrebări adresat de către membrii Comisiei de evaluare/selecție (nu pot fi adresate 

întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea 

materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex).  

Etapa a II a – ,,Interviul” poate fi susţinută doar de candidaţii care pot face dovada identităţii prin 

prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea .  

Criteriile de selecție sunt :  

1. Abilități de comunicare  

2. Capacitate de analiză și sinteză  

3. Abilități impuse de funcție  

4. Motivația candidatului  

5. Comportamentul în situațiile de criză  

6. Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora  

7. Exercitarea controlului decizional  

8. Capacitatea managerială  

 În condiţiile în care la concurs au participat 3 candidaţi, toţi trei admişi după etapa I, aceştia au 

fost departajaţi prin intermediul criteriilor menţionate mai sus înregistrându-se următoarea 

situaţie (Tabelul 4.9): 

Tabelul 4.9   Rezultatele concursului de selecţie pentru postul de director al Direcţiei de Întreţinere 

Sisteme Energetice şi Cale de Rulare 

 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Rezultatul 
etapei 

Punctaj 

1 DABU OPRICĂ GEANI Respins Absent 

2 IORDACHE ŞTEFAN Admis 96.25 

3 MIHAIL ADRIAN SORIN Admis 84.25 

Sursa: www.ratb.ro 

În opinia noastră, diferenţa de numai 12 puncte din 100 în condiţiile criteriilor de mai sus care nu 

credem că pot fi măsurate cu exactitate aşa de mare (în urma prezentării unui proiect şi a 

răspunsului la o serie de întrebări) poate ridica serioase semne de întrebare cu privire la 

corectitudinea concursului şi relevanţa rezultatelor sale. 
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Recomandări pentru o îmbunătăţire a procedurii de recrutare/selecţie: 

 selecţia personalului trebuie făcută de fiecare dată când se doreşte parcurgerea 

procedurilor de ocupare a unui post, fie că e vorba de promovare sau de angajare a unui 

candidat din afara Regiei; acest proces se va desfăşura diferenţiat, de la caz la caz, dar 

rezultatele parcurgerii sale trebuie să ateste într-un mod transparent şi corect că 

persoana care candidează pentru ocuparea postului respectiv este, la momentul selecţiei, 

cea mai potrivită pentru ocuparea poziţiei scoase la concurs; 

 interviul de angajare trebuie precedat întotdeauna de proba de CV şi de o altă formă de 

selecţie ale cărei rezultate să poată fi cuantificate într-un mod cât mai precis şi care să 

poată fi opozabilă în justiţie dar şi conformă cu cerinţele concrete ale postului ocupat 

(pentru personalul de execuţie putem avea probe de lucru, teste de cunoştinţe sau probe 

de creativitate în timp ce pentru posturile de conducere se pot folosi teste psihologice 

şi/sau studii de caz sau simulări manageriale). În acete condiţii, ponderea interviului în 

aprecierea finală trebuie menţiută la cote rezonabile (probabil maximum 10-15%); 

 ar trebui menţionat în Regulamentul Intern la capitolul Sancţiuni că denaturarea voită a 

rezultatului unui concurs de angajare de către persoane cu atribuţii în organizarea 

respectivului concurs dar şi neglijenţa în gestionarea sa, atunci când are ca efect 

denaturarea rezultatului se sancţionează drastic, măsurile disciplinare putând duce până 

la desfacerea disciplinară a contractului de muncă.; 

Selecţia resurselor umane poate fi realizată prin anumite formulare, interviuri şi ulterior teste de 

verificare a aptitudinilor doar în cazul unei bune asigurări cu suficienţi candidaţi  competitivi.  

Procesul de elaborare a politicilor de Resurse Umane ale unei instituţii publice, şi deci şi al RATB, 

implică, sau ar trebui să implice,  mai mulţi participanţi din partea organizaţiei: 

  profesioniştii în Resurse Umane care îşi asumă responsabilitatea pentru administrarea, 

coordonarea procesului de elaborare a politicii de Resurse Umane, colectează informaţii 

referitoare la recrutarea de salariaţi, organizează interviuri, elaborează propuneri de 

politici şi planuri de comunicare şi participă la procesul de comunicare în domeniul MRU; 

 managerii ierarhici şi de nivel mijlociu ce vor fi implicaţi în procesul de elaborare al 

politicilor MRU, cu scopul de a colecta informaţiile relevante cu privire la nevoile şi 

problemele pe linie MRU al locurilor de muncă pe care le coordonează, dar şi în scopuri 
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consultative, respectiv în cadrul procesului de comunicare în vederea diseminării politicii 

de Resurse Umane în rândul celorlalţi salariaţi; 

 managementul superior care va fi consultat, în principal cu privire la principalele politici, 

direcţii de orientare şi nevoi legate de activitatea de management al Resurselor Umane; 

 reprezentanţii sindicatelor, dacă se consideră necesar, vor fi consultaţi în elaborarea 

politicilor MRU. 

Toţi aceşti actori din cadrul unei instituţii vor stabili de comun acord varianta finală a 

conţinutului politicii de Resurse Umane şi a planului de comunicare, la finalul procesului de 

elaborare. 

 

44..66..44  PPrroocceedduurraa  „„AAnnggaajjaarree  ppeerrssoonnaall””  ((AAPP))  

Procedura se referă la modul în care se angajază, în cadrul regiei, personalul necesar. 

- pct. 5.2 din procedură : 

o se relevă o neconcordanţă faţă de procedura „Recrutarea şi selecţia personalului” 

– dacă la procedura AP se vorbeşte de angajare prin „selecţie de CV-uri” la 

procedura RSP se vorbeşte de o selecţie iniţială  prin „analiza cererilor de 

angajare” şi ulterior de o selecţie care se bazează pe două interviuri, primul cu DG 

al RATB şin al doilea cu Şeful DRUAS. 

Procedura este utilă, la obiect şi corectă. Nu se pierde în detalii şi punctează exact ceea ce este 

important. 

Un aspect deosebit de important al politicilor de recrutare, selecţie, angajare şi integrare îl 

reprezintă aspectul economic. Ţinănd cont că în fiecare an din RATB pleacă undeva în jur de 300-

400 de persoane şi se angajază un număr similar rezultă că costul acestor activităţi devine 

semnificativ şi se justifică aplicarea unor măsuri de raţionalizare a acestei fluctuaţii. Trebuie 

făcută distincţie între circulaţia şi fluctuaţia forţei de muncă, ştiut fiind că circulaţia forţei de 

muncă reprezintă mişcarea personalului în cursul unei perioade, din cauze social-economice 

(pensionare, decese, transferuri). Considerăm deci că evidenţierea acestor costuri poate ajuta la 

identificarea unor mijloace de raţionalizare a lor. 
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44..77   Managementul carierei: dezvoltarea profesională şi politicile de 

promovare  

44..77..11  MMaannaaggeemmeennttuull  ccaarriieerreeii  

Dinamica mediului în care Regia Autonomă de Transport Bucureşti îşi desfăşoară activitatea este 

una specifică, o serie de caracteristici ale organizaţiei diferenţiind-o atât de alte unităţi de acelaşi 

tip (Regii Autonome) cât şi de firmele care prestează servicii de interes local. O parte dintre 

caracteristicile care fac diferenţa au un impact major asupra strategiei de resurse umane în 

general şi a managementului carierei în mod special. 

Astfel, în timp ce prin natura resurselor exploatate şi a infrastructurii utilizate beneficiarul 

serviciilor RATB nu este unul captiv (situaţie întâlnită atât în cazul serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare) iar piaţa de transport local este în mod natural una concurenţială, 

monopolul artificial impus de proprietarul de drept al acestui serviciu (municipalitatea) interzice, 

cel puţin în faza actuală, accesul pe piaţă a altor prestatori de servicii similare cu cele prestate de 

către RATB. În acelaşi timp, Consiliul General şi Primăria Capitalei subvenţionează masiv acest 

serviciu iar cele două observaţii ridică o serie de întrebări cu privire la durata acestei stări de 

fapt, generate din argumente politice şi nu economice. Trebuie de asemenea avut în vedere de 

către cei responsabili de managementul carierei personalului recrutat sau angajat deja în cadrul 

regiei că pe durata carierei active (de regulă, în jur de 40-45 de ani) un salariat asistă la 

aproximativ 10 cicluri electorale locale cu tot atâtea schimbări ale componenţei Consiliului Local 

şi, probabil, a opţiunilor strategice dar şi tactice la nivelul acestui Consiliu şi, în plus, la mult mai 

multe situaţii conjuncturale de natură să influenţeze puternic starea Regiei, situaţii care pot 

apărea frecvent. Un exemplu a fost liberalizarea parţială a transportului local şi a funcţionării în 

Bucureşti a unor linii de microbuze iar un altul a fost dezvoltarea unor tehnologii informatice 

care au impus renunţarea la vechiul sistem de taxare şi vânzare a biletelor de călătorie şi 

înlocuirea sa cu unul bazat pe cartel magnetice şi e-commerce. 

În aceste condiţii, activitatea de elaborare şi actualizare permanentă a planurilor de carieră 

pentru toţi salariaţii Regiei reprezintă o obligaţie a Serviciului Resurse Umane faţă de unitate dar 

şi faţă de salariaţi. 

În cadrul RATB existau la momentul la care s-a elaborate prezentul studiu o serie de preocupări 

de gestionare a planurilor de carieră, în sensul în care în Regulamentul de Organizare şi de 

Funcţionare a Regiei (ROF) era trecută ca şi sarcină a Serviciului Resurse Umane (SRU) 
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“gestionarea planurilor de carieră”. În cadrul interviului desfăşurat în data de 29.10.2011 s-a 

solicitat şefei SRU un eşantion de planuri de carieră în vederea analizării lor şi a transmiterii unor 

eventuale propuneri de îmbunătăţire, eşantion pe care până în momentul finalizării evaluării nu 

a fost primit, așa  cum nu s-a primit nici un fel de informaţii cu privire la acestea. În aceste 

condiţii se poate trage concluzia că, de fapt, gestionarea planurilor de carieră, ca şi principală 

activitate din cadrul managementului carierei, este doar o măsură care va trebui luată în viitor, 

conform prevederilor ROF. Acesta este, într-o oarecare măsură, un punct forte. Trebuie însă să 

menţionăm şi un punct slab identificat în condiţiile prezentate mai sus: nu ne-a fost prezentată şi 

nu am regăsit în documentele avute la dispoziţie nici o situaţie a stadiului în care se află 

implementarea managementului carierei şi nici un plan de măsuri concret pentru derularea 

procesului. În plus, din analiza Fişelor de Post, în stadiul în care se aflau acestea la momentul 

analizei, nu a rezultat repartizarea vreunei sarcini legate direct de managementul carierei sau a 

vreunei responsabilităţi clare cu privire la implementarea/conducerea/derularea planurilor de 

carieră. Concluzia pe care am tras-o este că gestiunea planurilor de carieră se află, în cadrul 

RATB, într-un stadiu pre-incipient. De altfel, în răspunsul dat de şefa SRU la întrebările înaintate 

de noi cu ocazia interviului din 29.10.2014 (Adresa RATB 2098/3.11.2014) se menţionează că 

planul de carieră institutional este acelaşi lucru cu planul de pregătire profesională, poziţie care 

explică lipsa unor planuri propriu-zise de carieră.   

Una dintre cauzele care bănuim că ar fi stat la baza acestei stări de fapt o reprezintă lipsa unei 

strategii oficiale a RATB, dar această cauză nu ar justifica decât într-o măsură redusă starea 

constatată. Consecinţele pe care le are însă situaţia semnalată sunt importante, începând cu 

imposibilitatea fundamentării corecte a unei strategii a managementului resurselor umane şi 

continuând cu lipsa unei situaţii corecte şi la zi a potenţialului de succesiune şi a unei tactici de 

depăşire a unor situaţii când, dintr-un motiv sau altul, este necesară găsirea rapidă a celui mai 

bun ocupant pentru un post devenit disponibil. O altă consecinţă este şi cea legată de 

managementul recompenselor şi de motivarea superioară a personalului deoarece atingerea 

unui nivel profesional şi promovarea în funcţie trebuie să ţină cont de planul carierei, în caz 

contrar manifestându-se o reducere a eficacităţii şi eficienţei unor măsuri de recompensare. 

Managementul performanţei este de asemenea afectat de lipsa unei viziuni, formalizată în 

planuri de carieră, asupra corelării dintre nivelul performanţei impuse şi atinse de salariaţi în 

anumite stadii ale evoluţiei profesionale. 
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Există o serie de prevederi în fişele de post cu privire la politica de înlocuire pe posturi (punct 

forte) dar care se referă doar la situaţiile în care funcţionează delegarea (perioade limitate de 

timp în care, din diverse motive, un salariat nu îşi poate îndeplini atribuţiile de serviciu şi este 

înlocuit pentru perioada respectivă de un alt salariat) ceea ce reprezintă un punct slab. 

 

44..77..22  AAnnaalliizzaa  ppoolliittiicciiii  ddee  ffoorrmmaarree  şşii  ddeezzvvoollttaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  şşii  iimmpplliiccaarreeaa  

mmaannaaggeemmeennttuulluuii  ssuuppeerriioorr  îînn  pprreeggăăttiirreeaa  şşii  ddeezzvvoollttaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallăă    

 
 

În ciuda unor dificultăţi inerente de natură economică datorate atât unor factori obiectivi, cum 

ar fi situaţia economică general, cât şi subiectivi, care ţin de finanţarea regiei se poate evidenţia 

o grijă a conducerii RATB pentru gestionarea unui plan de pregătire profesională care să acopere 

nevoile de pregătire ale salariaţilor companiei. 

 

Din punct de vedere organizatoric, la momentul derulării studiului existau în cadrul Serviciului de 

Resurse Umane al RATB trei verigi care aveau atribuţii în procesul efectiv de pregătire, şi anume 

Biroul Formare Profesională (BFP), având în principal atribuţii legate de pregătirea şi gestionarea 

planului de pregătire şi de respectare a reglementărilor specific în vigoare, şi, în subordinea 

acestui Birou, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare în Transporturi respectiv Şcoala de 

Conducători Auto. Considerăm că respectiva organizare este potrivită cu specificul şi structura 

Regiei, lucru care rezultă şi din dinamica numărului de angajaţi care au urmat cursuri de 

formare/specializare în cadrul RATB în perioada 2009-2014 (Tabelul 4.10 şi Figura 4.6). 

 

Tabelul 4.10   Evoluţia numărului de salariaţi ai RATB care au urmat forme de pregătire/perfrcţionare 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 Sem.1 
2014 

Număr cursanţi 2766 2928 2706 2009 1622 1295 

Sursa: rapoartele de activitate ale SMRU şi BFO 2009-2014 
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Figura 4.6   Dinamica numărului de salariaţi care au urmat cursuri de formare/specializare 

Un alt punct forte al activităţilor legate de managementul carierei îl reprezintă existenţa unui 

mecanism bine pus la punct de identificare a necesarului de formare şi constituire /urmărire a 

planului de pregătire profesională. Chiar dacă, aşa cum arătam într-un paragraf precedent, în 

cadrul SRU el este confundat cu planul de carieră, există o organizare, corectă în opinia noastră, 

a activităţilor legate de planificarea şi urmărirea activităţilor de formare şi perfecţionare la 

nivelul BFU, verigă organizatorică în cadrul SRU, condusă de un Şef Birou. Deşi Planul nu este 

dirijat strategic în sensul evoluţiei dorite la nivelul întregii Regii (punct slab, prin prisma 

managementului carierei) ci vizează doar politica de pregătire profesională pe un orizont de timp 

scurt (Planul de formare profesională este construit pe baza propunerilor făcute de verigile 

organizatorice RATB în trimestrul 4 al anului curent pentru anul următor şi este avizat/aprobat 

de către şeful Biroului Formare Profesională, Şeful Serviciului Resurse Umane şi de Directorul 

General) se pare că în prezent satisfice într-o măsură mulţumitoare nevoile organizaţiei. 

Un alt aspect care trebuie menţionat este pachetul de măsuri de stimulare a pregătirii 

profesionale a salariaţilor, prin prisma asigurării unor venituri corespunzătoare pentru salariaţii 

cursanţi pe perioada cursurilor de formare şi de luarea în considerare a stagiului de pregătire ca 

şi vechime de cotizare în sistemul de asigurări sociale. Un punct forte este şi evidenţa 

informatizată a planului de pregătire utilizând sistemul SAP.  

În lipsa unei abordări strategice însă, efectul deţinerii sub formă electronica a acestor informaţii 

este redus deoarece “Serviciul Managementul Resurselor Umane actualizează permanent în 

baza de date SAP studiile/cursurile absolvite de salariaţi şi analizează posibilitatea succesiunii/ 
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înlocuirii pe posturi a persoanelor care corespund din punct de vedere profesional, ori de câte ori 

este necesar” 35şi nu pe baza unui plan al carierei existent. 

În opinia noastră este necesar să se acorde o atenţie sporită managementului carierei, atât din 

perspectiva instituţiei cât şi din cea a salariaţilor. Pentru aceasta este necesară constituirea la 

nivelul Serviciului de Management al Resurselor Umane a unei echipe de proiect subordonată 

direct Şefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, cu o structură riguroasă, termene şi 

obiective precise şi având ca scop proiectarea unui proces de management al carierei bazat pe 

strategia Regiei, în special pe componenta de Resuse Umane, prin care să se gestioneze într-un 

mod performant planurile de carieră. Acest proiect trebuie să aibă ca şi finalitate o determinare 

şi repartizare clară a sarcinilor care ţin de managementul carierelor personalului RATB, trecerea 

acestor sarcini în fişa postului celor responsabili şi modalitatea concretă de a evalua obiectiv şi 

cât mai exact nivelul de îndeplinire de către aceştia a sarcinilor primite şi nivelul global de 

performanţă a organizaţiei în atingerea obiectivelor managementului carierei. Motivul principal 

este o diminuare a entropiei din cadrul sistemului  de management RATB şi o creştere a 

trasabilităţii acţiunilor legate de managementul carierei. Efectul benefic pe care un management 

al carierei performant îl are atât asupra atmosferei din cadrul Regiei şi asupra sentimentului de 

siguranţă a locului de muncă dar şi asupra eficacităţii şi eficienţei activităţilor de motivare este 

dublat de capacitatea de adaptare rapidă a structurii organizatorice la evoluţii ale mediului 

economico-social în care evoluează RATB precum şi de o scădere a efortului (financiar, uman, 

ocazionat de pierderea unor deprinderi şi cunoştinţe acumulate de către cei care părăsesc Regia 

sau de acomodare a celor nou-veniţi cu cerinţele organizaţiei) pe care îl presupune fluctuaţia 

personalului.   

                                                      
35 Conform adresei RATB 2098/03.11.2014 
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44..88  MMaannaaggeemmeennttuull  ppeerrffoorrmmaannţţeelloorr  

 

44..88..11  CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee  

 

O primă precizare pe care dorim să o facem în preambului acestui capitol se referă la conţinutul 

conceptului de management al performanţei. Considerăm necesar să arătăm că, în contextul 

acestei lucrări, termenul de “management al performanţei” este diferit de cel de “evaluare a 

performanţei” evaluarea fiind, precum se ştie, doar una dintre funcţiile managementului. De aici 

rezultă că atunci când discutăm de managementul performanţei trebuie avute în vedere şi 

celelalte atribute, şi anume: 

- previzionarea- planificarea performanţei care vizează atât identificarea obiectivelor 

viitoare legate de nivelul de performanţă  al Regiei, al conducerii acesteia şi al fiecăreia 

dintre verigi cât şi (în comun cu managementul carierei) performanţa cerută fiecărui 

salariat în parte pentru atingerea obiectivelor estimate, cât şi planificarea performanţei, 

adică stabilirea unor căi de acţiune pentru atingerea sistemului de obiective mai sus 

menţionat; 

- organizarea şi anume atât perspectiva sa structurală (ce post, din ce verigă, în baza căror 

atribuţii din fişa postului derulează activităţi legate de managementul şi asigurarea 

performanţei) cât şi cea procesuală (procesele şi procedurile care concur la atingerea 

nivelelor de performanţă dorite; 

- coordonarea, care vizează corelarea activităţilor derulate în cadrul diverselor verigi 

organizatorice şi la nivelul diverselor posturi imposture în vederea atingerii obiectivelor 

propuse dar şi raportul sistemic între managementul performanţei, cel al recompenselor, 

managementul carierei, al conflictelor, managementul schimbării etc.; 

- motivarea şi adaptarea managementului recompenselor la obiectivele managementului 

performanţelor. 
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44..88..22  MMaannaaggeemmeennttuull  ppeerrffoorrmmaannţţeeii  îînn  vviizziiuunneeaa  mmaannaaggeemmeennttuulluuii    RReeggiieeii  AAuuttoonnoommee  ddee  

TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeşşttii  

 

Managementul performanţei reprezintă o modalitate de conducere a organizaţiei şi constă  într-

un proces de armonizare între obiectivele strategice ale companiei, exprimate cantitativ, şi 

planurile de dezvoltare individuale, caracterizate de indicatori măsurabili. Procesul presupune 

monitorizarea continuă a diferenţei dintre performanţa curentă şi aşteptările exprimate de 

obiective, precum şi corectarea acestor diferenţe. Procesul menţionat este, conform 

specialiştilor şi practicienilor, caracterizat de termeni precum măsurare, ţinte, standarde, 

indicatori de performanţă, răspuns, atitudine pozitivă sau dialog şi are ca scop principal o 

îmbunătăţire a rezultatelor obţinute de firmă printr-o implicare mai puternică a resursei umane 

în stabilirea şi atingerea obiectivelor.  

Cel mai important element în realizarea şi implementarea în cadrul RATB a unui management al 

performanţei functional este, fără îndoială, implicarea conducerii. Viziunea şi voinţa acesteia 

poate iniţia şi susţine demersul de orientare către performanţă a organizaţiei şi, cu ajutorul unor 

proiecte, poate efectiv realiza un sistem functional de management şi implicit un sistem de 

management al performanţei. 

Din acest punct de vedere, conform Planului de Management (nr.12032/23.04.2014) al 

Directorului General, la capitolul 2.2 “Obiectivele şi rezultatele aşteptate pe următorii patru ani” 

se menţionează la punctul 8 “creşterea performanţelor economico-financiare” iar la punctul 10 

“Imbunătăţirea sistemului organizational şi al celui de management”.  În timp ce, în detalierea 

punctului 8, nu se regăsesc nici un fel de măsuri legate de managementul performţei, la punctul 

10 se vorbeşte despre “monitorizarea, analiza şi evaluarea performanţelor profesionale ale 

personalului”, despre “promovarea unor politici de personal care să încurajeze performanţa, 

evoluţia profesională şi ataşamentul faţă de instituţie” şi despre “stimularea, inducerea spiritului 

de competiţie şi aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale ale personalului prin 

compararea gradului de îndeplinire a sarcinilor specific cu nivelul obiectivelor propuse şi cu 

rezultatele activităţii desfăşurate”. În ceea ce priveşte acţiunile concrete care urmează a fi 

întreprinse pentru operaţionalizarea direcţiilor stabilite şi menţionate mai sus nu se are în 

vedere sau nu se indică explicit vreo măsură care să vizeze implementarea managementului 
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performanţei. În Planul de Administrare nu există, printre măsurile specific Serviciului 

Managementul Resurselor Umane nici o prevedere legată de Managementul Performanţei.  

Pentru a justifica această abordare trebuie să avem în vedere cultura organizaţională din cadrul 

RATB, factor determinant al procesului de elaborare a sistemului de management (SMP) şi a 

celui de evaluare a performanţelor (SEP) şi, ulterior, al implementării acestor sisteme. În primul 

rând, aşa cum arătam într-un paragraf anterior, aceasta are un accentuat caracter social-

egalitarist şi nu unul în care performanţa să aibă rolul principal în ierarhizarea valorilor din cadrul 

organizaţiei. Mai mult decât atât, se pare că în opinia decidenţilor din executivul Regiei 

“monitorizarea, analiza şi evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor” precum şi 

“stimularea, inducerea spiritului de competiţie şi aprecierea obiectivă a performanţelor 

profesionale ale personalului prin compararea gradului de îndeplinire a sarcinilor specific cu 

nivelul obiectivelor propuse şi cu rezultatele activităţii desfăşurate” (formulările preluate din 

programul de management al Directorului General) sunt activităţi generale, care trebuiesc 

derulate de toată lumea, oricând, aşa cum crede mai bine fiecare şi nu coordonate ale unui 

sistem functional care trebuie construit special pentru asta. 

În ceea ce priveşte previziunea în cadrul managementului resurselor umane (MRU) se constată o 

slabă intensitate a exercitării acestui atribut, cu consecinţe în performanţa generală. Lipsa unei 

strategii coerente la nivelul RATB se răsfrânge bineînţeles şi asupra previzionării şi planificării 

performanţelor, inclusiv prin imposibilitatea de a fundamenta o strategie de personal. Nu putem 

vorbi aşadar de un management strategic al performanţei în cadrul RATB, una dintre cauzele 

principale fiind, aşa cum am arătat, lipsa unei strategii coerente la nivelul unităţii. 

Din punct de vedere organizatoric trebuiesc luate o serie de măsuri pentru definirea proceselor 

şi procedurilor care vor conduce la un management eficace al performanţelor şi pentru crearea 

(în opinia noastră, la nivelul Serviciului de Management al Resurselor Umane) a unui nucleu care, 

în colaborare cu alte compartimente din cadrul RATB, să realizeze şi să implementeze 

procedurile şi procesele menţionate. Considerăm că respectivul colectiv nu va solicita resursele 

financiare ale Regiei deoarece nu este vorba de noi salariaţi ci de personal redistribuit în urma 

restructurării organigramei existente care, eventual sub coordonarea unui consultant extern, să 

participle la proiectul de realizare şi implementare. 
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Evaluarea personalului este un element cheie în managementul resurselor umane ce permite o 

abordare integrativă a acestuia deoarece stă la baza tuturor celorlalte activităţi specifice 

funcţiunii de personal: recrutare şi selecţie, structura organizaţiei (organigrama şi fişele de post), 

recompensele, planificarea carierelor / succesiunii, instruirea şi dezvoltarea personalului. 

 

44..88..33  EEvvaalluuaarreeaa  ppeerrffoorrmmaannţţeeii  îînn  ccoonntteexxttuull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  rreessuurrsseelloorr  uummaannee  ddiinn  

ccaaddrruull  RRAATTBB    

O trecere în revistă a criteriilor de evaluare profesională a salariaţilor aşa cum este prezentată în 

Regulamentul Intern este prezentată în continuare: 

“Art. 96. - Criteriile de evaluare a performanelor profesionale individuale pentru funcţiile de 

conducere, conform anexei nr. 2 la prezentul RI: 

1. Cunoştinţe profesionale şi reglementări specifice domeniului de activitate; 

2. Capacitatea de asumare a responsabilităților; 

3. Capacitatea de analiză şi sinteză; 

4. Capacitate de a planifica și acționa strategic; 

5. Capacitatea de a rezolva eficient problemele; 

6. Obiectivitate în aprecierea, motivare și stimularea subordonaților; 

7. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului; 

8. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite; 

9. Competențe și abilități în gestionarea resurselor umane și a celor alocate; 

10. Capacitatea de a conduce, de a coordona, de a controla, și de a delega; 

11. Competența decizională; 

12. Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate. 

Art. 97. – Criteriile de evaluare a performanelor profesionale individuale pentru funcţiile de 

execuţie şi maiştri, conform anexei nr. 3 la prezentul RI: 

1. Respectarea integrală și în termen a atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților specifice 

funcției; 

2. Capacitatea de organizare a muncii proprii; 

3. Cunoașterea și respectarea CCM, RI, a instrucțiunilor de serviciu și a legislațiie specifice 

domeniului de activitate evaluat; 
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4. Disciplina în muncă; 

5. Capacitatea de redactare a materialelor într-un limbaj clar, corect și concis; 

6. Capacitatea de a rezolva eficient problemele; 

7. Capacitatea de planificare a propriei activități; 

8. Capacitatea de a lucra independent și/sau în echipă; 

9. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite. 

Art. 98. – Criteriile de evaluare a performanelor profesionale individuale pentru funcţiile de 

muncitori, conform anexei nr. 4 la prezentul RI: 

1. Respectarea integrală și în termen a atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților specifice 

postului; 

2. Cunoșterea și respectarea CCM, RI și instrucțiunilor de serviciu specifice domeniului de 

activitate evaluat; 

3. Disciplina în muncă; 

4. Capacitatea de organizare a muncii proprii; 

5. Capacitatea de a lucra independent și/sau în echipă.” 

 
Procedurile de evaluare sunt şi ele prezentate în cadrul aceluiaşi document, după cum urmează: 

 
“Procedura de evaluare profesională a salariaţilor 

Art. 99. - (1) Aprecierea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor va fi făcută pe 

scară ierarhică, de către şeful direct al salariatului şi va fi vizată de către şeful ierarhic superior.  

(2) Pentru fiecare criteriu de evaluare se va bifa căsuţa corespunzătoare nivelului de 

performanţă apreciat. 

(3) Fiecare criteriu de evaluare va fi încadrat la un nivel de performanţă care are atribuite valori, 

astfel: 

- Nesatisfăcător    1 punct 

- Satisfăcător        2 puncte 

- Mediu       3 puncte 

- Bine                   4 puncte 

- Foarte bine         5 puncte 

(4) Punctajul final obţinut ca rezultat al însumării punctelor corespunzătoare nivelurilor de 

performanţă va determina calificativul acordat astfel: 
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Pentru personalul care ocupă funcţii de conducere: 

-      sub 13 puncte            - nesatisfăcător 

-      între 13-24 puncte      - satisfăcător 

-      între 25-36 puncte      - mediu 

-      între 37-48 puncte      - bine 

-      între 49-60 puncte      - foarte bine 

Pentru personalul care ocupă funcţii de execuţie şi maiştri: 

-      sub 10 puncte             - nesatisfăcător 

-      între 10-18 puncte      - satisfăcător 

-      între 19-27 puncte      - mediu 

-      între 28-36 puncte      - bine 

-      între 37-45 puncte      - foarte bine 

Pentru personalul care ocupă funcţii de muncitori: 

-      sub 6 puncte               - nesatisfăcător 

-      între 6-10 puncte        - satisfăcător 

-      între 11-15 puncte      - mediu 

-      între 16-20 puncte      - bine 

-      între 21-25 puncte      - foarte bine 

(5) Calificativul acordat constituie principalul element pentru stabilirea salariilor la negociere, 

promovarea în niveluri de salarizare între negocieri, acordarea premiilor, promovarea în funcţii 

sau pentru schimbarea din funcţie, retrogradare în nivel de salarizare sau chiar concediere. 

(6) Stabilirea salariului de bază şi a indemnizaţiei pentru personalul de conducere se face în 

funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii coordonate şi a rezultatelor obţinute în fişa de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimul an de activitate. 

(7) Eventualele contestaţii vor fi analizate şi soluţionate în termen de 15 zile calendaristice de 

către şeful ierarhic superior celui care a vizat calificativul acordat la întocmirea fişei de evaluare.” 

O imagine mai clară asupra modului în care se face evaluarea performanţelor în cadrul RATB o 

avem prin intermediul anexelor care descriu modul în care se face evaluarea pentru personalul 

de conducere şi execuţie, muncitori şi maiştrii. 
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Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

pentru funcţii de conducere 
 
 

Numele şi prenumele persoanei evaluate ...........................................…………………Nr.serv………………. 

Funcţia şi locul de muncă…………………………………………..................................... 
Perioada evaluată ............................................................ 
 
 

Nr. 
crt. CRITERII DE APRECIERE 

NIVEL DE PERFORMANŢĂ 

Nesatisfăcător Satisfăcător Mediu Bine Foarte bine 

1 
Cunoştinţe profesionale şi reglementări 
specifice domeniului de activitate 

     

2. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor 

     

3.  Capacitate de analiză şi sinteză      

4. 
Capacitatea de a planifica şi de a acţiona 
strategic 

     

5. Capacitatea de a rezolva eficient problemele 
     

6.  
Obiectivitate în aprecierea, motivarea şi 
stimularea subordonaţilor 

     

7. 
Capacitatea de a dezvolta abilităţile 
personalului 

     

8. 
Capacitatea de autoperfecţionare şi de 
valorificare a experienţei dobândite 

     

9. 
Competenţe şi abilităţi în gestionarea 
resurselor umane şi a celor alocate 

     

10. 
Capacitatea de a conduce, de a coordona, de 
a controla şi a delega   

     

11. Competenţa decizională      

12. 
Capacitatea de a obţine cele mai bune 
rezultate 

     

 

 
Punctaj final………………….                    Calificativul acordat………………………… 
 

 
Concluzii şi recomandări pentru salariat…………………………………………………………………………… 
 

 
Evaluator       Contrasemnatar 
 
Numele şi prenumele…………………………….   Numele şi prenumele…………….………… 
Funcţia………………………………….......…………   Funcţia……………………………………........… 
Semnătura…………………..Data………..……….   Semnătura…………………..Data………….... 
 

 
Am luat la cunoştinţă cu drept de contestare la Conducerea RATB în termen de 15 zile de la data semnării. 

Semnătura salariat,     Data                        
……..................………                                                                 ............................. 
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Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
pentru funcţii de execuţie şi maiştri 

 
 
 

Numele şi prenumele persoanei evaluate ...........................................…………………Nr.serv………………. 

Funcţia şi locul de muncă…………………………………………..................................... 
Perioada evaluată ............................................................ 
 
 
 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE APRECIERE 
  

NIVEL DE PERFORMANŢĂ 

Nesatisfăcător Satisfăcător Mediu Bine Foarte bine 

1 
Respectarea integrală şi în termen a 
atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor 
specifice funcţiei 

     

2 Capacitatea de organizare a muncii proprii 
     

3 
Cunoaşterea şi respectarea CCM, RI, a 
instrucţiunilor de serviciu şi a legislaţiei 
specifice domeniului de activitate evaluat 

     

4. Disciplină în muncă       

5. 
Capacitatea de redactare a materialelor într-
un limbaj clar, corect şi concis 

     

6. Capacitatea de a rezolva eficient problemele      

7. Capacitatea de planificare a propriei activităţi      

8. 
Capacitatea de a lucra independent şi/sau în 
echipă 

     

9. 
Capacitatea de autoperfecţionare şi de 
valorificare a experienţei dobândite 

     

 
 
Punctaj final………………….                    Calificativul acordat………………………… 
Concluzii şi recomandări pentru salariat…………………………………………………………………………… 
Evaluator      Contrasemnatar 
 
Numele şi prenumele…………………………….   Numele şi prenumele…………….………… 
Funcţia………………………………….......…………   Funcţia……………………………………........… 
Semnătura…………………..Data………..……….   Semnătura…………………..Data………….... 
 
Am luat la cunoştinţă cu drept de contestare la Conducerea RATB în termen de 15 zile de la data semnării. 

 
Semnătura salariat,     Data                        
……..................………                                                                 ............................. 
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Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
pentru muncitori 

 
 

Numele şi prenumele persoanei evaluate ...........................................…………………Nr.serv………………. 

Funcţia şi locul de muncă…………………………………………..................................... 
Perioada evaluată ............................................................ 
 
 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE APRECIERE NIVEL DE PERFORMANŢĂ 

Nesat. Satisf. Mediu Bine F. Bine 

1. 
Respectarea integrală şi în termen a atribuţiilor, 
sarcinilor şi responsabilităţilor specifice postului  

     

2. 
Cunoaşterea şi respectarea CCM, RI şi Instrucţiunilor 
de serviciu specifice domeniului de activitate evaluat 

     

3. Disciplină în muncă       

   4.  Capacitatea de organizare a muncii proprii      

   5.  Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă      

 
 
Punctaj final…………………. Calificativul acordat…………..................……………… 
 
 
Concluzii şi recomandări pentru salariat……………....................................………………… 
 
 
Evaluator               Contrasemnatar 
 
 
Numele şi prenumele……...............................                          Numele şi prenumele……….…….....…… 
Funcţia……………................………..............…                               Funcţia………......…………………..........… 
Semnătura…………………..Data………....…                                     Semnătura………………..Data….….….... 
 
 
Am luat la cunoştinţă cu drept de contestare la Conducerea RATB în termen de 15 zile de la data semnării. 
Semnătura salariat..............................................  Data .......................................... 
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Câteva observaţii legate de cele două categorii de prevederi prezentate mai sus: 

- nu sunt stabiliţi, în vederea unei evaluări obiective, Indicatori specifici de performanţă 

(KPI) la nivel de regie, compartiment şi post, care să fie măsurabili şi care să se poată 

raporta la nivele impuse sau previzionate; în aceste condiţii de exemplu, evaluarea de 

către şeful direct al criteriului “capacitatea de organizare a muncii proprii” pentru un 

subaltern nu este decât o percepţie cvasisubiectivă a acestuia şi nu o evaluare propriu-

zisă; 

- criteriile de evaluare sunt foarte generale şi nu sunt particularizate la nivelul fiecărui post, 

deşi, pentru o autoevaluare permanentă şi o eficacitate bună a evaluării acest lucru ar fi 

trebuit să se întâmple. Este un exemplu care vine în sprijinul afirmaţiilor anterioare 

conform cărora cultura organizaţională din cadrul RATB este una în care nu criteriile 

obiective şi performanţa măsurată stau la baza mecanismelor de promovare şi 

recompense ci subiectivismul unor evaluări vagi făcute de conducători care nu trebuie să 

dea socoteală pentru acestea; 

- criteriile ar trebui împărţite în fişele de evaluare în mai multe categorii: minime 

obligatorii, de excelenţă, de promovare etc. şi fişa de apreciere ar trebui să conţină în clar 

şi măsurile concrete care ar trebui luate de salariatul evaluat pentru îndeplinirea în 

condiţii mai bune a fiecărui criteriu evaluat dar şi evoluţia performanţei la respectivul 

criteriu conform evaluărilor anterioare;  

- cu toate acestea, conform procedurii, la paragraful 5 se specifică: “Calificativul acordat 

constituie principalul element pentru stabilirea salariilor la negociere, promovarea în 

niveluri de salarizare între negocieri, acordarea premiilor, promovarea în funcţii sau 

pentru schimbarea din funcţie, retrogradare în nivel de salarizare sau chiar concediere”. 

Putem aşadar să concluzionăm că în prezent promovarea salariaţilor precum şi salarizarea 

diferenţiată a acestora se face pe baza unor aşa-zise criterii de evaluare cu un grad mare de 

subiectivism şi care nu pot fi măsurate într-o manieră satisfăcătoare, ceea ce se traduce prin 

faptul că politica de motivare este la latitudinea şefilor ierarhici de la diferite nivele fără ca 

aceştia să trebuiască să justifice deciziile luate. 

Nu ne propunem ca în această lucrare să comentăm sau să exemplificăm această concluzie ci 

doar să atragem atenţia la gravitatea lucrurilor arătate şi la efectul negativ asupra actului de 
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management în întregul său. De asemenea, considerăm că diminuarea sau înlăturarea 

acestei stări de fapt nu se poate face formal, adăugând la CCM sau la Regulamentul Intern 

nişte liste cu posibili indicatori ci numai printr-o abordare integrată, profesionistă, asumată 

de Consiliul de Administraţie, de construire a unui sistem de management al performanţei, 

care să influenţeze, odată creat, cultura organizaţiei şi să producă efecte asupra politicilor de 

promovare. Pentru aceasta ar trebui creată o echipă de proiect din cadrul SMRU care să aibă 

în vedere în faza de concepere a proiectului următoarea succesiune de paşi: 

1. Stabilirea obiectivului principal al proiectului ca şi obiectiv derivat din strategia general a 

firmei şi din cea de resurse umane, a criteriilor de realizare şi a indicatorilor de success ai 

acestui proiect, precum şi a nivelelor acestor indicatori pe care îi va atinge echipa de proiect. 

2. Proiectarea şi realizarea documentelor de evaluare care trebuie să conţină criterii exact 

formulate, specific posturilor, clare, în număr limitat, grupate pe categorii şi ponderate, 

indicatorii de performanţă pentru fiecare dintre aceştia, masurabili si aplicabili, standarde 

bine definite prin indicatori. 

3. Abordarea corectă a procesului de evaluare care să asigure o percepţie corecta a scopului 

evaluării de către toate părţile implicate, credibilitatea evaluatorilor şi a modului de 

evaluare. 

4. Impactul asupra culturii organizaţionale, în principal asupra sistemului de valori la care 

aderă membrii organizaţiei, la care trebuie să se alinieze întreaga strategie a evaluării. 

Este necesar să se acorde pe toată durata acestui proces şi, în general, pe toată durata de viaţă a 

sistemului de management al performanţelor, o atenţie deosebită unor factori interni şi externi 

care pot perturba funcţionarea acestui sistem, precum: mediul organizaţional, stilul de 

management practicat, mediul social-economic în care activează Regia, concurenţa potenţială 

directă şi indirectă (în condiţiile în care condiţiile de monopol în care funcţionează Regia se pot 

diminua sau pot chiar dispărea).  
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44..99  MMaannaaggeemmeennttuull  rreeccoommppeennsseelloorr  

 
Managementul reccompenselor se referă la proiectarea, implementarea şi menţinerea 

sistemelor de recompense (compensaţii, retribuţii, remuneraţie, salariu, leafă, stimulente, 

facilităţi, sporuri, avantaje) ale angajaţilor care trebuie să fie adaptate performanţelor 

organizaţiilor şi supuse unor îmbunătăţiri continue. Instrument principal în cadrul politicii 

motivaţionale, sistemul de recompense cuprinde nu numai recompensele financiare (de natura 

salariului, sporurilor, primelor) ci şi alte tipuri de pârghii motivaţionale cum ar fi recunoaşterea, 

realizarea, responsabilitatea etc. a căror eficacitate şi eficienţă depind de o serie de condiţii, cum 

ar fi: 

-recompensa să fie dorită de beneficiarul său, în caz contrar pierzându-şi valenţa de factor 

motivator; 

-influenţarea percepţiei salariatului conform căreia eforturile suplimentare vor duce la creşterea 

performanţei pe care o va atinge, fără a fi împiedicat de factori pe care nu-i poate controla; 

- dezvoltarea convingerii acestuia că, odată atinsă, performanţa va duce obligatoriu la obţinerea 

recompense. 

Un aspect deosebit de important al managementului recompenselor îl reprezintă impactul pe 

care acesta îl are asupra climatului organizational şi asupra modului în care acesta este perceput 

de salariaţi, impact care influenţează semnificativ performanţa companiei. Pe lângă 

consideraţiile legate de recompense ca şi principală pârghie a actului motivational mai există cel 

puţin un aspect, de multe ori neglijat, care, indirect, determină calitatea muncii personalului 

precum şi dorinţa acestuia de a rămâne în cadrul firmei sau de a o părăsi. Este vorba de aspectul 

etic sau, aşa cum a fost sintetizat de către Greenberg36, justiţia organizaţională. Deosebim trei 

tipuri principale de justiţie organizaţională, şi anume justiţia distributivă, cea procedurală şi cea 

interacţională. În timp ce justiţia distributivă vizează măsura în care repartizarea rezultatelor (şi a 

recompenselor) este proporţională cu intensitatea şi calitatea eforturilor depuse şi a nivelului de 

performanţă atins, bazându-se pe trei piloni, şi anume echitate, egalitate şi nevoie, cea 

procedurală este indusă de către modul în care rezultatul este efectiv distribuit, despre 

                                                      
36 GREENBERG J. (1987) A taxonomy of Organizational justice Theories, Academy of Management Review, 12, 1, 

p. 9–22. 
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procedurile prin care se face această distribuţie. Justiţia interpersonală se referă la modul în care 

individul este tratat de către cei din jurul său şi reflectă în mare măsură nivelul de cultură 

organizaţională iar justiţia informaţională este determinată de informaţiile primite de către 

salariat în legătură cu tot ce are legătură cu el în organizaţie. În mod evident, managementul 

recompenselor are în principal legătură cu justiţia distributivă dar şi cu cea procedural în timp ce, 

de exemplu. Justiţia procedural este influenţată şi de procesul de selecţie a candidaţilor pentru 

ocuparea unui post iar cea interpersonală şi cea informaţională de implicarea conducerii în 

cultura organizaţională. 

Percepţia corectitudinii conduce la atitudini şi comportamente organizaţionale pozitive, inclusiv 

la creşterea satisfacţiei în muncă şi la atingerea unor nivele superioare  de aderare a angajaţilor 

la valorile şi obiectivele organizaţiei,  în timp ce percepţia incorectitudinii şefilor face ca aceste 

atitudini să nu se mai manifeste, angajatul devenind mai puţin dispus să le exprime şi exprimând 

chiar atitudini şi comportamente negative. Menţionăm ca şi nivel de referinţă pentru 

comportamentul pozitiv o sintagmă introdusă de D. Organ37 şi anume “organizational citizensip 

behavior” (OCB) sau, în traducere liberă, comportamentul de cetăţean al organizaţiei care 

poate fi descris ca şi un comportament voluntar, care depăşeşte cadrul relaţiilor de muncă 

oficiale și este destinat să vină în ajutorul altor membrii ai organizaţiei. În contextul 

organizaţional OCB poate fi văzut ca şi un efort suplimentar pe care îl face un salariat în numele 

altor colegi de muncă sau pentru organizație în întregul său, comportându-se astfel ca şi un 

„cetăţean” al respectivei firme.   

Pentru a înţelege şi mai bine influenţa pe care justiţia organizaţională o are asupra 

performanţelor firmei, este suficient să avem în vedere o situaţie foarte des întâlnită şi anume 

aceea în care un salariat realizează că o anumită acţiune a sa, acţiune pe care el nu este obligat 

să o facă sau nu poate fi acuzat că nu a făcut-o, poate avea efecte benefice pentru organizaţie şi 

decide să acţioneze, atunci când în conştiinţa sa decide că firma “merită”, sau nu, dacă are 

senzaţia că organizaţia nu corespunde aşteptărilor sale cu privire la justiţia organizaţională. O 

altă influenţă care poate avea efecte economice semnificative este cea legată de furturi, 

distrugeri şi sabotaje, prin care un salariat care se consider nedreptăţit “se răzbună” pe sistem. 

Regulamentul Intern al Regiei defineşte recompensele care se acordă salariaţilor RATB şi 

condiţiile în care aceştia beneficiază de recompense. Acestea sunt descrise după cum urmează:  

                                                      
37 ORGAN, D. (1988). Organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome. Lexington Books, Lexington, 

VA 
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“Art.62. - Angajaţii care îşi îndeplinesc în cele mai bune condiţii sarcinile ce le revin şi a căror 

activitate este caracterizată prin spirit de iniţiativă şi creativitate, fidelitate şi loialitate faţă de 

instituţie, aducând o contribuţie deosebită la îndeplinirea obligaţiilor individuale sau colective, 

pot primi, în condiţiile stabilite de legi sau Contractul Colectiv de Munca aplicabil al RATB, una 

sau mai multe dintre următoarele recompense: 

a) mulţumiri verbale sau scrise; 

b) desemnarea pentru a participa în grupuri de lucru cu sarcini şi obiective care permit 

realizări profesionale marcante; 

c) desemnarea pentru participare la lucrările unor grupuri de lucru în străinătate; 

d) trimiterea la sesiuni de instruire în ţară sau în străinătate; 

e) premii din fondul de premiere; 

f) premii anuale; 

g) avansarea în funcţie. 

Art.63. - Recompensele băneşti se acordă sau, după caz, se propun de către conducătorii 

ierarhici, cu consultarea reprezentanţilor Sindicatului reprezentativ. 

Art.64. - Recompensele se acordă în funcţie de posibilităţile financiare ale regiei. 

 

Observaţie: Includerea punctelor b,c şi d ale art.62 în categoria recompenselor nu este potrivită 

deoarece respectivele formulări reprezintă fie recunoaşteri externe ale capacităţii şi creativităţii 

unor salariaţi care urmează să desfăşoare o muncă mai dificilă pe care alţii nu o pot asigura la 

calitatea dorită (b şi c) fie, aşa cum e cazul la punctul d, angajamente ale salariatului de a depune 

eforturi de învăţare în vederea dobândirii de noi deprinderi şi cunoştinţe utile RATB, în baza 

planului de pregătire profesională. A considera ca şi răsplată participarea la un curs de pregătire 

sau cooptarea într-un grup de lucru din străinătate reprezintă o reminescenţă a culturii 

organizaţionale comuniste şi credem că este necesară o nouă abordare pe baza căreia să se 

acorde recompense pentru aceste participări. Acest lucru ţine deja de domeniul 

managementului performanţelor, abordat într-un alt paragraf. 

În concluzie, reproiectarea sistemului de recompense din cadrul RATB trebuie să aibă în vedere 

din punct de vedere al salariatului o corelare evidentă dintre nivelul de performanţă atins şi 

nivelul recompense dar şi un puternic aspect etic, în timp ce din punct de vedere al organizaţiei 

trebuiesc avute în vedere două aspecte care trebuiesc menţinute în echilibru economic, şi 
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anume utilitatea (avantajele aduse unităţii de creşterea nivelului de performanţă determinat de 

o pârghie motivaţională, exprimate de regulă valoric) respectiv costurile (efortul necesar oferirii 

recompensei).  

 

44..99..11  SSaallaarriizzaarreeaa  ppeerrssoonnaalluulluuii  

Ca şi metodă de recompensare financiară directă salarizarea este probabil cea mai importantă 

dintre pârghiile motivaţionale utilizate în economie iar modul de acordare trebuie să reflecte 

valoarea muncii depuse în condiţii normale de către salariat. Mărimea salariului depinde în 

principal de posibilităţile economico-financiare ale organizaţiei, de restricţiile legislative, de 

politica salarială, de nivelul de sindicalizare şi de piaţa muncii. 

4.9.1.1    Procedura „Salarizare personal” (SP)  

Procedura are ca scop descrierea şi reglementarea drepturilor salariale ale angajaţilor RATB. 

Procedura se aplică în concordanţă cu Anexa 4 din CCM, Regulamentul pentru alicarea sistemului 

de salarizare aprobat. 

Observaţii procedură: 

- procedura primită nu este în concordanţă cu CCM primit (pentru perioada 2014-2016) 

astfel: 

o subcapitolul 53.2 din procedură, pagina 9, pct. A Majorarea nivelului de salarizare, 

face referire la Art. 145 din CCM (în CCM primit Art 145 face referire la 

contestaţii), 

- negocierea anuală, punctul. 5.3.8 – în condiţiile economice actuale nu considerăm 

necesară o negociere anuală, practic obligatorie prin existenţa unei proceduri 

4.9.1.2    CCM observaţii cu privire la modul de salarizare: 

- CCM, Art. 110 – în cadrul RATB coeficienţii de ierarhizare se aplică la salariul minim 

negociat, care în cazul RATB este de 913 lei 

- coeficienţii de salarizare la nivelul RATB, analiză comparativă cu Legea 284/2010 – Legea 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Tabelul 4.11): 
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Tabelul 4.11  Coeficienţii de salarizare la nivelul RATB 

 Clasa 
Coeficient de 

ierarhizare Legea 
284/2010  

Coeficient de 
ierarhizare 

RATB 
Clasa 

Coeficient de ierarhizare 
Legea 284/2010 

Coeficient de 
ierarhizare RATB 

 1 1,00 1,00 22 1,68 2,51 

 2 1,03 1, 04 23 1,72 2,57 

 3 1,05 1,09 24 1,77 2,63 

 4 1,08 1,14 25 1,81 2,75 

 5 1,10 1,19 26 1,86 2,87 

 6 1,13 1,24 27 1,90 3,00 

 7 1,16 1,30 28 1,95 3,13 

 8 1,19 1,36 29 2,00 3,27 

 9 1,22 1,42 30 2,05 3,42 

 10 1,25 1,48 31 2,10 3,58 

 11 1,28 1,55 32 2,15 3,74 

 12 1,31 1,62 33 2,20 3,91 

 13 1,35 1,69 34 2,26 4,08 

 14 1,38 1,77 35 2,32 4,27 

 15 1,41 1,85 36 2,37 4,46 

 16 1,45 1,93 37 2,43 4,66 

 17 1,49 2,02 38 2,49 4,87 

 18 1,52 2,11 39 2,56 5,09 

 19 1,56 2,20 40 2,62 5,32 

 20 1,60 2,30 41 2,69 5,55 

 21 1,64 2,40 42 2,75 5,69 

Sursa:RATB 

Discutăm despre un sistem de coeficienţi motivant dar care nu este susţinut şi de o evaluare a 

condiţiilor motivării. Considerăm şi cu acest prilej imperios necesară aplicarea unui sistem 

echitabil de evaluare şi management al performanţei, fără de care efectele respectivei pârghii 

motivaţionale nu justifică efortul financiar. 

Un alt element al sistemului de recompense îl reprezintă sporurile şi sistemul de premiere. 

Conform reglementărilor interne ale RATB, ele constau în: 

- sporuri la salariu: 
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o Spor pentru orele lucrate noaptea – 25%, interval orar 22,00 -6,00 (Art. 41 din 

CCM al RATB stipulează că este considerată muncă de noapte perioada între orele 

22,00 – 6,00 (schimbul 3 pentru locurile de muncă cu foc continuu), cu 

posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau minus. Ghidul european PSV 375 (Road 

Transporting Regulation 2005) consideră, în Anexa 2,  pentru vehiculele cu 

pasageri, munca de noapte între orele 01,00 – 5,00.) 

o Spor pt. zilele de sărbătoare: 100%, 

o Ore suplimentare: 100%, dacă orele suplimentare sunt în zile de sărbătoare 150% 

o Însoţitori valori pt pregătire fizică, 4 ore/lună plătite cu 100% din salriul de bază, 

o Vechime în muncă, între 5-25%, 

o Spor de dificultate pt. conducătorii auto şi instructorii auto – în funcţie de gradul 

de dificultate al traseului: gradul de dificultate I – 19%, gradul de dificultate II – 

25%, 

o Sporuri funcţii de conducere: 

 16% Contabil şef autobază, Şef atelier, Şef birou, Şef sector linii, Şef 

asociaţia Sportivă, Preşedinte Asociaţia sportivă, 

 17% Contabil şef, Şef serviciu UR, Şef secţie UR, Şef autobază, Inginer şef, 

 18% Şef serviciu, Şef secţie 

- premierea salariaţilor: 

o se face la propunerea conducătorilor locurilor de muncă, cu avizul sindicatului 

reprezentativ,  pentru realizări deosebite, în limita a max. 5% din fondul de salarii, 

o în funcţie de situaţia economică a regiei se acordă următoarele prime  

 prime anuale individuale în valoare maximă a unui salariu tarifar, 

 primă de Paşte: 500 lei, 

 primă de Crăciun: 500 lei, 

 primă Ziua Transportatorului, 

 prima de vacanţă – 80% din salariu de bază negociat 
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4.9.1.3   Centrul de sănătate: 

- Coeficienţii de salarizare diferă de restul RATB (Tabelul 4.12), astfel salariul de bază este 850 

lei, dar coeficienţii de ierarhizare sunt mult peste cei din L 284/2010: 

Tabelul 4.12  Coeficienţii de salarizare Centrul de Sănătate 

 Clasa 
Coeficient de 

ierarhizare Legea 
284/2010  

Coeficient de 
ierarhizare 

RATB 
Clasa 

Coeficient de 
ierarhizare Legea 

284/2010 

Coeficient de 
ierarhizare RATB 

 1 1,00 1,00 22 1,68 2,32 

 2 1,03 1,08 23 1,72 2,42 

 3 1,05 1,19 24 1,77 2,53 

 4 1,08 1,3 25 1,81 2.64 

 5 1,10 1,4 26 1,86 2,74 

 6 1,13 1,5 14 1,38 2,84 

 7 1,16 1,61 15 1,41 3,11 

 8 1,19 1,7 16 1,45 3,45 

 9 1,22 1,81 17 1,49 3,76 

 10 1,25 1,91 18 1,52 4,15 

 11 1,28 2,02 19 1,56 4,35 

 12 1,31 2,11 20 1,60 4,55 

 13 1,35 2,21 21 1,64 4,8 

Sursa:RATB 

De la 01.07.2014 aceşti coeficienţi au scăzut cu 9,4% din cauza introducerii salariului minim de 

900 lei/lună. 

- Sporuri şi CO suplimentar acordate Centrului de sănătate: 

 De regulă nu se acordă concomitent, dacă se acordă spor la salariu nu se mai 

acordă CO şi invers,  

 Ordinul MS nr. 547/2010, care probabil a stat la baza Anexei 3 – Cuantumul 

sporurilor şi CO suplimentar pentru centrul de sănătate, prevede doar acordarea 

de sporuri, nu şi de zile de concediu de odihnă, 

- Investigaţii medicale gratuite o dată pe an, 

- Se pot acorda premii dacă se depăşesc prestaţiile medicale stabilite, 

- Sporuri funcţii conducere: 
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 17% Asistent şef, 

 21% Şef birou, contabil şef, 

 22% Medic şef laborator, 

 28% Medic şef secţie, 

 34% medic coordonator 

44..99..22          CCCCMM,,  oobbsseerrvvaaţţiiii  

- Art. 139 – conducătorii locurilor de muncă au „obligaţia de a analiza activitatea 

personalului din subordine şi să facă propuneri în vederea promovării în niveluri 

superioare de salarizare”, fără ca acest lucru să fie în directă corelare cu productivitatea 

şi realizările locului de muncă respectiv. 

- Art. 141 – în cazuri deosebite când activitatea se întrerupe temporar, până la o lună, 

conducătorii de vehicule vor fi pontaţi 8 ore /zi şi nu 75% din salariu aşa cum prevăd 

reglementările în vigoare.              

- Art. 5.3.5 Procedura SP nu face deosebiri între conducătorii de vehicule şi alţi salariaţi,  

- Relaţia cu sindicatele 

- Art. 90 - Activităţile sindicale: 

o 0,3 ore/membru sindicat/lună: 8835x0,3=2650 ore plătite/lună pentru sindicatul 

reprezentativ (cf. Cap III Tarife speciale, pct. 7, aceasta înseamnă salariul de bază 

+sporul de vechime): 

 168 lideri de sindicat pot beneficia de aceste ore (Anexa 9 din CCM, unde 

sunt nominalizaţi). Aceştia pot fi pontaţi aprox 16 ore pe lună pentru 

activităţi sindicale, într-un pontaj individual conform unui model tipizat, 

pentru activităţi sindicale. Pontajul este vizat de liderul filialei de sindicat şi 

preşedintele de sindicat, 

 În aceste ore nu intră şi orele petrecute în şedinţele de conducere ale 

zonelor de lucru la care participă şi liderul de sindicat 

o Liderii nucleelor sindicale: 40 ore/lună plătite, în plus faţă de orele anterioare, se 

cumulează cu cele anterioare! 
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o 5 zile plătite pentru activităţi sindicale la nivel superior, 

o 7 zile plătite pentru reprezentarea sindicatului în cadrul forurilor sindicale 

naţionale sau teritoriale 

- Regia plăteşte (salariul de bază şi sporul de vechime) pentru cel puţin 2 lideri de sindicat 

desemnaţi pt a urma cursuri legate de activitatea sindicală, cu odurată de până la 12 zile 

calendaristice pe an, 

- Delegarea la diferite acţiuni sindicale: congrese, conferinţe, întruniri, cursuri a liderilor de 

sindicat poate fi susţinută de Regie prin plata a cel mult 5 zile de muncă şi plata taxelor 

de participare, 

44..99..33  SSppoorruurrii,,  pprriimmee,,  CCOO  ssuupplliimmeennttaarr  şşii  aallttee  bbeenneeffiicciiii::  

- CCM, Art. 43, pc. d): prima de vacanţă 80% din salariul de bază negociat, 

- CCM, Art. 44: Conducătorii de vehicule şi instructorii auto au un spor de 3 zile CO, 

- CCM, Anexa 15, au un plus de 3 – 5 zile  CO mai multe meserii: sudor, asfaltator, turnător, 

lăcătuş, vopsitor etc 

- CCM, Art. 45 - zile libere pt  diferite evenimente: 

o Căsătoria salariatului – 5 zile, 

o Căsătoria unui copil – 3 zile, 

o Naşterea unui copil – 5 zile pt. Tată sau 10 zile dacă a urmat cursuri de 

puericultură, 

o Deces rude gradul I, II şi III (socri, cumnaţi) – 5 zile, 

o 8 martie zi liberă pt. Femei, 

o 7 aprilie Ziua mondială a sănătăţii (Centrul de sănătate şi Medicina muncii), 

o Zile nelucrătoare conform sărbătorilor religioase obişnuite – total 12 zile/an 

- CCM, Art. 47 Protecţia socială: 

o salariaţii, şoţii, copii, pensionarii RATB şi soţii lor, soţii şi copii salariaţilor decedaţi  

etc., beneficieză de carduri care le permit accesul în toate entităţile culturale, 

sociale şi sportive ale RATB  
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o salariaţii cu peste 15 ani vechime care ies la pensie (varstă, boală etc.) beneficieză 

de 2 salarii tarifare ca primă. Premierea pentru cei cu sub 15 ani vechime rămân la 

latitudinea conducătorului locului de muncă, 

o 50% din valoarea biletelor de odihnă şi tratament, dar nu mai mult de 1200 lei 

(pentru comparaţia – oferta STLB pentru 2014, Hotel Meteor, staţiunea Jupiter, 3 

stele, pentru o familie, probabil 2 adulti si 1-2 copii, 7 zile, în vârf de sezon este de 

1960 lei. Masa este inclusa 70 lei/zi, bonuri valorice (Oferta se afla pe site-ul STLB, 

www.stlb.ro )  sau 1400 lei pt bilete tratament, 

o Pentru boli profesionale şi pentru accidente de muncă RATB suportă până la 3000 

lei şi decontarea drumului pentru biletele de tratament 

- CCM, Art. 49 – pe timpul CM şi al concediului de maternitate salariaţii primesc 

contravaloarea ce revine din CAS;  

- CCM, Art. 50 la naşterea sau înfierea unui copil salariaţii primesc aproximativ 1850 lei; 

- CCM, Art 51, în caz de deces se primesc următoarele ajutoare de înmormântare: 

o Decesul salariatului – 7060 lei, 

o Decesul soţ/soţie/copil aflat în îngrijire – 3530 lei, 

o Deces părinte – 1355 lei 

- tichete de masă acordate obligatoriu tururor salariaţilor, în fiecare lună, în valoare de 

9,35 lei/zi de lucru. Pe lună aprox 187 lei. 

- Cantina – salariaţii achită costurile alimentelor, regia cantinei este suportată de regie, 

- Tichete cadou: se stabilesc de comun acord Regie-Sindicate  

- CCM, Art. 53 – la Centrul de sănătate au acces toţi salariaţii şi pensionarii şi familiile 

acestora  

- CCM, Art. 54 – Concediu de maternitate: Regia compensează pt. salariată diferenţa între 

concediul legal de maternitate şi salariul de bază avut, 

- Compensaţii în cazul concedierilor colective  (Tabelul 4.13): 

 

 

http://www.stlb.ro/
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Tabelul 4.13  Compensaţii în cazul concedierilor colective 

o Vechime o Compensaţie 

o 1 – 10 ani o 9 salarii medii 

o 10 – 15 ani o 11 salarii medii 

o Peste 15 ani o 13 salarii medii 

Sursa: RATB 

Salariu mediu = salariu de bază  + sporuri + indemnizaţii + alte adaosuri 

o Conform procedurii „Încetarea contractului individual de muncă pentru salariaţii 

RATB”, ediţia 3, se consideră „concediere colectivă” concedierea a cel puţin 30 de 

persoane , pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, într-o perioadă de 

maxim 30 de zile calendaristice. 

- CO de odihnă se acordă conform Codului Muncii şi CCM în vigoare. Procesul este 

documentat printr-o procedură internă, 

Analizarea Sistemului de beneficii şi compesaţii în cadrul RATB s-a soldat cu mai multe 

observaţii şi multe întrebări: 

 Observaţii: 

  a. în perioada 2009 – 2011 RATB a acordat anumitor salariaţi38 ai Centrului de 

sănătate un spor pentru „lucrul în condiţii penibile şi degradante civic”. Acest spor a fost 

prevăzut iniţial prin HG 735 din 1990, Anexa 1 pentru „personalul din activităţile de salubrizare şi 

canalizare” şi ulterior preluat în CCM de ramură 872/2007 la nivelul ramurii de gospodărie 

comunală, locativă şi transporturi locale şi nu pentru unităţile sanitare. 

  b. „spor de dificultate în transportul în comun” este acordat conducătorilor de 

autovehicule care prestează activitate de traseau, perioada 2009-2014, iar pentru 2014-2016 la 

conducătorii de autovehicule se adaugă şi instructorii auto care efectuază traseau. Sporul are 2 

trepte în funcţie de gradul de dificultate al traseului (stabilit în Anexa 12 a CCM): treapta I 14% 

din salariul de bază negociat şi treapta II – 20% din salariul de bază. Persoanele care definesc 

                                                      
38 Este vorba despre doi operatori vidanjă dintre care unuia i-a fost desfăcut contractul de muncă în 28.01.2009 iar 

celălalt a primit sporul doar în perioada 1.12.2009-15.01.2010. Sporul primit a fost de 50%. 
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dificultatea traseului sunt reprezentanţi ai Direcţiei Programarea şi Siguranţa Circulaţiei 

împreună cu Sindicatele reprezentative. 

  c. O serie de sporuri menţionate în CCM sau regulamentele proprii sunt strict 

formale, ele neacordându-se sau fiind condiţionate de disponibilităţile curente ale RATB (de 

exemplu, sporul pentru utilizarea unei limbi străine care nu a mai fost acordat din anul 2008). 

  d. Sporurile se acordă pentru diverse evenimente din viaţa salariatului şi a familiei 

sale, nediferenţiat în funcţie de performanţa angajatului. 

  e. Anumite sporuri se suprapun cum ar fi, în unele cazuri, acordarea, într-o 

anumită situaţie, atât de zile suplimentare de Concediu de Odihnă cât şi indemnizaţii sau, ca şi 

facilitate oferită salariaţilor, tichetele de masă împreună cu suportarea de către Regie a 

cheltuielilor cu cantina, mai puţin produsele folosite la prepararea mesei. 

Putem aprecia sistemul în uz la RATB ca şi unul bogat în recompense şi sporuri (ca număr, în 

CCM 2014-2016 sunt 54 astfel de sporuri, faţă de 53 în 2012-2013, 55 în 2010-2011 şi 56 în 2009-

2010). Este necesar însă de a se acţiona pentru ca să existe fondurile necesare acordării acestor 

facilităţi şi valoarea acestora să fie în corelaţie strictă cu nivelul de performanţă al companiei, 

verigilor organizatorice şi posturilor.  
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44..1100  Performanţele managementului prin prisma planului de administrare, 

contractelor de mandat şi planurilor de management  

Pentru a estima acurateţea cu care se evaluează nivelul de performanţă al managementul Regiei 

am avut la dispoziţie în principal următoarele documente: 

1. Plan de Administrare a Regiei Autonome de Transport Bucureşti RATB întocmit în baza OUG 

109/2011 (nu se specifică perioada de valabilitate); 

2. Plan de management al Directorului General (nu se specifică perioada de valabilitate); 

3. Plan de Management al Directorului Direcţiei Programare şi Siguranţa Circulaţiei (nu se 

specifică perioada de valabilitate); 

4. Plan de Management al Uzinei de Reparaţii pentru perioada 2014-2017; 

5. Plan de Management al Directorului Direcţiei Financiar Contabilitate Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti  (nu se specifică perioada de valabilitate); 

6. Plan de Management Direcţia Mentenanţă şi Administrare Sisteme, Acţiuni de Dezvoltare 

2014-2018; 

7. Plan de Management al Directorului Administrativ şi de Asistenţă Socială (nu se specifică 

perioada de valabilitate); 

8. Contracte de Mandat; 

9. Fişe de evaluare: Scarlat Constantin Mihai din 2009 şi 2010, Aron Gheorghe din 2010 şi 2012, 

Chiru Virgil din 2010 şi 2012, Dabu Oprică Giani din 2010 şi 2012, Istrate Daniel din 2010, Badea 

Florinel din 2012 şi Duchin Constantin din 2012. 

Observaţii generale: 

 în forma în care au fost primite, o parte din aceste documente nu specifică orizontul de 

timp la care se referă respectivele planuri (vezi lista de mai sus); 

 în cea mai mare parte obiectivele prezentate în planurile de management ale directorilor 

de Direcţii derivă din obiectivele Consiliului de Administraţie şi din cele ale Directorului 

General (punct forte); 
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 o parte dintre prevederile din planurile de management nu au legătură cu realitatea 

(cum ar fi, în cazul Plan de Administrare a Regiei Autonome de Transport Bucureşti RATB 

întocmit în baza OUG 109/2011 unde viziunea Consiliului de Administraţie este de a 

deveni „un lider în promovarea, îmbunătăţirea utilizării şi dezvoltarea raţională a 

sistemelor de transport public de persoane din Bucureşti” în condiţiile în care regia are 

monopol pe sistemele de transport de suprafaţă din Bucureşti; 

 în anumite cazuri se confundă indicatorii de performanţă cu dorinţe de îmbunătăţire sau 

obiective generale, fără a se indica modul de măsurare sau valoarea ţintă (de exemplu, 

Obiectivul specific 1 din documentul Plan de Administrare a Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti RATB întocmit în baza OUG 109/2011 din listă); în alte cazuri, 

indicatorii de performanţă lipsesc în totalitate (documentul Plan de Management al 

Directorului Direcţiei Programare şi Siguranţa Circulaţiei); 

 contractele de mandat pe 2014 ale Directorului General şi ale Directorilor de direcţii 

conţin în anexa 1 „Obiective de performanţă” care, aşa cum sunt formulate, nu sunt 

obiective de performanţă; menţionăm că unele dintre acestea nu au legătură cu 

activitatea directorilor (cum ar fi, în cazul Directorului Uzinei de Reparaţii, „..sporirea 

eficienţei serviciului public de transport…”), altele nu au ataşate ponderi iar la cele la 

care s-au definit indicatori de performanţă nu sunt stabilite nivelurile care urmează a fi 

atinse pentru aceşti indicatori, adică tocmai obiectivele de performanţă; 

 confuzii de termeni (de exemplu, în cazul documentului Plan de Management al 

Directorului Direcţiei Programare şi Siguranţa Circulaţiei se confundă misiunea cu 

atribuţiile postului); 

 unele dintre planurile de management sunt corect fundamentate şi se bazează pe valori 

concrete, cum ar fi documentul Plan de Management al Uzinei de Reparaţii pentru 

perioada 2014-2017 (punct forte); 

 prezentarea ca şi obiective sau căi de acţiune proprii a unor activităţi sau măsuri care 

depind în cea mai mare parte de activitatea altor verigi; 

 prezentarea unor obiective şi căi de acţiune care sunt specifice unor verigi subordonate şi 

nu direcţiei pentru care se prezintă planul de management (de exemplu, documentul 

Plan de management al Directorului General); 

 prezentarea generală a Regiei nu trebuie făcută decât în planul de administrare şi nu 

preluată în toate planurile de management, devenind informaţie redundantă; 
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 fişele de evaluare avute la dispoziţie nu reflectă, prin rezultatele evaluării, starea 

generală a regiei; astfel, toate evaluările sunt de „foarte bine” ceea ce ar duce cu gândul 

la faptul că regia este una prosperă sau măcar că se află pe un trend ascendent. Criteriile 

de evaluare care sunt foarte generale şi lipsa unor indicatori de performanţă transformă 

activitatea de evaluare într-o formalitate care nu are nici o influenţă pozitivă asupra celor 

evaluaţi (lucru discutat deja la capitolul legat de managementul performanţelor). 

Observaţii specifice: 

 în documentul Plan de Management Direcţia Mentenanţă şi Administrare Sisteme 

se fac o serie de afirmaţii cel puţin ciudate, cum ar fi intenţia DMAS de a 

implementa un sistem modern de cultură organizaţională (!) printr-o metodologie 

care frizează necunoaşterea conţinutului unor termeni de bază; 

  referitor la contractul de mandat al Directorului general: 

o  Înlocuirea tonetelor de vânzare cu automate sau plăţi online cu termen de 

finalizare 31.12.2015, în urma finalizării unui studiu de impact ar fi mai 

potrivită pentru Direcţia Marketing 

o Creşterea cu 40% a veniturilor din suportul de reclamă este un criteriu 

pentruServiciul Marketing (are 14 persoane!).  

o Funcţionarea ca centre de profit pt Cantină, Bază sportivă, Casa de odihnă de 

la Predeal şi Muzeul RATB ar trebui să fie puncte pentru contractele de 

management al managerilor care conduc aceste antităţi şi nu a Directorului 

General.  

o Pct 11 - Menţinerea unei relaţii constructive şi eficiente cu sindicatele, are ca 

indicator "procentul de solicitări soluţionate favorabil", fără a specifica la ce 

tipuri de solicitări se face referire. 

o  Multe dintre criteriile de performanţă nu se potrivesc cu funcţia: identificarea 

şi evaluarea riscurilor SSM (corectă ar fi fost fraza "actualizarea permanentă a 

politicii RATB în domeniul SSM, inclusiv actualiyarea permanenyă a Registrului 

riscurilor", nu Directorul General identifică şi evaluează riscurile...), elaborarea 

Raportului anual privind SSM (aprobă acest Raport, nu îl elaborează...), 
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aducerea la zi a planurilor de pază ale RATB (Directorul Genaral elaborează și 

ține evidența planurile de pază!) etc. 

 La nivelul managementului superior există 5 consilieri pentru care nu au fost 

primite pe parcursul evaluării fițe de post sau alte informații din care să reiasă 

scopul și obiectul muncii acestora 

  Pe partea de PSI este angajat, în cadrul RATB,  un inspector protecţia civilă (trecut 

la categoria „consilieri”!), în condiţiile în care există un serviciu dedicat cu 6 

oameni. 

 Contractele de mandat ale top management ce au fost puse la dispoziția echipei 

de valuare pe perioada analizei) sunt asemănătoare, generale, fără specificităţi 

necesare pentru posturile ocupate, valabile pentru orice post aflat în top 

management, fără a conține indicatori deperformanță specifici.  

o Sunt specificate, în unele dintre contractele de mandat, atribuţii pentru 

servicii sau birouri ce intră în subordonarea altor direcţii (de ex: în contractul 

de mandat al directorului financiar sunt atribuţii legate de proiectele 

internaţionale ale RATB, însă Serviciul Proiecte internaţionale se află în 

componenţa Direcţiei mentenanţă şi administrare sisteme. La fel în ceea ce 

priveşte atragerea de FSE mai potrivită pentru Serviciul proiecte 

internaţionale decât pentru Direcţia financiar contabilitate) 

o Sunt trecute obiective de performanţă bune, dar care practic nu depind de 

RATB, cum ar fi modernizarea parcului RATB care ar fi fost cel mai provocator, 

dar depinde strict de resursele bugetare care vin de la Primaria Municipiului 

București 
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44..1111  AAnnaalliizzaa  FFiişşeelloorr  ddee  PPoosstt..  

Fişele postului sunt un instrument fundamental al politicilor de resurse umane. Prin identificarea 

rolului  şi responsabilităţilor aferente unui post, fişele postului ar trebui să stabilească cu 

claritate asteptările în relaţia dintre manageri  şi personal. 

Fişele postului se raporteaza la organigrama RATB. Modelul de fişă a postului este conform cu 

prevederile legislaţia românească în vigoare. 

Fişele de post sunt folosite în contextul cadrului de resurse umane pentru: 

• Planificarea personalului: furnizează o sursă de informaţii pentru analiza forţei de muncă şi a 

competenţelor. 

• Recrutarea  şi selecţia: incorporează  cunoştinţele  şi abilităţile necesare postului respectiv  şi în 

consecinţă constituie principala sursă a specificaţiei de post. 

• Cadrul de competenţe: cerinţele privind cunoştintele şi abilităţile necesare 

reflectă competenţele identificate în cadrul de competenţe. 

• Managementul performanţei: furnizează baza identificării obiectivelor de performanţă şi 

evaluarea acestora. 

Structura fişelor de post utilizate în mod curent în cadrul RATB este, conform modelului transmis 

de către Serviciul de Management al Resurselor Umane, compusă din următoarele rubrici: 

1. Postul 

2. Loc de muncă 

3. Clasificare post (Cod COR) 

4. Cerinţe profesionale ale postului 

4.1 Condiţii de studii 

4.1.1 Ca nivel 

4.1.2 Ca specialitate 

4.2 Experienţa minimă necesară în specialitate 

4.3 Calificări/specializări/instruiri minime necesare 

4.4 Autorizare în funcţie 

4.5 Alte deprinderi 

4.6 Limite de vârstă impuse de legislaţie 
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5. Cunoştinţe minime în domeniul legislativ 

5.1 Specifice atribuţiilor postului 

5.2 Legi sau acte normative cu caracter obligatoriu 

5.3 Reglementări interne 

6. Relaţii de muncă 

6.1 De subordonare 

6.2 De autoritate ierarhică 

6.3 De autoritate funcţională 

6.4 De colaborare 

6.5 De reprezentare 

6.6 De autoritate de stat major 

7. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi specifice postului 

8. Alte responsabilităţi 

9. Semnături 

Această structură conţine rubricile întâlnite, de regulă, în unităţi similare, principala observaţie 

fiind lipsa unui set de rubrici care să stabilească indicatorii de performanţă ai postului şi nivelele 

acestora corespunzătoare performanţei minime, normale şi maxime. Acest lucru demonstrează 

lipsa orientării managementului resurselor umane către performanţă, faptul că evaluarea 

performanţelor nu este una obiectivă, nu este calată pe tipul activităţii, nu este centrată pe 

evoluţia carierei şi, în consecinţă, nu poate susţine o politică de recompense eficientă. 

 În ceea ce priveşte fişele de post (primite de la Serviciul Resurse Umane), puţine comparativ cu 

numărul de angajaţi TESA şi middle management al RATB, transmise pe perioada evaluării 

propriu-zise de către RATB, se pot face următoarele observaţii: 

o Unele rubrici nu sunt completate iar altele conţin informaţii fără relevanţă. De 

exemplu, există în cadrul SRU o fişă de post, corespunzătoare unui post de 

economist (nr.serviciu 909) la care nivelul studiilor este „studii superioare” 

fără a specifica specialitatea studiilor, deşi se impunea.  

o De regulă fişele de post avute la dispoziţie, în special în cazul referenţilor de 

specialitate, nu sunt completate la rubrica „Experienţa necesară”. 

o Multe fişe de post nu sunt completate în dreptul rubricii „Cerinţe profesionale 

ale postului” decât cu menţiunea „studii superioare”, fără a se specifica ce 
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specialitate este necesară pentru postul respectiv. Este şi cazul fişelor de post 

atribuite referenţilor de specialitate. 

o Rubrica „5. Cerinţe” este, în cea mai mare parte a fişelor de post puse la 

dispoziţie de RATB, incompletă: 

 Rubrică incomplectă: „5.1.2 Ca specialitate” 

 Rubrică incompletă: „5..2 Experienţa minimă necesară: 5.2.1 În muncă 

/ 5.2.2 În specialitate / 5.2.3 În management / 5.2.4 În RATB...”. De 

altfel în fişele de post tip 2013 această rubrică este redusă la expresia 

„Experienţa minimă necesară” şi complet ignorată. 

 În multe cazuri din documentele avute la dispoziţie, nu sunt trecute 

relaţiile de muncă şi ierarhia postului. 

o Postul „referent resurse umane” defineşte atât un post ocupat conform 

sarcinilor şi atribuţiilor din fişa postului de către secretara SRU, dar şi un post 

ocupat de un referent cu studii medii care a făcut un curs specializat pe 

resurse umane. 

o În ceea ce priveşte sarcinile specifice posturilor, în cadrul Serviciului 

Managementul Resurselor Umane acestea sunt, chiar pentru posturi total 

diferite (cum ar fi economist, inspector resurse umane şi referent de 

specialitate) identice sau aproape identice. În plus, formularea unora dintre 

sarcini este uneori ambiguă (de exemplu: „gestionează dosarele personale 

pentru personalul din cadrul autobazei” sau  „întreţine baza de date SAP 

pentru salariaţii ale căror dosare le gestionează”). 

o Datorită faptului că sarcinile nu sunt individualizate la nivelul fiecărui post în 

parte nu este posibilă o corelare dintre aceste sarcini şi specialitatea studiilor 

efectuate de către ocupanţii posturilor. Astfel, am descoperit printre altele 

trei posturi total diferite (economist, cod 242314, Birou Personal Transport 

Auto, punct de lucru Autobaza Titan, referent de specialitate, Birou Personal 

Transport Electric, cod 242314, punct de lucru la Depoul Dudeşti respectiv 

inspector resurse umane Biroul Personal Transport Auto, punct de lucru 

autobaza Obregia) având aceleaşi sarcini. 
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o Deşi în adresa 2098/3.11.2098 ni se atrăgea atenţia că „fişa postului este 

proiectată pentru post şi nu pentru persoană” întâlnim frecvent în fişele de 

post care ne-au fost puse la dispoziţie, la rubrica „6.6 de autoritate de stat 

major” formulări de tipul „înlocuieşte postul de … al doamnei/domnului… în 

perioada în care…”. 

În aceste condiţii, redundanţele şi lipsa diferenţierii posturilor face imposibilă atât o evaluare a 

gradului de încărcare a fiecărui post în parte cât şi o dimensionare a resurselor necesare pentru 

atingerea obiectivelor compartimentului şi ale Regiei. În plus, organizarea şi control-evaluarea 

sunt greu de exercitat în condiţiile date, entropia fiind însemnată. 

Există totuşi o oportunitate legată de situaţia prezentată, oportunitate subliniată de Şeful 

Biroului Plan-Organizare în cadrul interviului din 29.10.2014 şi anume intrarea în exploatare a 

tuturor funcţiilor aplicaţiei informatice SIMPLE BPM printre care şi aceea de generare 

automată a fişelor de post şi corelarea lor cu necesarul de activităţi din RATB, cu ROF-ul şi între 

ele.   

Considerăm necesar să aducem în acest context în discuţie o categorie de personal 

controversată la nivelul administraţiei româneşti şi modul în care ea se manifestă în cadrul RATB 

şi influenţează eficienţa resursei umane: referenţii de specialitate. 

Începând cu anul 1999 în cadrul RATB a fost  introdusă funcţia de referent de specialitate. 

Conform adresei RATB 2041 din 29.11.2014 această funcţie apărut ca o necesitate pentru 

serviciul Personal Învăţământ Salarizare. Începând cu anul 2000 această funcţie a fost extinsă la 

întreg RATB, în prezent existând 85 referenţi de specialitate în aproape toate direcţiile RATB (mai 

puţin URA). 

Evaluarea acestor funcţii a condus la următoarele ipoteze: 

1. Biroul Relaţii Publice: 

 18 persoane încadrate pt relaţii publice! 14 referenti, 2 posturi libere si un purtător de 

cuvânt. plus personal mediu: statistician, referent şi tehnician 

Activităţi: 

În cadrul Biroului Relaţii Publice sunt angajaţi 3 jurnalişti care, probabil,  se ocupă de : 

- elaborarea şi transmiterea comunicatelor şi informărilor de presă (Tabelul 4.14);  
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- organizarea evenimentelor cu mass-media;  

- monitorizează zilnic articolele publicate în presa scrisă, TV, radio şi online;  

Tabelul 4.14   Comunicate elaborate de RATB în perioada iunie – septembrie 2014 (): 

Luna Nr. Comunicate presă  

mai 8 

iunie 8 

iulie 10 

august 5 

septembrie 8 
Sursa: site-ul RATB 

 Ultimele evenimente legate de mass-media, campanii etc, datează din 2011 şi 2012 

(sursa site-ul RATB) 

 În perioada ianuarie – septembrie 2014 au apărut mai multe articole legate de RATB: 

 10.02.2014 – articol în Evenimentul zilei, 

 Iulie 2014 – harta RATB în site–ul miculparis.ro, 

 04.09.2014 – au apărut mai multe articole legate de posibilitatea plăţii biletului sau 

abonamentului RATB prin SMS în: rcs-rds.ro, bcr.ro, procivic.ro 

 04.09.2014 – articol în Ziarul financiar, 

 19.09.2014 – accident în care a fost împlicat un autobuz RATB, relatat de mai multe 

posturi de televiziune şi ziare, 

 20.09.2014 – încercare de implicare a angajaţilor RATB într-o manifestare politică – 5 

posturi de televiziune şi ziare relatează ştirea. (sursa google.ro ) 

RATB cheltuie lunar suma de 9501 lei pentru a fi redactate 5-8 comunicate de presă, pe site-ul 

RATB,  de 2, maxim 3 fraze (care se referă la date de ordin tehnic  ale căror texte, referitoare la 

înfiinţarea/desfinţarea de staţii RATB sau modificări de trasee, probabil sunt livrate de serviciile 

care se ocupă de aceste modifiări), pentru a monitoriza în 9 luni cca 14 referiri în mass-media  la 

RATB. 

RATB are şi un purtător de cuvânt în persoana dnei Brînduşa Răiceanu (Berceanu) care a apărut 

cu 8 declaraţii de presă în 4 ani : 23.05.2013,12.01.2012, 15.02.2012,  10.05.2012,06.06.2012,  

16.07.2012, 23.06.2011, 30.11.2011. (sursa www.google.ro   şi site-urile principalelor televiziuni) 

http://www.google.ro/
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RATB plăteşte pentru purtătorul de cuvânt aprox 52.000 lei pe an (calculat cu un spor de doar 

15% pentru vechime, nu ştim ce alte sporuri mai primeşte purtătorul de cuvânt.) 

- activităţi de promovare şi informarea călătorilor, înregistrări mesaje vocale pentru 

difuzare în mijloacele de transport;  

 Actriţa Alvirescu Anda Gabriela lucrează în RATB din 1998, (din 2007 lucrează la Serviciul 

Relaţii Publice) conform propriilor declaraţii (http://www.b365.ro/voce-ratb-statii-ratb-cine-

spune-ce-statie-urmeaza-ratb-anca-alvirescu-ratb-urmeaza-statia_193528.html )dar în acelaşi 

timp a turnat şi câteva filme de lung metraj (2006 – Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii, 2004 – 

Căsătorie imposibilă, 1997 – Aerisirea etc.) 

Din datele noastre, doamna Alvirescu are un salariu de bază de 2511 lei pe lună, la care se 

adaugă un spor de vechime de minim 15% (poate şi alte sporuri) ca atare suma plătită pe un an 

de zile de RATB este de aprox. : 44.007 lei ( in 14 ani au fost plătiţi peste 600.000 lei, aprox. 

140.000 euro). 

Pentru înregistrarea unei ore, într-un studio profesionist, se percep 29 euro (ora finala de 

înregistrare). 

Pentru voice recorder (citirea unor texte care ulterior devin publice, ceea ce face dna. Alvirescu), 

actorii din SUA percep 29 dolari/ora (nu am reusit să aflu suma pentru Romania, dar am luat în 

calcul suma din SUA, aprox 22 euro) 

Făcând un calcul sumar ar rezulta că au fost înregistrate cca 2745 ore pentru mijloacele de 

transport in comun din Bucureşti. Ţinând cont că la nivelul RATB există 16 linii troleibuze, 19 linii 

autobuze, 2 linii expres şi linia turistică (în total 38 tipuri de înregistrări diferite) ar rezultă că 

pentru fiecare traseu ce beneficiază de “vocea RATB” s-au efectuat cca 72 ore de înregistrare 

finală pentru fiecare traseu în parte! Şi această muncă continuă.... 

- asigurarea documentaţiei necesare pentru difuzarea companiilor de informare pe LCD-urile din 

mijloacele de transport; în colaborare cu firma ANZI SOFT (administrare spaţiu publicitar din 

autovehicule) 

- verifică şi actualizează în colaborare cu specialiştii IT, secţiunile şi informaţiile de pe site-

ul www.ratb.ro;  

http://www.b365.ro/voce-ratb-statii-ratb-cine-spune-ce-statie-urmeaza-ratb-anca-alvirescu-ratb-urmeaza-statia_193528.html
http://www.b365.ro/voce-ratb-statii-ratb-cine-spune-ce-statie-urmeaza-ratb-anca-alvirescu-ratb-urmeaza-statia_193528.html
http://www.ratb.ro/
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În cadrul Biroului Relaţii Publice mai sunt angajaţi : un referent de specialitate care are ca 

profesie de bază geografia (şi un master în activităţi turistice), istoria (detaşat la Muzeul RATB?), 

ştinţele politice (2 referenţi). 

2. Centrul de sănătate: 

- jurnalist plătit cu 1297 lei pe lună (salariu brut fără taxe si impozite) şi un filolog plătit cu 

1355 lei/lună brut. 

În cazul în care Centrul de Sănătate al RATB ar fi obligat de o situaţie să furnizeze un comunicat 

de presă, (nu a fost găsit nici unul în ultimii 5 ani) privind Spitalul, ar putea fi utilizat unul dintre 

medicii angajaţi, aşa cum procedează şi spitalul de urgenţă Floreasca sau Spitalul Universitar 

3. Serviciul Plan Organizare şi Normarea Muncii are 7 referenţi de specialitate: 

- Angajarea unui jurist (trecut ca referent de specialitate) când în cadrul Serviciului există deja 

doi consilieri juridici care pot oricând oferi consultaţii pe probleme juridic nu este în favoarea 

RATB.  

- În condiţiile în care în cadrul RATB funcţionează un Laborator testări psihologice cu 13 psihologi 

angajaţi,  nu înţelegem de ce este nevoie de angajarea unor psihologi suplimentari. 

- În cadrul SPONM există şi biroul metodologie îndrumare CCM care nu am reuşit să aflăm exact 

cu ce se ocupă, dar care are 7 angajaţi (din care 2 referenţi de specialitate, un psiholog şi un 

specialist în ştiinţe administrative) şi un şef birou. Dacă RATB doreşte un specialist în ştiinţe 

administrative care să consilieze conducerea în negocierile cu sindicatele, este de înţeles, dar nu 

credem că aceste negocieri sunt atât de dificile încât să fie neapărat nevoie de un psiholog. 

- În cadrul Biroului Plan Organizarea se mai află un referent de specialitate specializat în 

Managementul afacerilor în turism. O licenţă deosebit de folositoare celor care lucrează în 

turism, dar pentru o regie specializată în transportul orăşenesc şi care funcţionează în pierdere 

nu credem că este necesar. 

4. Serviciul Managementul Calităţii 

Biroul protecţia mediului are patru referenţi de specialitate, dacă cei doi economişti, probabil 

specializaţi pe economia mediului şi referentul licenţiat în geografie (probabil la secţia Protecţia 

mediului) sunt de înţeles, şi aici găsim un jurist plătit cu 2298 lei, brut pe lună. Legislaţia de 

mediu este destul de stufoasă, dar  cei implicaţi în această activitate (fie ei ingineri sau 
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economişti) au obligaţia de a cunoaşte această legislaţie pentru a o putea aplica. În cazul în care 

este necesar cu siguranţă se poate consulta unul dintre cei peste 35 de consilieri juridici existenţi 

în RATB. 

Nu este singurul jurist din acest  serviciu, în cadrul Biroului asigurarea calităţii găsim un alt jurist 

plătit tot cu 2298 brut şi un sociolog (?!?) plătit cu 2402 brut pe lună. 

5. Serviciul managementul resurselor umane 

Are mai mulţi referenţi de specialitate, printre care, în cadrul Biroului Personal Direcţie, găsim un 

referent de specialitate licenţiat în sociologie-psihologie (2511 lei/lună brut) şi doi referenţi 

licenţiaţi în ştiinţe administrative. 

În cadrul Biroului Personal Transport Electric găsim un jurist (2402 lei) şi un filolog (!?!?) plătit tot 

cu 2402 brut/lună.  

În cadrul Biroului Personal Întreţinere Reparaţii găsim un referent licenţiat în geografie (2402 lei) 

şi din nou un psiholog  (2511 lei).  

6. Serviciul Proiecte internaţionale are mai mulţi referenţi 

Calitatea de inginer sau licenţa în studii europene oferă celor în cauză, alături de experienţa 

necesară,  un atu în plus pentru acest serviciu, dar este  destul de dificilă abordarea, din 

perspectiva unor proiecte internaţionale derulate alături de companii şi instituţii recunoscute în 

Europa, în raport cu existenţa pe posturile din cadrul acestui serviciu a unor persoane licenţiate 

în studii culturale (care acoperă domenii din sfera etnologie, antropologie, conştientizare 

culturală multilingvistică etc.) şi studii politice . 

De altfel RATB, conform site-ului propriu, mai are în derulare un singur proiect internaţional, 

RAIL4SEE, care se va finaliza la sfârşitul anului. Nu ştiu ce se va întâmpla din 2015 cu salariaţii din 

acest serviciu dacă nu se accesează H2020 sau alte linii europene. 

7. Direcţia Achiziţii şi marketing 

În cadrul Biroului Analiză Raportare am identificat un referent de specialitate a cărei licenţă este 

în sociologie (2298 lei_lună). 

În cadrul Biroului Vânzări mai  găsim un jurist (2298 lei). 

În cadrul Biroului Plan analiză contracte găsim angajat un jurnalist  (2402 lei). 
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În cadrul Biroului Ofertare găsim un alt jurist şi o licenţiată a Universităţii naţionale de apărare  

(si cu o licenţă în management turistic si comercial) plătită cu 2748 lei brut. 

8. Direcţia Administrativă şi Asistenţă Socială 

În cadrul Serviciului Pază şi Protecţie găsim trei referenţi de specialitate: trei jurişti cu salariul de 

încadrare pentru doi dintre ei de 2402 lei fiecare şi cel de al treilea cu salariul de încadrare de 

2741 lei. Tot aici găsim şi un „profesor”, nu se specifică specialitatea, plătit cu 2402 lei. 

În cadrul SIPP găsim un referent de specialitate care are ca profesie de bază Ştiinţele politice. 

Biroul legislaţie, identificare şi evaluare riscuri, găsim doi referenti de specialitate: un referent 

licenţiat în sociologie-psihologie şi încă un jurist. 

Serviciul Patrimoniu are patru referenţi de specialitate, la un total de 7 angajaţi, toţi patru 

economişti! 

Câteva concluzii referitoare la referenţii de specialitate 

1. O parte dintre economişti, ingineri sau licenţiaţi în ştiinţe administrative aflaţi pe posturi 

corespunzătoare serviciilor din care fac parte, sunt trecuţi ca referenţi de specialitate.  

2. Există mulţi jurişti (12 persoane) trecuţi ca şi „referenţi de specialitate”, pe lângă cei 30 

de consilieri juridici încadraţi ca atare în cadrul RATB. Aceasta ar însemna un total de 42 

persoane cu studii juridice în cadrul regiei. 

3. Există numeroase cazuri în care sintagma „referent de specialitate” ascunde funcţii ce nu 

se potrivesc cu locul de muncă: actor, geograf şi istoric la Biroul Relaţii Publice, jurnalist şi 

filolog la Centrul de sănătate, un alt jurnalist la Biroul Plan Analiză, sociologi şi psihologi la 

Biroul Întreţinere-Reparaţii etc. 

4. În condiţiile în care în cadrul RATB există un Laborator de testări psihologice, cu 12 

psihologi practicanţi, care pentru a-şi acoperi normarea necesară are contracte cu terţi în 

fiecare an (de aprox..15-20% din total testări) găsim trei psihologi încadraţi ca referenţi 

de specialitate în următoarele birouri: Biroul personal, Serviciul Plan Organizare şi 

Normare şi Biroul metodologie îndrumare CCM. 

5. Un alt semn de întrebare îl ridică meseria de sociolog (3 persoane) încadrate în 

următoarele birouri: Serviciul Managementul Calităţii, SIPP şi Biroul Analiză Raportare. 
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“Sociologul este persoana cu studii superioare pregatita sa realizeze cercetari asupra 

dezvoltarii societatii, a structurii sociale pe grupuri si categorii, a relatiilor si institutiilor 

sociale, a comportamentului social si a influentei lor asupra individului. Pune la dispozitia 

factorilor de decizie rezultatele cercetarilor intreprinse.” 

O meserie cu adevărat folositoare comunităţii în general şi oricărei unităţi economice ce 

lucrează direct cu publicul în special. Din păcate pe parcursul evaluării singurul chestionar 

care ar putea, parţial, intra în categoria “cercetări asupra dezvoltării..pe grupe şi categorii” 

a fost cel de site-ul RATB, referitor la proiectul RAIL4SEE, proiect ce se referă la transport în 

general (public local sau internaţional, feroviar etc) 

6. Cu toate că nu au fost puse la dispoziția echipei de evaluare  prea multe fişe de post ,  

cele care au fost analizate şi care se referă la „referent de specialitate” nu sunt trecute 

profesiile de bază cerute de post, vechimea sau alte cerinţe (limbi străine, de exemplu) 

7. In Statul de funcţii există 88 de posturi „referent de specialitate”, lista transmisă cuprinde 

84 de nume, 3 posturi nu sunt ocupate, lipseste un referent. Dacă aşa cum s-a afirmat în 

adresa RATB 2041 din 29.11.2014 această funcţie apărut ca o necesitate, ar trebui ca o 

dată vacantat un post de referent de specialitate, acesta să fie scos din Statul de funcţii. 

8. În cadrul COR 2014 nu există meseria „referent de specialitate”, există referent de 

specialitate arhitect, geolog, biolog, etc. În total există în COR 2014,  41 tipuri de referenţi 

de specialitate, dar nici unul doar cu sintagma „referent de specialitate”.  

Dupa data de 31.12.2011 trebuie folosita in exclusivitate noua Clasificare a ocupatiilor din 

Romania - nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul comun 1832/2011 MMFPS si 

856/2011 INS, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, in cazul salariatilor 

angajati incepand cu data de 01.01.2012 angajatorii sunt obligati sa faca incadrarea acestor 

salariati in functiile/ocupatiile aprobate prin acest ordin comun si de a inregistra in Revisal si apoi 

transmite contractele individuale de munca ce contin si aceasta mentiune a functiei/ocupatiei 

conform COR catre inspectoratele teritoriale de munca in conformitate cu dispozitiile HG 

500/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform prevederilor art. 113 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, neutilizarea 

Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la art. 15 constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei. 

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/5183/acum-poti-descarca-ultima-versiune-revisal-508.html
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În concluzie, nu contestăm necesitatea regiei ca, pentru anumite posturi cu cerinţe specifice, 

să angajeze personal cu pregătire umanistă sau de altă natură, cu condiţia, prezentată şi în 

adresa RATB nr. 50634/25.11.2014 (lămuririle date de ITM cu privire la angajarea referenţilor 

de specialitate în cadrul RATB), ca încadrările să respecte în totalitate legile şi reglementările în 

vigoare, specialitatea respectivilor angajaţi să reflecte cerinţele specifice din fişa postului iar 

activitatea acestor angajaţi să aducă angajatorului un spor de eficacitate şi eficienţă. 

 

 

44..1122  AAnnaalliizzaa  ssttrruuccttuurriilloorr  oorrggaanniizzaattoorriiccee  ccaarree  aassiigguurrăă  ggeessttiiuunneeaa  rreessuurrsseelloorr  uummaannee  

îînn  ccaaddrruull  RRAATTBB..  

 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 
 
Este o verigă organizatorică aflată în subordinea direct a Directorului General, este condus de un 

Şef Serviciu (la 31.05.2014 postul era ocupat de dna Popescu Mihaela) şi are în compunere un  

număr de 5 Birouri, şi anume: 

-Birou Formare Profesională (condus de 1 Şef Birou care are în subordine un număr de 3 

posturi studii superioare), care subordonează ierarhic două verigi organizatorice: 

  -Centrul de pregătire şi perfecţionare în transporturi rutiere încadrat cu 2 posturi 

studii superioare (pss)+ 1 post studii medii (psm); 

  -Şcoala de conducători auto (1 pss +1 psm); 

-Biroul Personal Direcţie (1 Şef Birou +6 pss - Referenţi de Specialitate 39 + 2 psm- 

Referent Resurse Umane=9 persoane); 

-Biroul Personal Transport Auto (1 Şef Birou + 2 pss+ 7 psm -Referent resurse umane=10 

persoane); 

-Biroul Personal Transport Electric ( 1 Şef Birou+ 5 pss + 4psm-Referent resurse 

umane=10 persoane); 

-Biroul Personal Întreţinere şi Reparaţii (1 Şef Birou + 3 pss + 2 psm- Referent  resurse 

umane=6 persoane). 

                                                      
39 Sunt prezentaţi într-un alt pragraf. 
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Menţionăm că şi la nivelul Uzinei de Reparaţii există o structură care are responsabilităţi 

în gestionarea resurselor umane, şi anume Biroul Personal Administrativ (BPA) (1 Şef Birou + 1 

pss + 5 psm). Trebuie menţionat că, deşi lucrează după aceleaşi procedură ca şi Serviciul 

Managementul Resurselor Umane, BPA nu este subordonat SMRU, derulând independent toate 

activităţile specific funcţiunii de personal. 

În gestiunea resurselor umane din RATB sunt implicate alte două compartimente, aparţinând 

Serviciului Plan, Organizarea şi Normarea Muncii (SPONM) şi anume: 

 -Biroul Plan Organizare, încadrat cu 1 post şef birou + 6 pss+ 1psm şi 

-Biroul Normare şi Evaluare Posturi. 

Ca şi indicatori cantitativi ai încadrării cu personal a acestor compartimente sugerăm utilizarea 

“numărul mediu de salariaţi deserviţi de un angajat în SMRU” (NrSRU) respectiv “numărul de 

posturi normate/evaluate de 1 angajat din cadrul BNEP” (NrBNEP) sau, ţinând cont că, conform 

ROF, fişele de post sunt gestionate de către BPO, “numărul de fişe de post gestionate de către un 

salariat de la BPO” (NrBPO). Pentru NrSRU, de exemplu, se poate utiliza următorul raţionament:  

Pentru RATB mai puţin Uzina de Reparaţii, un număr de 36 persoane gestionează dosarele unui 

număr de (10870-997) adică de 9827 salariaţi. Rezultă  

NrSRU=273 

În acelaşi timp, pentru URA, un număr de 3 persoane (considerând că economistul şi cei doi 

inspectori de resurse umane se ocupă de problemele de personal) gestionează 1022 de salariaţi, 

aşadar 

  NrSRU=332 (pentru URA) 

Extrapolând, observăm că pentru aceiaşi normă de deservire ca şi la URA, cei 9827 de salariaţi ar 

fi putut fi deserviţi de un efectiv de 30 de salariaţi din cadrul SMRU, cele şase posturi 

economisite putând fi transformate în vederea formării colectivului de experţi care vor gestiona 

restructurarea SMRU şi implementarea managementului carierei şi a managementului 

performanţei în noua structură. 

Desigur, nu trebuie să aplicăm strict regula proporţionalităţii dar putem sugera că poate  NrSRU 

RATB ar putea fi mărit. Acest lucru ar putea fi benefic în măsura în care recomandările noastre cu 

privire la crearea unui nucleu- echipă de proiect pentru implementarea în paralel a unui Sistem 

de Management al Carierelor şi a unuia pentru Managementul Performanţei nu ar avea nevoie, 
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aşa cum am arătat în capitolele anterioare, de angajare de personal suplimentar ci ar putea 

utiliza personalul eliberat prin creşterea NrSRU. 

Altfel, considerăm că ambele valori sunt în marja de normalitate, chiar dacă ele se mai pot mări 

printr-o organizare mai bună. Ne referim în principal la faptul că, din studiul fişelor de post, a 

rezultat o insuficientă particularizare pe posturi a sarcinilor specifice şi nu rezultă o specializare 

a salariaţilor pe diverse categorii de activităţi. 

În ceea ce priveşte utilitatea şi efectele economice ale măsurilor prezentate mai sus, putem 

menţiona ca şi principal avantaj al implementării celor două sisteme de management propuse o 

îmbunătăţire a percepţiei salariaţilor regiei faţă de justiţia organizaţională şi comportamentul 

indus de această percepţie. Există cel puţin trei consecinţe imediate şi comensurabile ale 

comportamentului salariaţilor, şi anume scăderea fluctuaţiei forţei de muncă, scăderea litigiilor 

în care sunt implicaţi salariaţi şi RATB ca şi pârâtă, respectiv creşterea productivităţii muncii.  

Efectele economice ale fluctuaţiei forţei de muncă sunt multiple. Dacă e să luăm în calcul numai 

costul de înlocuire a unui salariat care părăseşte firma (recrutare, angajare, pregătire, integrare, 

atingerea unui nivel stabil al productivităţii şi performanţei) specialiştii40 apreciază că acesta este 

echivalentul a 30-50% din venitul anual mediu pe salariat. Aceasta se traduce, în cazul RATB 

unde se înregistrează anual în jur de 180 de plecări voluntare şi unde, la nivelul anului 2013 

salariul mediu anual s-a situat la nivelul de 45.306 lei, că o reducere cu 10% a plecărilor 

voluntare economiseşte într-un an între 136.000 şi 203.885 lei numai din reducerea costurilor 

de reîncadrare cu personal a posturilor vacantate. 

În ceea ce priveşte litigiile în care sunt implicaţi salariaţi ai RATB şi regia în calitate de pârâtă, 

evoluţia numărului de dosare a fost cea din Tabelul 4.15 şi Figura 4.7. 

Tabelul 4.15   Numărul de dosare care au ca obiect litigii de muncă41 , cazurile in care RATB are calitatea 

de parata. [număr de dosare în instanţă] 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 201442 

Număr 
de 
dosare 

Nu 
avem 
date 

Nu 
avem 
date 

193 63 16 9/18 

Sursa:RATB  
 

                                                      
40 JOHNSON, J.T., GRIFFETH, R.W., GRIFFIN, M. (2000), 'Factors discriminating functional and dysfunctional 

salesforce turnover, Journal of Business & Industrial Marketing, 15,  399 – 415. 
41 Contestaţii la deciziile de sancţionare şi la deciziile de încetare a contractului individual de muncă 
42 Semestrul I/estimat final an 2014 
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Figura 4.7   Litigii în instanţă între salariaţi şi RATB ca şi pârâtă 

Deşi evoluţia este pozitivă, apreciem că abordarea propusă poate duce la o reducere a situaţiilor 

care au generat litigiile respective şi, în acest caz, la o scădere la jumătate a acestor acţiuni în 

instanţă. 

În sfârşit, o creştere şi cu doar 3% a productivităţii medii prin îmbunătăţirea comportamentului 

salariaţilor ca urmare a creşterii sentimentului de justiţie organizaţională (atăt prin perceperea 

posibilităţii de a se bucura de recompense dar şi prin adoptarea comportamentului de cetăţean 

al organizaţiei) ar însemna, la nivelul de personal din 31.05.2014, adică 10.870 de salariaţi, şi la 

cel al productivităţii medii pe salariat, de 16.365 lei/salariat, ar însemna o productie 

suplimentară de 5.336.732 lei.   

Trebuie acordată atenţie şi angajaţilor detaşaţi în diverse alte structuri. În opinia noastră, acest 

mecanism ar trebui utilizat numai în situaţii deosebite şi în avantajul regiei iar detaşarea să fie 

însoţită de delegarea tuturor atribuţiilor celor detaşaţi către alte posturi, cu modificările 

corespunzătoare în documentaţia structurii organizatorice (fişe post etc.). 

În opinia noastră, separarea completă a SMRU de Biroul Personal Administrativ din cadrul Uzinei 

de Reparaţii este antieconomică şi nu se justifică decât ca şi măsură pregătitoare în vederea 

separării administrative şi ulterior juridice a UR de RATB. De altfel, în documentele programatice 

ale acestei verigi organizatorice, se menţionează frecvent această opţiune. 

Spre deosebire de această situaţie există o redundanţă a unor compartimente (cum ar fi cele 

financiar-contabile) care nu este justificată (decât, poate, în cazul UR şi, într-o măsură mai mica, 
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al Casei de sănătate). Considerăm că o analiză atentă a BPO şi BNEP ar putea sta la baza 

comasării organizatorice într-un singur serviciu a acestor activităţi, a reorientării unei părţi a 

personalului neacoperit către noi activităţi cu atât mai mult cu cât se doreşte o reorganizare şi o 

revigorare a regiei. 

În ceea ce priveşte Biroul Normare şi Evaluare Posturi, considerăm că în urma evaluării 

posturilor trebuie să solicite Biroului Plan Organizare un proiect de reorganizare şi identificarea 

unui număr de salariaţi care pot fi antrenaţi în noi activităţi sau noi colective. Unul dintre 

documentele primite de la RATB se referă la o analiză (în opinia noastră, deosebit de pertinentă 

şi valoroasă) făcută de către Directorul Centrului de Sănătate şi care viza aspectele 

organizatorice ale activităţii respectivei entităţi, studiate atât prin prisma normativelor specifice 

elaborate de către Ministerul Sănătăţii cât şi prin cea a ocupării efective a personalului. Având un 

grad mediu de ocupare de aproximativ 50% respectivul colectiv nu putea fi micşorat din cauza 

prevederilor legilor sanitare.  Considerăm că realizarea unor astfel de rapoarte la nivelul 

fiecărei Direcţii sau Serviciu şi analizarea lor din punct de vedere al gradului de ocupare a 

salariaţilor ar putea sta la baza unei restructurări reale şi eficiente. 

Activitatea Biroului Plan Organizare a fost, aşa cum rezultă din rapoartele de activitate ale 

acestui compartiment, aglomerată de nenumăratele (şi în opinia noastră nejustificatele) 

schimbări ale structurii organizatorice. În aceste activităţi şi (după cum rezultă din rapoartele 

menţionate) nivelul de creativitate şi de cunoştinţe ale salariaţilor din cadrul acestui Birou nu au 

fost utilizate la întreaga lor valoare ci colectivul a operaţionalizat din punct de vedere formal 

nişte schimbări impuse de către conducere, în loc să le propună acesteia ca şi soluţii de 

implementare a unor strategii, politici şi programe. 
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44..1133  AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  

a. Puncte slabe 

 Lipsa unei strategii a RATB şi, drept consecinţă, a unei strategii de resurse umane. 

 Ponderea subvenţiei din total venituri are valori cu mult superioare altor operatori 

similari din alte ţări (de exemplu, Cehia şi Polonia), variind la RATB între 71,02% (2008) şi 

74,77% (2011), fără a exista o proporţionalitate între Ca şi Car.  

 În perioada de studiu evoluţia numărului de salariaţi nu este corelată cu evoluţia cifrei de 

afaceri reale şi nici cu evoluţia numărului de călătorii sau cu numărul de kilometrii 

parcurşi. 

 Norma medie de deservire  a parcului auto (raportul dintre numărul total de salariaţi ai 

regiei şi numărul total de vehicule) are o valoare foarte mare în comparaţie cu valori 

înregistrate de operatori similari. (pentru RATB valoarea acestui indicator variază între 

8,29 în 2008 şi 8,31 în 2013 în condiţiile în care, spre exemplu, în cadrul operatorilor 

polonezi (MPK Lodz, MPK Katovice, MPK Krakow) acest indicator a scăzut de la 

aproximativ 7,8-8 la aproximativ 5,5  şi este considerat în continuare prea mare). 

 indicele mediu de creştere a preţurilor în 2013 faţă de anul 2008, mult superior indicelui 

de creştere a salariului mediu în cadrul RATB, arată că, în realitate, creşterea fondului de 

salarii între 2008 şi 2014 a fost în termeni reali doar o diminuare a puterii de cumpărare 

a salariaţilor. 

 Corelaţiile indicilor fundamentali nu au fost respectate decât cu foarte mici excepţii, ceea 

ce a dus, printer altele, la demotivarea salariaţilor, la lipsa de sustenabilitate a unor 

sporuri şi recompense (a căror acordare a fost sistată). 

 atractivitatea regiei pentru forţa de muncă este în scădere. 

 Scăderea parcului mediu este mai mică decât scăderea numărului de călătorii ceea ce 

înseamnă că a scăzut productivitatea mijloacelor de transport. 

 faţă de ratele de creştere înregistrate la ceilalţi indicatori, creşterea personalului de 

execuţie este nejustificat de mare, cu atât mai mult cu cât salariile acestui segment de 

angajaţi se situează deasupra salariului mediu, influenţând semnificativ cheltuielile cu 

salariile. 
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 Din punct de vedere al structurii organizatorice şi al încadrării cu personal a 

compartimentelor funcţionale (resurse umane prin Biroul Personal Administrativ, 

financiar şi contabilitate, marketing etc.) există o redundanţă puternică, în unele cazuri 

întâlnindu-se structuri specifice unei funcţiuni în două sau mai multe compartimente; 

mai mult, unele dintre aceste structuri sunt total independente una de cealaltă. 

 personalul de întreţinere a înregistrat o creştere bruscă în 2010 faţă de 2009, de la 1861 

la 1985 de salariaţi, creştere care însă nu a avut rezultate semnificative în creşterea 

corespunzătoare a numărului de călătorii sau a kilometrilor parcurşi; considerăm aşadar 

că a fost o creştere artificială şi neeconomică. 

 Ponderea femeilor în numărul total de angajaţi este (din 2008 şi până în 2014) de doar 

27%. 

 Cedând la presiunea socială (şi nu de puţine ori la cea politică) conducerea a luat o serie 

de măsuri prin care a arătat că direcţia către care se îndreaptă unitatea nu este cea a 

cultului performanţei ci una care să egalizeze eforturile şi recompensele, chiar dacă la un 

nivel scăzut. 

 Nu există o strategie propriu-zisă de asigurare a forţei de muncă. 

 Nu există decât izolat acţiuni care să dezvolte şi să menţină o relaţie permanentă cu cele 

mai importante surse de forţă de muncă. 

 Nu este posibilă o abordare unitară a managementului carierei şi construirea unor planuri 

de carieră atractive pentru salariaţi şi eficiente pentru Regie prin utilizarea la maximum a 

capacităţii personalului angajat, a experienţei acestuia şi prin reducerea costurilor cu 

recrutarea şi integrarea de noi angajaţi; politica motivaţională şi managementul 

recompenselor nu beneficiază de un suport real în lipsa unui management propriu-zis al 

performanţei. 

 În cadrul interviurilor (ca şi unică modalitate de selecţie) nu se pot verifica întotdeauna 

obiectiv şi cu acurateţe îndeplinrea diferenţiată a unor criterii, fapt care duce la apariţia 

unor situaţii de natură să dea naştere la suspiciuni privind corectitudiea concursului de 

ocupare a unui post. 

 Nu ne-a fost prezentată şi nu am regăsit în documentele avute la dispoziţie nici o situaţie 

a stadiului în care se află implementarea managementului carierei şi nici un plan de 

măsuri concret pentru derularea procesului. În plus, din analiza Fişelor de Post, în stadiul 

în care se aflau acestea la momentul analizei, nu a rezultat repartizarea vreunei sarcini 
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legate direct de managementul carierei sau a vreunei responsabilităţi clare cu privire la 

implementarea/conducerea/derularea planurilor de carieră. 

 Nu există un plan legat de dezvoltarea unui sistem de management al performanţei 

(SMP) nici în Planul de Administrare şi nici în Planurile de Management ale directorilor. 

Există doar referiri vagi, fără însă a exista prevederi concrete.  

 Nu există indicatori pentru evaluarea concretă a performanţei nici în fişele de post şi nici 

în planurile de administrare şi management; evaluarea se face formal, în baza unor 

criterii generale, care lasă evaluarea la latitudinea superiorilor ierarhici. 

 În prezent promovarea salariaţilor precum şi salarizarea diferenţiată a acestora se face pe 

baza unor aşa-zise criterii de evaluare cu un grad mare de subiectivism şi care nu pot fi 

măsurate într-o manieră satisfăcătoare. 

 Recompensele nu sunt legate direct de performanţa atinsă ci se atribuie în mare parte 

într-un mod discreţionar sau egalitarist. 

 Documentele pe baza cărora se face evaluarea conducerii sunt incomplete, nu conţin 

(decât cu foarte mici excepţii) indicatori de performanţă şi nici nivele de performanţă 

impuse, ci doar obiective. 

 Fişele de evaluare sunt, în consecinţă, compuse din criterii care nu se pot evalua cu 

acurateţe. 

 Fişele de post nu conţin rubrici legate de obligativitatea atingerii unor nivele specific de 

performanţă. 

 Unele fişe de post nu sunt complete şi nici corect întocmite. 

 Sarcinile prezentate în unele fişe de post nu reflect o diviziune reală a muncii pe posturile 

dintr-un anumit compartiment. 

 Utilizarea incompletă a capacităţii profesionale a unor categorii de salariaţi (de exemplu, 

aşa cum am arătat în capitolul 4.12, personalul din cadrul Biroului Plan Organizare).  

b. Puncte forte 

 Din punct de vedere al Car dar şi al Nms există, în perioada studiată,  un anumit echilibru, 

variaţiile anuale nefiind datorate unor modificări structurale sau funcţionale majore ci 

unor elemente tehnice cum ar fi circulaţia forţei de muncă. 
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 Deşi până în 2011 productivitatea anuală a înregistrat scăderi, atât în 2012 cât şi în 2013 

ea a crescut. Corelată cu tendinţa Sm creşterea productivităţii indică o abordare 

economico-managerială corectă în ultima perioadă. 

 A scăzut raportul dintre numărul personalului de întreţinere (inclusive UR) şi cel al 

conducătorilor auto, de la 0,75 în 2008 la 0,69 în 2014. 

 Managementul se implică în principalele evenimente care ţin de cultura organizaţională 

(cum ar fi organizarea în fiecare an a Zilei Transportatorului Urban). 

 Nu există instrumente care să permită pregătirea unor restructurări de personal din Regie 

prin reorientarea profesională a angajaţilor în funcţie de nevoile viitoare ale Regiei şi 

calităţile/cunoştinţele/abilităţile acestora. 

 Existenţa în ROF a prevederii conform căreia Serviciul Management al Resurselor Umane 

are în sarcină gestionarea planurilor de carieră, ca şi activitate principală.  

 Existenţa unei structuri care gestionează formarea şi pregătirea profesională a 

salariaţilor, potrivite cu specificul şi dimensiunea regiei . 

 Procedura de determinare a necesarului de pregătire şi de elaborare a planului de 

pregătire profesională este una funcţională pe termen scurt. 

 Evidenţa informatizată a planului de pregătire utilizând sistemul SAP. 

 Asigurarea unor facilităţi pentru salariaţii care participă la activităţi de pregătire 

profesională. 

 Sistemul de obiective este bine prezentat şi coerent în Planul de Administrare şi Planurile 

de Management. 

c. Oportunităţi 

 O eventuală majorare de tarif pentru serviciile prestate ar putea, cel puţin pentru intervalul imediat 

următor, să rezolve o parte din problemele legte de productivitatea slabă. Totuşi, creşterea 

productivităţii trebuie să aibă şi alte surse, printre care şi o structură cât mai bună a resursei umane faţă 

de strategia regiei. 

 O comandă potenţială de 55 de tramvaie pentru următorii 3 ani ar putea însemna un atu 

pentru restructurarea Uzinei de Reparaţii, care i-ar permite să îşi susţină astfel 

restructurarea personalului, a tehnologiei şi capacităţilor şi a structurii producţiei, 

respective a pieţei. 

 Există un potential real de restructurare a activităţii RATB. 
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 Regia Autonomă de Transport Bucureşti, are o cultură organizaţională remarcabilă care s-

a dezvoltat începând cu 1871. 

 Monopol (deocamdată) pe piaţa transportului urban de suprafaţă din Bucureşti. 

 Integrarea organizatorică cu Metrorex. 

 Intrarea în exploatare a tuturor funcţiilor aplicaţiei informatice SIMPLE BPM printre care 

şi aceea de generare automată a fişelor de post şi corelarea lor cu necesarul de activităţi 

din RATB, cu ROF-ul şi între ele.  

 Existenţa în cadrul SMRU, BNEP şi BPO a unor specialişti cu potential care pot fi utilizaţi în 

cadrul unor demersuri creative. 

 

d. Ameninţări 

 

 Instabilitatea managementului şi a structurii organizatorice, care se manifestă de câţiva 

ani, afectează cultura organizaţională şi climatul de lucru din cadrul regiei. 

 Schimbările de politici relativ frecvente la nivelul CGMB. 

 Lipsa de forţă de muncă având calificările necesare în cadrul RATB. 
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44..1144  CCoonncclluuzziiii  şşii  rreeccoommaannddăărrii  

Concluzii: 

o Este necesar ca, pornind de la strategia RATB, să se fundamenteze o strategia de resurse 

umane. 

o În condiţiile actuale, anumite categorii de personal sunt supradimensionate însă, în 

urma elaborării strategiei de resurse umane şi a implementării unui Management al 

Carierei, există posibilitatea să se redistribuie parţial aceste categorii către activităţi noi 

sau care au deficit de personal. 

o  Este necesară o mai bună organizare a activităţii în cadrul Serviciului de Management 

al Resurselor Umane prin stabilirea unor sarcini specifice fiecărui post în parte şi a unor 

indicatori de performanţă pentru aceste posturi. 

o Cu privire la angajarea în cadrul regiei a referenţilor de specialitate, nu contestăm 

necesitatea ca, pentru anumite posturi cu cerinţe specifice, să se angajeze personal cu 

pregătire umanistă sau de altă natură, cu condiţia, prezentată şi în adresa RATB nr. 

50634/25.11.2014 (lămuririle date de ITM cu privire la angajarea referenţilor de 

specialitate în cadrul RATB), ca încadrările să respecte în totalitate legile şi 

reglementările în vigoare, specialitatea respectivilor angajaţi să reflecte cerinţele 

specifice din fişa postului iar activitatea acestor angajaţi să aducă angajatorului un spor 

de eficacitate şi eficienţă. 

o Cu implicarea conducerii regiei trebuiesc identificate un număr de proiecte de 

modernizare şi de dezvoltare a acestui Serviciu, în special cele care vizează 

implementarea unor sisteme de management, cum ar fi un Sistem de Management al 

Performanţei sau unul de Management al Carierei. 

o Există un important potenţial uman pentru relansarea activităţii regiei însă este necesară 

elaborarea unui plan de reorganizare şi utilizarea resursei umane într-un mod cât mai 

inteligent. 

o Nici contractele de mandat şi nici planurile de management ale conducerii RATB nu sunt 

concepute pentru a fi utile în evaluarea corectă a Consiliului de Administraţie şi 

Directorilor, această evaluare având un puternic aspect subiectiv şi nereflectând corect 
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nivelul de performanţă managerială al acestora sau nivelul de performanţă atins de 

regie. 

o Reorganizarea regiei este, în opinia noastră, strict necesară la acest moment însă 

trebuie făcută în urma stabilirii unei strategii performante.  

 

 

Recomandări: 

 reproiectarea arhitecturii organizaţionale a RATB în funcţie de realităţile economice şi 

adaptarea managementului regiei pentru a putea atinge un nivel de performanţă 

verificabil şi semnificativ superior celui actual; 

 restructurarea Serviciului Resurse Umane RATB prin înfiinţarea şi dotarea 

corespunzătoare a unui compartiment de Marketing Resurse Umane; 

 diversificarea modalităţilor de publicitate pentru posturile scoase la concurs; 

 identificarea corectă a costurilor pentru fiecare tip de acţiune de publicitate şi alegerea 

celei mai bune modalităţi de acţiune;  

 evaluarea procedurilor de recrutare/selecţie prin prisma costurilor de recrutare/selecţie 

şi reproiectarea acestor proceduri; 

 selecţia personalului trebuie făcută de fiecare dată când se doreşte parcurgerea 

procedurilor de ocupare a unui post, fie că e vorba de promovare sau de angajare a unui 

candidat din afara Regiei; 

 ar trebui menţionat în Regulamentul Intern la capitolul Sancţiuni că denaturarea voită a 

rezultatului unui concurs de angajare de către persoane cu atribuţii în organizarea 

respectivului concurs dar şi neglijenţa în gestionarea sa, atunci când are ca efect 

denaturarea rezultatului se sancţionează drastic, măsurile disciplinare putând duce până 

la desfacerea disciplinară a contractului de muncă; 

 constituirea la nivelul Serviciului de Management al Resurselor Umane a unei echipe de 

proiect subordonată direct Şefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, cu o 

structură riguroasă, termene şi obiective precise şi având ca scop proiectarea unui proces 

de management al carierei bazat pe strategia Regiei, în special pe componenta de Resuse 

Umane, prin care să se gestioneze într-un mod performant planurile de carieră; 
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 constituirea, la nivelul Serviciului de Management al Resurselor Umane, a unui nucleu 

care, în colaborare cu alte compartimente din cadrul RATB, să realizeze şi să 

implementeze indicatorii, nivelurile, procedurile şi procesele specifice de management al 

performanţelor; 

 diferenţierea modului de acordare a recompenselor în funcţie de performanţele 

salariaţilor şi colectivelor din care fac parte (inclusiv transformarea sistemului de 

salarizare); 

 Realizarea de către fiecare şef de birou, serviciu, secţie sau direcţie a unui raport detaliat 

din care să reiasă gradul de ocupare al salariaţilor din respectiva verigă şi analiza 

centralizată a acestor date în vederea consolidării, pe baza strategiei Regiei, a unei 

strategii de personal. 
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CCaappiittoolluull  55    AANNAALLIIZZAA  SSTTAADDIIUULLUUII  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE  AA  TTEEHHNNOOLLOOGGIIIILLOORR  IINNFFOORRMMAATTIICCEE  ŞŞII  

DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAŢŢIIEE    

 

AA..  AAPPOORRTTUULL  TTEEHHNNOOLLOOGGIIIILLOORR  IINNFFOORRMMAATTIICCEE  ȘȘII  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAȚȚIIEE  PPEENNTTRRUU  

EEFFIICCIIEENNTTIIZZAARREEAA  AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚIILLOORR  DDEE  BBAAZZĂĂ  DDIINN  CCAADDRRUULL  RRAATTBB  

  

55..11  MMeettooddoollooggiiaa  ddee  aannaalliizzăă  aa  ddoommeenniiuulluuii  IITT    

Aria de acoperire a analizei în domeniul IT  

Scop principal: 

 analiza critică a modului de utilizare a tehnologiior informatice şi de comunicaţie (TIC) 

implementate în cadrul regiei; 

 identificarea modului în care utilizarea acestor tehnologii contribuie la eficientizarea 

proceselor organizaționale și manageriale din cadrul regiei. 

Precizăm că acest studiu a vizat evaluarea activităţii IT la nivelul RATB dintr-o perspectivă 

preponderent managerială. Aceasta a avut la bază premisa esenţială potrivit căreia, gestionarea 

adecvată a funcţiei IT constituie un vector important, capabil să situeze RATB în centrul tuturor 

aşteptărilor legate de eficacitate, eficienţă şi economicitate.  

În acest context, deşi domeniul supus analizei este unul prin excelenţă tehnic, ceea ce a prevalat în 

desfăşurarea analizei a fost activitatea IT prin prisma corelării ei cu obiectivele generale ale RATB şi 

a relaţionării acestei activităţi cu procesele esenţiale pentru buna funcţionare a regiei: 

managementul costurilor, planificarea procesului de informatizare, managementul riscurilor, 

managementul securităţii informaţiei.   

Ca abordare generală, misiunea analizei activității IT în RATB s-a  axat pe evaluarea a patru 

domenii majore considerate a fi reprezentative în contextul demersului de diagnosticare a 

procesului de informatizare din cadrul  RATB și anume: 
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I. Strategia în domeniul IT şi planificarea activităţilor de realizare a sistemelor 

informatice. 

II. Infrastructura software, hardware și de comunicații utilizată. 

III. Securitatea sistemelor informatice și managemetul riscurilor. 

IV. Performanța tehnologiilor informatice și de comunicație implementate și impactul 

acestora asupra managementului regiei. 

55..11..11  OObbiieeccttiivvuull  ggeenneerraall  şşii  oobbiieeccttiivveellee  ssppeecciiffiiccee  aallee  aannaalliizzeeii  aaccttiivviittăățțiiii  IITT  llaa  RRAATTBB  

Pornind de la scopul principal al prezentei analize şi în concordanţă cu cel vizat prin studiul 

complex de analiză diagnostic a activităţii RATB, obiectivul general al analizei activităţii IT la RATB 

s-a reflectat în: 

 

 

 

 

Raportat la acest obiectiv general al diagnosticului activităţii IT la RATB, au fost formulate  

următoarele obiective specifice: 

 Evaluarea activității de planificare a implementării de soluţii IT&C prin planuri anuale, în 

conformitate cu obiectivele prevăzute în strategia de informatizare a regiei. 

 Evaluarea infrastructurii TIC sub aspectul sistemelor şi aplicaţiilor informatice aflate 

în exploatare sau în curs de implementare, disponibilitatea şi gradul de utilizare a 

acestora. 

 Evaluarea aplicaţiilor informatice pe domenii funcţionale (producţie, comercial, 

financiar-contabilitate, resurse umane cercetare-dezvoltare). 

 Evaluarea disponibilităţii şi accesibilităţii informaţiilor. 

 Evaluarea eficienței și eficacității utilizarii resurselor IT (hardware, software și de 

comunicație) și a impactului acestora asupra managementului regiei. 

 Analiza organizării funcţionale a activităţilor din cadrul Servciului de Implementare și 

Exploatare Servicii Informatice (SIESI)  și  a Serviciului de  Întreținere Echipamente și 

Administrare Rețea (SIEAR).  

Investigarea şi evaluarea conformităţii activităţii IT în raport cu obiectivele strategice ale 

regiei și cu cerințele top managementului în condiţiile respectării cerinţelor de eficienţă, 

eficacitate și economicitate a procesului de informatizare pe plan managerial, economic şi 

tehnologic. 
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 Evaluarea implicării SIESI și SIEAR în alocarea resurselor informatice, în concordanţă cu 

necesităţile şi priorităţile top managementului regiei. 

 Identificarea şi analiza riscurilor care decurg din activitatea IT la RATB, precum şi a 

impactului acestora în planul organizațional. 

 Formularea de recomandări privind perfecţionarea activităţii IT şi creşterea performanţelor 

în informatizarea proceselor organizaţionale și manageriale din cadrul RATB. 

55..11..22  CCrriitteerriiiillee  ccaarree  aauu  ssttaatt  llaa  bbaazzaa  eevvaalluuăărriiii  aaccttiivviittăăţţiiii  IITT  îînn  ccaaddrruull  RRAATTBB  

Având în vedere faptul că analiza şi controlul sistemelor informatice–ca procese componente ale 

guvernanţei IT – condiţionează atingerea de către companiile de stat a principiilor de guvernare 

corporativă, reglementate în România prin OUG nr. 109/2011, echipa de proiect a avut în vedere 

în analiza activităţii IT la RATB, o serie de criterii generice menite să contribuie la realizarea unei 

analize riguroase şi pertinente și prin intermediul cărora au fost evaluate structura şi funcţiile 

principale ale activităţii IT la RATB . Evaluarea a fost axată pe următoarele patru dimensiuni:  

 Tehnologică. 

 Organizaţional-managerială. 

 Financiară. 

 Umană. 

Cu menţiunea că lista acestor criterii nu este exhaustivă, ele reflectă în principal, următoarele 

aspecte:   

 Nivelul de implicare a managementului în informatizarea proceselor si activităţilor. 

 Existenţa strategiei IT si a politicilor în domeniul informatic.   

 Existenţa unor obiective neatinse sau îndeplinite parţial. 

 Modul în care aplicaţiile informatice implementate asigură un cadru adecvat pentru 

desfăşurarea continuă a activităţilor în cadrul RATB, bazat pe integrarea tehnologiilor 

informatice şi de comunicaţie. 

 Modul în care activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor de elaborare şi exploatare a 

aplicaţiilor informatice sunt conforme cu obiectivele şi termenele de realizare, aprobate la 

nivel instituţional de către echipa mangerială. 

 Modul în care implementarea aplicaţiilor informatice conduce la modernizarea activităţii 

regiei, prin integrarea unor noi metode de lucru, adecvate şi conforme cu reglementările 
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naţionale, precum şi cu noile abordări pe plan european şi internaţional. 

 Modul în care utilizarea TIC contribuie la eficientizarea proceselor organizaționale și 

manageriale. 

 Modul în care aplicaţiile informatice funcţionează în conformitate cu cerinţele privind 

integritatea, acurateţea şi confidenţialitatea informaţiilor, precum şi cu standardele 

specifice de securitate din domeniu. 

 Modul în care au fost alocate resursele financiare pentru adoptarea și implementarea unor 

soluţii TIC din perspectiva corelării acestor tehnologii cu utilitatea lor funcţională și bugetul 

alocat. 

 Nivelul de pregătire a utilizatorilor aplicaţiilor  informatice şi a noilor tehnologii. 

55..11..33  IInnssttrruummeennttaarruull  mmeettooddoollooggiicc  ddee  aannaalliizzăă  aa  aaccttiivviittăățțiiii  IITT  llaa  RRAATTBB  

Pentru obţinerea probelor de analiză necesare în diagnosticul IT s-au utilizat următoarele tehnici:  

 Chestionare, cu întrebări structurate pe domeniile de analiză, adresate atât responabililor 

IT (șef SIESI- Mandache Marian  și  şef SIESI- Horhoianu Dan), cât și managementului 

superior al regiei. Aceste chestionare au avut ca scop cunoaşterea contextului 

organizaţional și a modului de funcţionare a departamentului IT (SIESI și SIEAR), evaluarea 

modului de fundamentare și elaborare a strategiei IT, precum și a modului de planificare a 

activităților de realizare a sistemelor informatice. 

 Interviuri cu şefii serviciilor SIESI și SIEAR, responsabilii modulelor SAP, responsabilii 

aplicațiilor informatice non-SAP, utilizatorii, administratorii de sistem IT, șefi de autobază, 

șefi de depou etc. Aceste interviuri au avut loc atât în cadrul vizitelor de lucru efectuate la 

sediul central al RATB, cât și în cadrul vizitelor efectuate la autobaze și depouri. Scopul 

interviurilor și vizitelelor efectuate a vizat clarificarea unor aspecte legate de modul în care 

aplicațiile informatice implementate și utilizate în cadrul regiei contribuie la susținerea 

principalelor activităţi aferente domeniilor funcționale RATB, precum și a unor aspecte de 

natură tehnică (nivel de exploatare, grad de integrare, stadiul infrastructurii hardware etc.) 

 Observarea fizică în vederea formării unei opinii obiective privind modul de funcționare al 

aplicațiilor informatice și al gradului de utilizare al acestora.  

 Examinarea unor documentaţii și materiale cu scopul obținerii informațiilor necesare în 

realizarea diagnosticului activității IT din cadrul RATB. Documentele și materialele 

semnificative, care au stat la baza realizării unei analize pertinente și riguroase, au fost: 
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 Organigrama RATB şi organigrama Departamentului IT (SIESI și SIEAR) .  

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Departamentului IT (SIESI și SIEAR). 

 Fişele de post pentru personalul din cadrul Departamenetului IT (SIESI și SIEAR). 

 Strategia IT din cadrul RATB aferentă perioadei 2013-2015 şi stadiul de implementare a 

acesteia.  

 Politicile IT RATB aferente perioadei 2009-2014. 

 Planurile anuale de activitate în domeniul IT aferente perioadei 2009-2014. 

 Proceduri care descriu activităţile care se desfăşoară în cadrul Departamentului IT (SIESI 

și SIEAR).  

 Indicatorii de performanță IT aferenți perioadei 2009-2014. 

 Lista cheltuielilor în domeniul IT în perioada 2010-2012. 

 Lista cheltuielilor cu furnizorii IT şi copiile contractelor cu cei mai importanți furnizori 

pentru hardware şi software (furnizare, service, mentenanţă etc.). 

 Planurile de achiziţii în domeniul IT în perioada 2009-2014 și valorile anuale ale 

achizițiilor realizate. 

 Lista aplicațiilor informatice din cadrul RATB și documentele de analiză ale acestora. 

 Registrul Riscurilor SIESI RATB. 

 Alte documente.  

55..11..44  PPllaannuull  ddee  aaccţţiiuunnee  uuttiilliizzaatt  îînn  rreeaalliizzaarreeaaddiiaaggnnoossttiiccuulluuii  aaccttiivviittăăţţiiii    IITT  llaa  RRAATTBB  

Misiunea de analiză a activităţii IT s-a desfăşurat pe baza unui  plan de acţiune structurat în trei 

etape majore: 

I. Etapa 1 – Planificarea analizei activității IT la RATB. 

II. Etapa 2 – Efectuarea analizei activității IT la RATB. 

III. Etapa 3 – Elaborarea raportului de analiză  activității IT la RATB. 

I. Planificarea analizei activității IT la RATB   
 

În cadrul etapei de Planificare a analizei activității IT la RATB au fost parcurse două faze specifice 

(colectarea informaţiilor și identificarea reperelor de analiză), care reunesc un ansamblu de 

proceduri a căror operaţionalizare a condus la elaborarea unui prim set de documente. Scopul 

acestei etape a vizat obţinerea următoarele categorii de informaţii, în baza cărora echipa de 

proiect a definit reperele de analiză, structurate pe cele patru domenii prezentate la punctul 5.1.1:  
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I.1. Informaţii cu caracter general despre entitatea organizatorică analizată (SIESI și SIEAR) şi 

despre managementul sistemelor şi tehnologiilor informatice și de comunicație din cadrul 

regiei. 

I.2. Informaţii referitoare la stadiul actual al infrastructurii software, hardware şi de 

comunicaţie. 

I.3. Informaţii referitoare la practicile existente în cadrul RATB în domeniul securităţii 

informaţiei şi a sistemelor informatice.  

 
I.1. Informaţii cu caracter general privind SIESI și SIEAR şi managementul sistemelor informatice 

în cadrul RATB  

       Au fost culese informaţii referitoare la: 

A. Managementul şi organizarea SIESI și SIEAR: 

 Modul în care se regăseşte domeniul IT în structura organizaţională de ansamblu.   

 Verificarea existenţei unei structuri organizatorice formale în care tot personalul să-şi 

cunoască rolurile şi responsabilităţile, pe baza fişelor de  post.  

 Evaluarea formelor de implicare a conducerii SIESI și SIEAR în coordonarea activităţilor 

legate de funcţionarea sistemului informatic.     

 Evaluarea implicării conducerii SIESI și SIEAR în elaborarea şi implementarea strategiei 

și a politicilor în domeniul IT.  

 Analiza modului în care se realizează managementul riscurilor legate de informaţii şi 

sistemele informatice (identificarea, evaluarea, tratarea riscurilor implicate de 

implementarea şi utilizarea sistemului informatic, analiza beneficiilor potenţiale). 

 Verificarea implicării conducerii SIESI și SIEAR în coordonarea activităţilor IT  (întâlniri 

regulate cu persoanele care au atribuţii în implementarea, administrarea şi întreţinerea 

sistemului), precum şi în analiza activităţilor în raport cu strategia aferentă domeniului 

IT din cadrul RATB. 

 Verificarea existenţei unui buget separat pentru investiţii şi cheltuieli în domeniul IT din 

cadrul RATB. 

 
B. Planificarea activităţilor de realizare și utilizare a sistemelor informatice din cadrul RATB 

 Existenţa unui plan corespunzător şi documentat pentru coordonarea activităţilor 

legate de implementarea şi funcţionarea sistemului informatic, corelat cu strategia 
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regiei. 

 Planificarea ţintelor şi etapelor de dezvoltare şi implementare a proiectelor 

informatice şi/sau de comunicaţie. 

 
I.2. Evaluarea stadiului actual al infrastructurii software, hardware şi de comunicaţie din cadrul 

RATB. 

Au fost culese informaţii referitoare la: 

A. Configuraţia software, hardware şi de comunicaţie:  

 Echipamente hardware (servere, calculatoare, laptopuri, imprimante etc) și de comunicaţii 

(topologie, cablare, protocol de comunicaţii, modem-uri, routere). 

 Software de bază: sisteme de operare, software de securitate, software de gestionare a 

bazelor de date, generatoarele de rapoarte etc. 

B. Portofoliul aplicaţiilor informatice: 

 Aplicaţii informatice aflate în exploatare – i) denumire, furnizor, versiune, platformă, 

limbaj de programare/dezvoltare, număr de utilizatori, data instalării, pachet la cheie sau 

dezvoltat la comandă, module, prelucrare offline/online, utilizare EDI; ii) procesele 

organizaționale pe care le automatizează, nivelul de satisfacere a cerinţelor 

utilizatorilor, nivelul de calificare a personalului utilizator, perspective de dezvoltare. 

 Aplicaţii informatice aflate în curs de implementare – i) denumire, furnizor, versiune, 

platformă, limbaj de programare/dezvoltare, număr de utilizatori; ii) nivelul de integrare 

cu aplicaţiile existente, funcţionalităţi, grafice de implementare. 

 Existenţa specificaţiilor funcţionale, a manualelor de utilizare şi administrare pentru 

sistemele informatice. 

 

I.3. Informaţii referitoare la practicile existente în cadrul RATB în domeniul securităţii 

informaţiei şi a sistemelor informatice 

        Au fost culese informaţii referitoare la: 

A. Organizarea securităţii informaţiei şi a sistemelor informatice din cadrul RATB: 

 Existenţa unei politici de securitate IT formale, existenţa unei persoane care are 

responsabilitatea actualizării acestei politici, precum şi aplicarea măsurilor pentru a creşte 

conştientizarea în cadrul regiei cu privire la securitate (cursuri, prezentări, mesaje pe e-

mail).  
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 Desemnarea unei persoane cu atribuţii privind administrarea securităţii IT, desemnarea 

unui responsabil (ofiţer) pentru securitate şi definirea în mod formal a atribuţiilor acestora.   

 Controlul accesului logic (administrarea utilizatorilor, existenţa şi implementarea regulilor 

pentru parole, controlul asupra conturilor cu drepturi depline, existenţa unor utilitare de 

sistem cu funcţii specializate, accesul IT). 

 Regulile pentru parole- lungimea parolei, existenţa unor reguli referitoare la conţinutul 

parolei, stabilirea unei perioade de valabilitate a parolei, numărul de încercări prevăzute 

până la blocarea contului, existenţa unei persoane cu atribuţii în deblocarea conturilor 

blocate, numărul de parole reţinute de către sistem, schimbarea parolei la prima accesare.  

 Controlul asupra conturilor cu drepturi depline/utilitare de sistem: stabilirea dreptului de 

administrare a sistemului, de alocare şi autorizare a conturilor cu drepturi depline, de 

monitorizare a activităţilor utilizatorilor cu drepturi depline.  

 Accesul IT -  drepturile de acces ale programatorilor la mediile de producţie, drepturile de 

acces ale departamentului IT la datele celorlalte departamente.  

 Conexiunile externe - protejarea conexiunilor externe împotriva atacurilor informatice, 

existenţa unor proceduri de control al accesului de la distanţă, măsurile de securitate 

aplicate pentru a controla accesul de la distanţă. 

B. Disponibilitatea datelor. Backup-ul datelor şi al sistemelor informatice din cadrul RATB: 

 Protejarea împotriva atacurilor informatice. 

 Protejarea datelor împotriva viruşilor. Programe antivirus.  

 Implementarea unei proceduri formale de salvare (back-up) care să specifice: tipul de copie 

(automată/manuală); frecvenţa copiilor de siguranţă; conţinutul copiei (date, aplicaţii, 

sisteme; locul de stocare a copiei/copiilor; tipul de suport. 

II. Efectuarea analizei activității IT la RATB 

Scopul acestei etape a vizat analiza, interpretarea şi sinteza informaţiilor obţinute în urma 

centralizării probelor de analiză culese în etapa precedentă: 

 Probe de analiză documentare – documente, documentaţii, studii etc. 

 Probe de analiză scrise sau verbale – răspunsuri la chestionare, interviuri etc. 

În cadrul acestei etape, echipa de proiect a identificat principalele puncte forte, puncte slabe, 

oportunițăți și amenințări/puncte critice susceptibile de a acumula potenţialul unor riscuri 

generate de utilizarea sistemelor informatice din cadrul RATB. 
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III. Elaborarea raportului de analiză a activității IT la RATB 

În cadrul etapei de Elaborare a raportului de analiză a activității IT la RATB s-a urmărit: 

 integrarea secţiunilor anterioare într-o manieră omogenă; 

  prezentarea celor mai importante concluzii şi recomandări; 

 evidenţirea tuturor punctelor rezultate în etapa anterioară de către echipa de proiect şi 

aducerea lor la cunoştinţa RATB prin intermediul raportului de analiză a activității ITB. 

Raportul de analiză a activității IT la RATB include cele mai semnificative constatări, recomandări 

şi concluzii care au rezultat în cadrul diagnosticului activității IT cu privire la stadiul şi evoluţia 

implementării şi utilizării sistemelor informatice existente. Apreciem că atât concluziile, cât şi 

recomandările formulate, reprezintă punctul de vedere al echipei de proiect şi ele au fost 

fundamentate pe baza observaţiei şi a interpretării obiective a domeniului analizat, împletind 

rigurozitatea ipotezelor şi cerinţelor teoretice, cu complexitatea şi pragmatismul generate de 

practica concretă a RATB.     

55..22  CCoonnssiiddeerraațțiiii  ggeenneerraallee  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  IITT    

55..22..11    SSttrraatteeggiiaa  RRAATTBB  îînn  ddoommeenniiuull  IITT  șșii  ppllaanniiffiiccaarreeaa  aaccttiivviittăățțiilloorr  ddee  rreeaalliizzaarree  aa  ssiisstteemmeelloorr  

iinnffoorrmmaattiiccee  

5.2.1.1   Considerații generale 

În perioada analizată  în cadrul RATB planificarea activităților în domeniul IT s-a realizat prin 

intermediul planurilor anuale și a strategiei în domeniul IT, fără a exista programe sau politici care 

să derive din această strategie. Astfel, în intervalul 2009-2013, la nivelul RATB nu a fost elaborată 

și implementată o strategie în domeniul IT care să cuprindă direcțiile tehnologice și de dezvoltare 

strategică pe termen lung în acest domeniu. În fiecare an, la nivelul RATB au fost elaborate planuri 

de activitate în domeniul IT care au vizat o parte din proiectele informatice propuse pentru anul 

respectiv. 

Strategia RATB în domeniul IT a fost elaborată în anul 2013 prin decizia nr. 2047 din 20.10.2013 

emisă de către Directorul General RATB Valeriu Bunea și vizează orizontul de timp 2013-2015. 

Responsabilitatea elaborării strategiei în domeniul IT a revenit conducerii departamentului IT 
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(SIESI și SIEAR) fiind supusă aprobării Președintelui C.T.E Dragnea Adrian (Directorul Direcției de 

Mentenenanță și Administrare Sisteme) și a Comitetului Director RATB, în cadrul ședinței Consiliul 

Tehnico-Economic din data de 20.12.2013. 

5.2.1.2    Planificarea activităților de realizare a sistemelor informatice din cadrul RATB 

Planificarea activităților de realizare a sistemelor informatice în cadrul RATB s-a realizat doar prin 

intermediul planurilor anuale în domeniul IT elaborate de către responsabilii din cadrul 

compartimentelor SIESI și SIEAR. Planurile anuale în domeniul IT cuprind principalele proiecte 

informatice prevăzute pentru anul respectiv, în cadrul cărora sunt prevăzute activitățile, 

responsabilii din domeniul IT, stadiul de realizare și dependențele referitoare la realizarea acestor 

activități.  

Din analiza chestionarelor, precum şi în urma consultării materialelor transmise de către 

responsabilii în domeniul IT RATB, s-a constatat lipsa unei planificări strategice în domeniul IT în 

perioada 2009-2013, prin intermediul căreia să fie evaluate sistematic cerinţele informaţionale 

la nivel strategic şi în funcţie de acestea, să se definească dezvoltarea sistemelor informatice şi a 

tehnologiilor asociate, capabile să satisfacă respectivele cerinţe în condiţii de eficienţă, 

eficacitate şi economicitate.   

Conform informațiilor furnizate de către responsabili în domeniul IT  RATB,  monitorizarea 

realizării planurilor IT anuale se realizează prin intermediul a două modalități. 

 Pe de o parte, SIESI şi SIEAR monitorizează în timp real, conform procedurilor IT în vigoare, stadiul 

realizării proiectelor informatice şi a activităţilor specifice domeniului IT. Pe de altă parte, SIESI şi 

SIEAR realizează rapoarte de activitate (săptămânale şi anuale) privind stadiul de realizare a  

activităților și proiectelor informatice prevăzute în planurile de dezvoltare în domeniul IT. 

Deoarece rapoartele de activitate privind stadiul de implementare al planurilor IT anuale nu au 

fost puse la dispoziția echipei de proiect, constatările care urmează se vor baza doar pe 

informațiile și materialele transmise de către responsabilii în domeniul IT RATB. 

O primă constatare reflectă faptul că la nivelul RATB există proiecte informatice aprobate care 

nu au fost implementate sau care înregistrează întârzieri în implementare (de 

exemplu, arhivarea datelor în sistemul SAP și achiziţionarea serverului de stocare pe care se face 

pregătirea acesteia). Conform Chestionarului privind strategia și planificarea sistemelor 
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informatice, la baza întârzierilor în implementarea acestor proiecte se află lipsa alocării resurselor 

financiare necesare.  

În ceea ce privește metodologia de fundamentare a planurilor anuale în domeniul IT, s-au constatat 

următoarele vulnerabilități:  

 Fundamentarea și stabilirea activităților incluse în planurile anuale din doemeniul IT s-a 

realizat într-un mod deficitar, deoarece nu au fost luate în considerare o serie de aspecte 

precum corelarea necesarul de resurse materiale (de ex. echipamente) și financiare cu 

necesităţile de atingere a obiectivelor prevăzute în cadrul planurilor IT. 

 În cadrul planurilor anuale din domeniul IT sunt prevăzute activitățile, responsabilii, stadiul 

proiectului, dependențele (ca de exemplu necesitatea unor contracte de colaborare, 

achiziția unor licențe și/sau echipamente hardware etc.) și proiectul informatic vizat, fără a 

fi precizate și resursele financiare necesare implementării activităților propuse și nici sursa 

de proveniență a acestora. 

Se impune precizarea că manifestarea acestor vulnerabilități poate genera imposibilitatea unei 

monitorizări adecvate a resurselor financiare (costuri planificate și realizate) utilizate pentru 

implementarea activităților stabilite în cadrul planurilor în domeniul IT. 

5.2.1.3   Strategia RATB în domeniul IT 

Strategia RATB în domeniul IT aferentă perioadei 2013-2015 poate fi considerată o strategie pe 

termen mediu subordonată  Strategiei dezvoltării instituționale a RATB. În conformitate cu 

documentul Strategia în domeniul IT transmisă de către responsabilii IT din cadrul RATB, aceasta 

vizează ”sprijinirea activității de bază a R.A.T.B. prin îmbunătăţirea serviciilor oferite, facilitând 

tuturor utilizatorilor îndeplinirea atribuţiilor de serviciu la un nivel calitativ superior”. Conform 

aceluiași material, viziunea strategiei în domeniul IT din cadrul RATB reflectă faptul că „o mai bună 

utilizare a tehnologiei informaţiei va conduce la creşterea eficienţei şi eficacităţii tuturor 

activităţilor din cadrul R.A.T.B., desfăşurate de către personalul de specialitate”. 

 Pentru atingerea acestui deziderat, strategia în domeniul IT din cadrul RATB vizează în ansamblu 

atingerea a 7 obiective strategice generale în domeniul IT din  care decurg 8 obiective strategice 

specifice (Tabelul 5.1), pentru realizarea cărora sunt prevăzute o serie de măsuri strategice, acțiuni 

specifice, precum și dependențele acestora. 
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Tabelul 5.1  Obiective strategice în domeniul IT aferente perioadei 2013-2015 

Nr. 
crt. 

Obiective strategice generale IT Obiective strategice specifice IT 

1.  Sprijin IT în consolidarea capacităţii 
instituţionale a R.A.T.B. ca instituţie 
profesională şi credibilă de transport 
public. 

Suport IT pentru desfăşurarea activităţii 
tuturor compartimentelor R.A.T.B. care   
utilizează sistemul informatic. 
 

2. Implementarea unor aplicaţii informatice 
în sprijinul activităţii de management al 
traficului. 

Suport IT pentru asigurarea comunicării în 
timp real între personalul specializat şi 
vehiculele  aflate în circulaţie. 
 

3. Gestionarea şi utilizarea corectă şi 
performantă a echipamentelor IT. 
 

Asigurarea necesităților funcționale ale 
sistemelor IT în vederea desfăşurării 
neîntrerupte şi în condiţii normale a tuturor 
activităţilor din cadrul compartimentelor 
R.A.T.B. 

4. Asigurarea informării publicului asupra 
activităţii R.A.T.B. prin publicare pe 
website-ul instituţiei. 

Asigurarea confidențialității și securității 
informațiilor în sistemul informatic R.A.T.B. 
 

5. Elaborarea/extinderea interfeţelor dintre 
sistemele SAP, SAT, FMS şi aplicaţiile 
independente în vederea obţinerii unor 
informaţii omogene şi a unei diversităţi 
sporite de liste, analize şi rapoarte 
necesare utilizatorilor finali precum şi 
luării deciziilor de către managementul 
regiei.  

Suport IT pentru susţinerea pregătirii 
profesionale a personalului de specialitate al     
R.A.T.B. 
 
 
 

6. Elaborarea metodologiei de instruire şi 
control a utilizatorilor sistemului 
informatic, alţii decât cei din cadrul 
compartimentului IT (S.I.E.S.I., S.I.E.A.R.). 

Arhivarea electronică a documentelor din 
sistemul informatic R.A.T.B. 
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7. Asigurarea unui proces continuu de 
identificare a noilor ameninţări şi a 
vulnerabilităţii informatice, astfel încât 
regia să-şi poată adapta corespunzător 
strategiile şi planurile de management al 
riscului. 

Migrarea aplicaţiilor independente către 
sistemul integrat SAP. 
 

8.  Identificarea riscurilor activităţii IT şi 
implementarea controalelor pentru 
diminuarea acestora. 

Sursa: Preluat de către autori din Strategia RATB în domeniul IT aferentă perioadei 2013-2015  

 

Aceste activități s-au realizat prin respectarea procedurii operaționale PO-RATB-SIESI-011-

Elaborarea planului strategic a sistemului informatic. Această procedură operațională specifică 

într-un mod clar scopul, obiectivele și indicatorii de calitate, etapele elaborării planurilor 

strategice, precum și persoanele responsabile în realizarea, aprobarea și actualizarea acestora. 

Conform raportului transmis de către personalul din cadrul SIESI  (Raport Direcția Tehnică - 

Serviciul Implementare Exploatare Sisteme Informatice), întocmit în conformitate cu decizia nr. 

126/17.01.2012, s-a constat faptul că  în anul 2012 o fost realizată o evaluare a activității în 

domeniul IT în baza unei analize SWOT. Scopul acesteia  a vizat  furnizarea unui set de concluzii 

referitoare la situaţia existentă a activității în domeniul IT din cadrul RATB, care au stat la baza 

formulării unei noi orientări a acestei activități pentru o perioadă viitoare.  

 În urma analizei efectuate asupra metodologiei de realizare a strategiei în domeniul IT din cadrul 

RATB au fost identificate o serie de disfuncționalități/vulnerabilități în fundamentarea, 

elaborarea și implementarea acesteia, prezentate în cele ce urmează. 

În ceea ce privește formularea misiunii și a viziunii RATB în domeniul IT s-a constatat că în cadrul 

strategiei acestea reprezintă o enunțare de elemente de realizat mai mult sau mai puțin 

cuantificabile. Toate acestea nu constituie o orientare, un ansamblu de perspective, atitudini și 

principii care să  ghideze activitatea în domeniul IT din cadrul regiei prin enunțarea unei direcţii de 

evoluţie a acestui domeniu. 
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Pornind de la această constatare, se recomandă ca misiunea strategiei în domeniul IT să rezulte 

din misiunea strategiei generale RATB, să constituie o explicitare detaliată a raporturilor dintre 

management și salariați, să urmărească asigurarea consensului unei părți dintre stakeholderii 

interni și externi în ceea ce privește obiectivele prevăzute precum și în  conceperea și promovarea  

unor politici adecvate de utilizare a resurselor.  În acest sens, este necesară o reformulare a misiunii 

activității în domeniul IT prin luarea în considerare a următoarelor aspecte:  

 O misiune strategică poate să asigure consensul în cadrul RATB asupra scopurilor și a 

obiectivelor urmărite în domeniul IT.  

 O misiune poate să ofere un fundament pentru justificarea utilizării într-un anumit mod a 

resurselor din cadrul RATB, deoarece contribuie la dezvoltarea unei concepţii unitare pentru 

alocarea resurselor. 

 O misiune poate să facileteze translatarea scopurilor în domeniul IT din cadrul RATB în 

obiective (referitoare la eforturi, efecte, eficienţă), care să poată fi uşor evaluate şi controlate. 

În ceea ce privește fundamentarea și elaborarea obiectivelor strategice în domeniul IT (generale 

și specifice) s-au constatat următoarele aspecte: 

  Obiectivele prevăzute în cadrul strategiei în domeniul IT din cadrul RATB reflectă în principal, 

exprimări generale ale scopurilor urmărite pe planul modernizării sistemelor informatice pe 

termen scurt şi mediu. Aceastea nu au vedere orizonturi îndelungate de 3-5 ani și nu 

reprezintă o exprimare cantitativă/calitativă ale scopurilor urmărite prin implementarea 

strategiei în domeniul IT. 

 În formularea obiectivelelor strategice în domeniul IT nu a fost respectate următoarele 

caracteristici esențiale specifice SMART: specificitate; măsurabilitate; abordabilitate; relevanţa; 

încadrarea în timp. 

 În ceea ce privește fundamentarea și formularea opțiunilor strategice, s-a constatat faptul că în 

cadrul strategiei au fost precizate măsurile strategice și acțiunile specifice de realizare a 

obiectivelor strategice, precum și o serie de dependențe, fără a fi însă specificate termenele 

concrete de realizare și resursele necesare pentru implementarea acestora. Deoarece opțiunile 

strategice condiționează decisiv conținutul și funcționaliatea strategiei în domeniul IT se impune 

necesitatea unei fundamentări riguroase a opțiunilor strategice.  

În ceea ce privește dimensionarea resurselor (financiare, tehnico-materiale, informaționale și 

umane) necesare aplicării și implementării strategiei în domeniul IT din cadrul RATB, s-a constatat 
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că în cadrul strategiei sunt prevăzute o serie de dependențe fără a fi precizate în mod clar 

categoriile de resurse asociate atingerii fiecărui obiectiv strategic. Stabilirea persoanelor 

responsabile și a rolurilor acestora în implementarea strategiei este realizată doar în cadrul 

planurilor anuale de activitate IT. Pe baza răspunsurilor primite în Chestionarul privind strategia și 

planificarea sistemelor informatice, fundamentarea necesarului de resurse se realizează prin note de 

fundamentare, studii de fezabilitate și analize ale  ofertelor tehnice şi financiare. Deși, conform 

aceluiași chestionar, în cadrul RATB există un buget separat în domeniul IT, acesta nu a fost pus la 

dipsoziția echipei de proiect. Pe baza informațiilor primite precum și a discuțiilor avute cu 

responsabilii din domeniul IT din cadrul RATB, s-a constat că în cadrul regiei nu există un buget 

separat în domeniul IT care să reflecte dimensiunea resurselor financiare necesare pentru 

realizarea obiectivelor strategice și a proiectelor informatice planificate. 

În acest context, se recomandă o fundamentare corectă a resurselor necesare aplicării și 

implementării strategiei în domeniul  IT care să asigure corelația dintre necesitățile de resurse și 

posibilitățile de asigurare a acestora.  

În ceea ce privește termenele de realizare a obiectivelor strategice s-a constat că nu sunt 

specificate în mod concret termenele intermediare și termenul final. În acest sens, se recomandă 

ca în stabilirea termenelor aferente implementării strategiei în domeniul IT să fie luat în 

considerare faptul că în derularea activităților regiei factorul timp reprezintă un element esențial în 

asigurarea performanțelor acesteia.  

Referitor la ultima componentă esențială a unei strategiei (avantajul competitiv), s-a constatat că 

în cadrul strategiei în domeniul IT din cadrul RATB nu este specificat în mod clar un avantaj 

competitiv care poate fi obținut ca urmare a implementării strategiei și care să reflectă valoarea 

pragmatică a acesteia.  

În acest context, se recomandă stabilirea unui avantaj competitiv în domeniul IT din cadrul RATB 

care să stea la baza obținerii unui avantaj competitiv sustenabil la nivelul regiei, reflectat prin  

furnizarea unor servicii de calitate superioară și orientate către satisfacerea la un nivel ridicat a 

necesităților cetățenilor pe piața serviciilor publice de transport local. 

În ceea ce privește procedura de implementare a strategiei în domeniul IT și de evaluare a 

rezultatelor acesteia (efecte cuantificabile/ necuantificabile), s-au constat o serie de aspecte 

prezentate în cele ce urmează.  
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Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor acţiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor 

strategice în domeniul IT din cadrul RATB se realizează prin intermediul unor indicatori 

(nonfinanciari) de cuantificare a gradului de îndeplinire a obiectivelor pe termen scurt și mediu şi 

prin întocmirea de rapoarte trimestriale şi anuale. Deoarece aceşti indicatori nu au fost puși la 

dispoziția echipei de analiză considerăm că nu pot fi formulate anumite constatări realiste privind 

gradul de realizare a indicatorilor aferenți implementării obiectivelor strategice în domeniul IT din 

cadrul RATB.  

Conform Strategiei în domeniul IT din cadrul RATB, monitorizarea și evaluarea implementării 

obiectivelor strategice anuale este asigurată de către un Comitet IT, format din 4 persoane (3 

membri din cadrul compartimentelor SIESI și SIEAR şi directorul Direcţiei de Mentenanţă şi 

Administrare Sisteme) care informează plenul RATB prin intermediul  rapoartelor trimestriale și 

anuale întocmite. Conform aceluiași document, rapoartele trimestriale şi anuale întocmite de 

către Comitetul IT cuprind: stadiul acţiunilor programate în perioada raportării, problemele 

survenite, revizuirea acţiunilor, timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor, alte aspecte.   

Din analiza modului în care au fost respectate aceste prevederi incluse în strategia în domeniul IT 

din cadrul RATB, s-a constat că până în luna iunie a anului 2014, a fost întocmit un singur raport 

privind stadiul implementării strategiei în domeniul IT (Raport semestrial privind stadiul 

implementării strategiei IT în semestrul I 2014), care nu a fost aprobat de către Comisia Tehnico-

Economică din cadrul RATB. Conform acestui raport, în cadrul RATB s-au realizat următoarele 

obiective strategice și activități prevăzute în planul anual pe 2014 în domeniul IT: 

 Reproiectarea aplicaţiilor informatice FOAIE DE PARCURS (ETA)-FOX şi FOAIE DE PARCURS 

(ETE)-CLLIPER într-o aplicaţie unitară SAP–ABAP.  Noua aplicaţie informatică în limbaj ABAP 

a fost testată la autobaza FLOREASCA şi urmează etapa de implementare a acesteia în 

autobaze şi depouri după înlocuirea în totalitate a calculatoarelor vechi pe care se face, la 

ora actuală, prelucrarea foilor de parcurs. 

 Modernizarea infrastructurii IT din cadrul RATB prin: 

o Înlocuirea unui număr de aproximativ 40 echipamente de printare de tip 

imprimantă A4 cu echipamente noi de tip multifuncţionale A4 şi A3 conectate la 

reţeaua de date a Regiei. 

o Înlocuirea a 20 calculatoare cu vechime de peste 10 ani care generau costuri de 

mentenanţă, cu echipamente moderne ce asigură o eficientizare a muncii. 
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 Așa cum se poate consta din conținutul acestui raport, în semestrul 1 al anului 2014 au fost 

realizate doar 2 activități din cele 25 prevăzute în planul anual de activitate în domeniul IT din 

cadrul RATB.  

Conform documentului Stadiul implementării strategiei IT, nerealizarea/realizarea parțială a unor 

obiective strategice și activităților incluse în planurile anuale din domeniul IT din cadrul RATB  a 

fost generată în principal de următoarele  aspecte: 

 lipsa alocațiilor bugetare prevăzute și aprobate pentru finanțarea obiectivelor strategice; 

 întreruperea relațiilor contractuale cu furnizorul în domeniul IT (SAP România și/sau 

partnerii acestuia) care a generat lipsa mentenanței sistemului informatic SAP; 

 lipsa resurselor financiare din surse proprii și alocații bugetare pentru achiziționarea de noi 

licențe și servicii de consultanță SAP/ORACLE, echipamente hardware și de rețea. 

În ceea ce privește gradul de implicare a managementului general al RATB în susţinerea proiectelor 

informatice și a obiectivelor strategice în domeniul IT s-au constat (din analiza răspunsurilor 

incluse în Chestionarul privind strategia și planificarea sistemelor informatic)  următoarele aspecte: 

 Managementul general al RATB exercită un rol de control și luare a deciziilor de corecție în 

monitorizarea implementării strategiei din domeniul IT. 

 Gradul de implicare a managementului general în susţinerea proiectelor informatice și a 

obiectivelor strategice prin asigurarea surselor de finanțare necesare este de 90%. 

În ceea ce privește  monitorizarea resurselor financiare utilizate în implementarea strategiei în 

domeniul IT și/sau a proiectelor informatice din cadrul RATB, conform Chestionarului privind 

strategia și planificarea sistemelor informatice, aceasta se realizează doar prin programul anual de 

achiziţii publice (PAAP). Conform aceluiași chestionar, răspunsurile primite la întrebările adresate 

managementului general RATB au reflectat următoarele aspecte: 

 ”în fundamentarea strategiei și a planurilor IT este urmărită creşterea eficienţei şi 

reducerea costurilor și că  există concordanţă între obiectivele strategice şi strategia de 

achiziţii IT”; 

 ”managementul general RATB are cunoştinţă asupra costurilor efective legate de 

dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor informatice până în prezent, precum și asupra 

costurilor potentiale legate de extinderea procesului de informatizare a activităţilor regiei”.  
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Pe baza informațiilor de natură financiară transmise și a discuțiilor avute cu responsabilii în 

domeniul IT, s-a constat că în cadrul RATB nu există o procedură de evaluare a investițiilor în  

domeniul IT.  Aplicarea unei astfel de proceduri  ar putea permite efectuarea unor analize precum: 

 evoluția pe termen mediu a impactului financiar pe care implementarea și utilizarea 

anumitor aplicații informatice îl are în planul costurilor regiei; 

 stabilirea eficienței aplicațiilor informatice prin raportarea costurilor aferente la beneficiile 

în planul automatizării și eficientizării activităților din cadrul RATB. 

În concluzie, apreciem că în cadrul RATB, strategia și planurile anuale în domeniul IT nu sunt 

fundamentate corect, astfel încât să ofere o imagine cât mai completă asupra regiei, precum şi 

asupra rezultatelor pe care şi-a propus să le obţină în plan informatic. Se impune luarea în 

considerare a faptului că fundamentarea realistă a strategiei în domeniul IT  implică stabilirea 

obiectivelor, a modalităţilor strategice, fixarea şi respectarea termenelor necesare atingerii 

obiectivelor în raport cu care se urmăresc asigurarea şi repartizarea resurselor financiare, precum 

şi concentrarea eforturilor umane şi materiale.  

 

55..22..22  OOrrggaanniizzaarreeaa  șșii  ffuunnccțțiioonnaarreeaa  ddeeppaarrttaammeennttuulluuii  IITT      

Aşa cum rezultă din organigrama RATB Bucureşti, Direcţia Mentenanţă şi Administrare Sisteme  

are în structura sa două servicii care au rolul de a gestiona informaţiile necesare desfăşurării 

activităţii tuturor unităţilor regiei, facilitând astfel îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale 

utilizatorilor, la un nivel calitativ superior. Cele două servicii sunt Serviciul Implementare, 

Exploatare Sisteme Informatice (S.I.E.S.I.) şi  Serviciul Întreţinere Echipamente şi Administrare 

Reţea (S.I.E.A.R.) care au ca rol major dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic în 

exploatare. 

Structura organizatorică a departamentului IT astfel definită este capabilă să răspundă scopurilor 

şi obiectivelor generale RATB și a mediului în care acesta acţionează.  

Conform materialelor transmise, activitatea în domeniul IT din cadrul RATB este orientată către 

atingerea unor indicatori de performanță anuali, grupați în două categorii majore:  

Indicatori de performanță privind activitatea software în cadrul RATB, ca de exemplu: 

 Gradul de satisfacere al utilizatorilor finali în rezolvarea sarcinilor de serviciu. 

 Timpul de răspuns în remedierea erorilor semnalate de beneficiari. 
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 Timpul de răspuns în realizarea modificărilor solicitate de beneficiari. 

 Timpul de răspuns în realizarea unor dezvoltări noi solicitate de beneficiari şi care stau 

la îndemâna personalului IT din cadrul RATB. 

indicatori de performanță privind activitatea hardware în cadrul RATB, ca de exemplu: 

 Disponibilitatea serverelor de aplicaţie şi de baze de date. 

 Timpul de răspuns al serverelor de aplicaţie şi de baze de date. 

 Disponibilitate reţelei de date. 

 Timpul mediu de raspuns al serviciilor web. 

 Disponibilitatea serverului web. 

 Timpul de remediere al defectelor hardware care stau la îndemâna personalului IT 

RATB. 

Conform Chestionarului privind Cunoaşterea contextului organizaţional  și a modului de 

funcţionare a departamentului IT (SIESI și SIEAR), în cadrul celor două birouri ale SIESI (Biroul 

Implementare Sisteme Informatice și Biroul Exploatare Sisteme Informatice) își desfășoară 

activitatea un număr de 40 de angajați. În cadrul biroului de Administrare Baze de Date aferent 

SIEAR își desfășoară activitatea un număr de 19 angajați. 

 Numărul salariaţilor compartimentelor SIESI şi SIEAR este dimensionat în funcţie de  sarcinile pe 

care le au de îndeplinit în conformitate cu fişa postului fiecăruia. În cadrul SIESI sunt prevăzute și 

ocupate 40 de posturi. Componenţa S.I.E.S.I. respectă structura generală a unei unităţi informatice 

pentru dezvoltarea, implementarea şi exploatarea produselor informatice, şi anume: şef serviciu - 

1; şef birou - 2; programator - 28; programator ajutor - 8; operator PC -1. În cadrul SIEAR sunt 

prevăzute și ocupate 19 posturi și anume: 5 administratori rețea; 4 ingineri system;  1 ajutor 

programator;  7 electroniști service; 1 șef birou; 1 șef serviciu. 

Din analiza fișelor de post aferente personalului din cadrul celor servicii din domeniul IT RTAB, s-a 

constat că acestea au fost întocmite în funcţie de complexitatea activităţilor stabilite pentru postul 

respectiv și că angajaţii au calificarea şi competenţele adecvate realizării obiectivelor propuse. Ca 

de exemplu, programatorii sunt organizaţi pe echipe de proiect (module), astfel că, pe lângă 

sarcinile generale, care caracterizează postul prin prisma clasificării COR, în fişa postului fiecăruia, 

sunt prevăzute şi sarcini specifice modulului pe care-l coordonează. 
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În scopul unei corecte gestionări a resurselor în domeniul IT, cât şi pentru asigurarea condiţiilor de 

confidenţialitate, securitate, legalitate şi eficienţă în manipularea informaţiilor electronice, cele 

două servicii IT (SIESI şi SIEAR) au formulat un set de reguli de securitate  şi proceduri de lucru (sub 

forma unor politici în domeniul IT) privind utilizarea sistemului informatic RATB. utilizatorii 

sistemului informatic au obligaţia de a le respecta integral. Cerinţele de securitate şi regulile de 

accesare şi utilizare a sistemului informatic sunt stabilite, conform profilului de utilizator, după o 

metodologie bine definită și  sunt obligatorii pentru toți utilizatorii acestuia. Cele mai relevante 

reguli pentru procesul de securitate a informaţiilor în cadrul RATB sunt prezentate în cele ce 

urmează.   
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55..33    IImmppaaccttuull  aaccttiivviittăăţţiiii  IITT  îînn  ppllaann  ffiinnaanncciiaarr    

55..33..11  AAnnaalliizzaa  aacchhiizziițțiiiilloorr  îînn  ddoommeenniiuull  IITT  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000099--220011444433  

În perioada analizată, planurile anuale de dezvoltare în domeniul  IT în cadrul RATB au avut ca 

obiectiv fundamental furnizarea unui suport tehnologic, informațional și de comunicație de nivel 

calitativ superior pentru activitatea de ansamblu a regiei care să conducă la creșterea eficienței și 

eficacității  activităților realizate de către personalul din cadrul RATB. 

Pentru realizarea acestui obiectiv fundamental, în perioda analizată au fost elaborate o serie de  

planuri anuale de achiziții în domeniul IT finanțate din fonduri proprii și din alocări bugetare 

supuse spre aprobare. Din analiza informațiilor financiare transmise de către responabilii în 

domeniul IT RATB s-a constat că în fiecare an au existat diferențe semnificative între valoarea 

achizițiilor IT aprobate și valoarea achizițiilor IT realizate. Situația centralizată a valorii achizițiilor IT 

aprobate și a achizițiilor IT realizate în intervalul 2009-2014 este prezentată în Tabelul 5.2. 

Tabelul 5.2   Centralizator valoare achiziții IT în perioada 2009-2014 

Anul

Valoare achiziții IT 

aprobate (Euro)

Valoare achiziții IT 

realizate (Euro)

Pondere achiziții IT 

realizate (%) 

2009 2.219.182,00 773.976,00 34,88%

2010 1.006.481,00 590.020,00 58,62%

2011 867.927,00 669.872,55 77,18%

2012 754.196,00 2.003.611,00 265,66%

2013 3.375.000,00 373.247,81 11,06%

2014 1.335.300,00 386.044,00 28,91%

Total 9.558.086,00 4.796.771,36 50,19%  

Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB  

Așa cum se poate observa și din Tabelul 5.2, în cadrul RATB  în perioada 2009-2014 au fost 

aprobate prin Planul Anual de Achiziții Publice (PAAP) achiziții IT în cuantum total de 9.558.086 

EURO fără TVA,  din care au fost efectiv realizate achiziții în valoare de 4.796.771,36 EURO, adică 

aproximativ 50% din valoarea totală aprobată.  Situația detaliată a achizițiilor IT aprobate și 

realizate în cadrul RATB în perioada analizată este prezentată în cele ce urmează. 

                                                      
43 Pentru unformizarea calculelor aferente analizei achizițiilor IT, valorile acelor achiziții IT exprimate în RON au fost 

convertite în EURO, prin utilizarea unui cursului de schimb 1EUR=4,3 RON, curs utilizat în realizarea Planului Anual 

de Achiziții Publice RATB  din anul respectiv. 
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Analiza achizițiilor în domeniul IT la nivelul RATB în anul 2009 

 

În anul 2009 în cadrul RATB au fost aprobate achiziiții IT în valoare totală de  2.219.182,00 EURO 

(Tabelul 5.3), din care au fost realizate achiziții în valoare de 773.976,00 EURO, ceea ce reprezintă 

34,88% din valoarea aprobată a achizițiilor IT pentru anul respectiv. 

Tabelul 5.3 Achiziții IT aprobate și realizate în anul 2009 

Nr.crt. Denumire achiziție IT

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Mentenanta licente SAP 286.272,00

2. Servicii comunicatii de date 47.361,00

3.

Servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente de

tehnica de calcul 20.015,00

4. Intretinere servere si echipamente de retea 39.328,00

5. Licente Microsoft anul 3 109.218,00

6. Software antivirus/Mentenanță licențe antivirus 33.257,00

7. Implementare SAP la URAC 145.875,00

8. Achizitii licente SAP ptr URAC 226.337,00

9. Retea comunicatii date la URAC 211.811,00

10. Mentenanta SAT (Taxare) 449.295,00

11. Managementul documentelor 343.211,00

12. Securitate informatii (analiza si solutii) 57.202,00

13. Soft pentru programe de circulatie 250.000,00

                TOTAL (EURO, fara TVA): 2.219.182,00

Achiziții IT aprobate în anul 2009

 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Mentenanta licente SAP 197.182,00

2. Servicii comunicatii de date 21.461,00

3. Mentenanta licente antivirus 20.738,00

4.

Servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente de

tehnica de calcul 3.777,00

5. Licente Microsoft anul 3 93.481,00

6. Mentenanta SAT (Taxare) 437.337,00

TOTAL (EURO, fara TVA): 773.976,00

Achiziții IT realizate în anul 2009

 
Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB  

 

Pe baza discuțiilor avute cu responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB, s-a constatat că această 

situație a fost cauzată de lipsa resurselor financiare necesare care a impus renunțarea și/sau 

amânarea realizării anumitor achiziții IT precum licențele SAP și rețelele de comunicații date 

necesare pentru implementarea în cadrul URAC a modulelor SAP (MM, FI, AA) sau  soluția IT de 

managementul documentelor (Confluence). Nerealizarea acestor achiziții IT a avut ca impact în 
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plan organizațional imposibiltatea realizării activităților aferente incluse în planul IT anual de 

activitate pentru anul respectiv. 

Așa cum se poate observa și în Tabelul 5.3, în anul 2009 au fost realizate doar acele categorii de 

achiziții IT referitoare la: 

 serviciile de mentenanță licențe SAP; 

  serviciile de mentenanță SAT; 

  mentenanță licențe antivirus; 

  servicii de comunicații date, servicii de întreținere și reparații; 

 achiziționarea Licențelor Microsoft. 

 

Din analiza achizițiilor IT din cadrul RATB pe anul 2009, s-a constat că cele mai mari valori ale 

achizițiilor realizate în anul respectiv s-au înregistrat cu serviciile de mentenanța SAT (437.337,00 

EURO) și cu mentenanța liecențelor SAP (197.182,00 EURO). 

 

Analiza achizițiilor în domeniul IT la nivelul RATB în anul 2010 

 

O situație similară s-a produs și la nivelul anului 2010 (Tabelul 5.4) când au fost aprobate achiziții 

IT în valoare de 1.006.481,00 EURO, din care s-a realizat un procent 58,62%, adică s-au efectutat 

achiziții IT în valoare de 590.020,00 EURO referitoare la: 

 serviciile de mentenanță licențe SAP; 

 serviciile de mentenanță SAT;  

 serviciile de mentenanță licențe antivirus; 

  serviciile de comunicații date;  

 serviciile de întreținere și reparații.  
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Tabelul 5.4   Achiziții IT aprobate și realizate în anul 2010 

Nr.crt. Denumire achiziție IT

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Mentenanta licente SAP 282.500,00

2. Servicii comunicatii de date si acces Internet 23.721,00

3. Servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente de tehnica de calcul 16.744,00

4. Intretinere servere si echipamente de retea 40.000,00

5. Mentenanta antivirus 22.000,00

6 Mentenanta SAT (Taxare) 271.516,00

7. Managementul documentelor 350.000,00

8. Securitate informatii (analiza si solutii) 60.000,00

                                                  TOTAL (EURO, fara TVA): 1.006.481,00

 Achiziții IT  aprobate în anul 2010 

 

 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Mentenanta licente SAP 279.400,00

2.
Servicii comunicatii de date

23.414,00

3. Mentenanta licente antivirus 21.735,00

4. Servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente de tehnica de calcul 1.955,00

5. Mentenanta SAT (Taxare) 263.516,00

TOTAL (EURO, fara TVA): 590.020,00

Achiziții IT realizate în anul 2010

 

Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB  

 

Așa cum se poate observa și din (Tabelul 5.4), și la nivelul anului 2010, cele mai mari valori ale 

achizițiilor IT în cadrul RATB s-au înregistrat cu serviciile de mentenanța SAT (263.516,00 EURO) și 

de mentenanță a licențelor SAP (279.400,00 EURO). 

Analiza achizițiilor în domeniul IT la nivelul RATB în anul 2011 

 

În anul 2011 în cadrul RATB au fost aprobate achiziiții IT în valoare totală de  867.927,00 EURO 

(Tabelul 5.5), din care au fost realizate achiziții în valoare de 669.872,55 EURO, ceea ce reprezintă 

77,18% din valoarea aprobată a achizițiilor IT. 
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Tabelul 5.5  Achiziții IT aprobate și realizate în anul 2011 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Mentenanta licente SAP 256.128,00

2. Servicii comunicatii de date si acces Internet * 23.721,00

3.

Servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente de

tehnica de calcul 3.256,00

4. Intretinere servere si echipamente de retea 40.000,00

5. Mentenanta antivirus 23.000,00

6. Mentenanta SAT (Taxare) 382.171,00

7.

Statii de lucru (PC), cu licenta MS Windows si

monitor LCD 125.581,00

8. Imprimante de retea 4.651,00

9. Achizitie echipamente de retea 9.419,00

                                   TOTAL (EURO, fara TVA): 867.927,00

Achiziții IT aprobate în anul 2011

 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Servicii comunicatii integrate * 51.490,00

2. Mentenanta licente antivirus 22.740,00

3.

50 buc calculatoare cu monitor,50 buc calculatoare

fara monitor,35 printere/MFP, licente Microsoft 205.300,00

4. Mentenanta SAT (Taxare)** 379.137,55

5. Achizite piese schimb tehnica de calcul 11.205,00

TOTAL (EURO, fara TVA): 669.872,55

Achiziții IT realizate în anul 2011

 
Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB 

Așa cum se poate constata și din  

 

Tabelul 5.5 , în decursul anului 2011 în cadrul RATB  o achiziție IT cu valoare semnificativă 

(205.300,00 EURO) a constituit-o achiziționarea a 50 de calculatoare cu monitor, 50 de 

calculatoare fără monitor, 35 de printere/multifuncționale, precum și a licențelor Microsoft 

aferente. În ceea ce privește valoarea achizițiilor realizate în anul 2011 cu serviciile de comunicații 

integrate (51.490, 00 EURO), conform informațiilor furnizate de responsabilii IT RATB, valoarea 

acestor servicii a constituit rezultatul unificării a 3 proceduri de achiziție publică din dispozitia 

conducerii RATB. Se impune precizarea că până în anul 2011, se achiziționau separat serviciile de 

comunicație de date (responsabil compartimentul SIEAR), respectiv servicii de telefonie mobilă și 

servicii de telefonie fixă (responsabil Serviciul Patrimoniu). Bugetul pentru aceasta nouă procedură 
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a fost constituit din suma bugetelor pentru cele 3 proceduri, respectiv 164.537 EURO, fără TVA, 

adjudecarea procedurii realizându-se la valoarea de 51.490 EURO, fără TVA. 

 

 

Ca și în anii precedenți, cea mai mare valoare a achizițiilor IT realizate în cadrul RATB a fost  

reprezentată și în anul 2011 de serviciile de mentenanță SAT (379.137, 55 EURO). Această valoare 

reprezintă suma a 2 contracte încheiate cu furnizorul UTI Systems ( contractul  nr. 

2207/C/01.03.2011, în valoare de 109.141,55 EURO fără TVA, respectiv contractul nr. 

2258/C/10.06.2011 în valoare de 269.996 EURO, fără TVA) al căror obiect viza furnizarea serviciilor 

de diagnosticare, reparare și punere în funcțiune post TG sistem SAT (mentenanță), acoperind o 

perioadă de 15 luni caledaristice (martie 2011-iunie 2012). 

  

În ceea ce privește achiziția serviciilor de mentenanță SAP, se impune precizarea că începând cu 

anul 2011, în cadrul RATB nu s-au mai efectuat achiziții referitoare la aceste servicii, ca urmare a 

deciziei conducerii RATB de încetare a relațiilor contractuale cu furnizorul SAP România și/sau 

partenerii SAP. Pe baza discuțiilor avute cu responsabilii IT din cadrul RATB,  decizia de sistare a 

relațiilor contractuale cu  furnizorul IT SAP România și/sau partenerii SAP a avut la bază 

considerente de natură financiară referitoare la reducerea cheltuielilor generate de aceste relații 

contractuale. 

Analiza achizițiilor în domeniul IT la nivelul RATB în anul 2012 

În anul 2012 în cadrul RATB au fost aprobate achiziiții IT în valoare totală de  754.196,00 EURO 

(Tabelul 5.6), din care au fost realizate achiziții în valoare de 2.003.611,00 EURO, ceea ce 

reprezintă o depășire a valorii aprobate în PAAP  pe anul respectiv de aproximativ 3 ori. 

La baza acestei situații se află valoarea achizițiilor IT realizate cu serviciile de modernizare SAT 

(prima etapă de modernizare), a căror valoare a înregistrat cuantumul de 1.625.840, 00 EURO,  

precum și valoarea serviciilor de mentenanță SAT anuale în valoare de 310.596, 00 EURO. Așa cum 

se poate observa și în Tabelul 5.6  valoarea achizițiilor IT realizate cu serviciile de modernizare  SAT 

depășeste de aproximativ 4 ori valoarea aprobată în PAAP pentru această achiziție IT. 
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Tabelul 5.6   Achiziții IT aprobate și realizate în anul 2012 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Modernizare Sistem Automat de Taxare etapa 1* 351.700

2. Mentenanta SAT (Taxare) 314.996

3. Mentenanta antivirus 25.000

4. Servicii comunicatii integrate 55.000

5. Sistem de stocare ataşat la reţea (NAS) 2.000

6. UPS pentru servere si rack-uri 5.500

                                   TOTAL (EURO, fara TVA): 754.196,00

 Achizitii IT aprobate în anul 2012

 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1. Modernizare Sistem Automat de Taxare etapa 1* 1.625.840,00

2. Mentenanta SAT (Taxare) 310.596,00

3. Mentenanta antivirus 24.300,00

4. Servicii comunicatii integrate 35.724,00

5. Sistem de stocare ataşat la reţea (NAS) 1.918,00

6. UPS pentru servere si rack-uri 5.233,00

                     TOTAL (EURO, fara TVA): 2.003.611,00

Achiziții IT realizate în anul 2012

 

Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB 

 

Conform informațiilor transmise de către responsabilii IT RATB, această situație a fost generată de 

faptul că, în baza audit-ului executat, a rezultat o nouă propunere tehnică pentru “Modernizare 

Sistem Automat de Taxare etapa 1”. În urma aprobării  de către Consiliu de Adminstrație (CA) 

RATB a noii propuneri, majorarea rezultată (1.274.140 EURO) trebuia asigurată din alocații 

bugetare ale Primăriei Municipiului București. Din discuțiile avute responsabilii IT RATB, această 

diferență de valoare nu a fost achitată de către Primăria Municipiului București.   

 

Analiza achizițiilor în domeniul IT la nivelul RATB în anul 2013 

În anul 2013 în cadrul RATB au fost aprobate achiziiții IT în valoare totală de  3.375.000,00 EURO 

(Tabelul 5.7)  din care au fost realizate achiziții IT în valoare de 373.247,81 EURO (Tabelul 5.8), 

ceea ce reprezintă aproximativ 11,06% din valoarea achizițiilor aprobate. 

 

 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 505 / 750 
 

Tabelul 5.7   Achiziții IT aprobate în anul 2013 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1.

Achizitie calculatoare, cu monitor si software – 250

buc; laptop-20 buc si licente software 250.000,00

2. Modernizarea retea de date RATB 130.000,00

3. Achizitie Sistem de stocare SAP 100.000,00

4. Achizitie grup electrogen cu AAR 15.000,00

5.

Upgrade solutie management documente

"Confluence" 100.000,00

6.

Achizitie aplicatie administrare de la distanta sisteme

de calcul 5.000,00

7. Virtualizare colectie servere infrastructura Microsoft 150.000,00

8. Echipamente de printare 101 buc 80.000,00

9. Servere 8.000,00

10. Servicii Mentenanta SAT (Taxare) 315.000,00

11. Servicii unificate de comunicatie 55.000,00

12. Servicii mentenanta antivirus si antispam 30.000,00

13. Servicii service centrale telefonice 15.000,00

14. Servicii mentenanta software juridic 2.000,00

15.

Serviciul de comunicatie online de date pentru

R.A.T.B. 200.000,00

16. Serviciu Consultanta pentru arhivare date SAP 10.000,00

17.

Servicii de optimizare infrastuct. echipamente,

securizare procedura scanare si copiere documente 100.000,00

18. Modernizare Sistem Automat de Taxare etapa 2 1.800.000,00

19. Piese service calculatoare 10.000,00

                             TOTAL (EURO, fara TVA): 3.375.000,00

Achizitii IT aprobate în anul 2013

 
Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB 

 

Din analiza achizițiilor IT din cadrul RATB pe anul 2013, s-a constat că, deși a fost aprobată achiziția 

a 250 bucăți de calculatoare, cu monitor si software, a 20 de laptop-uri și a licențelor software 

aferente, în cadrul regiei au fost achiziționate doar 26 de calculatoare, cu monitor si software, 2 

laptop-uri și licențele software necesare, în valoare de 30.050, 00 EURO, ceea ce reprezintă 

aproximativ 12% din valoarea aprobată. O situație similară s-a produs și în ceea ce privește 

achiziția echipamentelor de printare. Din cele 101 bucăți de echipamente de printare aprobate, au 

fost achiziționate doar 44 de bucăți, cu o valoare totală de 29.716,81 EURO.  

 

O altă achiziție semnificativă din punct de vedere al impactului asupra modernizării infrastructurii 

hardware din cadrul RATB a constituit-o achiziția de servere în valoare de 7.997, 00 EURO. 

 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 506 / 750 
 

 

Tabelul 5.8   Achiziții IT realizate în anul 2013 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata

(EUR, fara TVA)

1.

Achizitie calculatoare, cu monitor si software – 26

buc; laptop-2 buc si licente software 30.050,00

2. Modernizarea retea de date RATB 0,00

3. Achizitie Sistem de stocare SAP 0,00

4. Achizitie grup electrogen cu AAR 0,00

5.

Upgrade solutie management documente

"Confluence" 0,00

6.

Achizitie aplicatie administrare de la distanta sisteme

de calcul 0,00

7. Virtualizare colectie servere infrastructura Microsoft 0,00

8. Echipamente de printare 44 buc 29.716,81

9. Servere 7.997,00

10. Servicii Mentenanta SAT (Taxare) 274.680,00

11. Servicii unificate de comunicatie 29.844,00

12. Servicii mentenanta antivirus si antispam 0,00

13. Servicii service centrale telefonice 0,00

14. Servicii mentenanta software juridic 960,00

15.

Serviciul de comunicatie online de date pentru

R.A.T.B. 0,00

16. Serviciu Consultanta pentru arhivare date SAP 0,00

17.

Servicii de optimizare infrastuct. echipamente,

securizare procedura scanare si copiere documente 0,00

18. Modernizare Sistem Automat de Taxare etapa 2 0,00

19. Piese service calculatoare 0,00

TOTAL (EURO, fara TVA): 373.247,81

Achiziții IT realizate în anul 2013

 
Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB  

 

Așa cum se poate constata și din Tabelul 5.8,  valoarea cea mai mare a achizițiilor IT realizate în 

anul 2013 în cadrul RATB a constituit-o valoarea achiziției de servicii de mentenanță SAT 

(274.680,00 EURO). Deși prevăzută în PAAP aprobat, achiziția serviciilor de modernizare SAT 

(etapa a 2-a de modernizare SAT) în valoare de 1.800.000, 00 EURO nu au fost realizată pe 

parcursul anului 2013, ceea ce a generat amânarea realizării acestei activități prevăzute strategia 

în domeniul IT din cadrul RATB aferentă perioadei 2013-2015 și în planul IT de activitate pe anul 

2013. 

Analiza achizițiilor în domeniul IT la nivelul RATB în anul 2014 

În anul 2014 în cadrul RATB au fost aprobate achiziiții IT în valoare totală de  1.335.300,00 EURO 

(Tabelul 5.9) din care au fost realizate achiziții în valoare de 386.044,00 EURO (Tabelul 5.10), ceea 

ce reprezintă aproximativ 28,91% din valoarea achizițiilor aprobate. 
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Tabelul 5.9   Achiziții IT aprobate în anul 2014 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata (EUR,

fara TVA)

1. Servicii service centrale telefonice 15.000,00

2.

Servicii de comunicatii integrate (telefonie fixa,

mobila, internet, MPLS) 49.000,00

3.

Servicii de mentenanta pentru sistemul antivirus/

antispam/network protection 30.000,00

4. Serviciu de consultanta pentru arhivare date SAP 10.000,00

5.

Servicii televiziune prin cablu (CATV) Casa de

odihna Predeal 1.700,00

6.

Servicii inchiriere computere audioghid autobuze

turistice (6 luni) 9.800,00

7. Servicii de comunicatii de date mobile (pe 390 SIM) 16.500,00

8. Mentenanta software legislativ 1.500,00

9. Service echipamente de printare si copiere 15.000,00

10. Servicii reumplere tonere pentru imprimante 4.000,00

11. Servicii repunere in functiune sistem Confluence 3.000,00

12. Piese si accesorii pentru calculator si imprimanta 15.000,00

13.

Piese si accesorii pentru servere si echipamente de

stocare 18.000,00

14.

Echipamente supraveghere video locatii reparatii

vehicule 12.700,00

15.

Achizitie consumabile imprimante (tonere, riboane si

cartuse de cerneala) 60.000,00

16.

Achizitie casti audioghiduri autobuze turistice – 100

buc 500,00

17.

Achizitie acumulatori AA, min 2400 mAh

audioghiduri autobuze turistice – 150 buc 600,00

18.

Achizitie sistem de stocare pentru SAP si serverele

aplicatii Microsoft, inclusiv licente software - 1 buc 140.000,00

19.

Achizitie servere Microsoft inclusiv licente software –

2 buc 130.000,00

20. Achizitie echipamente de printare – total 101 buc. 75.000,00

21.

Achizitie calculatoare (220 buc) si laptopuri (30 buc),

inclusiv licente software – total 250 buc 250.000,00

22. Achizitie centrale telefonice IP – 5 buc 15.000,00

23. Achizitie echipamente de retea  – 21 buc 25.000,00

24. Achizitie Grup generator 100 KVA Directia Generala 25.000,00

25.

Modernizare sistem de management documente

(sistem Confluence) 30.000,00

26.

Achizitie software de remote management statii de

lucru si servere 7.000,00

27. Licente software – 15 buc 50.000,00

28. Servicii Mentenanta SAT (Taxare) 326.000,00

                               TOTAL (EURO, fara TVA): 1.335.300,00

 Achizitii IT aprobate în anul 2014

 

Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB 
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Tabelul 5.10  Achiziții IT realizate în anul 2014 

Nr.crt. Denumire

Valoare estimata (EUR,

fara TVA)

1. Servicii de comunicatii de date mobile (pe 390 SIM) 11.487,00

2. Servicii reumplere tonere 2.917,00

3. Tonere si consumabile imprimante laser 22.314,00

4. Riboane pentru punctele de vanzare titluri de calatorie 12.208,00

5. Servicii mentenanta software legislativ 963,00

6.

Servicii televiziune prin cablu (CATV) Casa de

odihna Predeal 850,00

7. Abonament la aplicatia Infostandard web 522,00

9.

Servicii inchiriere computere audioghid autobuze

turistice 8.980,00

10. Servicii Mentenanta SAT (Taxare) 325.803,00

TOTAL (EURO, fara TVA): 386.044,00

Achiziții IT realizate în anul 2014 (01.01.2014-01.10.2014)

 
     Sursa:  Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB 

Așa cum se poate observa din (Tabelul 5.10) în intervalul 01.01.2014-31.10.2014, au fost realizate 

achiziții în valoare de 386.044, 00 EURO, în cadrul cărora ponderea cea mai mare este 

reprezentată, la fel ca și în anii precedenți, de achiziția serviciilor de mentenanță SAT în valaore de 

325.803, 00 EURO. 

 

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB  

Figura 5.1  Dinamica achizițiilor IT din cadrul RATB în 2009-2014 
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Analizând dinamica achizițiilor IT aprobate și realizate în perioada 2009-iunie 2014 (Figura 5.1), s-a 

constatat că  cea mai mare valoare a achizițiilor IT realizate în cadrul RATB s-a înregistrat în anul 

2012 (2.003.611,00 EURO), deoarece în cursul acestui an, s-au achiziționat, în baza relațiilor 

contractuale cu furnizorul UTI Systems, următoarele servicii: 

 serviciile de mentenanță SAT anuale în valoare de 310.596, 00 EURO  

 serviciile de modernizare SAT (prima etapă de modernizare SAT), a căror valoare a 

înregistrat cuantumul de 1.625.840, 00 EURO. 

Se impune precizarea că valoarea acestor achiziții IT realizate în legătură cu Sistemul Automat de 

Taxare (SAT)  a generat depășirea de aproximat 3 ori a valorii achizițiilor IT aprobate în PAAP  

pentru anul 2012. 

 

55..33..22  AAnnaalliizzaa  cchheellttuuiieelliilloorr  ccuu  ffuurrnniizzoorriiii  îînn  ddoommeenniiuull  IITT  îînn  ppeerriiooaaddaa  22001100--22001122  

 

Se impune precizarea că acest capitol  a vizat analiza cheltuielilor cu furnizorii IT  în perioada 2010-

2012, deoarece informațiile și materialele solicitate responsabililor IT RATB în legătură cu situația 

cheltuielilor cu furnizorii IT în anii 2009, 2013 și 2014 nu au fost puse la dispoziția echipei de 

proiect. Din aceste motiv, constatările care vor urma au un caracter parțial, deoarece nu pot oferi 

o imagine de ansamblu asupra cheltuielilor cu furnizorii IT  în cadrul RATB aferente întregii 

perioade analizate (2009-2014). 

În perioada 2010-2012, la nivelul RATB au fost efectuate cheltuieli cu furnizorii în domeniul IT 

(Tabelul 5.11) în valoare de 13.052.013,82 RON. 

Tabelul 5.11   Cheltuieli cu furnizorii IT în 2010-2012 

ANUL

CHELTUIELI FURNIZORI IT 

(RON)

CHELTUIELI TOTALE 

RATB

% CHELTUIELI FURNIZORI IT ÎN 

CHELTUIELI TOTALE RATB

2010 2.415.168,24 924.431.309,00 0,26%

2011 1.838.242,14 879.932.202,00 0,21%

2012 8.798.603,42 901.682.038,00 0,98%

TOTAL 13.052.013,80 2.706.045.549,00 0,48%  

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 
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Așa cum se poate observa și în (Tabelul 5.12), valoarea cheltuielilor realizate în anul 2010  cu 

furnizorii IT este de 2.415.268,24 RON, ponderea cea mai mare fiind înregistrată de cheltuielile cu 

mentenanța SAP (1.148.499, 00 RON) în baza relațiilor contractuale cu furnizorul SAP ROMÂNIA 

(47,55%) , precum și cu mentenanța SAT (1.118.598, 00 RON) în baza relațiilor contractuale cu 

furnizorul UTI SYSTEMS (46,32%).  

Tabelul 5.12   Cheltuieli cu furnizorii IT RATB în 2010-2012 

FURNIZOR IT SEMNIFICAȚIE CHELTUIALĂ VALOARE RON

AVANTERA SRL Licente programe BET 25.700,00

GHID INFORMATIC SRL Licenta utilizare sistem informatic IRASOR 6 luni 3.300,00

DANTE INTERNATIONAL SRL Note book HP pavilion 3.185,00

PC NET SERVICE STOCERZ SP.J. Softuri 4.727,00

CORAL SERVICE GROUP SRL Service echipamente calcul 21.122,00

UTI SYSTEMS SA Service post TG si mentenanta SAT 1.118.598,00

SAP ROMANIA SRL Mentenanta SAP 1.148.499,00

DIM SOFT SRL Mentenanta SYMANTEC ENDPOINT 11,0 MAIL 90.037,24

TOTAL  CH. FURNIZORI IT 2.415.168,24

CHELTUIELI FURNIZORI  IT ÎN ANUL 2010

 

FURNIZOR IT SEMNIFICAȚIE CHELTUIALĂ VALOARE RON

UTI SYSTEMS SA Service post TG si mentenanta SAT + inloc memorii fiscale 855.736,29

TOTALSOFT Serviciu interfata comunicare date angajati RATB la ITM 51.402,21

RCS & RDS SA Servicii de comunicatie integrate 188.028,00

DIMSOFT SRL Achizitie calculatoare si imprimante 526.513,26

KELION SRL Achizitie server site web 14.412,38

UTI SYSTEMS SA Sistem informatic inregistrare electronica documente 45.150,00

DIMSOFT SRL Mentenanta sistem antivirus, antispam network protection 108.000,00

INDACO SYSTEMS Software legislativ 4.000,00

SIGMA DESIGN SRL Piese calculator 45.000,00

TOTAL CH. FURNIZORI IT 1.838.242,14

CHELTUIELI FURNIZORI IT 2011

 

FURNIZOR IT SEMNIFICAȚIE CHLETUIALĂ VALOARE RON

UTI SYSTEMS SA Service post TG si mentenanta SAT + inloc memorii fiscale 1.190.820,00

TOTALSOFT Serviciu interfata comunicare date angajati RATB la ITM 48.953,59

RCS & RDS SA Servicii de comunicatie integrate 160.758,00

RCS & RDS Servicii de comunicatii date si telefonie 37.410,00

UTI SYSTEMS SA Modernizare SAT - partea 1 6.991.113,83

SIGMA DESIGN SRL Achizitie sistem de stocare NAS 8.233,00

CAD WORKS INTERNATIONAL Sistem de proiectare asistata de calculator 65.820,00

IT &S SA Piese calculator 45.000,00

SAM NETWORK SRL UPS Servere 21.985,00

DIMSOFT SRL Mentenanta sistem antivirus, antispam network protection 108.000,00

ORANG SA si COSMOTE SA Servicii transmisie de date pe SIM-uri 23.175,00

BITSOLUTIONS Servicii de audit informatic 53.285,00

INDACO SYSTEMS Software legislativ 4.000,00

THOREB INFORMATION SYSTEMS Inchiriere sistem informatic multilingv 40.050,00

TOTAL CH. FURNIZORI IT 8.798.603,42

CHELTUIELI FURNIZORI IT 2012

 

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 
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Analizând situația cheltuielilor cu furnizorii IT în anii 2011 și 2012 (Tabelul 5.12), s-a constatat că la 

nivelul anului 2011 au fost efectuate cheltuieli în valoare de 1.838.242, 14 RON, iar în anul 2012 

cunatumul acestor cheltuieli  a fost de 8.798.603,42 RON. Această situație a fost generată, pe de o 

parte, de renunțarea în anul 2011 la serviciile de mentenanță SAP, iar pe de altă parte, de 

efectuarea  unor cheltuieli foarte ridicate în anul 2012 cu modernizarea SAT (6.991.113,83  RON) și 

cu mentenanța SAT și service post TG (1.190.820 RON)  în baza contractelor încheiate între RATB și 

furnizorul UTI SYSTEMS. 

 

 

 

       Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

Figura 5.2    Dinamica cheltuielilor cu furnizorii IT 2010-2012 

 

 

Analizând dinamica cheltuielilor cu furnizorii IT din cadrul RATB în perioada 2010-2012 (Figura 5.2), 

s-a costatat că în anul 2012 s-a efectuat cel mai mare cuantum de cheltuieli, datorită valorii 

semnificative a cheltuielilor generate în relația cu furnizorul UTI  SYSTEMS pentru prima etapă de 

modernizare a SAT.  

 S-a constatat faptul că în perioada 2010-2012, cheltuielile aferente contractelor încheiate cu UTI 

SYSTEMS dețin ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor anuale cu furnizorii IT (Figura 5.3), 

atingând un maxim de 92,99% la nivelul anului 2012. 
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Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

Figura 5.3    Ponderea cheltuielilor cu UTI SYSTEMS în 2010-2012 

 

 

Pe baza contractelor transmise de către responsabilii IT din cadrul RATB, a căror situație 

centralizată este prezentată în (Tabelul 5.13), s-a constatat că în perioada 2009-2014, valoarea 

contractelor încheiate între RATB și furnizorul UTI SYSTEMS este de aproximativ 3.038.630,86 

EURO44 (fără TVA), echivalentul a aproximativ 13.310.957, 66 RON, după cum urmează: 

 6 contracte al căror obiect a vizat furnizarea serviciilor de mentenanță SAT, în valoare de 

1.471.116,55 EURO, fără TVA; 

 1 contract al cărui obiect a vizat prima etapă de modernizare a SAT, în valoare de 

1.567.514, 31 EURO, fără TVA. 

 

Conform informațiilor furnizate de către responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB, în anul 2009 

a fost încheiat primul contract de furnizare a serviciilor de mentenanţă SAT de către UTI SYSTEMS, 

deoarece în perioada 2006-2009 Sistemul Automat de Taxare (SAT) a fost în perioada de garanție. 

 

 
 

                                                      
44 Pentru unformizarea calculelor, valorile acelor contracte exprimate în RON au fost convertite în EURO, prin 

utilizarea cursurilor valutare BNR aferente perioadelor în care s-au încheiat contractele respective.  
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Tabelul 5.13  Centralizator contracte încheiate cu UTI SYSTEMS  în 2009-2014 

CONTRACTE CU FURNIZORUL UTI SYSTEMS 2009-2014

NR. ȘI DATĂ  CONTRACT OBIECTUL CONTRACTULUI DURATA VALOARE (EURO FĂRĂ TVA)

1945/C din 01.06.2009 Servicii de mentenanță Sistem Automat de Taxare (SAT) 01.06.2009-31.12.2009 173.821,00

2067/C din 31.12.2009 Service post TG si mentenanta SAT 01.01.2010-31.12.2010 263.516,00

2207/C din 01.03.2011

Servicii de diagnosticare, reparare și punere în funcțiune post 

TG sistem SAT (mentenanță) 01.03.2011-31.05.2011 109.141,55

2258/C din 10.06.2011

Servicii de diagnosticare, reparare și punere în funcțiune post 

TG sistem SAT (mentenanță) 10.06.2011-09.06.2012 269.996,00

2855 din 29.06.2012 Modernizare SAT - partea 1 29.06.2012-31.12.2012 1.567.514,31

2856 din 29.06.2012

Servicii de diagnosticare, reparare și punere în funcțiune post 

TG sistem SAT (mentenanță) 29.06.2012-29.06.2013 310.596,00

3304/C din 23.08.2013

Servicii de diagnosticare, reparare și punere în funcțiune post 

TG sistem SAT (mentenanță) 23.08.2013-23.08.2014 344.046,00

TOTAL 3.038.630,86

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din  RATB 

În ceea ce privește contractele încheiate de RATB cu furnizorul SAP România și/sau partenerii SAP 

(Tabelul 5.14) , având ca obiect furnizarea serviciilor de mentenanță, upgrade și achiziția licențelor 

SAP, s-a constatat că în perioada 1999-2010, valoarea acestora a reprezentat aproximativ 

3.446.017,86 EURO45, echivalentul sumei de  aproximativ 10.256.995,02 RON (fără TVA).  

 

Conform informațiilor transmise de către responsabilii IT din cadrul RATB, în anul 2011 au fost 

întrerupte relațiile contractuale dintre RATB și SAP România și/sau partenerii SAP,  situație ce a 

generat lipsa contractelor de mentenanță SAP și prin urmare neînregistrarea de cheltuieli în 

legătură cu aceste servicii IT începând cu anul 2011 și până în prezent. 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Pentru unformizarea calculelor, valorile acelor contracte exprimate în RON au fost convertite în EURO, 

prin utilizarea cursurilor valutare BNR aferente perioadelor în care s-au încheiat contractele respective. 
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Tabelul 5.14   Centralizator contracte încheiate cu SAP România/Parteneri SAP în1999-2010 

Nr.  

Contract
Firma Obiect contract Data

Valoare inițială 

RON

Valoare inițială 

EURO

3017 SAP ROMANIA achizitie licente SAP R/3 07.12.1999 - 1.385.820,00

3018 SAP ROMANIA servicii asistenta SAP 08.12.1999
Contract cadru - 

fara valoare

1109 INTEGRATOR SA servicii asistenta SAP 08.01.2003
Contract cadru - 

fara valoare

871/C
S&T ROMANIA 

SRL

servicii asigurare a performantei 

sistemului informatic dedicat SAP
16.08.2004 642.934,30 -

1128/C SAP ROMANIA
intretinere produse software SAP 

in numar de 500 de licente
28.02.2005 274.172,00 -

1084/C INTEGRATOR SA

consultanță realizare proiect 

denominare pentru sistem SAP; 

extindere BIW

27.05.2005 552.330,00 -

1305/C SAP ROMANIA intretinere produse software SAP 27.01.2006 - 274.172,00

1554/C SAP ROMANIA
achizitie licente, mentenanta, 

upgrade SAP
29.01.2007 - 349.109,36

1704/C SAP ROMANIA instruire SAP 22.11.2007 - 9.900,00

1719/C SAP ROMANIA servicii mentenanta SAP 15.01.2008 - 241.898,00

1728/C ROMSYS SRL servicii de upgrade 14.02.2008 915.532,89 -

1893/C SAP ROMANIA servicii mentenanta SAP 30.12.2008 - 260.000,00

1989/C NESS ROMANIA service de upgrade SAP 10.09.2009 - 10.175,00

2059/C SAP ROMANIA servicii mentenanta SAP 30.12.2009 - 279.400,00

TOTAL 2.384.969,19 2.810.474,36  

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

Raportate la cheltuielile totale înregistrate la nivelul RATB46 în perioada 2010-2012, ponderea 

cheltuielilor cu furnizorii IT în valoarea totală a cheltuielilor RATB (Figura 5.4) a înregistrat valori 

apropiate în anii 2010 (0,26% ) și 2011 (0,21%), urmând ca în anul 2012 să atingă o valoare de 

0,98%, ca urmare a demarării proiectului de modernizare SAT și a semnării unui contract cu UTI 

SYSTEMS în valoare de 6.991.113, 38 RON în acest sens. 

 

 
Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

Figura 5.4   Ponderea cheltuielilor cu furnizorii IT în total chletuieli RATB 2010-2012 

 

                                                      
46 Valorile cheltuielilor totale înregistrate la nivelul RATB au fost preluate din situațiile financiar-contabile transmise de 

către responsabilii în domeniul financiar-contabilitate din cadrul RATB. 
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Pe baza celor mai sus menționate, se poate concluziona faptul că ponderile majore/semnificative în 

categoria cheltuielilor cu furnizorii RATB în domeniul IT sunt reprezentate de cheltuielile generate 

de relațiile contractuale cu SAP România și/sau partenerii SAP, pe de o parte, și cu UTI SYSTEMS, 

furnizorul Sistemului Automat de Taxare (SAT) și a soluției IT de management al documentelor 

(Confluence).   

55..33..33  AAnnaalliizzaa  cchheellttuuiieelliilloorr  aaffeerreennttee  ddeeppaarrttaammeennttuulluuii  IITT  ((SSIIEESSII  șșii  SSEEAARR))  ddiinn  ccaaddrruull  RRAATTBB    îînn  

ppeerriiooaaddaa  22000099--iiuunniiee  22001144  

În perioada 2009-iunie 2014, la nivelul compartimentelor SIESI și SIEAR au fost efectuate 

următoarele categorii de cheltuieli (Tabelul 5.15): 

 cheltuieli de personal defalcate în cheltuieli salariale și contribuții la fondurile de asigurări 

sociale și de sănătate; 

 cheltuieli de exploatare amortizare. 

 

Tabelul 5.15   Cheltuieli (valoare RON) SIESI și SIEAR în perioada 2009- iunie 2014  

 

CATEGORIE CHELTUIELI/AN 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CHELTUIELI SALARII PERSONAL IT 1.662.830,00 1.970.419,00 2.241.166,00 2.141.106,00 2.143.160,00 1.061.059,00

CAS 344.462,00 411.670,00 470.139,00 449.476,00 447.773,00 221.988,00

AJUTOR DE ȘOMAJ 8.390,00 9.899,00 11.296,00 10.790,00 10.784,00 5.340,00

CASS 101.525,00 119.799,00 136.739,00 130.549,00 130.468,00 64.854,00

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL IT 62.549,00 0,00 0,00 0,00 24.429,00 18.385,00

CHELTUIELI TOTALE PERSONAL IT 2.179.756,00 2.511.787,00 2.859.340,00 2.731.921,00 2.756.614,00 1.371.626,00

CHELTUIELI EXPLOATARE  

AMORTIZARE 2.956.471,00 2.218.602,57 797.575,08 629.347,04 1.994.496,00
865.188,00

 CHELTUIELI TOTALE SIESI ȘI SIEAR 5.136.227,00 4.730.389,57 3.656.915,08 3.361.268,04 4.751.110,00 2.236.814,00

CHELTUIELI PERSONAL RATB 531.407.505,00 534.388.690,00 511.037.222,00 496.163.576,00 503.803.032,00 252.526.884

% CH. PERSONAL SIESI ȘI SIEAR ÎN  CH. 

TOTALE SIESI ȘI SIEAR 42,44% 53,10% 78,19% 81,28% 58,02% 61,32%

% CH. PERSONAL SIESI ȘI SIEAR ÎN CH. 

PERSONAL RATB 0,41% 0,47% 0,56% 0,55% 0,55% 0,54%

CHELTUIELI TOTALE RATB 925.233.658,00 924.431.309,00 879.932.202,00 901.682.038,00 918.213.113,00 438.303.106

% CH. TOTALE SIESI ȘI SIEAR ÎN CH. 

TOTALE RATB 0,56% 0,51% 0,42% 0,37% 0,52% 0,51%

CHELTUIELI-SIESI ȘI SIEAR 2009-2014

 

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

 

Evoluția cheltuielilor înregistrate la nivelul compartimentelor SIESI și SIEAR în perioada 2009-2014 

este prezentată în Figura 5.5. 
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Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

Figura 5.5    Evoluția cheltuielilor SIESI și SIEAR în perioada 2009-iunie 2014 

 

Așa cum se poate obseva în Figura 5.5, valoarea cheltuielilor totale efectuate la nivelul 

compartimentelor SIESI și SIEAR a înregistrat o evoluție descendentă în perioada 2009-2012, 

urmată de o creștere semnificativă la nivelul anului 2013, datorită cheltuielilor mari de exploatare 

amortizare aferente acestui an. Se poate remarca faptul că valoarea cheltuielilor totale SIESI și 

SIEAR a înregistrat o scădere semnificativă la nivelul anilor 2011 și 2012, ca urmare a diminuării 

cheltuielilor de exploatare amortizare efectuate în cei doi ani. 

Raportate la valoarea cheltuielilor totale înregistrate la nivelul RATB (Figura 5.6), ponderea 

chletuielilor totale efectuate la nivelul SIESI și SIEAR  înregistrează valori cuprinse între 0,37% și 

0,56% cu o medie de 0,47%. Astfel, ponderea cea mai mare (0,56%) a fost înregistrată la nivelul 

anului 2009, urmată fiind de valorile apropiate ale acestei ponderi în anii 2013 (0,52%), 2010 

(0,51%) și 2014 (0,51%) cu precizarea faptului că ponderea cheltuielilor realizate în anul 2014 este 

aferentă unei  perioade de 6 luni (ianuarie-iunie). Cele mai scăzute valori ale acestei ponderi au 

fost înregistrate la nivelul anilor 2012 (0,37%) și respectiv 2011 (0,42%). 
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Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

Figura 5.6    Pondere cheltuieli totale SIESI și SIEAR în cheltuieli totale RATB 

În ceea ce privește evoluția chletuielilor totale cu personalul SIESI și SIEAR (Figura 5.5), s-a 

constatat faptul că aceste categorii de cheltuieli înregistrează valori relativ apropiate, cuprinse 

între 2.179.756 RON (în 2009) și 2.859.340 RON ( în 2011), cu o valoare medie de 2.607.884 RON.   

Cu toate acestea, ponderea cheltuielilor cu personalul IT în cheltuielile totale efectuate la nivelul 

SIESI și SIEAR (Figura 5.7), înregistrează valori foarte mari de 78,19%  la nivelul anului 2011 și de 

81,28% la nivelul anului 2012,  comparativ cu valorile din anii 2009 (42,44%), 2010 (53,10%) și 

2013 (58,02%). Această situație se datorează valorilor scăzute ale cheltuielilor de exploatare 

amortizare (Figura 5.5) înregistrate la nivelul anului 2011 (797.575,08 RON) și la nivelul anului 

2012 (629.347.04 RON). 

 

 

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB  

Figura 5.7    Pondere cheltuieli personal SIESI și SIEAR în cheltuieli totale SIESI și SIEAR 
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Raportate la cheltuielile de personal efectuate la nivelul RATB47 (Figura 5.8), se constată faptul 

ponderea chletuielilor cu personalul IT înregistrează valori apropiate în perioada 2011-2014 ( de la  

0,54% la 0,56% ), cu valori mai scăzute în anii 2010 (0,47%) și 2009 (0,41%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Realizat de autori prin prelucrarea informațiile furnizate de responsabilii IT din RATB 

Figura 5.8    Pondere cheltuieli personal SIESI și SIEAR în cheltuieli personal RATB 

 

 

Pe baza celor mai sus menționate, concluzionăm că în perioada 2009-2014 nu au fost înregistrate 

diferențe semnificative între valorile cheltuielilor cu personalul IT RATB. În ceea ce privește 

fluctuațiile înregistrate la nivelul cheltuielilor totale efectuate la nivelul compertimentelor SIESI și 

SIEAR, acestea se datorează modificărilor semnificative ale valorilor cheltuielilor de exploatare 

amortizare. 

 În ceea ce privește managementul financiar în domeniul IT din cadrul RATB în intervalul de timp 

2009-2014, se poate concluziona că valorile cele mai mari ale achizițiilor realizate în domeniul IT au 

vizat: 

                                                      
47 Valorile cheltuielilor de personal înregistrate la nivelul RATB au fost preluate din situațiile financiar-contabile 

transmise de către responsabilii în domeniul financiar-contabilitate din cadrul RATB. 
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 achiziția serviciilor de modernizare SAT (prima etapă de modernizare SAT) în anul 2012  în 

valoare de 1.567.514,31 EURO fără TVA (valoare conform contract nr. 2855 din 29.06.2012 

încheiat între RATB și UTI SYSTEMS); 

 achiziția serviciilor anuale de mentenanță SAT, cu o valoare totală aferentă perioadei 2009-

2014 de 1.471.116,55 EURO fără TVA (valoare calculată pe baza contractelor de 

mentenanță SAT încheiate în acest interval între RATB și UTI SYSTEMS); 

 achiziția serviciilor de mentenanță SAP (în anii 2009 și 2010) cu o valoare totală de 

549.575,00 EURO fără TVA(valoare calculată pe baza contractelor de mentenanță SAP 

încheiate în acest interval între RATB și SAP România și NESS România-Partener SAP ); 

 achiziția de echipamente hardware, piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul 

în intervalul de timp 2009-2014 cu o valoare totală de 407.214,81 EURO fără TVA ( conform 

listelor de achiziții transmise de responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB),  după cum 

urmează: 

o calculatoare, laptopuri, echipamente de printare/multifuncționale, servere, sistem 

de stocare, UPS pentru servere și rack-uri  și licențele aferente) în valoare totală de 

373.695, 81 EURO fără TVA; 

o piese de schimb, tonere și consumabile pentru tehnica de calcul în valoare totală de 

33.519,00 EURO fără TVA. 
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55..44  PPeerrffoorrmmaannțțaa  tteehhnnoollooggiiiilloorr  iinnffoorrmmaattiiccee  șșii  ddee  ccoommuunniiccaațțiiee  iimmpplleemmeennttaattee  îînn  

ccaaddrruull  RRAATTBB  

 

Pentru atingerea acestui obiectiv, echipa de proiect a evaluat modul în care adoptarea și utilizarea 

tehnologiilor informatice și de comunicație (TIC) este orientată către susținerea și eficientizarea 

proceselor organizaționale și de management care definesc activitatea RATB. 

Operaționalizarea acestui scop s-a realizat prin estimarea gradului de influență pe care aceste 

tehnologii îl manifestă asupra compontelor procesuale RATB  (procesul de management și 

procesele organizaționale) ale acesteia și din perspectiva utilității lor (operaționale, tactice și 

strategice) în cadrul regiei. 

 Pentru estimarea modului în care utilizarea TIC implementate în cadrul RATB contribuie la 

susținerea și eficientizarea proceselor organizaționale s-a avut în vederea abordarea acestor 

procese prin prisma celor 5 funcțiuni majore care definesc o organizație și anume: 

1. Funcțiunea de Resurse Umane 

2. Funcțiune de Financiar-Contabilitate 

3. Funcțiunea de Producție 

4. Funcțiunea Comercială 

5. Funcțiunea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 

 

55..44..11  AAnnaalliizzaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  uuttiilliizzaarreeaa  TTIICC  iimmpplleemmeennttaattee  eessttee  oorriieennttaattăă  ccăăttrree        

ssuussțțiinneerreeaa  șșii  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  FFuunnccțțiiuunniiii  ddee  RReessuurrssee  UUmmaannee  ddiinn  ccaaddrruull  RRAATTBB    

 

În cadrul RATB sunt implementate și exploatate următoarele aplicații informatice (Tabelul 5.16) 

orientate către susținerea și eficientizarea proceselor de gestiune și management al resurselor 

umane și a activităților aferente. 
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Tabelul 5.16   Aplicații IT aferente Funcțiunii de Resurse Umane din cadrul RATB 

Funcțiunea de Resurse Umane din cadrul RATB 

Categorii majore de activități Aplicații IT dedicate Grad de utilitate în 
plan organizațional 

Resurse umane-adminstrare personal: 
 Gestiune organizațională: structura 

organizatorică RATB (alocare de 
personal); date de bază personal. 

 Gestiunea de personal: încadrare, 
angajare, lichidare, formare, evaluare 
etc. 

 Stat de funcții (cu și fără salarii), 
centralizator posturi vacante etc. 

 Elaborare Fișe de Post 

Modul SAP HR-PA 
(Resurse umane - 

Administrare personal), 
Simple BPM 

Utilitate 
operațională 
și/tactică 

Resurse umane-salarizare Aplicație SALFOX ( non 
SAP, dezvoltată intern) 
Modul SAP-FI (Contabilitate 

financiară) 

Utilitate 
operațională 
și/tactică 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 

 

Conform informațiilor transmise de către responsabilii IT din cadrul RATB, precum și a informațiilor 

obținute în cadrul discuțiilor cu aceștia, în cadrul RATB, modulul SAP HR-PA poate fi utilizat de 

următoarele categorii de personal: 

 Personal de management: 

o Șef serviciu Resurse Umane. 

o Șef birou Resurse Umane. 

 Personal de execuție: personal de întreținere date. 

Abordate din perspectiva utilității în plan organizațional, aplicațiile IT dedicate funcțiunii de 

Resurse Umane prezintă un grad de utilitate operațională și tactică, fiind utilizate cu precădere de 

către personalul de execuție cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul RATB, precum și 

de către personalul de conducere de la nivel tactic (șef serviciu) și operațional (șef birou). 

Abordate din perspectiva modului în care adoptarea și utilizarea aplicațiilor IT dedicate funcțiunii 

de Resurse Umane este orientată către susținerea și eficientizarea acestei funcțiuni  din cadrul 

RATB,  în cadrul analizei  efectuate au fost identificate o serie de puncte forte și puncte slabe 

prezentate în cele ce urmează. 
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Puncte forte: 

 Aplicațiile IT dedicate funcțiunii de Resurse Umane din cadrul RATB contribuie la 

automatizarea anumitor procese și activități de administrare și de gestiune personal. 

Puncte slabe: 

 În cadrul RATB nu sunt implementatate aplicații IT dedicate proceselor de recrutare, 

selecție și management al carierei, astfel încât acestea să contribuie la eficientizarea 

globală a managementului resurselor umane.   

 În cadrul RATB nu este implementat modul SAP-Payrol/salarizare, deoarece acest modul nu 

poate fi adaptat la cerințele specifice RATB și la frecventele modificări legislative. 

 Activitățile de calcul salarii sunt susținute de utilizarea unei aplicații IT dezvoltată intern 

(SALFOX) de personalul IT din cadrul regiei și care este adaptată specificului RATB, dar care 

nu este integrată cu alte aplicațiile IT care susțin celelalte funcțiuni RATB și activățile 

aferente acestora. 

 Funcționalitatea de evaluare a personalului de execuție și de management din cadrul RATB 

asigură doar modelul fișei de evaluare a personalului, care se printează, completează și 

apoi se introduce manual în aplicația de HR-PA. 

 Modulul de HR implementat în cadrul RATB nu asigură funcționalitatea stabilirii unor 

criteriile de evaluare a performanțelor personalului, astfel încât rezultatul evaluării să fie 

reflectat în cheltuielile salariale. 

 Aplicațiile IT dedicat e funcțiunii de Resurse Umane nu sunt utilizate în activități precum 

previzionarea necesarului de personal sau fluctuația resurselor umane și nici în umărirea 

nivelului de performanță al angajaților RATB. O cauză majoră a acestei deficiențe o 

constituie și faptul că în cadrul fișelor de post realizate în cadrul RATB nu sunt prevăzuți și 

indicatorii de performanță aferenți, ceea ce nu permite o analiză în dinamică a 

performanței angajaților. 

 Deși aplicația IT SIMPLE BPM asigură funcționalitatea elaborării fișelor de post prin 

utilizarea bazei de date rezultate ca urmare a modelării proceselor organizaționale din 

cadrul regiei, aceasta nu a fost utilizată și în acest scop. Pe baza discuțiilor avute cu 

responsabilii aplicației informatice BPM din cadrul RATB, s-a constat că la baza acestei 

deficiențe se află următoarele aspecte: 

o Dimensiunea redusă a echipei IT din cadrul RATB responsabilă cu utilizarea acestei 

aplicații informatice și supraîncărcarea sarcinilor de muncă a personalului existent. 
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Se impune precizarea faptului că persoanele responsabile cu utilizarea acestei 

aplicații informatice nu au fost degrevate de o parte din sarcinile și 

responsabilitățile aferente postului ocupat în cadrul RATB, deși acestea aveau 

sarcini și responsabilități și în cadrul proiectului BPM. 

o Neaprobarea resurselor financiare necesare pentru achiziția serviciilor de utilizare a 

aplicației SIMPLE BPM cu o valoare anuală estimată de 26.150 RON fără TVA). 

Pe baza celor mai sus menționate, se poate concluziona faptul că  modulul SAP-HR dedicat 

Funcțiunii de Resurse Umane implementat și utilizat în cadrul RATB asigură automatizarea  

anumitor procese și activități de administrare și de gestiune personal, însă nu prezintă o serie de 

funcționalități cu impact semnificativ asupra unor activități cheie aferente acestei funcțiuni, 

precum: 

 Calculul salariilor resurselor umane. 

 Previzionarea necesarului de personal și fluctuația resurselor umane. 

 Recrutarea, selecția și managementul carierei angajaților RATB. 

 Urmărirea eficienței activității angajaților și evaluarea perfomanțelor acestora. 

 

55..44..22  AAnnaalliizzaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  uuttiilliizzaarreeaa  TTIICC  iimmpplleemmeennttaattee  eessttee  oorriieennttaattăă  ccăăttrree  

ssuussțțiinneerreeaa  șșii  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  FFuunnccțțiiuunniiii  FFiinnaanncciiaarr--CCoonnttaabbiilliittaattee  ddiinn  ccaaddrruull  RRAATTBB    

 

În cadrul RATB sunt implementate și exploatate următoarele aplicații informatice (Tabelul 5.17) 

orientate către susținerea și eficientizarea proceselor economice (financiare și de contabilitate)  și 

a activităților aferente. 
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Tabelul 5.17   Aplicații IT aferente Funcțiunii de Financiar-Contabilitate din cadrul RATB 

                                       Funcțiunea Financiar-Contabilitate din cadrul RATB 

Categorii majore de activități Aplicații IT dedicate Grad de utilitate în plan 
organizțional 

Contabilitate Generală Modul SAP 
FI(Contabilitate 
financiară) 

Utilitate operațională 

Contabilitate Furnizori Modul SAP FI  Utilitate operațională 

Contabilitate Clienți Modul SAP FI Utilitate operațională 

Contabilitate Mijloace Fixe Modul SAP AA 
(Contabilitatea 
activelor)  

Utilitate operațională 

Gestiune Investiții Modul SAP AA  Utilitate operațională 

Contabilitate financiară Modul SAP FI, Modul 
SAP CO 
(Contabilitatea 

costurilor)  

Utilitate operațională 
și/tactică 
 

Controlul financiar de gestiune-Gestiunea 
costurilor: 

 Contabilitatea Elementelor de cost și de 
venit 

 Contabilitatea Centrelor de Cost  

 Contabilitatea Comenzilor interne 

 Contabilitatea Centrelor de Profit 

 Contabilitatea Costurilor de producție 

 Analiză și raportare în domeniul 
economico-financiar 

Modul SAP FI 
 
Modul SAP CO  
 
 
 
 
 
Modul SAP BW 
(Business 
Warehouse-Tablouri 
de bord) 

 
 
Utilitate operațională și/ 
tactică și/strategică 
 
 
 
 
Utilitate operațională, 
tactică, strategică 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 

 

Pe baza materialelor transmise de către responsabilii IT din cadrul RATB, precum și a informațiilor 

obținute în cadrul vizitelor efectuate la sediul central, în unele depouri și autobaze din cadrul 

regiei, modululul SAP-FI poate fi utilizat de următoarele categorii de personal: 

 Nivel direcție RATB: 

 Personal conducere: director general, director tehnic, director infrastructură, 

director economic, director comercial.  

 Profil carte mare: contabil materiale, contabil. 

 Profil mijloace fixe: contabil materiale, contabil. 

 Profil clienți: contabil materiale, contabil. 

 Profil furnizori: contabil materiale, contabil. 

 Nivel autobaze/depouri RATB:  

 Profil carte mare: contabil materiale, contabil, contabil șef. 
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 Profil mijloace fixe: contabil materiale, contabil, contabil șef. 

În ceea ce privește utilizatorii modulului SAP-CO, aceștia vizează următoarele categorii de 

personal: 

 Nivel direcție RATB: 

 Personal conducere: director general, director tehnic, director infrastructură, 

director economic, director commercial. 

 Profil contabilitate: contabil. 

 Profil buget: economist. 

 Nivel exploatare ETA, ETE, EIELCC, SDDC RATB: 

 Profil conducere: director exploatare, inginer șef, contabil șef. 

 Profil contabilitate: contabil. 

 Profil plan: economist. 

  Nivel autobaze/depouri RATB:  

 Profil contabilitate: contabil, contabil șef autobază/depou. 

 Profil conducere: șef autobază/depou, adjunct șef autobază/depou, șef atelier 

întreținere. 

Abordate din perspectiva modului în care adoptarea și utilizarea aplicațiilor IT dedicate funcțiunii 

de Financiar-Contabilitate este orientată către susținerea și eficientizarea acestei funcțiuni  din 

cadrul RATB,  în cadrul analizei  efectuate au fost identificate o serie de puncte forte și puncte 

slabe prezentate în cele ce urmează. 

Puncte forte: 

 Modulul SAP FI-AA asigură beneficiarilor finali, prin funcționalitățile de care dispune, o 

categorie de informații generale și specifice de o importanță semnificativă pentru 

eficientizarea activităților RATB de natură economică, precum: 

o gestiunea conturilor: clienți/furnizori/mijloace fixe/ materiale/carte mare; 

o controlul investițiilor (plan de investiții, plan de amortizare); 

o gestiunea și prognoza cash-flow-ului numerarului și prognoză; 

o gestiunea și urmărirea creanțelor; 

o gestiunea și urmărirea datoriilor; 

o evidența și gestiunea patrimoniului; 
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o urmărirea cheltuielilor și gestionarea costurilor (pe comenzi, de producție etc) pe 

centre de cost și la nivel RATB, ceea ce poate susține realizarea unor activități 

adecvate de calcul și monitorizare a costurilor RATB; 

o urmărirea și gestionarea veniturilor pe centre de profit și la nivel RATB. 

 Utilizarea modului SAP-CO poate asigura beneficiarilor unele categorii de informații 

necesare în realizarea unor activități cu o semnificație ridicată în analiza și urmărirea 

costurilor și cheltuielor atât la nivel global (RATB) cât și la un nivel de detaliere foarte 

ridicat, precum:  

o Verificarea și determinarea costurilor pe sortimente și închiderea contului de 

profit și pierdere pe baza informațiilor oferite de contabilitatea de gestiune. 

o Verificarea și încadrarea costurilor pe centre de cost/profit. 

o Crearea ciclurilor de repartație globală în vederea obținerii costurilor/linii. 

o Crearea și încadrarea indicatorilor statistici (chei de repartiție). 

o Crearea grupelor de centre de cost (altele decât cele din ierarhia standard) în 

vederea obținerii de rapoarte specifice). 

o Creșterea gradului de detaliere a evidenței costurilor, oferind posibilitatea unei 

informări amănunțite asupra elementelor de cost. 

o Analiza acumulărilor de costuri pe parcursul unei perioade. 

o Urmărirea indicatorilor calculați după închiderea de lună (de exemplu 

cost/vehicul, cost/linie, cost/vehicul/km, cost/linie/km). 

o Compararea costurilor din perioade diferite. 

o Actualizarea automată a datelor prin generare de documente pe centrele de 

cost și de profit. 

 Abordate din perspectiva utilității în plan organizațional, aplicațiile IT dedicate funcțiunii 

de Financiar-Contabilitate (SAP-FI, SAP-AA, SAP-CO) prezintă un grad de utilitate 

operațională și tactică putând fi utilizate de către personalul de execuție cu atribuții în 

domeniul financiar-contabilitate din cadrul RATB și care dețin roluri și autorizări în acest 

sens, precum și de către personalul de conducere de la nivel operațional (șef birou, 

contabil șef) și tactic (șef serviciu).  

 În ceea ce privește gradul de utilitate al modulului SAP BW în eficientizarea proceselor de 

natură economică și financiară și în asistarea deciziilor de management, s-a constat că în 

cadrul RATB, beneficiarii acestei aplicații informatice (personalul de management de 
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nivel operațional, tactic și strategic) pot obține, prin intermediul tabloului de bord 

operativ, o serie de rapoarte, analize și situații (Tabelul 5.18) care includ o serie de 

indicatori meniți să ofere un suport în procesul decizional.  

Tabelul 5.18  Categorii de informații din tabloul de bord operativ SAP BW 

Categorii de informații din Modul SAP BW obținute prin prelucrarea informațiilor din Modul SAP FI, Modul SAP 
AA 

Categoria de 
activitate  

Denumire Raport Utilitate operațională/ tactică/strategică 

Analiza 
Patrimoniului 

Patrimoniu Sinteză calculul unor indicatori de performanta, de natura financiar-
contabila, utili in analizele economice desfasurate la incheierea 
unui semestru sau an fiscal. Indicatorii aferenti perioadei alese 
dintr-un un an fiscal sunt prezentati in comparatie cu valorile 
corespunzatoare anilor fiscali precendenti (2 ani anteriori ). 

Analiza creanțelor Situatie trimestriala 
creante pe anul... 

determinarea volumului creantelor totale RATB la sfirsitul unui 
an fiscal si prezentarea evolutiei creantelor la intervale de timp 
egale cu un trimestru. Pentru o analiza mai detaliata se poate 
urmari si ponderea fiecarui tip de creanta in volumul total, 
pentru fiecare trimestru in parte. Structura creantelor este data 
de versiunea de declaratie financiara corespunzatoare din 
sistemul SAP ERP pentru RATB. 

Situatie creante la luna… determinarea volumului creantelor totale RATB pe o anumita 
luna a anului. Pentru o analiza mai detaliata se poate urmari si 
ponderea fiecarui tip de creanta in volumul total.  

Analiza datoriilor Situatie trimestriala 
datorii... 

determinarea volumului datoriilor totale RATB la sfirsitul unui an 
fiscal si prezentarea evolutiei datoriilor la intervale de timp 
egale cu un trimestru. Pentru o analiza mai detaliata se poate 
urmari si ponderea fiecarui tip de datorie in volumul total, 
pentru fiecare trimestru in parte. Structura datoriilor este data 
de versiunea de declaratie financiara corespunzatoare  din 
sistemul SAP ERP pentru RATB.  

Situatie lunara datorii...... determinarea volumului datoriilor totale RATB pe o luna a anului 
fiscal. Pentru o analiza mai detaliata se poate urmari si ponderea 
fiecarui tip de datorie in volumul total, pentru fiecare luna. 
Structura datoriilor este data de versiunea de declaratie 
financiara corespunzatoare  din sistemul R/3 pentru RATB. 

Analiza mijloace 
fixe 

Analiza mijloace fixe pe 
categorii: detaliere 
unitati 

determinarea gradului de uzura al mijloacelor fixe din dotare la 
sfirsitul unei perioade fiscale. Analiza este realizata pe domenii 
de activitate si clase de mijloace fixe, semnalindu-se valorile ce 
depasesc anumite praguri (70%, 80%, 90%). 

Situatia vehiculelor pe 
subunitati,sortimente, 
marci si grad de uzura 

determinarea numarului de vehicule din fiecare unitate de 
exploatare la un moment dat si a gradului de uzura aferent. 
Analiza este realizata pe domenii de activitate si marci vehicule. 

Categorii de informații din Modul SAP BW obținute prin prelucrarea informațiilor din Modul SAP CO 

Categoria de 
activitate  

Denumire Raport Utilitate operațională/ tactică/strategică 

Analiza Veniturilor  Situatie venituri totale RATB determinarea veniturilor inregistrate de RATB intr-un 
interval de timp, defalcat pe perioade fiscale, precum si 
stabilirea ponderii veniturilor fiecarei perioade in total 
venituri. Raportul permite si o analiza mai amanuntita 
prin detalierea elementelor de cost implicate. 
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Analiza costurilor și 
cheltuielilor 

Structura costuri Servicii 
functionale OC 

prezinta situatia cheltuielilor intr-o perioada pe un 
centru de cost 

Situatia cheltuielilor de 
intretinere+exploatare ETA 

prezinta situatia cheltuielilor de intretinere si exploatare 
pentru ETA 

Situatia cheltuielilor de 
intretinere+exploatare ETE 

prezinta situatia cheltuielilor de intretinere si exploatare 
pentru ETE 

Situatie comparativa costuri pe 
ani fiscali 

prezinta situatia cheltuielilor inregistrate in cadrul RATB 
, grupate pe centre de profit  si  pe o perioada de 3 ani –
anul ales de utilizator si 2 ani in urma  . In cadrul fiecarui 
centru de profit cheltuielile  sunt afisate pe conturi de 
cheltuieli  . Raportul  afiseaza  si ponderea fiecarui 
element de cost in total cheltuieli . Conform cerintelor 
RATB , nu se iau in considerare repartizarile de costuri 
pe sortimente. 

Cost km /linii/unitate prezinta cheltuielile inregistrate  lunar  pe fiecare linie 
de transport in comun. Cheltuielile inregistrate sunt 
prezentate pe centre de cost, grupate in ierarhia   Linii 
RATB. 

Cost total km /marca / unitate prezintă costurile efective înregistrate lunar pe centrele 
de cost asociate vehiculelor grupate în ierarhia RATB-
RATB_MARCI. Întrucât  nu este considerat semnificativ, 
elementul de cost  „Spălări” a fost exclus din elementele 
de cost înregistrate pe centre de cost. În baza 
rezultatelor înregistrate (costuri efective şi km 
efectivi/echivalenţi) raportul prezintă  situaţia 
comparativă pe mărci şi defalcat pe vehicule  a costurilor 
pe km. Raportul poate rula pe una sau mai multe luni. 

Costuri Totale prezinta situatia cheltuielilor inregistrate in cadrul RATB 
, grupate pe centre de profit  si  pe o perioada aleasa de 
utilizator –interval in luni calendaristice. In cadrul 
fiecarui centru de profit cheltuielile  sunt afisate pe 
conturi de cheltuieli  . Raportul  afiseaza  si ponderea 
fiecarui element de cost in total cheltuieli .Conform 
cerintelor RATB , nu se iau in considerare repartizarile de 
costuri pe sortimente 

Cost Sortiment transport 
an/perioada... 

prezinta cheltuielile inregistrate  lunar  pe fiecare 
sortiment de transport in situatie comparativa pe 2 ani 
(anul selectat si anul anterior. Pentru fiecare luna  este 
calculata variatia procentuala fata de situatia 
inregistrata  in luna corespunzatoare din anul anterior. 
Cheltuielile inregistrate sunt prezentate pe centre de 
profit, grupate in ierarhia   Total transport in comun 
(RATBTRCOMUN), ce defalcare pe fiecare cont de 
cheltuieli. Indicatori caracteristici care apar in raport: 
Costuri efective și Variatia costurilor. 

Analiza 
subvenție/cost/venit 

Sortiment transport: 
subventie/cost 
/venit/km/calatorie 

centralizeaza subventiile , costurile , veniturile, km 
efectuati  si numarul de calatori pe sortimente transport 
(autobuze, tramvaie, troleibuze) inregistrate  lunar . In 
cadrul raportului  se calculeaza o serie de indicatori 
specifici :  

 *costul /km transport (Cost Auto ; Cost Tramvaie; Cost 
Troleibuze) 

 *venitul /km transport (Auto ; Tramvaie;Troleibuze) 

 *venitul /calatorie (Auto ; Tramvaie;Troleibuze) 

 *costul /calatorie  atat global cat si  la nivel de 
sortiment de  transport(Auto ; Tramvaie;Troleibuze). 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 
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 Analizând conținutul informațional și natura indicatorilor operativi, se poate aprecia că 

utilizarea acestor indicatori contribuie la susținerea activitățile aferente procesului de 

fundamentare și luare a deciziilor la nivelul managementului mediu (tactic) și superior 

(strategic). 

Puncte slabe: 

 Unele aplicațiile IT dedicate funcțiunii Financiar-Contabilitate (SAP-CO, SAP-BW) nu sunt 

exploatate și utilizate la capacitatea maximă de către personalul de management beneficiar al 

suportului informațional oferit de aceste aplicații. Manifestarea acestei deficiențe poate 

diminua semnificativ impactul pozitiv pe care utilizarea categoriilor de informații oferite cu 

ajutorul acestor aplicații IT l-ar putea avea asupra eficientizării activităților de natură 

economică și financiară, printr-o fundamentare realistă și corectă a deciziilor luate în acest 

domeniu. Apreciem că manifestarea acestei deficiențe poate fi generată de interesul scăzut al 

personalul de management din cadrul RATB în valorificarea potențialului informațional furnizat 

prin exploatarea acestor aplicații IT. 

 

 Inexistența unei versiuni avansate a aplicației BW, de forma unei aplicații de Business 

Intelligence (BI), care să includă, pe lângă funcționalitățile de analiză și raportare, și acele 

funcționalități de simulare, modelare și previzionare, face ca modulul de BW implementat în 

cadrul RATB să nu poată fi utilizat în fundamentarea anumitor decizii strategice, ca de 

exemplu, în simularea unor variante de tarife, în analiza dinamică și previzionarea costurilor 

și/sau a cheltuielilor, în simularea de variații de costuri de transport. 

 

 

 Manifestarea acestor deficiențe poate genera o serie de efecte negative atât asupra  

eficientizării activității economico-financiare cât și a  activității globale a RATB, precum: 

 

o angajarea cheltuielilor nu este precedată de simularea unor variante/scenarii de 

alocare a cheltuielilor în vederea obținerii anumitor costuri/variații de costuri, ca de 

exemplu costul aferent principalului serviciu public furnizat (transport public de 

persoane) 
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o imposibilitatea realizării unor scenarii privind cuantumul tarifului, scenarii bazate pe 

analiza elementelor de cost din structura tarifului, care să contribuie la o fundamentare 

realistă a tarifului. 

 

 În cadrul RATB nu este implementată și exploatată o soluție IT dedicată realizării și urmării 

Bugetului de Venit și Cheltuieli, care să permită fundamentarea și analiza comparativă (buget 

planificat/buget realizat) a acestuia pe elemente componente. Deși acest obiectiv este inclus în 

strategia și în planurile anuale în domeniul IT din cadrul RATB, conform informațiilor furnizate 

de către responsabilii IT din cadrul regiei, nu au fost aprobate resursele financiare necesare 

pentru realizarea acestuia. 

 

Pe baza celor mai sus menționate, apreciem că aplicațiile IT implementate în cadrul RATB pentru 

susținerea funcțiunii Financiar-Contabilitate nu dispun o serie de funcționalități necesare în 

fundamentarea anumitor decizii strategice cu un  impact semnificativ în creșterea eficienței și 

eficacității activității de ansamblu a regiei, precum: 

o Realizarea unor proiecții bugetare pe termen mediu și lung. 

o Fundamentarea și urmărirea în dinamică a Bugetului de Venituri și Cheltuieli RATB. 

o Măsurarea riscurilor financiare, operaționale, de exploatare, precum și a echilibrului 

financiar al RATB. 

o Planificarea cheltuielilor RATB pe un orizont de timp de 3-5 ani prin realizarea unui 

Master Plan. 

o Simularea unor variante de tarife sau a unor de scenarii de costuri de transport. 
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55..44..33  AAnnaalliizzaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  uuttiilliizzaarreeaa  TTIICC  iimmpplleemmeennttaattee  eessttee  oorriieennttaattăă  ccăăttrree  ssuussțțiinneerreeaa  șșii  

eeffiicciieennttiizzaarreeaa  FFuunnccțțiiuunniiii  ddee  PPrroodduuccțțiiee  ddiinn  ccaaddrruull  RRAATTBB    

În cadrul RATB sunt implementate  și utilizate următoarele aplicații informatice (Tabelul 5.19) 

orientate către susținerea proceselor de întreținere, de reparație, de producție, precum și a celor 

de exploatare parc vehicule  și a activităților aferente. 

Tabelul 5.19  Aplicații IT aferente Funcțiunii de Producție din cadrul RATB 

Funcțiunea de Producție din cadrul RATB 

Categorii majore de activități Aplicații IT dedicate Grad de utilitate în plan 
organizațional 

Gestiunea proceselor logistice  de întreținere 
și reparații: 

 Întreținere planificată și realizată 

 Reparații planificate și accidentale 

 Recondiționare 

 Vulcanizare 

 Rodaj motoare 

 Gestiunea comenzilor de lucru 

Modul SAP PM 
(Mentenanță pentru 

mijloacele de 

transport) 
 
 
 
 
 

Utilitate operațională 

Planificarea și urmărirea producției: 

 Programarea, lansarea si urmărirea 
proceselor de confecții din autobaze 
și depouri; 

Modul SAP PP 
(Planificarea 

producției)  

Utilitate operațională 

Controlul tehnic de calitate Modul SAP QM 
(Gestiunea calității) 

Utilitate operațională 

Gestiunea evenimentelor în circulație Modul SAP MM Utilitate operațională 

Exploatare parc vehicule RATB : 

 Evidență parc vehicule 

 Evidență rulaje 

 Evidență defecte 

 Evidență grad de uzură 

 Evidență stare vehicul 

Modul SAP PM 
 
 
 
Sistemul THOREB 

Utilitate operațională 

Evidență activitate prestație șoferi RATB Modul SAP PM 
Aplicație IT dezvoltată 
intern (FOI PARCURS)  

Utilitate operațională 

Analiză și raportare Modul SAP BW Utilitate operațională/tactică 
/strategică 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 
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Conform materialelor furnizate de către responsabilii IT din cadrul RATB, precum și a informațiilor 

obținute în cadrul vizitelor efectuate la sediul central, în unele depouri și autobaze din cadrul 

regiei, modulul SAP PM poate fi utilizat de următoarele categorii de personal: 

 Nivel direcție RATB: 

  Personal conducere: director general, director tehnic, director Infrastructură, 

director economic, director comercial. 

 Nivel exploatare DTA DTE RATB: 

 Personal tehnic din compartimentul tehnic BAETA, BAETE. 

 Personal conducere: inginer șef DTA, inginer șef DTE. 

 Nivel autobaze/depouri RATB: 

 Profil maistru (maistru, gestionar). 

 Profil tehnic. 

 Profil conducere: șef autobază/depou, șef atelier întreținere, contabil-șef 

autobază/depou. 

În ceea ce privește utilizatorii și beneficiarii modulului SAP-PP, aceștia vizează următoarele 

categorii de personal: 

 Nivel direcție RATB:  

 Personal conducere: director general, director tehnic, director infrastructură, 

director economic, director comercial. 

 Nivel exploatare DTE RATB: 

 Personal tehnic din compartimentul tehnic BAETE. 

 Personal conducere: șef departament, inginer șef DTE. 

 Nivel depou RATB: 

 Profil operatori (operator comenzi). 

 Profil închidere lună: contabil materiale, contabil sef, primitor distribuitor. 

 Profil conducere: șef depou , șef atelier întreținere, tehnicieni. 

Abordate din perspectiva modului în care adoptarea și utilizarea aplicațiilor IT dedicate funcțiunii 

de Producție este orientată către susținerea și eficientizarea acestei funcțiuni din cadrul RATB,  în 

cadrul analizei  efectuate au fost identificate o serie de puncte forte și puncte slabe prezentate în 

cele ce urmează. 
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Puncte forte: 

 Utilizarea modulului SAP PM în cadrul RATB are un impact pozitiv asupra eficientizării 

activităților logistice de întreținere și de reparații planificate/realizate/accidentale prin 

furnizarea următoarelor categorii de informații necesare în: 

 Evidențierea și analiza costurilor de întreținere, de manoperă, a consumurilor 

materiale pe vehicule etc., cu scopul optimizării resurselor de întreținere 

precum și a ciclului de viață al echipamentelor. 

 Efectuarea unor analize de fiabilitate (agregate cu serie/rulaj) și defecte la 

autobuze/tramvaie/troleibuze. 

 Afișarea proceselor tehnologice pe categorii de lucrări (PLAN) și pe echipament 

(TEHNIC) cu scopul uniformizării proceselor tehnologice de revizii și reparații (de 

același tip) în cadrul autobazelor și depourilor. 

 Creșterea disponibilității autobazei/depoului cu costuri optime și cu un nivel 

ridicat al calității și siguranței în funcționare. 

 Programarea automată a reviziilor și crearea automată a comenzilor planificate 

pentru orice tip de revizie.  

 Evidențierea costurilor pe vehicule cu manopera și cu materialele. 

 Evidențierea consumului de materiale pe tipuri de comenzi și pe vehicule. 

 Obținerea analizelor de defecte pe vehicule și pe tipuri de echipamente folosind 

cataloage unice de defecte și cauze de defecte. 

 Urmărirea în termen de garanție și post garanție a vehiculelor și echipamentelor 

precum și urmărirea în exploatare a prototipurilor. 

 Obținerea analizelor de fiabilitate pe vehicule și tipuri de echipamente raportate 

la rulaj. 

 Evidențierea manoperei muncitorilor până la nivel de operație din comandă și zi 

de lucru. 

 Evidențierea manoperei muncitorilor pe formații de lucru și pe procese 

tehnologice. 

 Uniformizarea proceselor tehnologice pe mărci de vehicul folosind listele de  

sarcini definite în sistem. 

 Uniformizarea componentei formațiilor de lucru la nivelul unităților în funcție 

de parc și mărci de vehicul. 
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 Utilizarea modulului SAP PP în cadrul RATB are un impact pozitiv asupra eficientizării 

activităților de  planificare și administrare a producției, deoarece asigură categoriile de 

informații necesare pentru: 

 Programarea, lansarea și urmărirea proceselor de confecții. 

 Programarea, lansarea și urmărirea proceselor de reparații. 

 Evidențierea necesarului de materiale. 

 Disponibilitatea capacităților centrelor de lucru. 

 Evidențierea costurilor (costuri reale, planificate) pe comenzi de producție și 

reparații. 

 Evidențierea manoperei rezultate din cele două procese (producție și reparații). 

  Evidențierea consumului de materiale la nivel de comandă. 

 Determinarea anticipată a evoluției stocurilor. 

 Eliminarea supraîncărcărilor de capacitate. 

 Planificarea simulată a producției (deviz fabricație). 

 Transferul automat al costurilor pe comanda de producție în momentul 

confirmărilor de manoperă. 

 Înregistrea și gestionarea deșeului recuperabil la nivel de comandă. 

 Așa cum se observă și din Tabelul 5.19 şi Tabelul 5.20, aplicațiile informatice dedicate 

acestei funcțiuni (SAP PM, SAP PP) asigură în principal automatizarea operațiunilor 

aferente activităților întreținere, de reparație, de producție, precum și a celor de 

exploatare parc vehicule, ceea ce le conferă o utilitate preponderentă în plan operațional, 

susținând în principal activitatea utilizatorilor aflați în funcții de execuție și a 

managementului de nivel inferior (operațional). 

 În ceea ce privește gradul de utilitate al modulului SAP BW în eficientizarea proceselor de 

întreținere, de reparație, de producție și în asistarea deciziilor de  management în acest 

domeniu, s-a constat că în cadrul RATB, personalul de management beneficiar poate 

obține, prin intermediul tabloului de bord operativ, o serie de rapoarte, analize și situații 

(Tabelul 5.20) care includ o serie de indicatori operativi. Analizând conținutul informațional 

și natura indicatorilor operativi, se poate aprecia că utilizarea acestor indicatori poate 

contribuie la susținerea activitățile aferente procesului de luare a deciziilor la nivelul 

managementului inferior (operațional), mediu (tactic) și superior (strategic). 
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Tabelul 5.20   Categorii de informații din tabloul de bord operativ SAP BW  

Categorii de informații din Modul SAP BW obținute prin prelucrarea informațiilor din Modulul SAP PM 

Categoria de 
activitate 

Denumire Raport Utilitate operațională/tactică/strategică 

 
Analiza 
evenimentelor 
în circulație 

Situatia evenimentelor 
in circulaţie 

prezintă situaţia evenimentelor în circulaţie pentru fiecare unitate 
logistică, pe o anumită perioadă  aleasă (zile); 

Situaţia întârzierilor 
mijloacelor de transport 

prezintă  întârzierile mijloacelor de transport pentru fiecare unitate 
logistică, defalcat pe mărci de vehicule; 

 
 
 
 
 
Analiza 
activităților de 
întreținere 

Situaţia reviziilor 
tehnice RT1,RT2 RATB 

prezintă situaţia comparată  a reviziilor tehnice 
programate/realizate, defalcată pe ETA si ETE, precum şi numărul 
de km (rulaj)  parcurşi de vehiculele  din cadrul fiecărei unităţi; 

Situatia reviziilor 
tehnice RT1,RT2 ETA 

prezinta situatia comparata a reviziilor tehnice 
programate/realizate, defalcata pe autobaze, precum si numarul de 
km parcursi de autobuzele din cadrul fiecarei autobaze; 

Situatia reviziilor 
tehnice RT1,RT2 ETE 

prezinta situatia comparata a reviziilor tehnice 
programate/realizate defalcata pe depouri, precum si numarul de 
km parcursi de vehiculele din cadrul fiecarui depou; 

Comenzi EIELCC arata comenzile  de reparații efectuate de unitatea EIELCC incadrate 
intr-o perioada data de timp; 

Situatia proceselor si 
reviziilor tehnice – 
autobuze   

prezinta , defalcat pe autobaze si marci , situatia principalelor 
lucrari de intretinere(planificate și realizate)  ale autobuzelor; 

Situatia Proceselor 
Tehnologice  Troleibuze 

prezinta , defalcat pe depouri si marci , situatia principalelor lucrari 
de intretinere (planificate și realizate) ale troleibuzelor; 

Situatia Proceselor 
Tehnologice  Tramvaie  

prezinta , defalcat pe autobaze si marci , situatia principalelor 
lucrari de intretinere (planificate și realizate)  ale tramvaielor; 

 
 
Prestatie – 
Analiza 
activitate Soferi 

Situatia km realizati 
lunar -autobaza 

prezinta  numarul de kilometri realizati lunar (productivi si 
neproductivi) pentru fiecare autobaza. Indicatori caracteristici Km 
productivi , Traseu (Linii urbane, Linii preorasenesti), Curse speciale, 
Directe , Expres, Km neproductivi, Scoala, Servicii, Rodaj, Alte cauze; 

Situatia km realizati 
anual –tipuri de 
linii/linie 

prezinta comparativ pe luni calendaristice numarul de kilometri 
efectivi  si numarul de kilometri echivalenti inregistrati pe tipuri de 
linii si apoi defalcat pe  fiecare linie  in parte . Indicatori 
caracteristici: Km efectivi, Km acces, Km / efectivi, Km / echivalenti; 

Situatia realizarii 
parcului de vehicule 
RATB 

prezinta situatia realizarii (gradul de realizare) parcului  de vehicule  
RATB cumulat si apoi defalcat pe zile de lucru (L), zile de sambata 
(S), zile de duminica(D). Indicatori caracteristici: Grad  realizare  
parc (medie/L/S/D): 
*Parc  programat  mediu zilnic / (medie/L/S/D) 
*Parc programat /Veh*Nrzile / (medie/L/S/D) 
*Parc circulant mediu zilnic / (medie/L/S/D) 
*Parc circulant / Veh.*Nrzile / (medie/L/S/D) 

Situatia orelor realizate 
de soferi .... 

prezinta situatia orelor programate si realizate lunar pe fiecare 
unitate logistica ,  defalcat   pe tipuri de linii RATB  precum si timpii 
de imobilizare inregistrati  in foile de pracurs; 
Indicatori caracteristici: Ore / programate; Ore / realizate; Grad / 
realizare; Timp realizat zilnic; Traseu ;Curse speciale, Curse 
directe)Timp imobilizari; Ore realizate (foi parcurs); 

Situatia curselor 
realizate  .... 

prezinta in forma sintetica numarul de curse realizate intr-o 
anumita perioada in cadrul unei exploatari , defalcat pe unitati 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 536 / 750 
 

logistice. Pentru fiecare luna se calculeaza   si  procentajul de curse 
realizate (grad realizare) fata de cele planificate; 

 
 
Analiza 
rulajelor și a 
gradului de 
uzură 

Rulajul mediu al 
parcului de autobuze 
RATB 

reflecta situatia parcului de autobuze, in ceea ce priveste rulajul 
acestora, pe fiecare autobaza din cadrul RATB. 
Situatia se obtine la o anumita data, selectata de utilizator. Pentru 
aceasta data se prezinta, pentru fiecare autobaza, marcile de 
autobuze disponibile (tipuri de echipament) si pentru fiecare din 
acestea: numarul de vehicule, rulajul total realizat, rulajul mediu, 
rulajul normat si gradul de uzura. 
Raportul evidentiaza, de asemenea, uzura medie pe fiecare 
autobaza, cat si uzura medie pe toate autobazele din cadrul RATB. 

Uzura parcului de 
autobuze 

prezinta gradul de uzura al parcului de autobuze  in functie de 
numarul de km  parcursi de la darea in folosinta si numarul de km 
estimati corespunzatori duratei normate de viata a vehiculului; 

Rulajul mediu al 
parcului ETA la data….. 

reflectă situaţia parcului de autobuze, în ceea ce priveşte rulajul 
acestora, pe fiecare autobază din cadrul RATB. 
Situatia se obtine la o anumita data, selectata de utilizator. Pentru 
aceasta data se prezinta, pentru fiecare autobaza, marcile de 
autobuze disponibile (tipuri de echipament) si pentru fiecare din 
acestea: numarul de vehicule, rulajul total realizat, rulajul mediu, 
rulajul normat si gradul de uzura. 
Raportul evidentiaza, de asemenea, uzura medie pe fiecare 
autobaza, cat si uzura medie pe toate autobazele din cadrul RATB. 

 
Analiza 
defectelor ETE 

Situatia lunara a 
tractarilor pe cauze si 
marci 

prezinta  situatia lunara a tractarilor troliebuzelor pe cauze si marci 
pentru fiecare unitate logistica; 
 

Situatia defectelor cu 
tractari – tramvaie 

prezinta  situatia defectelor și a tractărilor tramvaielor pe cauze si 
marci pentru fiecare unitate logistica; 

Distributia defectelor 
ETE Tramvaie  

prezintă distribuția defectelor la tramvaie pe unitate logisitică, 
componente, nr. defecte de tip ans. Defect / Depou 

Distributia defectelor 
ETE Troleibuze 

prezintă distribuția defectelor la troleibuze pe unitate logisitică, 
componente, nr. defecte de tip ans. Defect / Depou 

Situatia defectelor 
tehnice 
troleibuze/tramvaie 

prezintă nr. defectelor tehnice pe troleibuze și tramvaie, Defecte la 
100 veh in circ, Defecte la 1 mil km realizati, rulajul, parc realizat; 

 
Analiza 
defectelor ETA 

Analiza defecte vehicule prezintă situația pe tip de vehicul/echipament,ansamblu, defect, 
componentă,  cauză, km între defecte; 

Situatia defectelor cu 
tractari autobuze 

prezintă situația defectelor cu tractări autobuze la nivel ETA și 
defalcat pe fiecare autobază; 

Situatia defectelor 
tehnice  autobuze 

prezintă situația defectelor tehnice la autobuze la nivel ETA și 
defalcat pe fiecare autobază; 

Distributia defectelor la 
autobuze 

prezintă distribuția defectelor la autobuze pe unitate logisitică, 
componente, nr. defecte de tip ans. Defect / Depou; 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 

Pe baza discuțiilor avute cu responsabilii IT RATB și din analiza conținutului informațional al 

rapoartelor, analizelor și a altor situații centralizate (Tabelul 5.20) ce pot fi obținute și utilizate de 

către beneficiarii aplicațiilor IT dedicate activităților aferente funcțiunii de producție, au fost 

identificate o serie de deficiențe prezentate în cele ce urmează: 

Puncte slabe: 

 Potențialul informațional furnizat prin exploatrea acestor aplicațiile IT dedicate funcțiunii 

de Producție nu este valorificat la capacitatea maximă de către personalul de management 
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implicat în gestiunea activităților aferente acestei funcțiuni. Această deficiență diminuează 

semnificativ impactul pozitiv pe care utilizarea potențialului informațional oferit prin 

intermediul acestor aplicații l-ar putea avea asupra eficientizării activităților aferente 

funcțiunii de producție și asupra reducerii cheltuielor generate de acestea în cadrul RATB 

printr-o fundamentare realistă a deciziilor în acest domeniu. 

 

55..44..44  AAnnaalliizzaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  uuttiilliizzaarreeaa  TTIICC  iimmpplleemmeennttaattee  eessttee  oorriieennttaattăă  ccăăttrree  

ssuussțțiinneerreeaa  șșii  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  FFuunnccțțiiuunniiii  CCoommeerrcciiaallee  ddiinn  ccaaddrruull  RRAATTBB    

În cadrul RATB sunt implementate și utilizate următoarele aplicații informatice (Tabelul 5.21) 

orientate către susținerea și gestiunea activităților de aprovizionare, marketing și vânzări: 

Tabelul 5.21   Aplicații IT aferente Funcțiunii Comerciale din cadrul RATB 

Funcțiunea Comercială din cadrul RATB 

Categorii majore de activități Aplicații IT 
dedicate 

Grad de utilitate în plan 
organizțional 

Aprovizionare 

 Planificare necesar de materiale 

 Aprovizionare materiale 

 Recepție materiale 

 Aprovizionare-gestiune-consum 

 Evidență și gestiune achiziții 

 Evidență și gestiune stocuri 

 Evidență furnizor 

 Evidență contracte 

 Managementul calității în procesul de 
aprovizionare 

 
Modul SAP MM 
(Gestiunea 

materialelor) 
 
 
 
 
 
 
Modul SAP QM 

Utilitate operațională 

Vânzări și marketing 

 Vânzări materiale: Carduri, bilete, 
abonamente, legitimatii diversificate, 
cartele, diverse  gestionate cantitativ-
valoric 

 Vânzări servicii: Servicii de personalizare si 
titluri de transport (bilete, abonamente, 
legitimatii diversificate, cartele) 

 Evidență clienți 

 Evidență prețuri , discounturi , condiții, 
proceduri de calcul al prețurilor 

 Evidență canale de distribuție 

 Asistenta clienți,suport operațional 

 
Modul SAP SD 
(Vânzări și 
distribuție) 
 
SAT (Sistemul 
Automat de 
Taxare) 
 
 
 
 
SAT 

 
Utilitate operațională 

Analiză și raportare Modul SAP BW Utilitate 
operațională/tactică 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 538 / 750 
 

Pe baza materialelor furnizate de către responsabilii IT RATB, precum și a informațiilor obținute în 

cadrul discuțiilor cu aceștia, în cadrul RATB , modulul SAP MM poate fi utilizat de următoarele 

categorii de personal: 

 Nivel Direcție RATB:  

o Personal de conducere: director general, director tehnic, director infrastructură, 

director economic, director comercial.  

 Nivel Departament Marketing-Achiziții Publice RATB: 

o Profil contracte: personal din Serviciul Achiziții publice, Birou Contracte, șef serviciu, 

șef birou. 

o Profil comenzi: personal din Biroul Plan Analiză, șef birou. 

o Profil derulare comenzi: personal din Birou Derulare, șef birou. 

o Profil conducere: șef dep. Marketing-achiziții publice 

 Nivel Departament Comercial RATB: 

o Profil comercial: personal din dep. Comercial, șef depozit. 

o Profil conducere: șef dep. Comercial. 

 Nivel Directie Infrastructură ( DITT, DIR) RATB:  

o Profil: gestionar; contabil de materiale; contabil șef; personal din serviciul 

aprovizionare al entității organizatorice.  

 Nivel URAC, Cantină  RATB: 

o Profil: gestionar; contabil de materiale; contabil șef; personal din serviciul 

aprovizionare al entității organizatorice. 

 Nivelul unitate (autobază/depou) RATB: 

o Profil: gestionar; contabil de materiale; contabil șef.  

o Profil conducere: șef autobază/ depou, șef atelier întreținere). 

În ceea ce privește utilizatorii și beneficiarii modulului SAP QM, aceștia vizează personalul din 

cadrul DMCC-BACC cu profil control/decident CTC (controlor CTC, tehnician, inginer) și cu  profil 

conducere (șef departament, șef birou), iar pentru modulul SAP SD, utilizatorii și beneficiarii sunt 

reprezentați de către personalul din cadrul departamentul comercial. 

Abordate din perspectiva modului în care adoptarea și utilizarea aplicațiilor IT dedicate funcțiunii 

Comerciale este orientată către susținerea și eficientizarea acestei funcțiuni din cadrul RATB,  în 
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cadrul analizei  efectuate au fost identificate o serie de puncte forte și puncte slabe prezentate în 

cele ce urmează. 

 

Puncte forte: 

 Aplicațiile informatice dedicate acestei funcțiuni (SAP MM, SAP QM) asigură în principal 

automatizarea operațiunilor aferente activităților aprovizionare, marketing și vânzări 

(Tabelul 5.21), ceea ce le conferă o utilitate atât în plan operațional cât și tactic, susținând 

în principal activitatea utilizatorilor aflați în funcții de execuție și a managementului de 

nivel inferior (operațional) și de nivel mediu (tactic). 

 Utilizarea modului SAP MM în cadrul RATB susține, prin categoriile de informații furnizate 

și funcționalitățile de care dispune,  realizarea automată a unor activități și operații 

semnificative precum: 

o Realizarea și evidențierea nomenclatorului de materiale. 

o Realizarea și evidențierea nomenclatorului de furnizori. 

o Aprovizionarea efectivă cu materiale și verificarea facturii. 

o Evaluarea materialelor: recepție materiale cu control de calitate și gestiune 

inventar. 

o Urmărirea procedurii de aprovizionare prin posibilitatea de a determina stadiul în 

care se află aprovizionarea unui material, a comenzii, precum și stadiul încărcării 

facturilor corespunzătoare. 

o Evidența și gestiunea stocurilor atât cantitativă cât și valorică (evidențierea 

documentelor tuturor mișcărilor de materiale; înregistrarea returilor de materiale la 

furnizor, crearea automată a tuturor contărilor pe documentele înregistrate; 

crearea automată a tuturor documentelor de cost). 

 Utilizarea modului SAP QM este orientat către susținerea și optimizarea proceselor de 

control de calitate din aprovizionarea cu materiale aferente funcțiunii comerciale prin: 

o prin reducerea timpului pregătirii acestuia și prin viteza mare de transmitere a 

informațiilor la compartimentele implicate în derularea procesului complet de 

aprovizionare; 

o automatizarea sarcinilor de planificare, inspecție și control al calității; 

o centralizarea și gestionarea controlului de calitate la nivel de aprovizionare precum 

și a problemelor prin intermediul notificărilor de calitate; 
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o evaluarea furnizorilor din punct de vedere al calității produselor recepționate; 

o evidența calității produselor, livrate pe o perioadă de timp, de un anumit furnizor. 

 Modului SAP SD implementat în cadrul Serviciului Comercial RATB contribuie la 

eficientizarea activităților de vânzare prin intermediul unor funcționalități capabile să 

asigure categoriile de informații necesare în: 

o urmărirea activității de vânzare a titlurilor de călătorie, care se desfășoară pe mai 

multe direcții: 

 vânzare a titlurilor de călătorie prin agenți economici; 

 vânzare a titlurilor de călătorie prin centre de vânzare; 

o determinarea stadiului în care se află o comandă, o livrare, precum și stadiul 

înregistrării facturilor corespunzătoare (date  existente in sistem: clienți, titluri de 

călătorie, tarife pentru titlurile de călătorie); 

o gestiunea conturilor de clienți prin evidențierea detaliată a soldurilor pe fiecare 

client în parte; 

o gestiunea cantitativă și valorică a stocurilor evidențiată la preț de vânzare pe 

gestiuni (casierii)/preț de gestiune; 

o gestiunea cantitativă și valorică a vânzărilor legitimațiilor de călătorie prin centre de 

vânzare și firme; 

o situația rulajelor pe cod de material la depozitul de bilete. 

 Pentru gestionarea relației cu cetățenii RATB dispune de un CALL CENTER al cărui rol major 

vizează furnizarea de informaţii şi/sau soluții la probleme legate de validarea, utilizarea, 

emiterea cardului de călătorie, primirea de reclamaţii, propuneri/sesizări cu privire la 

comportamentul personalului cu atribuţii control bilete şi casiere. 

 În ceea ce privește gradul de utilitate al modulului SAP BW în eficientizarea proceselor 

comerciale și în asistarea deciziilor de management în acest domeniu, s-a constat că în 

cadrul RATB, utilizatorii aplicații informatice pot obține, prin intermediul tabloului de bord 

operativ, o serie de rapoarte, analize și situații (Tabelul 5.22) care includ o serie de 

indicatori operativi. Analizând conținutul informațional și natura indicatorilor operativi, se 

poate aprecia că utilizarea acestor indicatori contribuie la susținerea activitățile aferente 

procesului de luare a deciziilor la nivelul managementului operațional, tactic și strategic. 
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Tabelul 5.22   Categorii de informații din tabloul de bord operativ SAP BW 

Categorii de informații din Modul SAP BW obținute prin prelucrarea informațiilor din Modulul SAP 
MM 

Categoria de 
activitate 

Denumire Raport Utilitate operațională/tactică/strategică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza 
Stocurilor 

Analiza stocuri cu 
mişcare lentă 

prezintă durata de rotaţie exprimată în zile şi coeficientul de 
rotaţie pentru tipurile de materiale  din anumite unităţi 
logistice într-o anumită perioadă; 

Situația stocurilor de 
materiale... 

prezintă situaţia stocurilor şi a mişcărilor de stocuri dintr-o 
perioadă; 
 

Valoarea principalelor 
stocuri de repere din 
RATB/unitate logistică 
la data... 

prezintă primele N materiale ca valoare din RATB sau dintr-o 
anumită unitate logistică selecționată; 

Analiza mişcări stocuri 
în intervalul... 

prezintă durata de rotaţie exprimată în zile şi coeficientul de 
rotaţie pentru tipurile de materiale  din anumite unităţi 
logistice într-o anumită perioadă. 

Centralizator valoric al 
mişcărilor de 
materiale   

prezintă stocul pe tipuri de materiale din anumite unitati 
logistice si fluxul acestora intr-o anumita perioada. 

Stocuri fara consumuri prezinta situatia stocurilor si a miscarilor de stocuri dintr-o 
perioada pentru materialele care nu au avut consumuri  in 
perioada respectiva. 

Consum materiale 
principale RATB   

reprezintă situaţia consumurilor de materiale în RATB, 
defalcate pe structuri organizaţionale şi pe tipuri de 
materiale. Se prezintă separat situaţia pe materiale noi faţă 
de cele reparate. Situaţia consumurilor se obţine pentru o 
anumită perioadă de timp, aleasă de utilizator (Interval în 
zile). Sunt prezentate cantitatea consumată, valoarea 
consumurilor şi preţul mediu. Se poate detalia situaţia pe 
fiecare material în parte, expandând ierarhia de repere 

Stoc iniţial, rulaje, stoc 
final... 

prezinta situatia stocului de material pe cod material si UL la 
inceputul / sf perioadei de selectie, precum si intrari/ / iesiri 
in perioada…. 

 
 
 
 
 
 
 
Aprovizionare 

Stoc initial, rulaje, 
stoc final 

Prezintă situația stocurilor inițiale, intrărilor, ieșirilor și 
stocurilor finale atât cantitativ cât și valoric pentru un anumit 
material pe unitate logistică, la nivel RATB într-o anumită 
perioadă calendaristică 

Situatia valorica 
previzionat / realizat 
(N.I.R.) 

Prezintă situatia valorică a contractelor și comenzilor 
previzionate / realizate (N.I.R.) 

Situatie cantitativ - 
valorica aprovizionat 
/ facturat 

Prezintă cantitativ și valoric situația materialelor dintr-o 
unitate logistică pe furnizori, contracte și comenzi. Indicatori 
utilizați: Cantitate livrată, Valoare livrată, Cantitate facturată, 
Valoare facturată. 

Contracte incheiate in 
perioada....(fara 

arata contractele incheiate intr-o perioada dorita, impreuna 
cu o serie de indicatori specifici (valabilitate contract, valoare 
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motorina+tichete) cadru, cantitate cadru, procent livrat).  

Livrari Comenzi (fara 
contract)  in 
perioada....... 

Situația comenzilor fără contracte pe unitate logistic, 
furnizor, materiale, grupe de materiale, cantitate livrată, 
valoare livrată, pret. 

Situatia derularii 
contractelor valabile 
in anul 2010 

arata situatia contractelor care se deruleaza incepand cu anul 
2010 (valoare cadru, valoare subs.,  livrat a.c., livrat 
cumulate, rest livrat) 
 

Comenzi URAC in 
perioada…. 

arata situatia comenzilor unitatii URAC intr-un interval dat 
(furnizor, comanda SAP, material, valoare livrata-NIR) 

Comenzi B1 in 
perioada… 

arata situatia comenzilor initiate de biroul Comenzi SAD intr-
o perioada data( furnizor, comanda SAP, material, valoare 
livrata-NIR) 

Comenzi BIE in 
perioada… 

prezinta livrari pe comenzi create de biroul import – export in 
perioada….( furnizor, comanda SAP, material, valoare livrata-
NIR, cantitate livrată-NIR) 

Comenzi SAD in 
perioada… 

prezinta livrarile pe comenzi create la SAD in perioada... ….( 
furnizor, comanda SAP, material, valoare livrata-NIR, 
cantitate livrată-NIR, beneficiar-grup cumpărători) 

Comenzi CANTINA in 
perioada……… 

prezinta livrarile pe comenzi Cantina in perioada... ….( 
furnizor, comanda SAP, material, valoare livrata-NIR, 
cantitate livrată-NIR, beneficiar-grup cumpărători) 

Acorduri cadru 
valabile in perioada … 
 

Se afiseaza valoarea tinta calculata – rezultata din suma 
valorilor componentelor – pentru fiecare contract si acord 
cadru precum si livrarile in perioada selectata. 

Contract 
aprovizionare  - 
valoare unica … 

prezinta situatia unui contract – cantitate, valoare 
(comandata, livrata si facturata ), pret comandat, livrat si 
facturat  in perioada de analiza precum si livrat cantitate 
cumulat. 

Contract - 
NIR+Facturi… 

prezinta un contract subsecvent cu atributele de valabilitate 
si cu cantitate / valoare livrata si facturata pe fiecare 
componenta (pozitie) din contract specificandu-se numarul 
de NIR si de Factura precum si data emiterii lor. 

Aprovizionare piese 
MERCEDES in 
perioada …  

Prezinta situația pieselor MERCEDES comandate, cantitate si 
valoare livrata. 
 

LIVRARI Contracte  
SAD in perioada… 

prezinta livrarile valoric pe contracte SAD intr-o anumita 
perioada 
 

Situatie aprovizionari 
/ facturari  in 
perioada… 

prezinta situatia aprovizionarii / facturarii (cantitative si 
valorice) intr-o anumia perioada distinct pe comenzi fara 
contract si pe contracte, chronologic, pe categorie de 
material si cod CPV 

Situația materialelor 
contractate in 
perioada… 

prezinta situatia materialelor care s-au contractat in 
perioada.. afisându-se simbolul de material cu cod CPV, 
contractul si furnizorul, valabilitatea contractului, acordul 
cadru, cantitatea si valoarea contractata (valoarea si in 
moneda doc), cant si valoarea livrata si rest de livrat – 
cantitativ. 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 
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Puncte slabe: 

 În cadrul RATB nu sunt implementate și utilizate soluții IT dedicate activităților de marketing și de 

suport clienți (ca de exemplu aplicația Customer Relationship Management, destinată 

managementului relațiilor cu clienții) care să contribuie la eficientizarea relațiilor cu cetățenii ca 

principali beneficiari ai serviciului public de transport persoane și să asigure transparența acestor 

relații.  

55..44..55    AAnnaalliizzaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  uuttiilliizzaarreeaa  TTIICC  iimmpplleemmeennttaattee  eessttee  oorriieennttaattăă  ccăăttrree  

ssuussțțiinneerreeaa  șșii  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  FFuunnccțțiiuunniiii  ddee  CCeerrcceettaarree--DDeezzvvoollttaarree--IInnoovvaarree  ddiinn  ccaaddrruull  

RRAATTBB    

În cadrul RATB sunt implementate și utilizate următoarele aplicații informatice (Tabelul 5.23) 

orientate către susținerea și gestiunea activităților aferente funcțiunii de Cercetare-Dezvoltare-

Inovare. 

Tabelul 5.23   Aplicații IT aferente Funcțiunii de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din cadrul RATB 

Funcțiunea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din cadrul RATB 

Categorii majore de activități Aplicații IT 
dedicate 

Grad de utilitate în plan 
organizțional 

Previzionare a funcționării și dezvoltării 
organizației: 

 Planificarea strategică 

Nu există  
 

Utilitate strategică 

Concepție și organizare a muncii 
 

 
SIMPLE BPM 
(Business Process 
Modelling) 

 
Utilitate tactică/strategică 

Cercetare–dezvoltare-inovare: 

 cercetarea științifică 

  ingineria tehnologică  

 introducerea progresului tehnic 

Nu există  
 

 
Utilitate tactică/strategică 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor primite de la responsabilii IT din RATB 

 

Abordate din perspectiva modului în care adoptarea și utilizarea aplicațiilor IT dedicate funcțiunii 

de Cercetare-Dezvoltare-Inovare este orientată către susținerea și eficientizarea acestei funcțiuni 

din cadrul RATB,  în cadrul analizei  efectuate au fost identificate o serie de puncte forte și puncte 

slabe prezentate în cele ce urmează. 
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Puncte forte: 

 Pentru susținerea activității de concepție și organizare a muncii, în cadrul RATB a fost utilizată 

tehnologia cloud computing SIMPLE BPM cu ajutorul căreia s-a realizat  modelarea proceselor 

organizaţionale pe baza descrierii activităţilor ce se desfăşoară în cadrul entităţilor regiei.  

 Utilitatea  tehnologiei SIMPLE BPM  în susținerea activităților de concepție și organizare se reflectă 

prin atingerea următoarelor rezultate în plan organizațional: 

o Descrierea activităților aferente subdiviziunilor organizatorice RATB, modelarea a 

peste 300 de procese organizaționale și elaborarea Hartei proceselor 

organizatorice. 

o Realizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) RATB. 

o Elaborarea Registrului Riscurilor RATB. 

o Elaborarea procedurilor operaționale RATB conform standardelor de calitate 

impuse. 

Puncte slabe: 

 În cadrul RATB nu sunt implementate și utilizate soluții IT dedicate eficientizării activiăților de 

previzionare și dezvoltare a regiei prin intermediul planificării strategice și nici pentru susținerea 

activităților de cercetare-dezvoltare-inovare. 

 Întreruperea, din lipsa resurselor financiare, a relațiilor contractuale pe baza cărora se furnizează 

drepturile de utilizare a aplicației informatice BPM a generat sistarea activităților de modelare a 

proceselor de management din cadrul RATB.  

 

55..44..66  AAnnaalliizzaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  uuttiilliizzaarreeaa  TTIICC  iimmpplleemmeennttaattee  eessttee  oorriieennttaattăă  ccăăttrree  

ssuussțțiinneerreeaa    șșii  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  mmaannaaggeemmeenntt    

 

Pentru susținerea și eficientizarea procesului de management la cele trei niveluri (operațional, 

tactic și strategic), în cadrul RATB a fost implementat, pe lângă celelalte module SAP, și modulul 

SAP BW–Business Warehouse versiunea 3.5. 

Abordată din perspectiva modului în care adoptarea și utilizarea aplicației informatice SAP BW 

este orientată către susținerea și eficientizarea procesului de management din cadrul RATB,  în 
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cadrul analizei  efectuate au fost identificate o serie de puncte forte și puncte slabe prezentate în 

cele ce urmează. 

 Puncte forte: 

 Funcționalitățile de care dispune această aplicație IT permit furnizarea unor categorii de informații 

consolidate prin extragerea, consolidarea și prelucrarea informațiilor din celelalte module ale 

Sistemul  integrat de management al RATB (SAP), din Sistemul Automat de Taxare (SAT) și din alte 

aplicatii non SAP. Aceste categorii de informații sunt prezentate sub forma unor tablouri de bord 

care includ analize, situații, rapoarte și o serie de indicatori sintetici (strategici și operativi) privind 

activitatea RATB, cu rolul de a asista factorii de decizie de la nivel operațional, tactic și strategic în 

fundamentarea procesului decizional, facilitând astfel luarea deciziilor. 

 Datorită funcționalităților de analiză a datelor și de raportare sintetică, versiunea existentă a 

modulului SAP BW este orientată cu precădere către susținerea reprezentanților managementului 

operațional (inferior) și tactic (mediu) în procesul de luare a deciziilor, deoarece permite 

efectuarea unor raportări statice sub formă de tabele sau/şi grafice, analiză vizuală, analize 

comparative și monitorizarea de indicatori sintetici operativi (tabloul de bord operativ Tabelul 

5.24). 

Tabelul 5.24  Tablou de bord operativ 

 
Sursa: Preluat de către autori din documentația transmisă de responsabilii IT din RATB 

 Analiza categoriilor de informații furnizate prin intermediul tabloului de bord operativ și 

monitorizarea evoluției indicatorilor operativi prevăzuți în cadrul acestora, oferă 
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managerilor (de nivel inferior și tactic) posibilitatea unei fundamentări corecte și realiste a 

deciziilor aferente principalelor domenii de activitate din cadrul RATB. 

 

 Abordat din perspectiva utilității strategice, modului BW existent în cadrul RATB permite 

calcularea și monitorizarea unor indicatori strategici ce sunt prezentați sub forma tabloului 

de bord strategic.  În cadrul RATB sunt utilizați în fundamentarea deciziilor strategice doar 

3 categorii majore de indicatori strategici (Tabelul 5.25): 
 

o  Eficiență activitate. 

o  Respectarea bugetului de funcționare. 

o  Confort și atractivitate. 

Tabelul 5.25   Exemplu Tablou de bord indicatori strategici - Direcția Exploatare RATB 

 

Sursa: Preluat de către autori din informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB 

 

 Utilizarea tablourilor de bord de către personalul de conducere în cadrul RATB poate asigură o 

serie de funcții precum: 

 funcția de informare a personalului de management cu privire la starea domeniului 

condus (Figura 5.9);  



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 547 / 750 
 

 

Sursa: Preluat de către autori din informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB 

Figura 5.9   Evoluția indicatorilor de exploatare din cadrul RATB 

 

 

 funcția de avertizare asupra unor situaţii nefavorabile, asupra unor abateri faţă de 

normalitate (Figura 5.10);  

 

Sursa: Preluat de către autori din informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB  

Figura 5.10  Abateri ale unor indicatori de exploatare din cadrul RATB 

 

 funcția de evaluare a rezultatelor obținute în realizarea obiectivelor și, implicit, a calității 

deciziilor adoptate și acțiunilor inițiate pentru operaționalizarea acestora (Figura 5.11);  
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Sursa: Preluat de către autori din informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB  

Figura 5.11  Analiză comparativă unor indicatori de exploatare din cadrul RATB 

 

 funcția decizională, în sensul că, informațiile pertinente, transmise operativ managerilor 

amplasați în diverse ipostaze ierarhice, permit fundamentarea și adoptarea de decizii 

adecvate (Figura 5.12). 

 

 

Sursa: Preluat de către autori din informațiilor transmise de către responsabilii IT din RATB  

Figura 5.12   Exemplu de analiză cost/km/linie/autobază din cadrul RATB 

Puncte slabe: 

 Potențialul informațional furnizat prin exploatarea funcționalităților modului BW (de 

analiză și raportare) nu este exploatat la capacitatea maximă de către personalul de 
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management implicat în realizarea activităților și proceselor de management, ceea ce 

diminuează semnificativ impactul pozitiv pe care utilizarea acestei aplicații IT l-ar putea 

avea asupra eficientizării procesului de management prin asistarea în fundamentarea 

deciziilor. Apreciem că la baza manifestării acestor deficiențe se situează o serie de 

considerente precum: 

o interesul scăzut al personalului de management în valorificarea potențialului 

informațional furnizat, ca urmare a unor preocupări și viziuni de natură strategică 

destul de reduse, ceea ce situează într-un plan secundar interesul pentru obținerea 

efectelor pe termen lung și pentru creșterea nivelului de eficiență, eficacitate și 

economicitate al RATB. 

o manifestarea unui nivel scăzut de cunoaștere și înțelegere de către personalul de 

management în ceea ce privește: 

  rolul aplicațiilor IT din cadrul RATB în susținerea și asistarea proceselor 

decizionale la toate nivelurile regiei:operațional, tactic și strategic; 

 impactul pe care valorificarea informațiilor oferite prin utilizarea acestor 

aplicații IT l-ar putea avea asupra performanțelor și eficienței proceselor din 

cadrul RATB, a perfecționării și reengineeringului acestora, dar și asupra 

procesului de planificare strategică sau a managementului strategic în 

general. 

 În cadrul RATB nu există un tablou de bord general (global), elaborat și utilizat la nivelul 

managementului de vârf, inclusiv de catre organismele participative de management 

(Consiliul de administratie, în principal). 

 Versiunea existentă a modulului SAP BW nu dispune de funcționalități pentru simulare, 

planificare (Planning), prognoze (Forecasting), analize multidimensionale și de tip “What-

If”, pentru testarea unor scenarii privind evoluția costurilor, cheltuielilor, veniturilor, 

tarifelor sau a întregii activități RATB, astfel încât să susțină managementul superior în 

fundamentarea realistă a deciziilor strategice, precum: 

o Planificarea strategică a activității RATB și a principalelor domenii de activitate 

aferente; 

o Realizarea unor proiecții bugetare pe termen mediu și lung prin: 

 Previzionarea și planificarea veniturilor RATB pe un orizont de timp 

mediu/lung; 
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 Planificarea cheltuielilor RATB pe un orizont de timp de 3-5 ani prin 

realizarea unui Master Plan. 

o Fundamentarea și urmărirea în dinamică a Bugetului de Venituri și Cheltuieli RATB. 

o Simularea unor variante de tarife sau a unor de scenarii de costuri (ca de exemplu 

costurile de transport). 

o Simularea unor variante/scenarii de alocare a cheltuielilor în vederea obținerii 

anumitor costuri/variații de costuri, ca de exemplu costul aferent principalului 

serviciu public furnizat (transport public de persoane). 

o Realizarea și testarea unor scenarii privind cuantumul tarifului, scenarii bazate pe 

analiza elementelor de cost din structura tarifului, care să contribuie la o 

fundamentare realistă a tarifului. 

o Măsurarea riscurilor financiare, operaționale, de exploatare, precum și a echilibrului 

financiar RATB. 

o Evaluarea și urmărirea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

managerială prevăzuți în contractul de mandat, conform O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

 Datorită acestor deficiențe, precum și a numărului redus de indicatori strategici calculați și 

urmăriți în cadrul RATB, considerăm că gradul de utilitate strategică a modului BW existent 

în prezent în cadrul regie este destul de redusă deoarece nu oferă managementului RATB 

o viziune completă asupra activității curente și viitoare a regiei și nu susține decât într-o 

mică măsură procesul de luare a deciziilor la nivel strategic. 

Concluzionând, se poate afirma că RATB este un client captiv SAP, deoarece alocarea unor fonduri 

semnificative în perioada 1999-2010 (aproximativ 3.446.017,86 EURO, echivalentul sumei de 

10.256.995,02 RON) ca urmare a relațiilor contractuale dintre RATB și SAP România și/sau 

partenerii SAP, nu se justifică în totalitate prin raportarea la nivelul de perfomanță al actualului 

sistem SAP și la gradul de valorificare a informațiilor furnizate prin utilizarea acestuia în special de 

către personalul de management din cadrul regiei. La baza acestei afirmații se află și realitatea 

conform căreia actualul sistem SAP existent în cadrul RATB necesită în continuare implementarea 

unor funcționalități semnificative pentru activitatea regiei și mentenanța aferentă, toate acestea 

având un impact ridicat asupra nivelului cheltuielilor antrenate în acest scop. 
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BB..  SSTTRRUUCCTTUURRAA  SSIISSTTEEMMUULLUUII  IINNFFOORRMMAATTIICC  DDIINN  CCAADDRRUULL  RRAATTBB  

 

55..55  IInnffrraassttrruuccttuurraa  ssooffttwwaarree  ddiinn  ccaaddrruull  RRAATTBB  

55..55..11  CCoonnssiiddeerraațțiiii  iinnttrroodduuccttiivvee    

În mediul economic, social, politic, legislativ și tehnologic de azi globalizarea aduce noi provocări și 

oportunități de afaceri. Complexitatea informațiilor crește în funcție de problemele de 

management pe care le ridică provocările noilor realități economice în care procesele și sistemele 

de afaceri trebuie să facă faţă atât competitivităţii cât şi presiunii în creștere pe anumite zone 

precum: satisfacția clienților, eficiența costurilor de producție, respectarea legislației la nivel 

internațional și adaptarea afacerii la nivel local. Astfel, organizarea informaţiei, resursă principală 

într-o afacere, devine esenţială. În acest context organizațiile au nevoie de un sistem IT flexibil, 

robust şi sigur, capabil să susțină  în mod eficient şi integral procesele specifice domeniului lor de 

activitate.  

În acest context, implementarea unei soluții de tip Enterprise Resource Planning (ERP) devine 

necesară dacă ținem cont de cantitatea mare de informații complexe ce trebuie procesată și 

accesată în timp real. O soluție de tip ERP oferă o viziune de ansamblu asupra întregii organizații, 

facilitând luarea deciziilor în mod rapid și eficient. În acest fel, o organizație îşi poate crea un 

avantaj competitiv solid prin optimizarea activităţii pe care o desfăşoară reuşind să se concentreze 

mai mult pe activitatea specifică şi mai puţin pe standardizarea şi eficientizarea proceselor care au 

loc în cadrul acesteia. 

În general, procesul de informatizare a activităților specifice operatorilor de servicii publice din 

România s-a caracterizat prin implementarea unor aplicații informatice  izolate, care răspund 

cerințelor punctuale ale unui grup de utilizatori. Dincolo de aspectul pozitiv al informatizării, 

abordarea "fragmentată" a activității din aceste organizații nu sprijină dezideratul integrării 

informaționale, singura cale de a face un sistem informatic performant. 

În RATB, ca în majoritatea organizațiilor publice, au fost dezvoltate mai întâi aplicații care au vizat 

prelucrarea automată a datelor specifice unor procese de bază, urmând ca acestea să fie treptat 
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integrate într-un sistem informatic coerent. RATB avea, până în anul 1998, un sistem informatic 

compus din aplicații la nivelul activităților desfășurate de regie, dar care prezenta următoarele 

dezavantaje: 

 au fost proiectate să lucreze independent cu propria bază de date, unele din informații 

fiind redundante și inconsistente pe diverse aplicații; 

 centralizarea se făcea off-line neexistând rețea de comunicații; 

 nu furnizau informații în timp real;rezolvau necesitățile de evidență destinate eventual 

analizelor la nivelul managementului de nivel inferior sau tactic  

 nu constituiau suport de decizie pentru managementul superior. 

 reproiectarea întregului sistem informatic în tehnologie modernă client-server 

presupunea, cu resursele existente, un timp îndelungat. 

În general, pentru a profita cât mai mult de pe urma investiţiilor în tehnologie, o organizație 

trebuie să opteze pentru un sistem informatic care să îmbine standardele de calitate cu adaptările 

la structura specifică acesteia fiecărei organizaţii în parte, o soluţie care să fie confirmată de 

referinţe pe piaţa românească. Alegerea unei soluţii performante, apropiată de specificul de 

activitate a organizației asigură o implementare de succes nivelul de configurare fiind  minim.  

Conducerea RATB, împreună cu specialiştii din domeniul IT, au analizat mai multe soluţii ERP 

ofertate în anii ‘90 pe piaţa IT a României şi au hotărât că implementarea soluţiei ERP creată de 

SAP este potrivită pentru activitatea specifică RATB, aceea de  asigurare a transportului public.  

În luarea acestei decizii majore s-a pornit de la caracteristicile generale ale unui sistem ERP, care 

conduc la o serie de avantaje care vin să îndepărteze dezavantajele sistemului informatic existent 

în RATB la nivelul anului 1998, enunţate mai sus.  

Sub o formă simplificată un sistem ERP poate fi definit prin prisma a două proprietăţi 

fundamentale care se condiţionează reciproc: funcţionalitatea şi integrarea. 

Integrarea asigură conectivitatea între fluxurile de procese economice funcţionale. Ea poate fi 

gândită ca o tehnică de comunicare. Câteva modalităţi obişnuite prin care comunicarea are loc prin 

şi pentru integrare sunt: codul sursă, reţele locale şi extinse de calculatoare, Internet, e-mail, 

workflow, instrumente de configurare automată, protocoale, baze de date. Putem spune că 

integrarea este realizată prin comunicare, iar comunicarea este realizată prin integrare. 
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Provocarea principală constă în integrarea tuturor proceselor economice şi optimizarea resurselor 

disponibile. 

Funcționalitatea unui sistem ERP asigură fluxurile de procese economice din cadrul fiecărei 

funcţiuni. Un sistem ERP este constituit din module funcţionale, fiecare acoperind un anumit 

perimetru de gestiune a organizației. Astfel, în cadrul unui sistem ERP se regăsesc de la câteva, 

până la zeci de module funcţionale (producție, distribuție, contabilitate, financiar, personal, 

stocuri, service și mentenanță, logistică, gestiune de proiecte etc.). 

Scopul unui sistem ERP este de a omogeniza sistemul Informatic al organizației ca un instrument 

unic, capabil să cuprindă un perimetru larg de gestiune, întrucât: 

 prezintă o concepție unitară; 

 are o structură modulară intercorelată, astfel că o operaţie efectuată într-un modul 

actualizează în timp real ansamblul celorlalte module asociate; 

 poate acoperi activitatea informatică în întregime, cu condiţia ca să nu existe decizia de a 

implementa numai anumite module; 

 garantează unicitatea informaţiilor pentru că nu conţine decât o singură bază de date în 

sens logic; se elimină astfel redundanţa şi creşte acurateţea informaţiei şi coerenţa datelor; 

 facilitează schimbul de informaţii între departamentele organizației, partajarea şi tratarea 

unitară (în puncte de lucru la distanţă) a entităţilor cu care se operează (produse, denumiri, 

clienţi, stocuri, preţuri, discounturi etc); 

 se uniformizează (standardizează) procesele şi tranzacţiile de afaceri;  

 creşte eficienţa în muncă a angajaţilor – având în vedere că traseul unei operaţii se 

parcurge automatizat se reduce timpul de întocmire sau generare a documentelor 

comerciale, contabile sau a altor documentelor operative; de asemenea, poate fi cunoscut 

stadiul unei operaţii în fiecare moment;  

 garantează o pistă de audit pentru că regăseşte şi analizează originea fiecărei informaţii; 

 oferă siguranţă în lucru (permite un acces controlat pe bază de utilizator şi parolă). 

Pe baza celor mai sus menționate se poate afirma că un sistem de tip ERP reprezintă o soluţie 

software complexă, bazată pe arhitectura client-server, ale cărei elemente sunt integrate într-o 

platformă comună, pentru gestionarea resurselor organizației, prelucrarea tranzacţiilor şi 

facilitarea integrării tuturor proceselor necesare în cadrul acesteia unei afaceri, centralizându-le, 

facilitând partajarea datelor şi eliminând redundanţa. El oferă accesabilitate, vizibilitate şi 
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consistenţă informaţională în întreaga organizaţie. Prin integrarea tuturor aplicaţiilor într-o soluţie 

globală, care acoperă toate procesele intercorelate prin care se concretizează activitatea 

organizaţiei, elimină graniţele dintre departamente şi delimitările funcţionale, ca şi pe cele ale 

organizaţiei cu mediul şi oferă posibilităţi de lucru multiutilizator, multiscop şi multispaţiu. Fiecare 

pachet ERP oferă funcţionalităţi diferite pentru industrii diferite.  

Un astfel de sistem permite factorilor de decizie din cadrul unei organizații realizarea unor analize 

complete și previziuni referitoare la principale categorii de activitate din cadrul acesteia. Astfel,  

prin funcționalitățile de simulare a activităţilor şi prin caracterul flexibil şi dinamic al aplicaţiilor se 

pot realiza : 

 planuri de previziune; 

 evaluări şi predefiniri ale tendinţelor de evoluţie ale industriei din care face parte 

organizația; 

 analize calitative și cantitative; 

 integrarea cu noile tehnologii e-business; 

 comunicarea on-line. 

În cadrul RATB, decizia implementării unui astfel de sistem informatic s-a concretizat prin 

achiziţionarea de către regie, în anul 1998, a sistemului SAP R/3. În acelaşi an s-a realizat 

identificarea, analiza şi validarea proceselor de business din cadrul RATB, stabilindu-se modulele 

care urmau să fie implementate. În anul 1999 a început implementarea sistemului SAP R/3 

versiunea 3.1 H în cadrul sediului central al regiei. 

În anul 1999 s-a făcut upgrade la SAP R/3 versiunea 4.0 B şi testarea în sistemul pilot (Autobaza 

Pipera). Începând cu anul 2000 s-a făcut extinderea sistemului SAP R/3 şi la celelalte autobaze şi 

depouri. 

Prin contractul cadru de asistenţă nr. 3018/7.12.1999 SAP R/3 încheiat între SAP România SRL şi 

RATB, precum şi prin celelalte contracte de mentenanţă care au urmat până în 2010, au fost 

stabilite serviciile furnizate de către SAP România și/sau partenerii SAP pentru mentenanța 

sistemului SAP implementat în RATB.  

În baza clauzelor stipulate în contractele încheiate între RATB și SAP România și/sau partenerii SAP 

s-au derulat o serie activităţi, şi anume :  
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 În anul 2005: 

  s-a realizat denominarea în sistemul SAP R/3; 

  s-au proiectat şi realizat tablourile de bord în cadrul componentei SAP BIW (Business 

Intelligence Warehouse). 

 În anul 2007: 

 s-a făcut upgrade-ul licenţelor SAP R/3 4.0 B achiziţionate prin contractele 

290048/18.05.1998 şi 3017/07.12.1999 la licenţe mySAP ERP 2005 şi mySAP BI; 

 s-au achiziţionat licenţe SAP XI (Exchange Infrastructure) pentru transferul datelor între 

sistemul SAP şi celelalte sisteme sau aplicaţii – contract 1554/C cu firma SAP ROMÂNIA. 

 În anul 2008, s-a realizat upgrade-ul de la versiunea SAP R/3 4.0B la versiunea SAP ECC 6.0.   

Pe lângă operaţiunea de upgrade (cu toate implicaţiile ei) s-au efectuat în paralel şi proiecte 

informatice noi : 

 s-a realizat upgrade sistem SAP R/3 versiune 4.0 la SAP ECC 6.0 pentru modulele: FI, CO, FI-AA, 

MM, SD, PM, QM, PP. Pentru modulul HR-AP toate activităţile de proiect upgrade au intrat în 

sarcina echipei din cadrul RATB, care s-au corelat cu activităţile întregului proiect; 

 proiectele informatice paralele care s-au desfăşurat pe perioada upgrade-ului sistemului SAP 

au fost următoarele: 

1. Arhivare date după upgrade: datele arhivate fiind la nivelul anului 2005. 

2.  Integrarea aplicaţiei Business Intelligence versiunea 3.5 cu ECC 6.0.  

3. Configurarea componentei XI. 

4. Implementare soluţie suport SAP Solution Manager. 

5.  Upgrade SAP-HR-PA – de către echipa RATB. 

6. Instruirea key-user-ilor (consultanţii SAP din cadrul SIESI) pe fiecare modul, de  către 

echipa de consultanţi SAP Romsys.  

 7. Instruirea utilizatorilor finali şi a utilizatorilor experţi. 

Începând cu anul 2010 nu a mai fost semnat niciun contract de mentenanță cu furnizorul SAP 

România, ceea ce a generat sistarea upgrade-urilor aferente sistemului SAP. 

 Pe baza celor mai sus menționate, se poate afirma că sistemul informatic SAP aflat în exploatare 

în prezent în cadrul RATB, conţine componentele existente la nivelul anului 2008, şi anume:  

1.  Sunt în exploatare modulele configurate pentru versiunea SAP ECC 6.0 în cadrul upgrade-ului 

din 2008 (PM– Întreţinere şi reparaţii; MM – Managementul materialelor; FI– Financiar; CO – 
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Gestiunea Costurilor; HR– Resurse umane; PP – Planificarea şi Urmărirea Producţiei; QM – 

Gestiunea Calităţii; SD – Vânzări şi Distribuţie);  

2. Datele arhivate din sistemul SAP sunt datele din perioada 2000 – 2005 (inclusiv). 

3. Serverul de test conţine datele la nivelul anului 2008. 

4. Este impelementată aplicaţia Business Warehouse versiunea 3.5 cu ECC 6.0. 

5. Este configurată componenta XI pentru interfaţarea modulelor SAP cu alte aplicaţii non SAP. 

6. Este implementată soluţia suport SAP Solution Manager. 

Din această prezentare succintă privind evoluţia implementării sistemului SAP în RATB se pot 

remarca eforturile echipei de specialişti IT din cadrul RATB de a implementa cât mai multe 

funcţionalităţi aferente sistemului informatic SAP. Activitatea s-a dovedit dificilă astfel încât, 

constatările obţinute în urma analizei diagnostic asupra activităţii IT din cadrul RATB au condus la 

concluzia că rezultatele urmărite prin achiziţionarea sistemului SAP ERP, nu au fost pe deplin 

atinse, unele funcţionalităţi nefiind implementate sau implementate parţial. Se impune precizarea 

că programatorii SIESI şi-au însuşit mediul de programare ABAP (specific SAP) şi au realizat unele 

dezvoltări (mai ales în domeniul raportărilor). De asemenea, au parcurs etapele de analiză pentru 

o serie de aplicaţii în vederea implementării lor în SAP, activitate laborioasă şi care presupune un 

grad înalt de cunoştinţe de programare, dar şi de cunoaştere în detaliu a proceselor economice 

care se desfăşoară în regie.  

În ceea ce priveşte infrastructura software aflată în exploatare în prezent în cadrul RATB putem 

remarca existenţa: 

 modulelor SAP mai sus-menţionate, dezvoltate în mediul de programare ABAP, 

implementate pentru activităţile economice principale desfăşurate în RATB; 

 unor aplicaţii dezvoltate în alte medii de programare (cu preponderenţă în FoxPro). Aceste 

aplicaţii informatice tratează activităţile economice care nu au fost implementate în 

sistemul SAP, dar care fac parte din fluxul proceselor economice din cadrul  RATB; 

rezultatele lor sunt preluate în SAP cu ajutorul unor interfeţe, în vederea introducerii 

acestora în contabilitate şi pentru analize de date; 

 aplicaţii care rulează de sine stătător, auxiliare sistemului informatic, în vederea creşterii 

eficienţei şi eficacităţii fluxului informaţional în cadrul RATB (de exemplu: aplicația Simple 

BPM utilizată pentru modelarea proceselor din cadrul regiei; aplicația CONFLUENCE 

utilizată pentru managementul documentelor).   
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55..55..22  CCoommppoonneenntteellee  ssiisstteemmuulluuii  iinnffoorrmmaattiicc  SSAAPP  ddiinn  ccaaddrruull  RRAATTBB  

Analizând sistemul SAP prin prisma unui ERP putem să evidenţiem o serie de componente 

(funcţionalităţi) pe care le poate oferi pentru derularea eficientă a proceselor economice din 

cadrul RATB, precum: 

 Nomenclatoare (fişiere de bază) de clienţi, furnizori, materiale, personal sub forma unor 

fişiere care reunesc toate datele de descriere a acestora şi interfaţează cu oricare modul 

care se serveşte de aceste date. 

 Contabilitate generală sau componenta financiar-contabilă. Componenta asigură 

conducerea evidenţei contabile şi gestiunea financiară. Funcţionalitaţile acestei 

componente vizează:automatizarea înregistrării informaţiilor financiar-contabile preluate 

din documentele primare, cu preluarea automată a datelor din alte aplicaţii ale sistemului 

şi realizarea evidenţei contabile complete, la nivel sintetic şi analitic. De cele mai multe ori, 

componenta acoperă doar cerinţele contabilitaţii financiare, asigurând în primul rând 

obţinerea documentelor contabile de sinteză cerute de legislaţia în vigoare şi poate fi 

completată printr-o componentă de analiză, tip tablou de bord, care oferă informaţii 

privind performanţele firmei. 

 Încasări-plăţi. Această componentă poate apărea sub forma a două module (Debitori şi 

Creditori) care gestionează şi înregistrează creanţele şi datoriile întreprinderii. 

 Salarizare. Componentă legată adesea de componenta resurse umane, având ca obiect 

calculul şi evidenţa salariilor. Sunt automatizate calculul taxelor, al contribuţiei la bugetul 

statului şi asigurărilor sociale. 

 Resurse umane. Componenta care sprijină  crearea unei politici de personal, susţinând 

activitaţile de recutare şi selecţie a personalului. 

 Imobilizări. Gestionează mijloacele fixe, dar şi obiectele de inventar sau activele 

necorporale. Gestiunea acoperă întreaga durată de utilizare a activului şi se poate afla în 

orice moment care este starea acestuia şi operaţiile efectuate asupra lui (intrare, 

modernizare, modificare, reevaluare, scoatere din funcţiune, casare). Oferă multiple 

posibilitaţi de calcul şi înregistrare a amortizării (liniară, degresivă, accelarată). Deosebit de 

utile sunt rapoartele generate, impuse de legislaţia în vigoare sau necesare conducerii. 
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 Planificare-producţie. Planificarea vizează executantul, termenul, articole de realizat, costul 

programat şi detaliile tehnice. 

 Urmărire producţie (uneori livrat într-o singură componentă împreună cu Planificarea). 

Înregistrează preluarea notelor de predare şi a rapoartelor de lucru, analizează şi compară 

comenzile lansate, oferă rapoarte cumulate ori detaliate ale producţiei, pe faze sau pe 

produse/lucrări, precum şi rapoarte de costuri. 

 Gestiune date tehnice. Componenta stochează definiţiile şi caracteristicile tehnice ale 

produselor şi tehnologiilor de fabricaţie. 

 Planificare necesar de materiale. Cu ajutorul acestei componente se determină automat 

cantităţile de materiale necesare, pe baza datelor despre procesul de fabricaţie şi a  

planului  de producţie aprobat. 

 Planificare şi urmărire consumuri şi costuri. Componenta întocmeşte bonurile de consum 

şi preia datele despre consumuri de la magazii, centralizează aceste date pentru calculul 

costurilor, generează rapoarte detaliate sau centralizate cu privire la consumurile 

planificate şi realizate. 

 Managementul proiectelor. Componenta are ca obiect proiectele de investiţii, activităţile 

interne sau lucrările efectuate de terţi: planificarea (bugetarea), finanţarea şi urmărirea 

executării acestora. 

 Stocuri. Componenta permite gestiunea  cantitativă şi calitativă a stocurilor şi generarea 

automată a documentelor contabile. 

 Gestiunea depozitelor (inclusă adesea în modulul de Stocuri). Componenta defineşte din 

punct de vedere organizatoric unităţile de stocare: tipurile de inventar şi subinventar, 

depozite, magazii, locaţii, modul de localizare al stocurilor. 

 Aprovizionare (Furnizori). Componenta depăşeşte atribuţiile unei aplicaţii de gestiune, fiind 

un instrument de optimizare a aprovizionării, care poate determina realizarea de economii. 

Modulul  Aprovizionare se leagă  de componenta  Stocuri. 

 Vânzări. Componenta gestionează activitaţile specifice procesului de vânzare. 
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 Întreţinerea echipamentelor (mentenanţa). Această componentă rezolvă gestiunea 

tehnică şi urmărirea modului de utilizare a echipamentelor, permite planificarea resurselor 

şi costul lucrărilor. Foarte important este istoricul activităţilor de întreţinere şi reparaţii. 

 Transport (Logistică). Această componentă permite planificarea şi gestionarea activităţilor 

logistice din procesele de vânzare şi distribuţie. 

 Service/Servicii. Această componentă urmăreşte garanţiile şi serviciile postvânzare. 

 Analiza (Business Intelligence). Modulul preia datele din baza de date, realizează diferite 

analize şi furnizează informaţiile în forma dorită de utilizator. Cele mai puternice opţiuni 

sunt analizele multi-dimensionale (OLAP), simulările, scenariile şi prognozele. 

 Soluţii specifice  fiecărei industrii 

 Generatorul de rapoarte. Acest instrument permite utilizatorilor obţinerea rapoartelor 

dorite în cadrul fiecărui modul funcţional folosind datele din baza de date a sistemului ERP. 

 

Funcţionalităţi SAP implementate în cadrul RATB  

a) Structuri organizaţionale necesare funcţionării SAP  

Pentru o funcţionare coerentă şi o uniformizare a proceselor, sistemul SAP îşi defineşte o structură 

proprie, pe mai multe niveluri organizatorice, într-o ierarhie bine definită, care, la rândul ei, 

trebuie să conducă la o codifcare corectă şi coerentă a informaţiilor. Analiştilor le revine sarcina, 

destul de dificilă, de a identifica corespondenţele adecvate în structura organizaţională a RATB, în 

aşa fel încât funcţionarea sistemului informatic să nu fie afectată de eventualele modificări 

intervenite ulterior în structura activităţii RATB. Pentru reuşită analiştii trebuie să aibă o 

experienţă bogată în a elabora analiza unui proces; este o muncă laborioasă în cadrul căreia 

codificarea informaţiilor este foarte importantă (poate chiar cea mai importantă într-un sistem 

informatic relaţional).  

Structurile organizaţionale definite şi folosite de sistemul SAP,  sunt detaliate în documentaţie 

pentru fiecare modul, existând şi situaţii în care sunt  definite, pe lângă cele generale, şi niveluri 

specifice modulului. 

Sistemul SAP gestionează procesele logistice din cadrul RATB ale unei companii, automatizând pe 

cât posibil paşii necesari a fi întreprinşi şi oferind o imagine clară a etapelor ce trebuie parcurse şi a 
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interdependenţelor existente între diferitele sectoare ale regiei companiei. Toate procesele 

logistice ale unei companii fac parte din soluţia SAP ERP. Prioritizarea proceselor se face însă în 

concordanţă cu nevoile specifice ale unei regiei.  

În general, producţia, vânzările şi achiziţiile reprezintă procese operaţionale cheie, gestionate în 

general în departamente funcţionale diferite ale regiei, dar care declanşează activităţi în alte 

procese (de exemplu, necesarul de achiziţii este declanşat de necesarul ce rezultă din planificarea 

produselor sau de vânzarea produselor stocabile). Activităţi precum managementul calităţii, 

întreţinerea  şi repararea echipamentelor şi gestiunea stocurilor sunt definite ca activităţi 

secundare. 

Toate procesele operaţionale se integrează unul cu altul şi pot fi efectuate într-un singur sistem 

ERP, gestionat central. Aceste procese sunt interdependente şi au efecte asupra modulelor SAP de 

Financiar şi Resurse Umane. Pentru gestionarea proceselor în SAP în cadrul RATB au fost stabilite 

niveluri organizatorice utilizate în cadrul sistemului informatic, niveluri care se pliază pe structura 

organizatorică legală a regiei. 

b. Principalele module SAP implementate în cadrul RATB 

În cadrul RATB sunt implementate următoarele module SAP: 

 MM – Managementul materialelor;  

 QM - Gestiunea Calităţii;  

 SD – Vânzări şi Distribuţie;  

 PM – Întreţinere şi reparaţii;  

 PP – Planificarea şi Urmărirea Producţiei;  

 FI – Financiar;  

 CO–Gestiunea Costurilor;  

 HR– Resurse umane. 
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Modulul SAP MM- Gestiunea materialelor 

Modulul de gestiunea materialelor acoperă activităţi din următoarele domenii: actualizare nomenclator de 

materiale; actualizare nomenclator furnizori; aprovizionare efectivă cu materiale; verificare facturi; gestiunea 

stocurilor; evaluarea materialelor. 

Acesta facilitează achiziţiile în baza planurilor de necesar, gestiunea completă a stocurilor şi 

raportarea tuturor activităţilor. Deoarece toate documentele sunt create prin referire la date 

existente în sistem se poate determina stadiul în care se află aprovizionarea unui material, a 

comenzilor, precum şi stadiul încărcării facturilor corespunzătoare. 

Necesarul de  materiale (PNM) este identificat fie prin însumarea referatelor de necesitate 

întocmite de fiecare departament, fie utilizând funcţionalitatea de planificare şi control al 

materialelor. Rolul principal al executării programului de Planificare Necesar de Material (PNM) 

constă în monitorizarea stocurilor şi generarea de referate de necesitate către aprovizionare. La 

nivelul exploatărilor se cumulează necesarul de materiale de la subunităţi, iar la nivelul 

organizaţiei centrale se cumulează toate cerinţele de aprovizionare ale tuturor unităţilor RATB.  

În RATB, deşi acest parametru (privind referatele de necesitate) este configurat, în mod curent 

gestiunea lor se realizează în afara sistemului SAP şi reprezintă cerinţa neformalizată a fiecărui 

angajat care doreşte materialul respsectiv. În SAP sunt setate şi proceduri de aprobare referate de 

necesitate. Deoarece nu este gestionat referatul la nivel de sistem nu se utilizează nici procedura 

de aprobare. Se impune precizarea că deşi referatele de necesitate au fost setate în sistem cu 

procedurile de aprobare descrise, ele nu se folosesc în modul de lucru curent. Referatele de 

necesitate aprobate trebuie transformate în comenzi de transport stoc, dacă necesarul de 

materiale este solicitat de exploatare sau subunitate sau în comenzi de aprovizionare, la nivelul 

Serviciului Aprovizionare (SAD/URAC). 

Conform conceptului de aprovizionare centralizată, Serviciul de Aprovizionare Depozite (SAD) 

asigură achiziţia de mărfuri pentru toate unităţile RATB.  

Modulul de gestiunea materialelor este, alături de modulul de producţie, cel mai complex, datorită 

numărului mare de procese implicate, a intercorelărilor între acestea, a intercorelărilor cu alte 

funcţionalităţi (controlul calităţii, producţie, reparaţii, contabilitate),  a acţiunilor ce trebuie 

întreprinse pentru rezolvarea unor situaţii de derulare necorespunzătoare a procesului economic 

(rebuturi, refuzuri etc.).  
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În prezent modulul MM este implementat în toate unităţile din RATB şi acoperă achiziţia de 

bunuri. În sfera serviciilor acoperă doar achiziţia de servicii de spălare şi curăţenie autobuze, 

tramvaie, trileibuze. Procesul se desfăşoară doar la nivelul SAD. Decontările între diversele centre 

de cost implicate în proces se fac prin note contabile în modului SAP FI. 

În vederea extinderii implementării MM pentru achiziţia de servicii, specialiştii din cadrul SIESI au 

formulat o activitate corespunzătoare în planul de activităţi pe anul 2013 cu continuare în 2014, 

(ca de exemplu analiza proceselor privind achiziţia de servicii altele decât serviciile de spălări 

vehicule în vederea implementării lor în cadrul modulului SAP-MM) unde se specifică dificultatea 

pe care o întâmpină în definirea grupelor de servicii pentru Nomenclatorul SAP. 

Modulul  SAP QM -Gestiunea calităţii  

În funcţionalităţile modulului SAP QM sunt implementate elemente specifice sistemului de 

gestiune a calităţii aşa cum sunt specificate în ISO 9000. 

În cadrul RATB pentru unele dintre materiale se impun activităţi de control al calităţii în decursul 

procesului de aprovizionare. Serviciul de Aprovizionare Depozite (SAD) asigură achiziţia de mărfuri 

pentru toate unităţile RATB, centralizat la nivelul organizaţiei centrale (OC), activitate supusă 

controlului de calitate prin Serviciul de Managementul Calităţii (SMC) iar Serviciul de Aprovizionare 

Depozite şi Transport (SADT) asigură achiziţia de mărfuri pentru URAC, activitate supusă 

controlului de calitate prin Serviciul de Asigurarea şi Verificarea Calităţii (SAVC). 

Această funcţionalitate optimizează procesul de control de calitate în aprovizionare în cadrul 

RATB, prin reducerea timpului pregătirii acestuia şi prin viteza mare de transmitere a informaţiilor 

la compartimentele implicate în derularea procesului complet de aprovizionare.  

Utilizarea modului SAP QM permite: 

 Centralizarea şi gestionarea controlului de calitate la nivel de aprovizionare. 

 Evaluarea furnizorilor din punct de vedere al calităţii produselor recepţionate. 

 Evidenţa calităţii produselor, livrate pe o perioadă de timp, de un anumit furnizor.  

În cadrul sistemului de informaţii sunt disponibile analize standard cu privire la rezultatele 

controlului de calitate efectuat pentru un anumit material, la un anumit furnizor, precum şi analize 

ale defectelor apărute în timpul efectuării acestor controale. 
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Modulul SAP PM - Întreţinere şi Reparaţii   

Modulul Întreţinere şi Reparaţii (PM) gestionează activităţile de întreţinere şi reparaţii ale 

vehiculelor efectuate pentru a asigura capacitatea de funcţionare într-o proporţie cât mai 

apropiată de 100%. Acesta oferă o soluţie software cuprinzătoare pentru toate activităţile de 

mentenanţă care sunt executate în regie. 

În cadrul RATB, modulul PM este integrat cu celelalte module SAP (Gestiunea Materialelor, 

Producţie, Vânzări şi Distribuţie, Resurse Umane, etc.), astfel, toate datele necesare sistemului 

sunt disponibile în forma actualizată pentru toate modulele. 

De asemenea, toate procesele corespunzătoare modulului PM sunt prelucrate automat şi cuprind 

următoarele activităţi: 

 Inspecţia – toate măsurile luate pentru stabilirea stării tehnice actuale a unui sistem 

tehnic. 

 Mentenanţa – toate măsurile care asigură condiţiile optime de funcţionare pentru un 

sistem tehnic. 

 Reparaţia – toate măsurile care restabilesc condiţiile optime de funcţionare pentru un 

sistem tehnic 

 Alte măsuri efectuate folosind facilităţile de întreţinere existente. 

Din punct de vedere funcţional, aria de implementare este constituită, în principal, din 

funcţionalităţi privind întreţinerea preventivă, întreţinerea accidentală  şi gestiunea comenzilor de 

lucru. 

În cadrul RATB, modulul PM necesită preluare, respectiv, transmitere de informaţii de la/către 

aplicaţii non SAP. Pentru acest lucru au fost create interfeţe cu aceste aplicaţii, şi anume: 

 Înregistrare Km parcurşi 

Reviziile bazate pe performanţe au la bază numărul de km parcurşi pentru fiecare autovehicul, 

informaţie furnizată de aplicaţia FOI DE PARCURS (dezvoltată în afara SAP). Aceste informaţii se 

preiau zilnic, pe un suport informatic (disketă), care conţine numărul (codul) vehiculului, data şi 

rulajul fiecărui vehicul.  

 Calcul salarii 
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La sfârşitul fiecărei luni, se calculează şi salvează într-un fişier tip bază de date FoxPro, manopera 

rezultată din comenzile de lucru, care se transmite aplicaţiei FOXSAL pentru calculul salariilor 

personalului de întreţinere.  

Modulul  SAP SD- Vânzări şi Distribuţie 

În  cadrul RATB, prin modulul SAP SD (Vânzare şi Distribuţie) se urmăreşte activitatea de vânzare a 

titlurilor de călătorie, care se desfăşoară pe următoarele direcţii: 

- vânzare titluri de călătorie prin firme agenţi economici; 

- vânzare titluri de călătorie prin centre de vânzare. 

Modulul SD este integrat cu celelalte module SAP (Gestiunea Materialelor, Financiar, Controlling). 

Procesul de vânzare presupune efectuarea transferului materialelor care urmează să fie vândute, 

din gestiunea  de bilete a organizaţiei centrale către unitatea logistică de vânzări (1100), în 

gestiunile destinate comercializării titlurilor de călătorie (casierii). Sistemul crează un document de 

material (bon de transfer), care actualizează  

Procesul de vânzare inregistrat in sistemul SAP este semi-automatizat, fiecare document fiind 

creat cu referinta la documentul anterior. În acest fel, timpul de operare este considerabil redus, 

este posibilă gestionarea transparentă a întregului proces, iar probabilitatea de eroare scade.  

De asemenea, problemele ce pot aparea ulterior pot fi rezolvate mult mai rapid, datorită faptului 

că sistemul faciliteaza accesul utilizatorilor la datele din perioadele anterioare. 

Modulul SAP SD prezintă o interfaţă cu aplicaţia SAT prin care se asigură întreţinerea nomenclatorului de 

materiale  (CONS – materiale consumabile, gestionate cantitativ – valoric şi SERV – servicii de 

ticketing prestate catre beneficiari (persoane fizice sau juridice), materiale nestocabile, gestionate 

doar valoric. ) (a se vedea paragraful c. Descriere sistem SAT). 

 Modulul SAP PP - Planificarea şi Urmărirea Producţiei 

 Modulul  SAP PP implementat în  cadrul RATB este folosit pentru programarea, lansarea şi 

urmărirea proceselor de confecţii şi a proceselor de reparaţii, la nivel de depou şi de DTE (Direcţia 

Tehnică de Exploatare). De asemenea, oferă soluţii pentru evidenţierea necesarului de materiale, 

pentru disponibilitatea capacităţilor centrelor de lucru, precum şi pentru evidenţierea costurilor pe 

comenzi de producţie şi reparaţii. 
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Procesul de producţie în sistemul SAP ERP cuprinde atât producţia propriu-zisă, cât şi planificarea 

producţiei, incluzând şi conexiunile cu alte procese necesare, cum ar fi cel de vânzări sau cel de 

aprovizionare. Modulul de producţie din sistemul SAP ERP include şi producţia la comandă cu sau 

fără configurarea variantelor, producţia pe stoc, producţia repetitivă, reprelucrarea rebuturilor şi 

managementul calităţii produselor.  

Planificarea producţiei  în sistemul SAP se realizează în baza previziunilor existente, putând lua însă 

în considerare şi promoţiile, influenţele sezoniere sau valorile individuale ale cererii din perioadele 

trecute. Planificarea capacităţilor se efectuează la acest nivel pentru a determina din timp lipsa de 

resurse necesare producţiei.  

Cerinţele de producţie sunt reflectate în sistem sub forma cantităţilor planificate de produs pentru 

o anumită perioadă de timp. Managementul cererii face legătura între funcţionalităţile necesare în 

producţie şi cantităţile ce rezultă din plan. În această etapă, în baza planurilor existente, sunt 

determinate cantităţile necesare şi datele la care produsele finite trebuie să fie disponibile în stoc. 

Planificarea necesarului de materiale (PNM) reprezintă planificarea detaliată a programului de 

producţie pentru componentele şi materialele necesare. Rezultatul rulării PNM-ului îl constituie 

comenzile planificate de producţie (pentru materialele ce sunt produse în unitatea logistică), 

respectiv referate de necesitate (pentru materialele ce sunt achiziţionate de la furnizori). 

La crearea comenzilor de producţie sistemul calculează costurile planificate pe baza costurilor 

materialelor care sunt incluse în lista de materiale şi a costurilor execuţiei operaţiilor din fişa 

tehnologică. După înregistrarea consumurilor de materiale din lista de materiale şi confirmarea 

operaţiilor din fişa tehnologică rezultă costurile efective realizate pentru comanda de producţie. 

Astfel, sistemul permite o comparaţie între costurile planificate şi cele realizate. 

Procesul de producţie este cel mai complex proces din sistemul SAP, având numeroase variante 

pentru a satisface nevoile diversificate ale clienţilor. În cadrul RATB modulul PP nu este 

implementat la URAC ( unitate care are un proces de producţie complex).  

Avantajele modulului de planificare şi urmărire a producţiei implementat în RATB sunt: 

 Crearea unei baze de date unice (liste de material şi tehnologii) cu posibilităţi de variante. 

 Determinarea anticipată a evoluţiei stocurilor. 

 Eliminarea supraîncarcarilor de capacitate. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 566 / 750 
 

 Posibilitate de planificare simulată (deviz fabricaţie). 

 Transferul automat al costurilor pe comandă de producţie în momentul confirmărilor de 

manoperă. 

 Înregistrarea şi gestionarea deşeului recuperabil la nivel de comandă. 

 Evidenţierea consumului de materiale la nivel de comandă. 

 Motivarea anulărilor de confirmare (în caz de necesitate). 

Modulul SAP CO- Gestiunea costurilor  

Modulul SAP CO cuprinde următoarele componente: 

 Componenta Contabilitatea elementelor de cost şi de venit care colectează toate costurile şi 

veniturile pentru componenta Controlling (CO). Majoritatea valorilor de costuri şi venituri 

sunt preluate automat în modulul CO prin Contabilitatea Financiară (FI). Elementele de cost 

şi de venit corespund conturilor de cheltuială şi de venit din Planul de conturi definit în 

modulul FI. Rapoartele din Contabilitatea elementelor de cost şi de venit furnizează o 

vedere generală a categoriilor de costuri şi venituri ce se înregistrează în RATB. 

 Componenta Contabilitatea Centrelor de cost care analizează locul în care se înregistrează 

costurile în cadrul regiei. Costurile sunt alocate structurilor organizaţionale (centre de cost) 

care le generează. După colectarea costurilor directe din celelalte module, au loc activităţi 

specifice modulului CO de repartizare a costurilor, ca de exemplu ciclurile de distribuţie 

indirectă. 

 Componenta Contabilitatea Comenzilor interne care colectează şi analizează costurile 

generate de activităţi individuale (întreţinere, reparaţii, confecţii, recondiţionări, etc.). În 

aria de control RATB sunt utilizate comenzile de întreţinere fabrică din modulul PM şi 

comenzile de producţie la nivelul modulului PP. Comenzile interne specifice modulului CO 

sunt utilizate numai în calitate de comenzi statistice pentru evidenţierea anumitor costuri cu 

materialele grupate pe unităţi ale RATB. 

 Componenta Contabilitatea Centrelor de Profit, prin care se identifică profitul sau pierderea 

pe fiecare centru de profit în parte. Centrul de profit este o structură organizaţională ce 

permite analiza costurilor şi veniturilor la nivel de zone de responsabilitate. Costurile totale 
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ale RATB se înregistrează real pe centre de cost, comenzi PM şi PP şi, în acelaşi timp, 

statistic pe centrele de profit la care acestea (centre de cost, comenzi) au fost alocate. 

Veniturile totale ale RATB se înregistrează real pe centrele de profit care le - au generat. 

 Componenta Contabilitatea obiectului de cost, prin care se identifică şi analizează acele 

costuri ce intervin în procesul de producţie. La RATB se utilizează subcomponenta ''Costul  

de producţie pe comandă'' prin care costurile de producţie se analizează la nivel de 

comandă de producţie. Costurile de producţie sunt analizate şi decontate pe lot, ceea ce 

presupune ca variantele să fie analizate numai după ce întreaga cantitate de produse finite 

planificate a fost livrată pe stoc. Această componentă permite analiza costurilor planificate 

şi efective, calculul producţiei neterminate (RATB nu are producţie neterminată la sfârşit de 

lună), etc. 

Prin rapoartarea defalcată pe centre de profit (drilldown reporting – analiză în profunzime) 

disponibilă în versiunea 6.0, SAP furnizează un sistem informatic interactiv ce permite evaluarea 

informaţiilor colectate pe centre de profit. Această modalitate de raportare permite analizarea 

tuturor informaţiilor în funcţie de orice caracteristică ce descrie informaţiile respective. Se poate 

utiliza astfel orice indicator pentru caracterizarea informaţiilor, se poate afişa un număr de obiecte 

pentru un anumit indicator, sau un număr de indicatori pentru un anumit obiect. În plus, sistemul 

permite realizarea unui oricăror analize de variante (comparaţii plan/actual, între ani fiscali, între 

diferite obiecte, etc.).  

După upgrade, interfaţa  dintre SAP CO și Sistemul Automat de Taxare a fost asigurată de 

componenta SAP Exchange Infrastructure (XI). Comunicarea dintre cele două sisteme este 

unidirecţională (dinspre SAT către SAP) și permire transmiterea indicatorilor de prestaţie la nivel 

de vehicul şi linie, a numărului de validări şi a valorii validărilor la nivel de linie şi de vehicul (un 

vehicul este un centru de cost). Frecvenţa de încărcare a acestor indicatori: lunar. 

Modulul SAP FI -Contabilitate financiară 

Modulele analizate sunt: 

În cadrul acestui modul sunt prevăzute următoarele funcționalități: 
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 Contabilitate generală - centralizează toate documentele din toate modulele SAP și 

subregistre în timp real. Din contabilitatea generală se obțin rapoartele necesare în relațiile 

cu terțe persoane juridice. 

 Contabilitate Clienți – vânzarea de produse și prestări serivicii, către populație şi către firme 

(a se vedea modulul SD). 

 Contabilitate Furnizori - principalele procese economice desfăşurate de RATB în relaţia sa 

cu furnizorii sunt: 

 achiziţii de mărfuri și materiale – prin modulul MM: 

 reparații – prin modulele MM si PM; 

  achiziții de servicii și utilități: 

 spălări auto – prin modulul MM; 

 alte servicii și utilități – prin modulul FI; 

 achiziții de mijloace fixe – prin modulul FI și AA; 

 investiții – prin modulele MM, FI și AA; 

 achiziții de produse în scopul revânzării – prin modulul FI; 

 datorii catre diverse instituții – prin modulul FI. 

Interfeţe FI cu module non SAP 

La nivelul funcţionalităţii FI datele rezultate în cadrul funcţionalităţilor implementate în SAP sunt 

preluate automat în modulul financiar. Pentru funcţionalităţile care nu sunt implementate se 

crează interfeţe. Astfel:  

 În cadrul modulului de resurse umane, calculul de salarii se efectueaza extra SAP, în 

aplicaţii FoxPro care a necesitat o interfaţă SALFOX – SAP. Există mai mulţi paşi pentru finalizarea 

calculului de salarii şi preluarea datelor în SAP: 

La sfârşitul fiecărei luni, în sistemul SAP după verificarea şi actualizarea manoperei, se rulează un 

program dezvoltat în ABAP care calculează şi salvează într-un fişier manopera rezultată din 

comenzile de lucru gestionate în modulul PM la nivel de centru de cost. Acest fişier este folosit în 

aplicaţia externă SAP de calcul al manoperei brute (pontaj personal de întreţinere şi şoferi) -
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cunoscut sub numele de BRUTUS. De aici se generează un fişier care se transferă în programul de 

calcul salarii.  

În programul de calcul salarii (extra SAP) se preia manopera brută din programul anterior şi se 

adaugă toate celelalte informaţii legate de salarii (reţinerile, impunerile şi calculul tuturor 

contribuţiilor). 

Diferenţa dintre cheltuielile cu manopera brută şi celelalte cheltuieli cu salariile se înregistrează pe 

un centru de cost colector. Se generează un fişier care se transferă în SAP. 

Preluarea fişierului în SAP se realizează prin batch input cu un program dezvoltat special de RATB. 

Fişierul conţine şi toate notele contabile în legatură cu drepturile salariale, reţinerile, taxele 

aferente salariilor. 

După preluarea cheltuielilor cu salariile în SAP, valorile de pe centrul de cost colector se 

repartizează pe fiecare maşină în funcţie de km parcurşi (detalii modul CO). 

 Sistemul Automat de Taxare (SAT)  se interfaţează cu modulele logistice, acestea generând 

informaţii în Contabilitatea Generală. 

 

Modulul SAP HR-PA -Administrare personal 

În general, gestiunea resurselor umane se referă şi este tratată în două planuri: 

 Planul administrării resurselor umane. 

 Planul întreţinerii şi calculului veniturilor salariale ale angajaţilor. 

În cadrul implementării modulelor SAP în RATB, pentru modulul SAP HR furnizorul a oferit, 

conform contractului, soluţia standard, soluţie care nu satisfăcea cerinţele conducerii RATB. Când 

o soluţie standard nu acoperă un proces se impune adaptarea soft-ului respectiv la cerinţele 

beneficiarului. Această adaptare este adeseori foarte costisitoare şi face dificilă actualizarea sa 

atunci când se face upgrade la o nouă versiune SAP. Implementarea funcţionalităţii SAP HR în 

cadrul RATB necesita multă specificitate în raport cu oferta standard: localizare la RATB (transport 

public) şi localizare în România (legislaţia română), cu atât mai mult cu cât intervin frecvent 

modificări atât în plan managerial cât şi legislativ. Cu alte cuvinte, varianta standard nu a fost 

utilizată. 
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Problema integrării modulului HR-AP în sistemul informatic al RATB s-a pus în anul 2008 când s-a 

făcut upgrade la versiunea SAP ECC 6.0. Toate activităţile referitoare la acest proiect au intrat în 

sarcina echipei RATB, activităţi care trebuiau corelate cu activităţile întregului proiect, menţionate 

în Planul de proiect. În aceste condiţii, echipa de specialişti IT din RATB, au dezvoltat în mediul de 

programare ABAP, activităţile referitoare la:  

 Gestiunea organizaţională. 

 Gestiunea de personal. 

 Raportare.  

 Ştatul de funcţii. 

 

55..55..33  AApplliiccaaţţiiii  iinnffoorrmmaattiiccee  nnoonn  SSAAPP    

În sistemul informatic aflat în exploatare la RATB există anumite procese din fluxul de activităţi 

economice care se desfăşoară în regie care nu au fost implementate în cadrul sistemului SAP. 

Printre cele mai importante sunt următoarele. 

Se utilizează următoarele aplicații informatice non SAP : 

a. Aplicația informatică Foi de Parcurs 

Aplicatia Foi de parcurs se rulează pe echipamentul de la fiecare unitate autobază sau depou. 

Aplicaţia cuprinde activităţi şi culege date privind prestaţia conducătorilor de vehicule, a 

instructorilor de şcoală, despre exploatarea în circulaţie a vehiculelor, referitoare la întreţinerea 

planificată  a vehiculelor şi date din zona de planificare/realizare a prestaţiei. De asemenea, zilnic 

se calculează şi se creează discheta cu rulajele vehiculelor pentru Biroul tehnic depou în vederea 

introducerii acestora in sistemul SAP, precum şi fişierele cu înregistrările kilometrajelor de la 

bordul vehiculelor utilizate în sistemul BW. 

Utilizarea acestei aplicații informatice permite obținerea următoarelor categorii de informații: 

 liste cu  informaţii în diferite formate formate filtrate după anumite filtre (exemplu : lista 

programelor de circulaţie);  

 rapoarte cu informaţii prelucrate cu ajutorul unor algoritmi de calcul corespunzători unor 

activităţi (ex. pontaj, imobilizari pe cauze, liste foi pe diverse criterii etc.); 
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 analize - documente complexe sub forma unor fişiere ale căror înregistrări sunt preluate în 

SAP şi BW (ex. realizarea indicatorilor de plan pe mărci de vehicule). 

Prin importanţa lor datorată specificului activităţii de bază a întreprinderii – transportul public, 

informaţiile vehiculate în cadrul aplicaţiei impun existenţa unei componente soft performante şi 

robuste. În prezent aplicaţia realizată în FoxPro  pentru ETA şi CLIPPER pentru ETE nu reprezintă o 

soluţie viabilă pe termen lung şi se impune înlocuirea ei cu o soluţie sigură, cu reale posibilităţi de 

integrare în sistem.  

Astfel, programatorii SIESI au inclus, pentru realizarea acestui deziderat, în planul din anul 2013, cu 

continuare în planul din 2014, activităţi precum:  

 Reproiectarea aplicațiilor FOAIE DE PARCURS (ETA)-FOX și FOAIE DE PARCURS (ETE)-

CLIPPER într-o aplicație unitară SAP–ABAP (mediu de programare pentru dezvoltarea 

aplicațiilor SAP).   

 Reproiectarea aplicații BRUT-SOF (Calcul manoperă brută șoferi) - FOX și BRUT-VEH 

(Repunere manoperă brută șoferi la nivel vehicul) - FOX într-o aplicație integrată pe SAP 

dezvoltată în ABAP. 

 Testarea la Autobaza FLOREASCA a  aplicației integrate SAP FOAIE DE PARCURS (ETA)-FOX 

şi FOAIE DE PARCURS (ETE)-CLLIPER 

 

Conform”Planului anual de proiecte SIESI”, în semestrul I 2014, a fost finalizată ”Reproiectarea 

aplicaţiilor FOAIE DE PARCURS (ETA)-FOX şi FOAIE DE PARCURS (ETE)-CLLIPER într-o aplicaţie 

unitară SAP – ABAP (mediul de programare pentru dezvoltarea aplicaţiilor SAP)”. Noua aplicaţie în 

limbaj ABAP a fost testată la autobaza FLOREASCA şi urmează a fi implementată în autobaze şi 

depouri după înlocuirea în totalitate a calculatoarelor vechi pe care se face, la ora actuală, 

prelucrarea foilor de parcurs. 

  

b. Aplicația informatică SALFOX – Calculul salariilor 

Conducerea RATB trebuie să asigure plata drepturilor salariale care revin fiecăruia dintre angajaţii 

RATB, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare precum şi toate contribuţiile și 

impozitele aflate în sarcina sa, să reţină și să vireze contribuţiile și impozitele datorate de salariaţi, 

în condiţiile legii, să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. Sunt 
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cerinţe care impun existenţa unei componente performante şi robuste, capabilă să se adapteze şi 

să accepte permanent noi şi noi modificări legislative, aşa cum este necesar în România.  

Aplicaţia SALFOX  este una dintre aplicaţiile non SAP care realizează Calculul drepturilor salariale 

salariilor pentru toate categoriile de personal din R.A.T.B.; este un pachet de programe elaborat în 

limbaj FoxPro 2.6 pentru MS-DOS.  

Aplicaţia de calcul al salariilor nu a fost implementată în SAP datorită dificultăţilor de configurare 

specifice acestei funcţionalităţi; varianta standard nu corespundea cerinţelor conducerii 

întreprinderii regiei şi era, deci, necesară localizarea aplicaţiei la RATB (transport public) pentru 

România. Acest lucru impunea schimbarea majoră a soft-ului în măsura în care trebuia să 

corespundă legislaţiei române şi, mai ales, trebuiau luate în considerare modificările substanţiale şi 

rapide care au loc în acest domeniu. 

Pentru calculul veniturilor salariale ale conducătorilor de vehicule în RATB se rulează mai întâi 

aplicaţia BRUTUS. Aceasta asigură calculul de manoperă pentru conducătorii de vehicule de la 

unităţile ETA şi ETE, rezultatele fiind preluate de către SALFOX pe un suport informatic extern 

(disketă). Cum aplicaţiile BRUTUS şi SALFOX sunt de sine stătăttoare, ieşirile fiind preluate în alte 

aplicaţii pe suport extern (nu automat) se impune, ca de altfel pentru toate aplicaţiile neintegrate, 

respectarea cu stricteţe a procedurilor de lucru elaborate şi uzitate în departamentele din RATB 

vizate de fiecare dintre aceste aplicaţii. În cazul de faţă, pentru preluarea corectă a salariului brut, 

trebuie mai întâi să fie efectuate anumite acţiuni pregătitoare, fiind obligatorie succesiunea 

stabilită în acest sens, şi anume :  

 Efectuarea tuturor actualizărilor de personal din luna respectivă. 

 Crearea fişierului de excepţii de lichidare pentru luna de calcul. 

 Preluarea efectivă a salariului brut de pe dischetă. 

Din cauza acestui mod de lucru, în timpul preluării salariului brut, pot apare incoerenţe de date. De 

exemplu, programul poate să semnaleze faptul că unele numere de serviciu există pe disketă dar 

lipsesc din fişierul de personal. În acest caz se verifică veridicitatea existenţei acestui număr de 

serviciu şi putem avea două situaţii : poate fi un număr incorect, reprezentând o greşeală la 

înregistrarea de pe disketă – se şterge şi se reia procesul de preluare; sau poate fi un cod corect 

dar nu s-a făcut actualizarea fişierului de personal în prealabil. În acest din urmă caz se 

actualizează fişierul de personal în consecinţă şi se reia procesul de preluare a brutului. 
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Aşa cum reiese din constatările de mai sus aplicaţia dezvoltată în Fox Pro rezolvă în prezent nevoia 

de calculul salariilor dar nu este o soluţie viabilă pe termen lung şi se recomandă înlocuirea ei cu o 

aplicaţie sigură şi care să prezinte garanţii de existenţă pe termen lung şi care să răspundă, cel 

puţin, următoarelor cerinţe: 

 obţinerea rapoartelor specifice: stat funcţii, stat personal, stat plată, fluturaş, raport 

reţineri, stat avans, pontaje, centralizatoare etc.; 

 integrarea cu SAP, prin preluarea automată a informațiilor despre salariați din modulul de 

HR (Administrare Personal) cât și cu modulul FI (Contabilitate Financiară) prin generarea de 

note contabile. 

Se impune precizarea că din cauza modificărilor multiple efectuate ajung să se deterioreze anumiţi 

parametri din aplicaţii foarte vechi fapt care împiedică obţinerea automată a unor rapoarte. 

(Exemplu: rapoartele privind fondul de timp şi fondul de salarii sunt obţinute prin încărcare 

manuală de pe borderouri trimise de la unităţi, şi nu ca rezultat al aplicaţiei de calculul salariilor). 

c.  Aplicația informatică FMS - Fuel Management Sistem. 

Dată fiind activitatea de bază a RATB – transportul public - o atenţie deosebită este dată sistemului 

de Gestiune Carburant pentru autovehicule. Culegerea datelor primare privind sistemul de 

alimentare cu motorină se realizează în afara sistemului SAP. Rompetrol a propus staţiilor o soluţie 

complexă de autorizare şi alimentare, pe 2 nivele de autentificare, la baza căreia se află cele mai 

moderne modele de business din domeniu, soluţie identificată în sistem sub numele de  FMS - 

Fuel Management Sistem.  

O adevarată inovaţie în domeniu, alimentarea cu carburant este o soluţie informatică care citeşte 

electronic prin intermediul pompei de carburant şi a celorlalte dispozitive conexe din staţie 

identitatea autovehiculului precum şi a şoferului. Sistemul de alimentare cu motorină permite 

alimentarea cu carburant pentru vehicule folosind autentificarea şoferului, identificarea 

vehiculului prin cuplarea pistolului de alimentare la rezervorul autovehiculului, controlează 

cititoarele de nivel de carburant din rezervoare şi pompe, foloseşte informaţiile de autentificare de 

la Head Office şi generează rapoarte în format electronic pentru urmărirea alimentărilor, stocurilor 

de carburant şi a autovehiculelor autorizate sau blocate pentru alimentare. Datele astfel culese 

permit ulterior realizarea unor rapoarte, grafice şi analize. 
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d. Sistemul Thoreb 

RATB dispune şi de Sistemul Thoreb instalat pe autobuzele Mercedes Citaro şi troleibuzele Citelis  

odată cu achiziţionarea acestora. Este un sistem de monitorizare a flotei RATB în versiune offline 

care asigură urmărirea statistică a prestaţiei zilnice efectuate de vehicule şi şoferi în traseele RATB. 

Datele de configurare sunt comunicate sistemului prin intermediul unor fişiere de către Serviciul 

Dispecerizare. Sistemul Thoreb dispune de un modul Statistic care primeşte datele de intrare din 

computerul de bord C90+ (şi implicit din reţeaua CAN).  

Din Baza de date a modulului Statistic se obţin următoarele tipuri de rapoarte: 

 rapoarte cu informaţii  generale despre activitatea vehicului: 

- data curentă, număr inventar al vehiculului, linia în care circulă, sensul de circulaţie;  

- numărul de serviciu al şoferului; 

- numele staţiei  şi ora exactă efectivă de plecare de la cap de linie; 

- numele staţiei şi ora de sosire la cap de linie; 

- timpii de staţionare la capetele de linie. 

 rapoarte cu date generale despre funcţionarea vehiculului: 

- data curentă, număr inventar al vehiculului, linia în care circulă, sensul de circulaţie ; 

- numărul de serviciu al şoferului; 

- combustibil consumat pe întreaga zi de lucru (intervalul orar 4:00 – 24:00); 

- combustibil consumat de fiecare şofer;  

- memorarea orei exacte la care temperatura lichidului de răcire a depăşit nivelul optim de 

funcţionare;  

- memorarea orei exacte la care nivelul uleiului de motor a ieşit din limitele normale de 

funcţionare;  

- depăşirea vitezei maxime legale în ziua respectivă; 

- acceleraţia maximă din ziua respectivă (dacă sunt mai multe cazuri sunt enumerate toate). 
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Cu toate că, aşa cum se observă din lista rapoartelor, acest sistem permite și înregistrarea 

consumului de carburant, din discuţiile avute cu responsabilii în domeniul IT RATB, a reieşit că 

aceste informaţii sunt folosite numai pentru realizarea unor analize încrucişate cu cele din FMS. 

e. Aplicația informatică Lafon 

Lafon este o aplicaţie informatică prin care se preia consumul de motorină din sistemul FMS 

Rompetrol în sistemul SAP.  Datele privind consumul de motorină sunt centralizate la nivel de 

unitate ETA şi DITT şi trimise către DATIC-SIESI, conform unor proceduri bine stabilite. În fiecare zi 

se primesc, de la unităţile E.T.A. şi DITT (după un program bine stabilit), fişierele de Lafon 

cuprinzând ieşirile de motorină din ziua precedentă.  

Se centralizează consumurile pe centre de cost. Centralizatoarele se trimit înapoi unităţilor pentru 

verificare. După ce se primeşte confirmarea de la unităţi că este corect, se preia consumul în SAP.  

Interfeţele MM cu alte aplicaţii externe SAP vor fi asigurate de componenta SAP Exchange 

Infrastructure (XI). 

 LAFON-mySAP -Transmiterea borderoului cu alimentări de la pompă (LAFON-mySAP). 

Aplicaţia Lafon gestionează consumurile de motorină pentru fiecare vehicul şi centre de cost 

administrative. Aceste consumuri de carburanţi sunt preluate automat în SAP prin interfaţa 

asigurată de componenta SAP - Exchange Infrastructure (XI). Frecvenţa transmiterii de date este 

zilnică. 

 SAT-mySAP - Transmiterea mişcărilor de cartele şi abonamente între depozite şi casierii 

(SAT-mySAP). 

Aplicaţia SAT gestionează cartelele magnetice, abonamentele si legitimaţiile de transport. Toate 

mişcările de transfer ale acestor date între depozite şi casierii vor fi transmise prin SAP-XI către 

SAP. Frecvenţa transmiterii de date se doreşte a fi zilnică. 

55..55..44  CCoonnssiiddeerraațțiiii  pprriivviinndd  ssiisstteemmuull  iinnffoorrmmaattiicc  SSAAPP  

În urma analizei modului de funcţionare a sistemului informatic existent în cadrul RATB, s-au  

constatat o serie de puncte forte şi puncte slabe, prezentate în cele ce urmează. 

Puncte slabe: 

 RATB a devenit  un client captiv  al furnizorului soluţiei software SAP. Software-ul achiziţionat, 

ca orice ERP, având un înalt grad de complexitate, a solicitat un consum mare de timp, de 
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resurse umane şi, mai ales, financiare. În prezent, sunt în exploatare un număr mare de 

funcţionalităţi, chiar dacă nu acoperă în totalitate procesele economice din cadrul RATB. RATB 

trebuie să continue implementarea până la integrarea tuturor funcţionalităţilor, ceea ce 

implică un nou contract cu furnizorul SAP. Altfel, dacă s-ar pune problema să fie abandonat şi 

achiziţionat un alt ERP, acest lucru ar însemna, pe lângă pierderea timpului şi al banilor 

consumaţi, reluarea procesului de învăţare, analiză şi implementare. Este evident că procesul 

durează mult (15 ani pentru SAP), iar costurile nu pot fi previzionate în totalitate.  

 Sistemul SAP din cadrul RATB este utilizat pentru colectarea, prelucrarea datelor şi obţinerea 

informaţiilor şi nu exploatează, decât în mică măsură, oferta bogată de informaţii conţinute în 

băncile de date BW în vederea realizării de analize, prognoze şi simulări. 

 Implementarea funcţionalităţilor SAP nu s-a realizat în toate unităţile din cadrul RATB. În cadrul 

RATB sunt implementate următoarele module: PM – Întreţinere şi reparaţii; MM – 

Managementul materialelor; FI AA – Financiar; CO – Gestiunea Costurilor; HR – Resurse 

umane; PP – Planificarea şi Urmărirea Producţiei; QM – Gestiunea Calităţii; SD – Vânzări şi 

Distribuţie; Business  Warehouse Intelligence şi componenta XI-Exchange interface. La Uzina 

de Reparaţii sunt implementate doar modulele de MM, FI, AA. Toate celelalte activităţi sunt 

urmărite prin aplicaţii non SAP, la nivelul unităţii, iar informaţiile necesare pentru modulul FI şi 

pentru modulul BW sunt introduse  prin preluare date pe suport informatic. 

 În cadrul Sistemului Informatic în exploatare din RATB coexistă: 

 modulele SAP, dezvoltate în mediul de programare ABAP, implementate pentru activităţile 

economice principale desfăşurate în RATB; 

 aplicaţii dezvoltate în alte medii de programare, în număr destul de mare, (cu 

preponderenţă în FoxPro), şi anume: 

o aplicaţii corespunzătoare activităţilor economice care nu au fost implementate în 

SAP, dar care fac parte din fluxul proceselor economice; rezultatele lor sunt 

preluate în SAP cu ajutorul unor interfeţe, în vederea introducerii acestora în 

contabilitate şi pentru analize; acestea sunt fie automate folosind funcţionalitatea 

XI (exchange interface) sau sunt dezvoltate de specialiştii în domeniul IT din RATB, 

datele fiind transferate pe suport electronic; integrarea rezultatelor în sistem se 

face cu ajutorul unor interfeţe elaborate de specialiştii din cadrul SIESI; 
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o aplicaţii care rulează de sine stătător, auxiliare sistemului informatic, în vederea 

creşterii eficienţei şi eficacităţii fluxului informaţional în cadrul RATB (de exemplu: 

Simple BPM – modelarea proceselor; aplicația CONFLUENCE – managementul 

documentelor).   

 Un sistem informatic integrat performant garantează unicitatea informaţiilor pentru că nu 

conţine decât o singură bază de date în sens logic; se elimină astfel redundanţa şi creşte 

acurateţea informaţiei şi coerenţa datelor. Din analiză au fost identificate unele situaţii 

care nu corespund acestei caracteristici: 

o Existenţa a 2 fişiere distincte folosite în aplicaţii diferite care reprezintă aceeaşi entitate 

– fişierul de personal: pentru cele două aspecte ale activităţii de resurse umane se 

folosesc două fişiere distincte: unul pentru gestiunea personalului (în SAP) şi al doilea 

pentru calculul salariilor pentru toţi angajaţii din RATB (aplicaţia de salarii dezvoltată în 

FoxPro). Ele sunt întreţinute separat conform unor proceduri de actualizare stabilite la 

nivel de departament. 

o Aceleaşi activităţi executate în mai multe aplicaţii informatice : 

1. Redundanţă SAT – Thoreb: componenta de monitorizare a autovehiculelor 

implementată în sistemul SAT care gestionează automatele de taxare instalate pe 

autovehicule este redundantă cu componenta de monitorizare a autovehiculelor din 

sistemul Thoreb existent pe un set de autovehicule, implementat de către 

producătorul acestora. 

2. Redundanţă FMS – Thoreb: din Thoreb Statistics se obţin date privind 

funcţionarea vehiculului, respectiv Combustibil consumat pe întreaga zi de lucru 

(intervalul orar 4:00 – 24:00) şi Combustibil consumat de fiecare şofer. În RATB însă 

este implementată  aplicaţia FMS (Rompetrol), un software dedicat activităţii de 

gestiune a combustibililor pentru autovehicule. Această aplicație generează 

rapoarte în format electronic pentru urmărirea alimentărilor, stocurilor de 

carburant şi a autovehiculelor autorizate sau blocate pentru alimentare. 

3. Redundanţă FOI de PARCURS – Thoreb : Thoreb asigură urmărirea statistică a 

prestaţiei zilnice efectuate de vehicule şi şoferi în traseele RATB. Aplicaţia FOI de 

PARCURS cuprinde activităţi şi culege date privind prestaţia conducătorilor de 
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vehicule, a instructorilor de şcoală, despre exploatarea în circulaţie a vehiculelor, 

referitoare la întreţinerea planificată a vehiculelor şi date din zona de 

planificare/realizare a prestaţiei. 

4. Redundanţă  Practic & Lingura – Thoreb. În Planul dezvoltare/exploatare sisteme 

informatice, 2012, se propune   Începerea Proiectului de colaborare cu THOREB - în 

analiza și proiectarea soluției privind funcţionalităţile  de TRAFIC PLANING 

(programe de circulaţie) şi repartizare conducători de vehicule (LINGURA), o 

soluţie Thoreb Extended, pentru care urma să se încheie un contract de colaborare. 

Actualmente, pentru programe de circulaţie şi repartizare conducători de vehicule 

(LINGURA), este folosit programul Practic (programme de circulaţie) şi Lingura 

(repartizare conducători de vehicule). 

De asemenea, în planul din 2013 se propune Începerea etapei de Analiză implementare actuală 

în cadrul proiectului de implementare SISTEM de MONITORIZARE și CONTROL TRAFIC, 

funcţionalități noi: Monitorizare Trafic; Dispecerizare Trafic; Generarea și exportul Foilor de 

parcurs în format electronic, soluţie FLOTA EXTENDED, pentru care e necesară încheierea unui 

Contract de colaborare cu Partener specializat în soluţii de gestiune flotă de transport public. (fără 

a se preciza că ar fi vorba de Thoreb). De asemenea în anul 2013 a fost achiziţionat un server 

destinat Thoreb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Funcţionalităţile din aplicaţia Thoreb se regăsesc în alte aplicaţii (SAT, FMS, Foi de parcurs, Practic 

și Lingura), aplicaţii care sunt exploatate în mod curent. De menţionat că sistemul Thoreb era 

implementat pe autovehicule în momentul când acestea au fost cumpărate, intrând astfel în 

contractul de achiziţie. În prezent Thoreb este în exploatare şi  s-a încheiat contract de 

mentenanţă nr. 3363 din 19.11.2013, pentru 1 an în valoarea de 49.485,90 Euro, dar numai 

pentru echipamente hardware.  

 Întreţinerea manuală de date de bază din nomenclatoare la nivelul unor aplicaţii: 

La nivel de interfaţă SAP-SAT: 

 Nomenclatorul de materiale pentru materialele care fac obiectul interfaţării SAP-SAT 

sunt întreţinute mai întâi în SAP şi apoi, se întreţin manual şi în SAT. Nu este o 

corespondenţă 1:1 între codurile din SAP şi codurile SAT. Maparea codurilor de 

materiale SAP-SAT se realizează utilizând un fişier de conversie. Maparea şi 
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întreţinerea codurilor de materiale în SAT se realizează manual conform procedurilor 

de lucru existente în RATB.  

 Întreţinere date de bază clienţi (casierii noi). Pentru fiecare casierie se va întreţine şi 

în SAT definirea ca « Loc depozitare » cu codul deja alocat în SAP. Întreţinerea se 

realizează manual.  

La nivel de interfaţă SAP – Calcul salarii. 

 Datele rezultate din procesul de calculul salariilor, necesare obţinerii situaţiilor 

financiare (FI) şi pentru modulul BW, sunt introduse, folosind un suport extern, printr-o 

interfaţă dezvoltată de programatorii SIESI, nebeneficiind astfel de avantajul de a fi 

prelucrate în timp real, ceea ce ar putea afecta acurateţea datelor.  

 Codificarea informaţiilor nu este unitară la nivelul întregii regii : 

 În RATB sistemul de codificare este cel impus de SAP, sistem care, în general, este 

respectat; chiar şi în aplicaţiile non SAP se încearcă a se folosi codurile din SAP. 

 Există, însă, şi coduri ajustate/completate, folosite în anumite aplicaţii non SAP, cu ajutorul 

cărora utilizatorul consideră că gestionează mai uşor informaţia din cadrul aplicaţiei sale. 

Pentru preluarea datelor din SAT în SAP a fost necesară interfaţa SAP - SAT (modulul SD-

Vânzări) pentru că: Nu este o corespondenţă 1:1 între codurile din SAP şi codurile SAT. Maparea 

codurilor de materiale SAP-SAT se realizează utilizând un fişier de conversie. 

 Manifestarea unor dificultăţi de codificare: 

- Pentru o funcţionare coerentă şi o uniformizare a proceselor, sistemul SAP îşi defineşte o 

structură proprie, pe mai multe niveluri organizatorice, într-o ierarhie bine definită, care, la 

rândul ei, trebuie să conducă la o codifcare corectă şi coerentă a informaţiilor; analiştilor le 

revine sarcina, destul de dificilă, de a identifica corespondenţele adecvate în structura 

organizaţională a RATB, în aşa fel încât funcţionarea sistemului informatic să nu fie afectată 

de eventualele modificări intervenite ulterior în structura activităţii RATB. Adeseori analiştii 

întâmpină greutăţi în această activitate. Astfel, în planul pe anul 2013, cu continuare în 

2014, pentru Analiza procese privind achiziţia de Servicii altele decât serviciile de spălări 
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vehicule în vederea implementării lor în cadrul modulului SAP-MM se specifică dificultatea 

pe care o întâmpină analiştii în definirea Grupelor de servicii pentru Nomenclatorul SAP. 

 Manifestarea unor probleme de personalizare a componenetelor SAP: 

- Personalizarea sau adaptarea soluţiei standard la cerinţele beneficiarului implică eforturi 

financiare şi de timp semnificative; dar mult mai dificilă este însă actualizarea atunci când 

se face upgrade la o versiune nouă a SAP.  O astfel de problemă s-a pus la implementarea 

funcţionalităţii SAP HR care necesita multă specificitate: localizare la RATB (transport 

public) şi localizare în România (legislaţia română). La upgrade-ul din 2008 soft-ul pentru 

gestiunea personalului a fost adaptat în consecinţă. În schimb aplicaţia de calcul salarii 

proces care suferă frecvenete modificări manageriale şi legislative, nu a fost încă 

implementat. 

 Aplicaţiile dezvoltate în FoxPro - aplicaţii dezvoltate de programatorii SIESI - au încercat să ţină 

pasul cu cerinţele de adaptare permanentă la modificările din legislaţia României sau 

modificări apărute în sistem.  Aplicaţiile non SAP scrise în anii '90 în FoxPro, sunt depăşite 

moral, dar continuă să funcţionaze datorită unor dificultăţi de implementare în sistemul SAP. 

 Aplicaţia de calcul al salariilor SALFOX nu a fost implementată datorită dificultăţilor de 

configurare specifice acestei funcţionalităţi întrucât varianta standard, nu răspundea cerinţelor 

conducerii întreprinderii fiind necesară localizarea aplicaţiei la RATB (transport public) pentru 

România.   

 Uneori din cauza modificărilor multiple ajung să se deterioreze anumiţi parametri din aplicaţiile 

non SAP dezvoltate în diverse medii de programare, fapt care împiedică obţinerea automată a 

unor rapoarte. (Exemplu: rapoartele privind fondul de timp şi fondul de salarii sunt obţinute 

prin încărcare manuală de pe borderouri trimise de la unităţi). 

 În prezent aplicaţia realizată în FoxPro pentru ETA şi CLIPPER pentru ETE nu reprezintă o soluţie 

viabilă pe termen lung şi se impune înlocuirea ei cu o soluţie sigură, cu reale posibilităţi de 

integrare în sistem. 

 Configurări existente în SAP, dar nefolosite : 

- În sistemul SAP din cadrul RATB sunt identificate, codificate  şi configurate mai multe 

opţiuni care nu sunt folosite.  Ca de exemplu, opțiunile de Planificare necesar de materiale  

și Referatele de necesitate nu sunt înregistrate şi controlate în SAP deşi sunt configurate.  
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- În documentaţia transmisă de responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB se specifică că la 

momentul analizei, comenzile de aprovizionare se întreţin în sistem numai după sosirea 

mărfurilor contractate cu furnizorii şi doar pentru a permite înregistrarea intrării de bunuri 

în patrimoniu (NIR). Datorită acestui mod de operare, comenzile de aprovizionare nu pot fi 

supuse procesului de aprobare pe formularul tipărit conform conceptului iniţial de lucru. 

Puncte forte 

Nivel profesional ridicat al programatorilor SIESI. 

Personalul din domeniul IT din cadrul RATB, cu preponderenţă programatorii din cadrul serviciului 

SIESI, instruiţi de către experţii SAP în cadrul procesului de implementare a funcţionalităţilor SAP, 

şi-au însuşit mediul de programare propriu SAP – ABAP. Aceste cunoştinţe, împreună cu o bună 

cunoaştere a proceselor economice ce se desfăşoară în RATB, le-au permis să realizeze activităţi 

dificile, şi anume: 

 să desfăşoare activităţi cu caracter permanent privind monitorizarea, asistenţa, 

reproiectarea, update-ul funcţionalităţilor SAP, în condiţiile în care din anul 2010 nu a mai 

existat contract de asistenţă cu furnizorul SAP; 

 să desfăşoare activităţi cu caracter permanent privind monitorizarea şi asistenţă în 

exploatarea SAT; 

 să pregătescă integrarea în SAP a unor procese identificate spre a fi implementate,  

elaborând, etapă cu etapă, analiza şi testarea acestora;  

 să facă dezvoltări în mediul de programare ABAP la solicitări primite de la utilizatorii din 

diferitele unităţi din RATB (creare/modificare de rapoarte);  

 să realizeze interfeţe SAP – aplicaţii non SAP, pentru preluare date în SAP; 

 să adaptaze rapoartele financiare la formatul impus de legislaţia română (care se schimbă 

frecvent)  prin dezvoltări de interfaţă cu SAP; 

 să instruiască, ori de câte ori e necesar, utilizatorii finali din compartimenetele din cadrul 

RATB  să lucreze în modulele SAP; 

 informațiile obținute din sistemul SAP pot fi folosite în fundamentarea deciziilor la nivelul 

managementului regiei. RATB a implementat în acest sens funcţionalitatea SAP BW care culege 

date din SAP, SAT şi alte aplicaţii non SAP.  
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Probleme generale: 

Schimbările frecvente în structura organizatorică a regiei afectează funcţionalităţile care utilizează 

aceste informaţii: la fiecare schimbare trebuie reluat procesul de definire şi utilizare al acestora 

(modulul de personal SAP HR, financiar, Simple BPM etc.). Acestea sunt efectuate de către 

specialiştii din cadrul SIESI afectând eficienţa activităţii prin creşterea timpului de lucru. Se impune 

definirea unei organigrame stabile, bine fundamentată, de lungă durată, care să fie folosită în 

toate funcţionalităţile vizate de aceasta. 

Ameninţări: 

Majoritatea aplicaţiilor non SAP sunt dezvoltate în FoxPro în anii ’90 şi sunt depăşite moral de 

maniera că furnizorii lor nu mai sunt interesaţi de acordare asistenţă tehnică pentru soft-ul de 

aplicaţie corespunzător. Furnizorii recomandă trecerea la versiuni noi pentru care acordă suport, 

altfel existând riscul ca aplicaţia să nu mai poată fi dezvoltată sau să aibă grave probleme de 

securitate. 
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55..55..55  SSiisstteemmuull  AAuuttoommaatt  ddee  TTaaxxaarree  ((SSAATT))    

Prezentare 

Sistemul automat de taxare din cadrul RATB este un sistem informatic ce permite vânzarea de 

titluri de călătorie, taxarea călătoriilor efectuate din portofelul electronic și evidențierea 

călătoriilor efectuate cu celelalte titluri de călătorie. Astfel,  începând cu anul  2006 când a început 

implementarea SAT, la RATB s-au înlocuit treptat biletele și abonamentele de hârtie cu cardurile 

electronice.  

În prima etapă sistemul permitea încărcarea pe cardul electronic a abonamentelor RATB și a 

combinațiilor de abonamente din oferta RATB-METROREX. În paralel a fost pusă la dispoziție 

opțiunea de plată a călătoriei prin intermediul Portofelului electronic.  În prezent se pot 

achiziționa doar titluri de călătorie electronice pe două tipuri de carduri: ACTIV și MULTIPLU. 

Cardul ACTIV poate fi nominal sau nenominal și RATB îl recomandă în principal călătorilor fideli. Pe 

acest tip de card se pot încărca atât abonamente cât și credit pentru PORTOFELUL ELECTRONIC.  

Scop și obiective 

Din discuțiile purtate cu responsabilii în domeniul IT a rezultat că scopul principal al SAT îl 

reprezintă serviciul de vânzare a titlurilor de călătorie. Complexitatea SAT și posibilitățile de 

intercorelare cu alte sisteme informatice din cadrul RATB au permis identificarea altor posibile 

roluri/obiective secundare ale SAT în procesul de fundamentare a unor decizii manageriale, şi 

anume: 

 Urmărirea validării de către călători a titlurilor de călătorie. Informația obținută ar putea 

permite o fundamentare  a necesarului de transport. În prezent însă, obligativitatea validării 

titlurilor de călătorie revine doar călătorilor care utilizează portofelul electronic;  ceilalți 

călători sunt doar rugați, prin mijloace de informare audio din mijloacele de transport, să facă 

această operație.  

 Urmărirea activității controlorilor pe traseu. În activitatea de control efectuată asupra 

călătorilor din vehicule, controlorii sunt obligați să-şi valideze cardurile pentru:  

1. Interzicerea validării titlurilor de călătorie de către călători pe perioada controlului. 

Acțiunea poate contribui la eliminarea conflictului dintre controlori și călători. 
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2. Evidențierea prezenței controlorilor în mijloacele de transport unde se efectuează 

controlul. Acțiunea poate conduce la o gestiune eficientă a  echipelor de control. 

 Urmărirea activității conducătorilor de autovehicule prin validare la ieșire și intrare din/în 

autobaze sau depouri. Acțiunea poate permite o verificare încrucișată cu foile de parcurs a 

programului de lucru a personalului navigant. 

 Consolidarea informațiilor prelucrate în SAT și exportul acestora în alte aplicații pentru 

realizarea de rapoarte diverse cu un nivel ridicat de importanță pentru managementul 

superior. Consolidarea se face prin algoritmi SAT în echipamente specifice (concentratoare) 

care permit exportul către sisteme conexe. 

 Preluarea de informații din alte aplicații pentru consolidarea datelor. De exemplu aplicația 

„Dispecer” care generează datele pentru SAT și care la rândul său primește datele din 

aplicația LINGURA (care asigură repartizarea lunară a conducătorilor de vehicul conform 

programelor de circulație comunicate de Serviciul de Evidența Mișcării). 

În documentele puse la dispoziție de RATB se precizează că Sistemul automat de taxare (SAT) 

pentru transportul public este implementat la RATB si Metrorex și poate fi extins la alți șase 

operatori de transport. Prin implementarea Sistemului Automat de Taxare s-a avut în vedere 

integrarea serviciilor de transport public la nivelul Capitalei și posibilitatea ca operatorii de 

transport care au implementat acest sistem să poată crea o ofertă tarifară flexibilă care să se 

adapteze actualelor exigențe ale publicului călător. Din luna mai 2014 și până în prezent,  

divergențele dintre cei doi mari operatori de transport public de călători din Capitală, RATB și 

METROREX, au condus la limitarea utilizării SAT la metrou și utilizarea acestuia doar la RATB. 

SAT  folosește infrastructura informatică și de comunicație a RATB. Servicii oferite utilizatorilor SAT 

sunt considerate a fi avansate atât din punct de vedere tehnic, prin adoptarea recentelor 

tehnologii în domeniu, cât și funcțional prin integrare și flexibilitate.  

Aplicația SAT este descrisă a avea prezintă  următoarele caracteristici: aplicație modulară, 

standarde deschise, integrabilitate, management al componentelor, nivel de securitate, 

transmitere informații de la nivelul vehicul la nivelul central. În documentele puse la dispoziție de 

RATB sunt prezentate opt elementele majore ale SAT precum: configurare și administrare sistem, 

comercial-vânzări, asistență clienți, suport operațional, validare titluri călătorie, control,  suport 

GIS, Portal  SAT. Configurarea și administrarea sistemului se face de către SIESI, unul dintre 
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programatorii acestui serviciu având atribuții, sarcini și responsabilități specifice, fiind specializat în 

operațiuni SAT, şi anume: administrarea Back Office-ului SAT și configurarea parametrilor de 

funcționare, monitorizarea funcționării interfețelor SAT - SAP şi non-SAP - SAT, acordarea de 

asistență utilizatorilor de module SAT.  

5.5.5.1    Principalele module SAT:  

1. CA.CTM -  administrare carduri 

Cardurile se achiziționează prin SAP și apoi sunt trimise spre administrare în SAT. Fluxul SAT-SAP 

este descris în Documentul de analiză Implementare actuală modul SD la RATB. Sistemul SAP 

întreține nomenclatorul de materiale. Materialele care fac obiectul interfeței SAP-SAT sunt 

grupate în două categorii: materiale consumabile (CONS) care sunt gestionate atât cantitativ cât și 

valoric și serviciile de ticketing prestate către beneficiari, persoane fizice sau juridice, și care sunt 

gestionate doar valoric fiind materiale nestocabile. După întreținerea în SAP acestea se întrețin 

manual în SAT. Deoarece nu există o corespondență 1 la 1 între codurile SAP și codurile SAT, 

maparea codurilor de materiale se realizează utilizând un fișier de conversie.  

2. CA.CSM - administrare stoc carduri 

Administrarea cardurilor presupune evidențierea stocurilor,  comandarea de carduri noi în cazul 

diminuării sau lipsei de stoc, distribuirea cardurilor către centrele de vânzare și evidențierea  

stocurilor de carduri pe fiecare centru; gestiunea cardurilor se face în SAP și se întrețin manual în 

SAT cu respectarea cerințelor de mapare. 

3. CA.USR- administrare utilizatori SAT 

Utilizatorii se preiau prin interfaţa HR- PA (administrare de personal) din SAP. Acestora li se 

atribuie roluri și drepturi. Rolurile pot fi comerciale, ca de exemplu: casier de ghișeu, controlor, 

dispecer de ghișeu, revizor, conducător vehicul sau tehnice, de suport precum:  operator 

echipamente unitate, operator tehnic, operator card, operator actualizare parc vehicule SAT, 

vizualizare SAT ș.a. Drepturile sunt asociate fiecărui tip de utilizator. Un utilizator din SAT poate 

avea unul sau mai multe roluri. (Un exemplu pus la dispoziție de RATB este user 843  de la Biroul 

de analiză raportare care are asociate șase roluri: Rol RTP, Stocuri, Configurare SAT, Generare 

pachete config., operator tehnic și operator comercial). 
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O altă categorie de utilizatori SAT sunt beneficiarii de gratuități. Aceștia sunt asociați clienților. 

Din documentul de Analiză al modulului HR-PA pus la dispoziție de RATB constatăm că din SAP se 

preiau în SAT beneficiarii de gratuități gestionați de Serviciul Patrimoniu, precum: angajaţi-titulari, 

membri familie angajaţi, pensionari RATB, membri familie pensionari RATB, membri salariaţi 

decedaţi, funcţionari Primarie, alți beneficiari de gratuități conform legii. 

4. DA.CFP -inițializare şi procesare a cardurilor 

Cardurile trebuie formatate înainte de a fi utilizate. În gestiunea RATB prin SAP se întrețin 3 stări 

asociate cardurilor: card blank (cod 38962) se folosește pentru aprovizionare. Codul 38962 se 

transmite în SAT și întreține manual cu respectarea cerințelor de mapare. În urma formatării 

rezultă card formatat cu codul 39196. Card formatat (cod 39196) se folosește ca material rezultat 

în urma procesului de formatare, în procesele de transfer şi în procesele de vânzare și nu se 

transmite în SAT. O a treia stare asociată cardurilor este Card CFC-R 512 cu Cod 38963. Acest cod 

se folosește în procesul de aprovizionare, în procesele de transfer şi în procesele de vânzare  și nu 

este supus procesului de formatare. În momentul actual se vinde asociat cu codul de serviciu 

800020-suprataxa și se  transmite in SAT unde se întreține manual. Cardurile rebutate sunt 

cardurile considerate deșeu de la formatare. În SAT se schimbă automat, în urma procesului de 

formatare, starea pentru cardurile rebut de la carduri blank la carduri deșeu. Transferul cardurilor 

formatate de la depozitul central la casierii se operează manual în SAT.  

5. CA.RPT-rapoarte  

Vânzarea titlurilor de călătorie către clienți se realizează automat în SAT și manual în SAP. La 

înregistrarea vânzărilor are loc și descărcarea de gestiune pentru mărfurile stocabile vândute. 

Fișierul de vânzări este preluat în SAP. În urma preluării fișierului de vânzări în SAP se generează 

comanda de vânzări cu: tip document vânzări OR – pentru vânzări zilnice si corecții și tip document 

vânzări RE – pentru corecții (retur). 

Funcționalitățile SAT permit:  interogarea bază de date SAT în vederea obținerii unor situații 

cerute de către serviciile din cadrul Regiei; elaborarea şi analiza situației validărilor cardurilor de 

călătorie – zilnic (pe linie/zi/interval orar); urmărirea stării sesizărilor SIESI către integratorul SAT – 

UTI Systems; elaborarea de rapoarte/situații SAT – solicitate de Serviciul Comercial; elaborarea 

unor date privind interacțiunea cardurilor de călători/controlori la echipamentele de validare sau 

control necesare în cazul sesizărilor/reclamațiilor clienților, date solicitate de Serviciul Comercial, 
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Serviciul Juridic şi/sau Serviciul Relații Publice;-monitorizarea şi acordarea de asistență 

utilizatorilor finali pentru aplicația de depou (V3LAN); efectuarea de interogări ocazionale ale bazei 

de date pentru date punctuale. 

Elementele privind exploatarea SAT sunt prezente în Procedura PO-RATB-SIESI-013 Exploatarea 

sistemului automat de taxare. În cadrul procedurii se menționează că aceasta are ca scop 

reglementarea exploatării SAT pentru toate unitățile ETA (Exploatarea Transport Autobuze) / ETE 

(Exploatarea Transport Electric) și se aplică în autobazele și depourile din cadrul RATB.  

 
Portal SAT 

Portalul SAT realizat de UTI Systems se regăsește la adresa https://online.ratb.ro/, sub denumirea 

de RATB online. RATB online este un serviciu electronic pentru reîncărcarea cardurilor de 

transport. În rubrica Termeni și condiții de utilizare a aplicației RATB online sunt furnizate 

informații despre produsele tarifare disponibile, prețuri și modalitatea de încărcare a produselor 

pe card.  

Încărcarea produselor pe card se realizează în termen de maxim 48 de ore de la efectuarea plății, 

timp în care nu se pot efectua călătorii în baza produselor comandate dar neîncărcate pe card. 

RATB precizează că preluarea efectivă a titlului de călătorie comandat se va face la prima 

interacțiune a cardului cu validatoarele din mijloacele de transport. Portalul SAT  permite crearea 

unui cont de utilizator pe baza informațiilor personale și a unor date existente pe titlul de 

călătorie. După stabilirea unei parolei de acces se poate vizualiza conținutul contului. În cont sunt 

prezentate informații despre soldul asociat unui portofel electronic, data ultimei validări, data 

ultimei reîncărcări, și discounturi (dacă este cazul). Nu se pot vizualiza toate tranzacțiile efectuate 

cu cardul. Pentru un control mai riguros și creșterea încrederii călătorilor în SAT recomandăm 

punerea la dispoziția fiecărui călător, prin intermediul portalului sau a unor aplicații pentru 

smartphone-uri și tablete, a unor informații detaliate privind tranzacțiile efectuate cu cardul RATB. 

Pot fi avute în vedere experiențe ale societăților de telefonie și instituții bancare care pun la 

dispoziția clienților, prin mijloace electronice și aplicații specifice, informații detaliate pentru 

tranzacțiile efectuate. 

https://online.ratb.ro/
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Analiza SWOT a sistemului automat de taxare din cadrul RATB 

PUNCTE FORTE: 

Existența unui sistem electronic de ticketing 

care evidențiază:  

 numărul de titluri de călătorie vândute. 

Toate vânzările de titluri de călătorie se 

fac prin intermediul SAT indiferent dacă 

acestea sunt vândute prin tonete sau 

online. 

 consumul de unități valorice din 

portofelul electronic al călătorilor. 

Călătorii care călătoresc în baza 

portofoliului electronic sunt obligați să 

valideze călătoria la validatoarele din 

mijloacele de transport în comun pentru 

a li se scădea automat valoarea călătoriei 

din portofel . 

 urmărirea programului de lucru al 

conducătorilor auto; 

 urmărirea prezenței controlorilor în 

mijloacele de transport în timpul 

programului de control ; 

  monitorizarea relativă a flotei de 

vehicule (prin poziționarea prin GIS a 

controlorilor care posedă smartphone-uri 

pentru activitatea de control); 

 

PUNCTE SLABE: 

 Cheltuieli ridicate cu investiția SAT în 

raport cu eficiența sistemului informatic 

corespunzătoare obiectivului principal 

(vânzarea de titluri de călătorie). 

 Costuri asociate exploatării, întreținerii 

și dezvoltării SAT: costuri cu salariile 

tuturor categoriilor de personal al Regiei 

care utilizează SAT (vânzători, controlori, 

personal de întreținere și IT etc.), 

mentenanță SAT, întreținere, reparare 

sau înlocuire echipamente componente 

SAT, costuri generate de dezvoltare ș.a. 

 Personalul SIESI nu are competente pe 

tehnologiile pe care a fost dezvoltat SAT, 

conform analizei SWOT realizată de șeful 

Serviciului Implementare Exploatare 

Sisteme Informatice (SIESI) în luna 

ianuarie 2012 

 Imposibilitatea dimensionării în timp 

real: 

-a numărului de călători aflați în 

vehicule datorită nedistribuirii de carduri 

tuturor călătorilor care beneficiază de 

reduceri sau gratuități și neobligativității 

validării titlurilor de către toate categoriile 

de călători; 

- a distanței parcurse de fiecare 
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călător în parte și timpului petrecut de 

aceștia în mijloacele de transport; 

-a  necesarului de transport zilnic pe 

intervale orare și stații. 

OPORTUNITĂȚI: 

Atragere de fonduri europene 

nerambursabile pentru modernizarea 

transportului public local. 

În cadrul Strategiei Europa 2020 privind 

creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii, noile regulamente pentru 

accesarea fondurilor structurale vizează și 

promovarea sistemelor de transport durabile 

şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore; 

AMENINȚĂRI: 

Tendința pe piața serviciilor de transport 

public local de a elimina taxa de călătorie. 

De exemplu: Chamonix din Franţa (pentru 

toți călătorii, inclusiv turiștii), Tallinn din 

Estonia, Aubagne din Franţa, Hasselt din 

Belgia și  Chengdu din China  (doar pentru 

rezidenți). Conform Wikipedia, conceptul de 

transport public gratuit a fost introdus și în 

alte 9 orașe din Franța, 2 orașe din 

Germania, 6 orașe din Cehia, inclusiv capitala 

Praga, și alte 16 din alte țări ale Europei. În 

România, conceptul de transport public 

gratuit a fost introdus pentru prima dată în 

Lugoj la 1 iulie 2013 și ulterior la Ploiești în 

31 martie 2014. 

 

5.5.5.2   Concluzii privind sistemul automat de taxare  

SAT reprezintă un instrument modern de plată a călătoriei care prezintă câteva  avantaje față de 

bilete de hârtie precum: 

 protecția mediului prin eliminarea hârtiei și a cernelurilor pentru imprimare și 

compostare;  

  control și securitate sporită a titlurilor de călătorie; 

 confort în utilizare și rezistență sporită la intemperii a cardului de plastic față de biletul 

de hârtie sau abonamentul de carton; 
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 urmărire facilă a consumului prin crearea de rapoarte electronice; 

 eliminarea relativă a aprovizionării tonetelor cu ”bilete”, în cazul reîncărcării titlurilor 

de călătorie sau utilizării plății prin SMS în cazul abonamentului de o zi. 

 limitarea abuzurilor controlorilor de pe traseu prin urmărirea acestora cu ajutorul 

smartphone-urilor din dotare; 

  un control mai eficient al încasărilor din vânzarea de titluri, inclusiv al suprataxei de 

călătorie; 

  o responsabilizare a conducătorilor de vehicule în ceea ce privește respectarea 

programului de lucru prin înregistrarea automată în Sat a ieșirilor și intrărilor în 

autobaze sau depouri; 

 flexibilitate în stabilirea ofertei tarifare chiar dacă în prezent această facilitate nu este 

exploatată corespunzător; 

Limitele SAT sunt date în principal de costurile asociate unei soluției electronice: valori foarte mari 

ale investiției,  personal calificat pentru întreținere și exploatare, monitorizare permanentă a 

soluției. Sofisticarea soluției electronice, riscurile asociate nefuncționării acesteia, creșterea 

exigențelor publicului călător și identificarea de oportunități în mediu IT impun de cele mai multe 

ori achiziționare de servicii conexe precum mentenanță sau furnizare de dezvoltări ulterioare. 

SAT a beneficiat de garanție 3 ani, până la 31 mai 2009.  

În 31 decembrie 2009 a fost semnat cel de-al doilea contract de mentenanță în valoare de maxim 

263516 euro fără TVA pe o perioadă de 12 luni începând cu 01.01.2010. Acest contract de 

mentenanță aducea câteva elemente diferite față de contractul de mentenanță anterior. Prețul 

contractului era stabilit la un maxim de 263 516 euro fără TVA și cuprindea prețul pentru service-ul 

și mentenanța aplicațiilor software executate de prestator precum și prețul remedierii 

echipamentelor. Prețul putea fi suplimentat prin încheierea unui act adițional. 

În 1 martie 2011 a fost semnat al treilea contract de mentenanță pentru  un preț maxim de 109 

141, 55 euro fără TVA pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 31.05.2011. Prețul 

cuprindea elemente similare contractelor anterioare la care se adăuga un element nou: prețul 

pentru înlocuirea memoriilor fiscale. Prețul unitar prevăzut în contract pentru înlocuirea memoriei 
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fiscale, inclusiv înlocuirea memoriei fiscale este de 170 euro fără TVA. Pe durata contractului de 

mentenanță a prevăzută suma maximă de 4760 euro corespunzătoare a 28 memorii fiscale (piesă 

și manoperă). 

În data de 10 iunie 2011 s-a semnat al patrulea contract de mentenanță pentru o perioadă de 12 

luni, respectiv până la data de 09.06.2012 în valoare de 269 966 euro fără TVA. Prețul contractului 

cuprindea prețul pentru diagnosticare, service și mentenanța aplicațiilor software reprezentând 20 

427,71 euro / lună fără TVA, respectiv 245 132, 52 euro/12 luni și prețul remedierii 

echipamentelor a căror prețuri unitare erau prevăzute în anexe, inclusiv costurile pentru 

manoperă în valoare maximă de 24 863,48 euro fără TVA pentru toată perioada contractuală. 

În data de 29.06.2012 a fost semnat un contract de furnizare pentru modernizarea SAT. Obiectul 

contractului în constituia modernizarea sistemului automat de taxare conform anexei1, anexă ce 

cuprindea un centralizator de prețuri pe componente și livrabile. Prețul contractului era de 6 911 

113, 83 lei fără TVA.  Durata contractului începea la data semnării de către ambele părți, respectiv 

29.06.2011 și a încetat la 31.12.2012.  Prețul contractului cuprindea: 

- prețul pentru furnizarea upgrade sistem de vânzare online pentru gestiunea centralizată a 

documentelor cere certifică dreptul de a utiliza titluri de călătorie cu preț redus sau gratuit 

reprezentând 1 512 308,40 lei fără TVA 

- prețul pentru furnizare upgrade sistem storage în BackOffice; reprezentând 1 157 543,40  lei 

fără TVA; 

- prețul pentru furnizare upgrade sistem raportare, reprezentând 922 403,55 lei fără TVA; 

- prețul pentru furnizare upgrade sistem automat de taxare pentru conectarea online a 

validatoarelor instalate pe vehiculele RATB și în stațiile Metrorex, reprezentând 1 040 959,05 

Iei fără TVA; 

- prețul pentru furnizare Mașină de encodat carduri multiplu cu inscripționare termică combinat 

cu mașina de împachetat în folie de protecție anti-fraudă, reprezentând 265.393,43 lei fără 

TVA; 

- prețul pentru furnizare Echipamente electronice control carduri-150 bucăți, reprezentând 1 

029.640,50 lei fără TVA; 

- prețul pentru furnizare Echipamente electronice reîncărcare carduri - 150 bucăți, reprezentând 

1.062.865,50 lei fără TVA; 
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În cheltuielile IT efectuate în perioada 2010-2012 se regăsesc pentru SAT următoarele sume: 

2012: 

UTI SYSTEMS SA Service post TG si mentenanță SAT + înlocuit memorii fiscale

 1.190.820,00. 

UTI SYSTEMS SA Modernizare SAT - partea 1 6.991.113,83 în planul de achiziții IT la articolul 

Modernizare SAT - partea 1 cu suma estimată fără TVA de 6.991.113,83) 

2011:  

UTI SYSTEMS SA Service post TG si mentenanță SAT + înlocuit memorii fiscale 855.736,29 

2010: 

UTI SYSTEMS SA Service post TG si mentenanță SAT 1.118.598,00 în planul de investiții IT 

2011-2012 la achiziții IT 2010, sunt prevăzute următoarele elemente: 

- Automat de taxare și reîncărcare + licențe soft - 19 buc: 3.377.136,00 (lei fără TVA) 

reprezentând aproximativ 804.080,00 

- Service post TG si mentenanta SAT + inlocuire memorie fiscala a 195 case de marcat EPSON:

 1.398.512,00 (lei fără TVA) reprezentând aproximativ 332.979,00 (euro fără TVA) 

- Service imprimante carduri Tattoo si Dualis (SAT):  29.400,00 (lei fără TVA) reprezentând 

aproximativ 7.000,00 (euro fără TVA) (euro fără TVA) 

- Service echipamente portabile, control carduri, casieri IT 3000 (SAT): 12.600,00 (lei fără TVA) 

reprezentând aproximativ  3.000,00 (euro fără TVA) 

- Service echipamente reîncărcare carduri MCS 500 (SAT):  9.660,00 (lei fără TVA)  reprezentând 

aproximativ 2.300,00 (euro fără TVA) 

- Întreținere și reparații echipamente tehnica de calcul (inclusiv toate stațiile de lucru aferente 

SAT): 87.000,00 (lei fără TVA)  reprezentând aproximativ 20.714,00 (euro fără TVA). 

Dacă ne limităm numai la obiectivul principal al SAT și anume vânzarea de titluri de călătorie 

atunci, prin prisma raportului efort – efect, suma de 3.038.630,86 EURO  (fără TVA), echivalentul a 

aproximativ 13.310.957, 66 RON cheltuită în perioada 2009 - 2014 numai cu furnizorul SAT nu 

acoperă beneficiile investiției. 

Recomandări: 

Punerea în valoare a investiției în SAT se poate face doar dacă sunt exploatate la maxim 

funcționalitățile acestuia.  
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O funcționalitate foarte importantă este dată de validatoarele instalate în mașini care permit 

evidențierea numărului de călători din vehicule pe intervale orare și stații. Validarea de către toți 

călători a  titlurilor de călătorie ar permite o fundamentare riguroasă a necesarului de transport și, 

implicit, creșterea calității serviciului prin creșterea gradului de confort și reducerea timpilor de 

așteptare. Din discuțiile purtate cu șefi serviciilor SIESI și SIEAR din regie aceștia propun 

introducerea obligativității validării și a unei taxe penalizatoare în caz de nevalidare. Considerăm 

că o astfel de măsură nedublată de informarea și conștientizarea călătorilor asupra importanței 

validării poate conduce la o reacție nedorită din partea acestora, mai ales in perioadele de vârf 

când autovehiculele sunt aglomerate și validarea de către o parte din călători s-ar realiza foarte 

greu. Importanța deosebită a acestei funcționalități impune poate realizarea unui studiu complex 

care să aibă în vedere, pe de o parte, avantajele obținute prin impunerii obligativității validării de 

către toți călătorii dar și a costurilor și limitelor asociate acestei acțiuni. O astfel de măsură impune 

în primul rând distribuirea de carduri și beneficiarilor de gratuități precum pensionarii, membri 

familiilor personalului regiei, altor categorii conform reglementărilor legale în vigoare.  

SAT permite crearea unei oferte tarifare flexibile. Nu este de neglijat faptul că tot mai multe voci 

din cadrul regiei susțin creșterea prețurilor titlurilor de călătorie invocând atât creșterile pe piață a 

unor elemente de cost asociate serviciului de transport precum prețul carburanților, inflația, 

costuri cu anumite materii prime și materiale etc. dar și alinierea la prețurile practicate de 

principalul competitor METROREX. Deoarece SAT permite crearea unei oferte tarifare flexibile și în 

cadrul regiei există specialiști care pot asigura configurarea acestei funcționalități, propunem ca în 

fundamentarea prețurilor titlurilor de călătorie să se aibă în atenție deosebită crearea unei oferte 

tarifare variate care să corespundă atât exigențelor publicului călător precum și obiectivelor regiei 

și anume de a fideliza călătorii prin oferte personalizate. Cu siguranță că o astfel de măsură 

impune o conlucrare foarte bună dintre departamentele de marketing, vânzări și tehnic. Un studiu 

transversal ar permite evidențierea celor mai bune soluții care să aibă în vedere fructificarea la 

maxim a funcționalității SAT de creare a unei oferte tarifare foarte flexibile, adaptabilă tuturor 

categoriilor de călători. 

Introducerea principiului ”plătești cât consumi” în fundamentarea ofertei tarifare. SAT poate 

deveni un instrument extrem de util dacă regia va avea în vedere includerea acestui principiu în 

stabilirea prețurilor. La fel ca și în cazul celorlalte servicii publice, RATB ar putea să aibă în vedere 

crearea unor mecanisme de control eficiente care să permită evidențierea exactă a consumului 

serviciului de fiecare călător în parte. Campaniile de responsabilizare a cetățenilor privind 
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consumul de servicii publice au obținut cele mai bune rezultate atunci când au fost introduce 

mecanisme de control al consumului. Contorizarea consumului a dus la o scădere drastică a 

excesul  de consum și risipei. SAT permite, prin funcțiunile sale, luarea în considerație a acestui 

principiu. De altfel, prin introducerea de către METROREX a abonamentului de cu număr limitat de 

călătorii sau a Biletului unic RATB-METROREX cu timp limitat se avea oarecum în vedere acest fapt. 

Semieșecul obținut în cazul  biletului unic poate fi pus și pe seama neelaborării unor studii 

complexe și simulări care să aibă în vedere caracteristicile specifice transportului public local din 

București. 

Alte recomandări vizează acordarea unei atenții deosebite și efectuarea unor analize complexe a 

caracteristicilor SAT din perspectiva a ceea ce declară furnizorul soluției: 

 Aplicație modulară, ceea ce ar putea presupune ca fiecare sector de activitate din să fie 

acoperit de către o aplicație specifică. În perioada analizată există elemente care pot fi 

asociate SAT precum evidențierea numărului de călători din vehicule, stațiile cele mai 

solicitate, timpul petrecut de fiecare călător în mijlocul de transport și lungimea traseului 

parcurs de acesta ș.a. pentru care se pot dezvolta aplicații specifice. Poate că, la urcarea în 

vehiculele RATB este de dorit ca fiecare călător să valideze, din proprie inițiativă, titlul de 

călătorie pentru evitarea oricăror conflicte (de natură juridică, etică, tehnică ș.a.). La 

coborâre însă, mărirea razei de acțiune a validatoarelor poate permite contorizarea acțiunii 

fără acordul explicit călătorilor și astfel s-ar putea realiza evidențierea numărului de 

călători din vehicule, stațiile cele mai solicitate, timpul petrecut de fiecare călător în 

mijlocul de transport și lungimea traseului parcurs de acesta. 

 

 Standarde deschise, unde un standard deschis, în domeniul sistemelor informatice poate 

desemna un standard cu variate drepturi de utilizare a aplicației puse la dispoziția 

beneficiarului. Gradul de deschidere poate cuprinde referiri privind limitarea sau 

eliminarea de către comisii specializate a tehnologiilor nestandardizate, excluderea 

standardelor care necesită taxe de utilizare care nu sunt ”rezonabile și nediscriminatorii”, 

adoptarea necondiționată a aplicației cu posibilitatea de extindere a acesteia după 

implementare. Neluarea în considerație a acestei caracteristici poate pune RATB în situația 

de a deveni un client captiv cu limitări drastice în ceea ce privește costurile ulterioarelor 

dezvoltări. Recomandăm ca regia să accentueze această caracteristică în reglementările 
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sale interne și în caietele de sarcini care să impună o concurență reală în dezvoltarea 

ulterioară a SAT.  

 

 Integrabilitate cu alte sisteme informatice, un sistem informatic cu o astfel de caracteristică 

permite crearea de legături funcționale cu alte sisteme sau aplicații informatice care să 

poată fi coordonate ca un întreg. Deși cei mai mulți specialiști înțeleg prin integrabilitate 

eliminarea redundanțelor, putem afirma că experiența practică a condus la o altă abordare 

a conceptului de integrabilitate. Integrabilitatea nu înseamnă doar eliminarea 

redundanțelor ci, dimpotrivă, fructificarea uriașului potențial de verificare și control. Prin 

integrabilitate s-ar putea astfel înțelege elaborarea unor mecanisme specifice care să ia în 

calcul analiza a datelor obținute prin culegerea acestora din diverse sisteme. Astfel, 

redundanța dintre SAT și THOREB poate fi transformată în analiză încrucișată pentru 

identificarea deficiențelor și definirea soluțiilor. 

 

 Management al componentelor, caracteristică care ar putea permite optimizarea 

configurării fiecărei componente pentru a răspunde cât mai bine nevoilor organizației. 

Literatura de specialitate, dar și practica în domeniu abundă de exemple care subliniază pe 

de o parte importanța sinergiei unui sistem, pe de altă parte riscurile optimizării 

componentelor care de cele mai multe ori nu permit optimizarea sistemului ca întreg. De 

exemplu optimizarea numărului de curse ar putea conduce la o supraîncărcare cu călători 

cu consecințe asupra gradului de atractivitate și confort. Și invers, creșterea gradului de 

confort ar putea avea consecințe directe privind supradimensionarea parcului auto sau a 

numărului de curse zilnice. Prin intermediul SAT se pot crea tablouri de bord care să 

cuprindă atât indicatori tehnici și cât și economici precum și mecanisme de echilibru. 
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55..66  IInnffrraassttrruuccttuurraa  HHaarrddwwaarree    

Serviciul Întreținere Echipamente Administrare Rețea (SIEAR)  este componenta organizatorică a 

RATB  care asigură întreținerea tehnică a rețelelor de calculatoare (locală și teritorială) a acesteia. 

Pentru crearea premiselor unui mediu de prelucrare pe mai multe niveluri, sistemul aplicațiilor din 

cadrul RATB este implementat în cele mai multe cazuri pe o arhitectură de tip client-server.  

55..66..11  AArrhhiitteeccttuurraa  eecchhiippaammeenntteelloorr  ddee  ccaallccuull  şşii  ddee  ccoommuunniiccaaţţiiee  

I. Nivelul bazei de date – asigură gestiunea datelor și metadatelor regiei printr-un SGBD 

relațional standardizat industrial care include și modului SQL. În RATB, corespunzător nivelului 

bazei de date, regăsim serverele de baze de date pentru SAP, SAT și alte aplicații. 

Pentru SAP există 2 servere destinate bazelor de date  ”în oglindă” denumite servere productive 

R/3, fiecare cu sistem de operare Windows Server 2003, achiziționate în  anul 2006. 

Recunoașterea importanței bazelor de date a impus schimbări majore adoptate ulterior ca 

standarde în înregistrarea, stocarea și prelucrarea datelor. Serverele de baze de date sunt 

construite ”în oglindă” cu rolul de a crește gradul de disponibilitate a datelor în cazul apariției unei 

defecțiuni tehnice al uneia dintre unități și de a permite recuperarea datelor în caz de eroare. Pe 

cale de consecință, pentru bazele de date ale unui sistem informatic sunt alocate două unități de 

calcul având rolul de server primar și, respectiv,  server secundar. Serverul de pe care se face 

copierea datelor se numește server primar iar cel pe care se face copierea (serverul oglindă) este 

denumit server secundar. Pe parcursul schimburilor de date cele două servere își pot schimba 

rolurile între ele.  

Tot pentru SAP a fost achiziționat un server productiv pentru BW (Business Warehouse). 

Cunoscut și sub numele SAP NetWeaver Business Warehouse,  SAP BW este considerat o piatră de 

temelie a soluției de depozitare Enterprise Data SAP. Acesta oferă rapoarte din analize și 

interpretări ale datelor de afaceri efectuate de obicei la finalul fiecărei zi. La RATB agregarea 

datelor se face pe perioada nopții când activitatea regiei este redusă substanțial ca volum.  În SAP 

BW se pot integra, transforma și consolida informațiile de afaceri relevante din aplicațiile SAP 

implementate în întreprindere cadrul RATB precum și din surse de date externe. SAT este 

implementat pe alte 2 severe de baze de date ”in oglindă”. Acestea au fost achiziționate în 2006 
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odată cu implementarea SAT în RATB și funcționează sub SOLARIS 9 și ORACLE 10g. Solaris este un 

sistem de operare dezvoltat de Sun Microsystem și este certificat ca versiune UNIX.  

În prezent SOLARIS 9 este în perioada extinsă de a ciclului de viaţă, Oracle dezvoltând SOLARIS 10 

unde aplicațiile Linux rulează cu un impact minim asupra performanței (3-5% maxim degradare de 

performanță) și nu prin emulare, ca în versiunea Solaris 9. Solaris 10 este recunoscut de armata 

americană ca cel mai securizat sistem de operare existent pe piață. Oracle a dezvoltat ulterior 

SOLARIS 11 optimizat pentru platforme integrate și Cloud Computing.   

În RATB există și un server de uz general achiziționat în 2006 pe care rulează Windows Server 

2008 R2. Windows Server 2008 R2 este un sistem de operare produs de Microsoft  și lansat pe 

piață în octombrie 2009. În prezent Microsoft a dezvoltat un succesor cunoscut sub două nume: 

Windows Server 2012 sau Windows Server 8. Aflat la a șasea generație de sisteme de operare 

pentru servere, Windows 8 a fost lansat în septembrie 2012. Referitor la achiziționarea de 

generații noi de sisteme de operare pentru echipamente vechi facem precizarea că pentru sistemul 

de operare Windows, distribuitorii utilizează trei tipuri de licențe importante: OEM, VUP și Retail. 

OEM (Original Equipment Manufacturer) este un termen folosit în diverse situații. Asocierea 

acestui termen cu licențele software a fost făcută de producători pentru a impune pe piață o 

anume disciplină și control în achiziționarea de licențe software. Microsoft comercializează astfel 

de licențe la un preț mai mic decât celelalte tipuri de licențe asociate aceluiași software dar 

impune limitări în ceea ce privește modificările hardware. Dacă se dorește îmbunătățirea 

performanțelor hardware  pe care este instalată o licență OEM atunci licența nu mai este valabilă. 

Licența Retail definește în general o licență completă care nu impune niciun fel de restricții în ceea 

ce privește modificările hardware și, de obicei, are un preț cel puțin dublu față de o licență OEM. 

Deși se poate instala pe orice echipament dorit aceasta poate fi activată doar pentru un singur 

echipament. Instalarea ulterioară pe alte echipamente conduce automat la pierderea licenței. 

Licența VUP (Version Upgrade License) sunt dedicate celor care dețin o licență validă a unui sistem 

de operare și doresc să treacă la o versiune nouă. De obicei are un preț mai mic decât o licență 

nouă dar tranziția la un sistem superior este limitată de cele mai multe ori la versiunile echivalente 

(de exemplu trecerea de la Windows 7 la Windows 8 utilizând licență VUP este posibilă doar 

pentru versiunea Windows 7 Premium și nu pentru versiunea Windows 7 starter).  Deoarece în 

documentele puse la dispoziție de RATB nu am identificat trimiteri la aceste aspecte recomandăm 

ca Regia să aibă în vedere aceste aspecte în achiziționarea de noi licențe. 
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II. Nivelul aplicație - cuprinde regulile,  logica şi funcțiunile sistemului, programele care 

asigură transferul datelor de la / la serverele de baze de date. Din 1999 în RATB, odată cu politica 

generală în domeniul IT de integrare a sistemului informatic, la nivel de aplicație se regăsesc 

următoarele servere: 

Pentru SAP au fost alocate un server de dezvoltare R/3 și un server de dezvoltare BW, fiecare cu 

Windows Server 2003. 

Pentru SAT există două servere de aplicație cu Windows 2003 Server standard edition 

achiziționate în 2006, anul implementării SAT în RATB.  

În prezent Windows Server 2003 este la sfârșitul ciclului său de viată, Microsoft anunțând pe site-

ul oficial www.microsoft.com că după data de 14 iulie 2015 nu mai acordă suport și asistență 

pentru acest sistem de operare. Windows Server 2003 Standard a fost proiectat și lansat pe 24 

aprilie 2003 pentru întreprinderile mici și mijlocii, oferind partajarea de fișiere și imprimante, 

conectivitate internet securizată, politică de gestionare desktop centralizată și soluții Web care 

conectează angajații, partenerii și clienții.48 Pentru întreprinderile mijlocii și mari, Microsoft 

propunea Windows Server Enterprise cu suport multiprocesor și interoperabilitate crescută şi 

Windows Server 2003 Datacenter pentru infrastructurile cu exigențe de securitate și fiabilitate 

ridicată. 

Complexitatea SAT a impus achiziționarea și altor tipuri de servere precum: 

 un server de raportare și server web cu SPARC 64 și  SOLARIS 9. Acest tip de server este 

destinat distribuirii de informații pe web prin intermediul protocolului http. SPARC 64 este un 

microprocesor dezvoltat de HAL Computer Systems și fabricat de Fujitsu începând cu 1995  și 

folosit exclusiv în sistemele Fujitsu ; 

 1 server pentru centrul de preîncărcare și 1 server pentru mediul de testare ambele cu 

SPARC 64 și SOLARIS 9 ; 

 1 sistem de stocare RAID cu capacitate de stocare instalată de 3TB și 1 Sistem de backup pe 

bandă magnetică cu 21 de sloturi pentru benzi, nativ 4,2 TB Este cunoscut faptul că stocarea 

nu este niciodată suficientă pentru orice întreprindere deoarece nevoile sunt în continuă 

creștere. Alternative precum arhivarea periodică sau stocarea în cloud se vor avea în vedere 

punând în balanță avantajele și riscurile. La nivelul Regiei am regăsit și alte servere funcționale 

precum: un Exchange server cu Windows Server 2003 R2 instalat, pentru realizarea interfeței 

                                                      
48 „Overview of Windows Server 2003 – Standard Edition”. Daniel Petri. Wikipedia.org 

http://www.microsoft.com/
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dintre SAP și non-SAP, un server Threat Management Gateway, o consolă de administrare 

antivirus, un WebServer, două Domain Controller pentru AD-ul SAP. 

III. Nivelul prezentare - constă în interfața grafică utilizator sau programul de navigare 

(browser) pentru accesarea funcțiilor sistemului (end-user). În cadrul RATB, nivelul prezentare este 

indicat atât de numărul de licențe achiziționate pentru accesarea unei aplicații de tip web-based 

(de exemplu SAP) prin programul de navigare (browser) cât și de numărul echipamentelor de 

calcul  raportat la numărul de utilizatori. 

Detalierea dotării cu echipamente de calcul a fost pusă la dispoziție de șeful SIEAR. Aceasta 

evidențiază un număr de 1311 calculatoare cu monitor si 353 echipamente de printare. Raportat la 

numărul total de angajați de 11.120 din care 1.340 personal de conducere, execuție și maiștri în 

2013 am putea spune că 1 calculator revine la 9 angajați și un echipament de printare este folosit 

de aproximativ 32 de angajați (Tabelul 5.26). Deoarece 9780 sunt muncitori atunci pentru 

personalul direct implicat în utilizarea acestor echipamente situația se prezintă astfel: pentru 

fiecare persoană este pus la dispoziție un calculator și aproximativ la 4 persoane  este disponibil  

un echipament de printare. 

 

Tabelul 5.26  Numărul de persoane ce revine unui echipament IT  

   PERSOANE LA 

UN CALCULATOR 

PERSOANE LA 

O IMPRIMANTĂ 

Total personal din care  11 120 Aprox. 8 Aprox. 32 

Muncitori  9 780 n/a n/a 

Personal de conducere,  

execuție și maiștri 

 1 340 Aprox. 1 Aprox. 4 

  Unități de calcul 1311 buc.  

  Echipamente de printare 353 buc. 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii în domeniul IT din cadrul 

RATB
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Dotarea cu echipamentele de calcul a principalele direcții și servicii conform structurii 

organizatorice a RATB aprobată de Consiliul de Administrație în ședința din data de 26.09.2013, 

este prezentată în Tabelul 5.27. 

Tabelul 5.27  Dotarea cu echipamente de calcul în cadrul RATB 

Structura organizatorică R.U. Unități 

de calcul 

Echipamente 

de imprimare 

 R.U. 

/u.c. 

R.U. 

/e.i. 

Corpul de consilieri 4 5 0 0,8 - 

Biroul Audit Public Intern 12 10 3 1,2 4 

Serviciul Control Financiar de 
Gestiune 

9 7 2 1,28 4,5 

Serviciul Juridic Contencios 28 21 2 1,33 14 

Birou Relații Publice 21 20 2 1,0 10,5 

Serviciul Investiții 12 13 3 0,92 4 

Serviciul Plan Organizarea și 
Normarea Muncii 

52 28 6 1,85 8,66 

Serviciul Managementul 
Calității 

51 51 8 1 6,37 

Serviciul Managementul 
Resurselor Umane 

45 59 14 0,76 3,21 

Centrul de Sănătate 102 39 28 2,61 3,64 

Uzina de Reparații 145 117 36 1,23 4,02 

DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

Serviciul Programare 16 21 5 0,76 3,2 

Serviciul Dispecerizarea 
Circulației 

19 20 6 0,95 3,16 

Divizia Transport Autobuze 21 17 5 1,23 4,2 

Divizia Transport Electric 20 14 7 1,42 2,85 

DIRECȚIA DE ÎNTREȚINERE SISTEME ENERGETICE ȘI CALE DE RULARE 

Secția de Întreținere și 
Reparații 

23 58 15 0,39 1,53 

Serviciul Mecano-Energetic 21 20 2 1,05 10,5 

Serviciul Proiectare 
Infrastructură 

16 16 6 1 2,66 

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE 
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Serviciul Buget, Analize 
Economice 

13 14 2 0,85 6,5 

Serviciul Financiar 17 16 8 1,06 2,12 

Serviciul Contabilitate 25 30 9 0,83 2,77 

DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI MARKETING 

Serviciul Vânzare 14 28 6 0,5 2,33 

Serviciul Control 11 15 3 0,75 3,66 

Serviciul Marketing 14 11 2 1,27 7 

Serviciul Derulare Contracte și 
Achiziții Publice 

59 56 10 1,05 5,9 

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Serviciul Pază și Protecție 8 3 0 2,66 - 

Serviciul Intern de Prevenire 
și Protecție 

46 9 2 5,11 23 

Serviciul Patrimoniu 13 8 3 1,62 4,33 

Cantina 2 2 1 1 2 

Asociația sportivă 4 4 2 1 1 

DIRECȚIA MENTENANȚĂ ȘI ADMINISTRARE SISTEME 

Serviciul Tehnic 18 19 4 0,94 4,5 

Serviciul Proiecte 
Internaționale 

12 13 3 0,92 4 

Serviciul Implementare 
Exploatare Sisteme 
informatice 

39 35 4 1,11 9,75 

Serviciul Întreținere 
Echipamente și Administrare 
Rețea 

19 18 3 1,05 6,33 

Serviciul Electronică 
Automatizări 

20 14 3 1,42 6,66 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB 

Pe lângă rețeaua de calculatoare, SIEAR asigură administrarea accesului la Intranetul instituției 

precum și accesul la Internet din RATB. De asemenea SIEAR asigură administrarea website-ului 

RATB www.ratb.ro și serviciile de poștă electronică (e-mail) ale regiei.  

La locația centrală sunt conectate toate celelalte locații RATB pentru accesarea resurselor sau 

serviciilor IT. Locația centrală a fost definită nod principal în arhitectura logică a infrastructurii, în 

procedura PO RATB SIEAR 003 - Securitatea sistemului informatic. Echipamentele centrale, 

http://www.ratb.ro/
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respectiv serverele, routere-le și switch-urile sunt montate în încăperi dedicate cu acces securizat, 

se precizează în aceeași procedură.  

 

Referitor la infrastructura de comunicații, RATB dispune de o rețea INTRANET ce asigură 

transmiterea datelor între sediul central și teritoriu, rețea implementată începând cu anul 1999. 

Dacă inițial viteza de comunicație era de 256 Kbps crescută ulterior la 10Mbps, în prezent RATB 

beneficiază de fibră optică. Din 2006, odată cu procesul de modernizare și trecerea la noua 

tehnologie bazată pe fibra optică, viteza de transfer a crescut la 100Mbps iar stabilitatea a crescut 

simțitor, se menționează în strategia IT. 

 

Noile tehnologii și-au făcut simțită prezența în RATB nu numai la nivelul infrastructurii de 

comunicație. În 2010 a fost achiziționată o MAȘINĂ VIRTIUALĂ. Pe această MAȘINĂ VIRTUALĂ se 

regăsesc în prezent, conform documentelor puse la dispoziție de șeful SIEAR, o soluție anti spam, 

serverele NS1 și NS2, un server comercial, un server de inventariere și monitorizare rețea, un 

router SAP, un server WebTest.  

 

În strategia în domeniul IT din cadrul RATB se menționează că Regia are în exploatare un parc de 

aproximativ 25 centrale telefonice. Din 2014 SIEAR a propus înlocuirea acestora cu centrale bazate 

pe tehnologii IP într-o perioadă de 3 ani.  

 

În sinteză concluzie, RATB dispune în prezent de aproximativ: 35 servere, 1300 calculatoare tip 

desktop,  50 laptop-uri,  600 imprimante, scannere, videoproiectoare, 250 echipamente de rețea 

(switch-uri, router-e, firewall-uri), sistem de teleconferință etc. 

 

Vechimea serverelor este prezentată în tabelul de mai jos. În Tabelul 5.28  sunt sintetizate  

informațiile primite de la șeful serviciului SIEAR. 
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Tabelul 5.28   Vechimea serverelor RATB 

An achiziție 2004 2006 2007 2010 2011 2013 

Număr servere:  4 22 1 7* 1 1 

Destinație 

principală 

SCCM & 

File 

server 

Domain 

Controller 

pt. AD-ul 

SAP 

Stocare 

 

DC1 si 

DC2 

Exchange 

SAP R/3 

BW 

SAT 

Web 

Antivirus 

SAT SAP router 

WEB test 

Server 

comercial 

Soluție 

anti-spam 

 

Confluence THOREB 

* inclusiv serverele de pe MAȘINA VIRTUALĂ 

Sursa: Realizat de către autori prin prelucrarea informațiilor transmise de către responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB 

Unde:  

SAP – reprezintă sistem integrat de management al activității RATB; 

SAT – Sistem automat de taxare pentru transportul public; 

THOREB -sistemul  dispune de un modul Statistic care primește date de intrare din computerul de 

bord C90+ (si implicit din rețeaua CAN) și asigura monitorizarea OFF LINE a activității 

autovehiculelor pe care este instalat . 

BW – Modulul  Tablouri de bord prezintă  indicatorii  operativi şi strategici  privind activitatea 

RATB. 

 Confluence  - aplicație privind managementul documentelor elaborate și/sau  utilizate în RATB. 

Domain controler  - un server responsabil de securizarea autentificărilor (verificarea permisiunilor, 

gestiunea credențialelor etc.). 

SCCM & file server – System Center Configuration Manager – centru suport de configurare și 

gestiune a unor grupuri mari de calculatoare și server pentru depozitare și partajarea unor resurse 

informaționale precum documente, imagini, fișiere audio sau video, baze de date ș.a. 

 Stocare  - sistem specializat în depozitarea unor date de dimensiuni foarte mari. 

Exchange – sistem specializat în schimbul de informații. De regulă este folosit ca suport pentru 

poșta electronică. 
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Antivirus – un sistem dedicat pentru prevenirea, detectarea și eliminarea programelor sau 

aplicațiilor nesolicitate, răuintenționate care pot conduce la funcționarea defectuoasă a 

echipamentelor sau programelor precum și la obținerea frauduloasă unor informații. 

Router – echipament electronic care partajează fluxul de informații și-l redirecționează în funcție 

de solicitări pe niveluri de prioritare 

În strategia în domeniul IT din cadrul RATB se precizează că tehnica de calcul existentă, acoperă 

aproximativ 90% din necesar, însă 80% din echipamente sunt uzate fizic şi moral, menționându-se 

că în perioada vizată de strategie, respectiv 2013-2015, durata normată de funcționare de 5 ani, va 

fi depășită, impunându-se înlocuirea lor.  

Analiza SWOT a infrastructurii hardware  

PUNCTE FORTE: 

Existența unei colecții de servere și unități de 

calcul organizate și gestionate sub o arhitectură 

intercorelată de tip client-server. Pentru aproape 

întreg personalul de conducere,  execuție și maiștri 

este pus la dispoziție câte un calculator și la patru 

persoane revine o imprimantă. În 2010 a fost 

achiziționată o MAȘINĂ VIRTIUALĂ. 

Infrastructură de comunicație bazată pe fibra 

optică, viteza de transfer a crescut la 100Mbps ce 

acoperă cele 37 de locații ale RATB și un parc de 

aproximativ 25 centrale telefonice. 

În toate unităţile RATB sunt realizate reţele locale 

şi sunt interconectate cu Direcţia Generală. 

Comunicaţia este realizată prin Internet cu 

tehnologii de criptare, asigurând securitatea 

transferurilor de date. 

Serviciu dedicat pentru întreţinerea 

echipamentelor şi administrare reţea SIEAR 

Seviciul a elaborat o serie de proceduri specifice 

pentru RATB precum SIEAR 003 - Securitatea 

sistemului informatic. 

PUNCTE SLABE: 

Vechimea echipamentelor (80% din 

echipamente sunt uzate fizic şi moral) 

Posibila nefundamentare judicioasă a 

planurilor de investiții constatată prin 

neprezentarea în propunerile de investiții în  

infrastructura IT a unităților valorice privind 

propunerile de investiții, a cantităților și 

modalităților prin care au fost determinate 

aceste sume.  
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OPORTUNITĂȚI: 

Reconsiderarea modului de achiziționare și 

gestionare al echipamentelor IT. Din discuțiile 

purtate cu șeful SIEAR a rezultat faptul că în 

RATB se dorește înlocuirea echipamentelor de 

printare de birou cu echipamente de printare 

departamentale de capacități mari, înlocuirea 

centralelor telefonice cu centrale bazate pe 

tehnologii IT și externalizarea serviciilor de 

achiziționare a consumabilelor. 

Existența unor proiecte cu finanțare din fonduri 

europene. De exemplu pe site-ul RATB sunt 

prezentate proiectele cu finanțare europeană: 

RAIL4SEE (Rail Hub Cities for South East Europe) 

derulat de RATB în perioada 2012-2014 pentru 

fundamentarea corectă a costurilor și SECUR-ED 

(Secured Urban Transportation - European 

Demonstration) finanţat de Comisia Europeană 

prin PC7. 

AMENINȚĂRI: 

Educația în domeniul investițiilor în IT. Aceasta 

este importantă în contextul globalizării și 

pătrunderii pe piața IT a provocărilor datorate 

exacerbării progresului tehnic. Sofisticarea 

tehnologiilor de ultimă generație generează de 

multe ori dorința de a achiziționa respectivul 

produs considerându-se că o creștere economică 

susținută se datorează  inteligenței acestora. 

 

 

55..66..22  CCoonncclluuzziiii  șșii  rreeccoommaannddăărrii  pprriivviinndd  iinnffrraassttrruuccttuurraa  hhaarrddwwaarree    

În strategia IT se afirmă că tehnica de calcul existentă, acoperă aproximativ 90% din necesar, însă 

80% din echipamente sunt uzate fizic şi moral. În perioada vizată de strategie, respectiv 2013-2015, 

durata normată de funcționare a acestora, de 5 ani, va fi depășită, impunându-se înlocuirea lor. 

În planul  strategic al sistemelor  informatice - cod: F-PO-RATB-SIESI-011-01/ed2/rev0 elaborat de 

șefii SIESI și SIEAR și propus spre aprobare directorului MAS sunt prevăzute investiții importante în 

infrastructura IT. La punctul 1 din plan identificăm activitatea: Implementare sistem de 

comunicație online în vehicule. Investiția pentru 3 ani respectiv 2014, 2015 și 2016 este estimată la 

600 000 euro fără TVA. La punctul 3 este prevăzută activitatea Înnoire graduala parc de 

imprimante, multifuncționale, fax-uri, plottere cu suma de 150 000 euro fără TVA distribuită în 

mod egal pe trei ani: 2014, 2015 și 2016. Pentru anul 2014 sunt bugetate activități în valoare de 

76780 euro fără TVA defalcate astfel: ploter A0 = 5760, Imprimante A4 = 25020, Echipament de 

printare multifuncțional A3 = 21 000. Sumele sunt exprimate în euro fără TVA. La punctul 4 este 
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prevăzută o înnoire graduală a parcului de calculatoare și laptopuri. În plan este fixată suma de 

750 000 euro fără TVA distribuită. Observăm că în documentele regiei privind infrastructura IT se 

regăsesc în propunerile de investiții doar unitățile valorice fără a fi specificate și modalitățile prin 

care au fost determinate sumele previzionate.  

Recomandăm o fundamentare judicioasă a investițiilor în domeniul IT și o prezentarea a 

beneficiilor aduse din punct de vedere economic. În susținerea justificărilor pot fi prezentați 

indicatori precum cei utilizați  în analizele efectuate asupra eficienței proiectelor de investiții prin 

utilizarea tehnicii actualizării: rata internă de rentabilitate, randamentul economic al investițiilor, 

termenul de recuperare, valoarea actualizată netă etc. 

Recomandăm, de asemenea, o mai mare rigurozitate și disciplină în ținerea evidențelor 

echipamentelor IT. Dinamica specifică acestor echipamente, determinată de   accentuată uzură 

fizică și morală, obligativitatea întreținerilor periodice, fără de care ar creșterea ponderea 

defecțiunilor, personal calificat, sensibilitate la modificări bruște ale factorilor de mediu ș.a., 

impune acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește înregistrarea, evidențierea și manipularea 

unor astfel de echipamente.  

Recomandăm ca înainte de realizarea oricărei investiții în IT, conducerea Regiei să solicite 

serviciilor de specialitate rapoarte scrise privind fundamentarea investiției din care să reiasă 

explicit beneficiile investiției, schimbările necesare implementării și riscurile aferente.  

 

55..77  MMaattrriicceeaa    SSWWOOTT      

Analiza diagnostic a tehnologiilor informatice și de comunicație existente în cadrul RATB s-a 

finalizat prin sintetizarea unor constări care reflectă componentele matricei SWOT (puncte forte, 

puncte slabe, oportunități și amenințări), prezentate în cele ce umrează. 

Puncte forte: 
 

a) În cadrul RATB activitatea IT se desfășoară prin repectarea procedurilor operaționale și a 

regulilor de funcționare și organizare aferente domeniului IT. 

b) În intervalul de timp 2009-2013, planificarea activităților de realizare a sistemelor 

informatice în cadrul RATB a fost asigurată doar prin intermediul planurilor anuale IT 

elaborate de către responsabilii din cadrul compartimentelor SIESI și SIEAR. 
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c) Aplicaţiile informatice funcţionează în conformitate cu cerinţele privind integritatea, 

acurateţea şi confidenţialitatea informaţiilor, precum şi cu standardele specifice de 

securitate din domeniu. 

d) În cadrul RATB există un sistem de comunicații de date (mesagerie electronică, aplicații 

informatice video și teleconferință) care asigură, prin conectarea  la rețeaua Intranet şi 

Internet, condițiile tehnice necesare accesului la pagini de tip WEB, la poșta electronică, la 

aplicații informatice și la portalul regiei (www.ratb.ro). 

e) Nivelul de pregătire a personalului IT și a utilizatorilor este adecvat folosirii 

aplicaţiilor informatice şi a noilor tehnologii.  Majoritatea instruirilor, care au avut ca 

obiect cunoaşterea şi operarea principalelor module ale sistemului SAP, s-au efectuat în 

cadrul  etapelor de implementare prin intermediul unor firme specializate sau la nivel 

internl, cu ajutorul personalului de specialitate din domeniul IT  din cadrul RATB. 

 

 
Puncte slabe: 
 

a) În intervalul de timp 2009-2013, la nivelul RATB nu a fost elaborată și implementată o 

strategie în domeniul IT care să cuprindă direcțiile tehnologice și de dezvoltare strategică 

pe termen lung în acest domeniu. 

b) La nivelul RATB există proiecte informatice aprobate care nu au fost implementate sau care 

înregistrează întârzieri în implementare, ca de exemplu arhivarea datelor în sistemul SAP și 

achiziţionarea serverului de stocare pe care se face pregătirea (configurarea şi copia 

sistemului productiv), din lipsa alocării fondurilor necesare.  

c) La nivelul RATB nu sunt stabilite proceduri clare privind necesitatea, condițiile și/sau 

obligativitatea dotării cu echipamente hardware (laptop, computer etc.) la nivel de 

subdiviziune organizatorică, respectiv la nivel de post. 

d) Pentru intervalul de timp 2013-2015, strategia în domeniul IT nu a fost fundamentată 

corect astfel încât să ofere o imagine cât mai completă asupra rezultatelor pe care regia şi-

a propus să le obţină în plan informatic. La baza acestei deficiențe se află următoarele 

considerente: 

  Obiectivele IT prevăzute în cadrul strategiei în domeniul IT sunt pe termen scurt şi 

mediu şi reflectă în principal, exprimări cantitative ale scopurilor urmărite pe planul 

modernizării sistemelor informatice.  

http://www.ratb.ro/
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 În cadrul strategiei în domeniul IT nu sunt specificate termenele de realizare și 

resursele necesare în implementarea acestora. Sunt prevăzute o serie de 

dependențe fără a fi precizate în mod clar categoriile de resurse asociate atingerii 

fiecărui obiectiv strategic. Stabilirea persoanelor responsabile și a rolurilor acestora 

în implementarea strategiei este realizată doar în cadrul planurilor anuale de 

activitate IT. 

 În cadrul strategiei în domeniul IT nu au fost specificate și/sau dimensionate corect 

resursele financiare, materiale, informaționale și umane necesare aplicării și 

implementării strategiei în domeniul  IT din cadrul RATB care să asigure corelația 

dintre necesitățile de resurse și posibilitățile de asigurare a acestora. 

 În cadrul strategiei în domeniul IT nu sunt specificate în mod concret termenele 

inițiale, intermediare și finale de realizare prin specificarea concretă a perioadei de 

operaționalizare a acestora (momentul declanșării și momentul finalizării).  

 În cadrul strategiei în domeniul IT nu este specificat în mod clar un avantaj 

competitiv care poate fi obținut ca urmare a implemementării strategiei și care 

reflectă valoarea pragmatică a acesteia.  

e) În cadrul RATB nu există un buget separat în domeniul IT care să reflecte dimensiunea 

resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor strategice și a proiectelor 

informatice planificate. 

f) În cadrul cadrul RATB nu există o procedură de evaluare a investițiilor în  domeniul IT,   care 

să permită efectuarea unor analize precum: 

 evoluția pe termen mediu a impactului financiar pe care implementarea și utilizarea 

anumitor aplicații informatice îl are în planul costurilor regiei; 

 stabilirea eficienței aplicațiilor informatice prin raportarea costurilor aferente la 

beneficiile în planul automatizării și eficientizării activităților din cadrul RATB. 

g) Indicatorii de cuantificare a gradului de îndeplinire a obiectivelor pe termen scurt și mediu 

incluși în cadrul strategiei în domeniul IT RATB nu asigură posibilitatea efectuării unei 

evaluări a eficienţiei utilizării resurselor financiare folosite pentru implementarea şi 

utilizarea aplicaţiilor informatice (sub aspectul analizei ponderii categoriilor de costuri în 

bugetul total al proiectului, raportate la rezultatele obţinute) 

h) Volumul resurselor financiare alocate în intervalul de timp 1999-2010 pentru 

implementarea și mentenanța sistemului SAP a fost de aproximativ 3.446.017,86 EURO 
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(fără TVA), echivalentul sumei de 10.256.995,02 RON (conform listei contractelor încheiate 

de RATB și SAP România și/sau partenerii SAP, listă ce a fost transmisă de responsabilii în 

domeniul IT din cadrul RATB). Cu toate acestea, sistemul SAP aflat în prezent în 

exploatare nu dispune de o serie de aplicaţii informatice și/sau funcționalități, cu impact 

semnificativ asupra activităților de bază din cadrul regiei, cum ar fi: 

 Calculul salariilor resurselor umane. 

 Previzionarea necesarului de personal și fluctuația resurselor umane. 

 Recrutarea, selecția și managementul carierei angajaților RATB. 

 Urmărirea eficienței activității angajaților și evaluarea perfomanțelor acestora. 

 Fundamentarea și urmărirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli RATB. 

 Realizarea unor proiecții bugetare pe termen mediu și lung prin: 

 Previzionarea și planificarea veniturilor RATB pe un orizont de timp 

mediu/lung; 

 Planificarea cheltuielilor RATB pe un orizont de timp de 3-5 ani prin 

realizarea unui Master Plan. 

 Simularea unor variante de tarife sau a unor de scenarii de costuri (ca de exemplu 

costurile de transport). 

 Simularea unor variante/scenarii de alocare a cheltuielilor în vederea obținerii anumitor 

costuri/variații de costuri, ca de exemplu costul aferent principalului serviciu public 

furnizat (transport public de persoane). 

 Realizarea și testarea unor scenarii privind cuantumul tarifului, scenarii bazate pe 

analiza elementelor de cost din structura tarifului, care să contribuie la o fundamentare 

realistă a tarifului. 

 Realizarea și testarea unor scenarii privind cuantumul subvenției. 

 Măsurarea riscurilor financiare, operaționale, de exploatare, precum și a echilibrului 

financiar RATB. 

 Evaluarea și urmărirea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

managerială prevăzuți în contractul de mandat, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

 Realizarea unui benchmarking capabil să asigure măsurarea și monitorizarea proceselor 

prin intermediul unui set de indicatori de perfomanță (de eficiență și eficacitate), 

inclusiv prin identificarea de bune practici. 
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i) Inexistența unei versiuni avansate a aplicației BW, de forma unei aplicații de Business 

Intelligence (BI), care să includă, pe lângă funcționalitățile de analiză și raportare, și acele 

funcționalități de simulare, modelare și previzionare, face ca modulul de BW implementat 

în cadrul RATB să nu permită  beneficiarilor finali fundamentarea anumitor decizii 

strategice (ca de exemplu, simularea unor variante de tarife și fundamentarea tarifului, 

analiza dinamică și previzionarea costurilor și/sau a cheltuielilor, stabilirea nivelului de 

subvenție, simularea de variații de costuri de transport) atât în relațiile cu cetățenii, cât și în 

relațiile cu Primăria Municipiului București. 

j) Datorită funcționalităților de analiză a datelor și de raportare sintetică, versiunea existentă 

a modulului SAP BW este orientată cu precădere către susținerea reprezentanților 

managementului operațional (inferior) și tactic (mediu) în procesul de luare a deciziilor, 

deoarece permite efectuarea unor raportări statice sub formă de tabele sau/şi grafice, 

analiză vizuală, analize comparative și monitorizarea de indicatori sintetici operativi prin 

intermediul tabloul de bord operativ. 

k) În cadrul RATB nu există un tablou de bord general (global), elaborat și utilizat la nivelul 

managementului de vârf, inclusiv de catre organismele participative de management 

(Consiliul de administratie, în principal). 

l) În cadrul RATB se manifestă un decalaj semnificativ între potențialul informațional furnizat 

de aplicațiile IT (ca de exemplu modulele SAP CO și SAP BW) și modul/frecvența de 

utilizare a acestor informații de către personalul de management (la nivel operațional, tactic 

și strategic) din cadrul regiei, ceea ce face ca eficiența utilizării acestor aplicații să se situeze 

mult sub nivelul investițiilor IT alocate pentru implementarea și exploatarea acestora.   

m) Volumul resurselor financiare alocate în intervalul de timp 2009-2014 pentru 

implementarea și mentenanța sistemului SAT (aproximativ 3.038.630,86 EURO, fără TVA, 

echivalentul a aproximativ 13.310.957,66 RON, conform listei contractelor încheiate de 

RATB și UTI SYSTEMS, listă ce a fost transmisă de responsabilii în domeniul IT din cadrul 

RATB) nu se justifică în totalitate prin raportarea la nivelul perfomanță al actualului Sistem 

Automat de Taxare (SAT). 

n) Infrastructura  hardware  existentă în cadrul RATB nu asigură un suport adecvat funcționării 

optime a activității IT, deoarece echipamentele hardware de care dispune regia acoperă 

aproximativ 90% din necesar, însă 80% din echipamente sunt uzate fizic şi moral. Deși 

modernizarea infrastructurii IT este prevăzută în cadrul Strategiei din domeniul IT din 

cadrul RATB și a planurilor anuale de activitate, în intervalul de timp 2009-2014, achizițiile 
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efectuate în acest scop în valoare totală de 373.695, 81 EURO fără TVA (conform listelor de 

achiziții transmise de responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB) au asigurat un număr 

insuficient de echipamente hardware (prin raportare la necesitățile reale din cadrul regiei). 

La baza acestei situații se află nivelul insuficient al resurselor financiare provenite din surse 

proprii RATB și din alocații bugetare din partea Primăriei Municipiului București. 

o) Infrastructura de comunicaţii de voce existentă în cadrul RATB cuprinde un parc de 

aproximativ 25 centrale telefonice (analogice şi digitale) cu vechimi cuprinse între 6 şi 15 

ani, a căror durată de funcţionare este de cele mai multe ori depaşită.  

p) Modificările legislative cu impact asupra structurii și funcționării RATB au condus la 

frecvente adaptări şi modificări în structura aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul regiei 

cu efecte negative în planul operativităţii utilizatorilor şi asupra calităţii activităţii în 

general. 

 

Oportunități: 

a) Accesarea unor surse de finanțare europene cu finanțare neramburabilă poate contribui 

la amplificarea volumului resurselor financiare și materiale necesare implementării 

proiectelor informatice și a realizării obiectivelor strategice IT. 

b) Interoperabilitatea cu sistemele informatice din administrația publică la nivel local (ca de 

exemplu Primăria Muncipiului București, Metrorex), la nivel național și internațional 

poate crea premisele unei alinieri prin adaptarea rapidă şi cu costuri reduse la cerințele 

Uniunii Europene în domeniul IT (ca de exemplu guvernanța IT).  

c) Realizarea unor parteneriate și/sau alianțe cu operatorii de servicii de transport public din 

mediul internațional poate crea premisele asigurării schimbului de cunoștințe și de bune 

practici utilizate în eficientizarea activității IT, precum și a utilizării în comun a unor 

resurse informaționale, financiare, umane etc. 

 
Amenințări: 

a) Nealocarea fondurilor bugetare necesare și dificultățile în obținerea unor surse de 

finanțare a obiectivelor strategice în domeniul IT RATB poate genera nerealizarea 

proiectelor informatice aferente sau întârzieri în finalizarea acestora. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 612 / 750 
 

b) Natura relațiilor contractuale dintre RATB și anumiți furnizori în domeniul IT poate genera 

alocarea unor resurse financiare semnificative și nejustificate prin raportarea la 

performanțele obținute în plan organizațional și managerial, ca urmare a utilizării 

respectivelor produse și/sau servicii. 

c) Scăderea interesului cetățenilor în utilizarea servicilor de transport public în comun, ca o 

consecință a nivelului scăzut de confort și atractivitate, și amplificarea nivelului de 

fraudare, ca o consecință a utilizării unui sistem informatic ale căruri funcționalități nu 

asigură diminuarea acestui aspect, poate genera dimunarea veniturilor RATB și implicit o 

diminuare a resurselor financiare ce ar putea fi investite cu scopul realizării proiectelor 

informatice semnificative pentru creșterea eficienței și eficacității  activităților din cadrul 

regiei. 

d) Instabilitatea mediului economic, politic şi legislativ poate genera efecte asupra activității 

RATB, în general (ca de exemplu reducerea veniturilor cetățenilor beneficiari ai serviciului 

de transport public), dar și asupra activității IT (ca de exemplu necesitatea adaptăriii 

aplicațiilor informatice ca urmare a frecventele modificări de ordin legislativ; diminuarea 

resurselor financiare necesare realizării activității IT).  
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55..88  CCoonncclluuzziiii  ggeenneerraallee  șșii  rreeccoommaannddăărrii  ddee  eeffiicciieennttiizzaarree  aa  aaccttiivviittăățțiiii  IITT  llaa  RRAATTBB  

 

Din examinarea documentaţiilor puse la dispoziţie de către reprezentanţii RATB, interpretarea 

răspunsurilor la chestionare sau a celor obţinute în urma interviurilor, au rezultat următoarele 

concluzii şi recomandări care pot duce în viitor la o eficientizare a activităţii IT din cadrul regiei.    

 

55..88..11  CCoonncclluuzziiii    ggeenneerraallee  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  IITT  llaa  RRAATTBB  

 

1. În intervalul de timp 2009-2013, la nivelul RATB nu a fost elaborată și implementată o strategie 

în domeniul IT care să cuprindă direcțiile tehnologice și de dezvoltare strategică pe termen 

lung în acest domeniu. În aceste condiţii, planificarea în domeniul IT a fost asigurată doar prin 

intermediul planurilor anuale de activitate care au vizat o parte din proiectele informatice 

propuse pentru anul respectiv. 

 

2. Pentru intervalul de timp 2013-2015, strategia în domeniul IT nu a fost fundamentată corect 

astfel încât să ofere o imagine cât mai completă asupra rezultatelor pe care regia şi-a propus să 

le obţină în plan informatic.  Spre exemplu, în cadrul strategiei în domeniul IT RATB nu au fost 

specificate și/sau dimensionate corect resursele financiare, materiale, informaționale și umane 

necesare aplicării și implementării strategiei în domeniul  IT din cadrul RATB care să asigure 

corelația dintre necesitățile de resurse și posibilitățile de asigurare a acestora și nici termenele 

strategice (inițiale, intermediare și finale)  de realizare a obiectivelor prevăzute în cadrul 

acesteia. 

 

3. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor acţiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor 

strategice în domeniul IT din cadrul RATB se realizează prin intermediul unor indicatori 

nonfinanciari de cuantificare a gradului de îndeplinire a obiectivelor pe termen scurt și mediu 

şi prin întocmirea de rapoarte trimestriale şi anuale de către un Comitet IT, format din 4 

persoane (3 membri ai S.I.E.S.I. şi S.I.E.A.R. şi directorul Direcţiei de Mentenanţă şi 

Administrare Sisteme).  
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4. Indicatorii de cuantificare a gradului de îndeplinire a obiectivelor pe termen scurt și mediu 

incluși în cadrul strategiei în domeniul IT RATB nu asigură posibilitatea efectuării unei evaluări 

a eficienţiei utilizării resurselor financiare folosite pentru implementarea şi utilizarea 

aplicaţiilor informatice (sub aspectul analizei ponderii categoriilor de costuri în bugetul total al 

proiectului, raportate la rezultatele obţinute). Ca de exemplu, indicatorii prevăzuți în cadrul 

strategiei în domeniul IT vizează : 

 Ponderea activităților desfășurate pe fiecare obiectiv strategic în anul curent, până la 

încheierea anului calendaristic (raportul între activitățile desfășurate și cele 

planificate). 

 Tipul de activități desfășurate în anul current. 

 

5. În cadrul RATB nu există un buget separat pentru domeniul IT care să reflecte dimensiunea 

resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor strategice în acest domeniu și a 

proiectelor informatice planificate. 

 

6. În cadrul cadrul RATB nu există o procedură de evaluare a investițiilor în  domeniul IT,   care să 

permită efectuarea unor analize precum: 

 evoluția pe termen mediu și lung a impactului financiar pe care implementarea și 

utilizarea anumitor aplicații informatice îl are în planul costurilor regiei; 

 stabilirea eficienței aplicațiilor informatice prin raportarea costurilor aferente la 

beneficiile în planul automatizării și eficientizării activităților din cadrul RATB. 

 

7. În intervalul de timp 2009-2014, valorile cele mai mari ale achizițiilor realizate în domeniul IT 

din cadrul RATB au vizat: 

 achiziția serviciilor de modernizare SAT (prima etapă de modernizare SAT) în anul 2012  în 

valoare de 1.567.514,31 EURO fără TVA (valoare conform contract nr. 2855 din 29.06.2012 

încheiat între RATB și UTI SYSTEMS); 

 achiziția serviciilor anuale de mentenanță SAT, cu o valoare totală aferentă perioadei 2009-

2014 de 1.471.116,55 EURO fără TVA (valoare calculată pe baza contractelor de 

mentenanță SAT încheiate în acest interval între RATB și UTI SYSTEMS); 
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 achiziția serviciilor de mentenanță SAP (în anii 2009 și 2010) cu o valoare totală de 

549.575,00 EURO fără TVA(valoare calculată pe baza contractelor de mentenanță SAP 

încheiate în acest interval între RATB și SAP România și NESS România-Partener SAP ); 

 achiziția de echipamente hardware, piese de schimb și consumabile pentru tehnica de 

calcul (în intervalul de timp 2009-2014), cu o valoare totală de 407.214,81 EURO fără TVA 

(conform listelor de achiziții transmise de responsabilii în domeniul IT din cadrul RATB),  

după cum urmează: 

o calculatoare, laptopuri, echipamente de printare/multifuncționale, servere, sistem 

de stocare, UPS pentru servere și rack-uri  și licențele aferente) în valoare totală de 

373.695, 81 EURO fără TVA; 

o piese de schimb, tonere și consumabile pentru tehnica de calcul în valoare totală de 

33.519,00 EURO fără TVA. 

8. Ponderile majore/semnificative în categoria cheltuielilor cu furnizorii RATB în domeniul IT sunt 

reprezentate de cheltuielile generate de relațiile contractuale cu SAP România și/sau partenerii 

SAP, pe de o parte, și cu UTI SYSTEMS, furnizorul Sistemului Automat de Taxare (SAT) și a 

soluției IT de management al documentelor (Confluence). Ca de exemplu, pe baza listei 

contractelor transmise de către responsabilii în domeniul IT RATB:   

 valoarea contractelor încheiate de RATB cu furnizorul SAP România și/sau partenerii SAP 

(pentru achiziția de licențe și servicii de mentenanță SAP) în intervalul de timp 1999-2010 a 

reprezentat aproximativ 3.446.017,86 EURO fără TVA, echivalentul sumei de aproximativ 

10.256.995,02 RON fără TVA; 

 valoarea contractelor încheiate între RATB și furnizorul UTI SYSTEMS în intervalul de timp 

2009-2014 este de aproximativ 3.038.630,86 EURO fără TVA, echivalentul a aproximativ 

13.310.957,66 RON fără TVA, din care: 

o  valoarea contractelor de furnizare a serviciilor de mentenanță SAT este de 

1.471.116,55 EURO fără TVA; 

o  valoarea contractului de modernizare SAT este de 1.567.514, 31 EURO fără TVA. 
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9. RATB este un client captiv SAP, deoarece alocarea unui volum semnificativ de resurse 

financiare în intervalul 1999-2010 pentru implementarea și mentenanța sistemului SAP 

(aproximativ 3.446.017,86 EURO, conform listei contractelor încheiate de RATB și SAP România 

și/sau partenerii SAP), nu se justifică în totalitate prin raportarea la nivelul de perfomanță al 

actualului sistem SAP și la gradul de valorificare a informațiilor furnizate prin utilizarea acestuia 

în special de către personalul de management din cadrul regiei. Cu toate acestea, sistemul SAP 

aflat în prezent în exploatare nu dispune de o serie de aplicaţii informatice și/sau 

funcționalități, cu impact semnificativ asupra activităților de bază din cadrul regiei, cum ar fi: 

 Calculul salariilor resurselor umane (salarizarea resurselor umane din cadrul RATB). 

 Previzionarea necesarului de personal și fluctuația resurselor umane. 

 Recrutarea, selecția și managementul carierei angajaților din cadrul RATB. 

 Urmărirea eficienței activității angajaților (personal de execuție și personal de 

management) și evaluarea perfomanțelor acestora prin intermediul unor indicatori de 

perfomanță. 

 Fundamentarea și urmărirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli RATB. 

 Realizarea unor proiecții bugetare pe termen mediu și lung prin: 

o Previzionarea și planificarea veniturilor RATB pe un orizont de timp 

mediu/lung; 

o Planificarea cheltuielilor RATB pe un orizont de timp de 3-5 ani prin 

realizarea unui Master Plan. 

 Simularea unor variante de tarife și a unor de scenarii de costuri (ca de exemplu 

costurile serviciului de transport public). 

 Simularea unor variante/scenarii de alocare a cheltuielilor în vederea obținerii anumitor 

costuri/variații de costuri, ca de exemplu costul aferent principalului serviciu public 

furnizat (transport public de persoane). 

 Realizarea și testarea unor scenarii privind cuantumul tarifului, scenarii bazate pe 

analiza elementelor de cost din structura tarifului, care să contribuie la o fundamentare 

realistă a tarifului. 

 Realizarea și testarea unor scenarii privind cuantumul subvenției. 

 Măsurarea riscurilor financiare, operaționale, de exploatare, precum și a echilibrului 

financiar RATB. 
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 Evaluarea și urmărirea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

managerială prevăzuți în contractul de mandat, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

 Realizarea unui benchmarking capabil să asigure măsurarea și monitorizarea proceselor 

prin intermediul unui set de indicatori de perfomanță (de eficiență și eficacitate), 

inclusiv prin identificarea de bune practici. 

 

10. În cadrul RATB nu este implementată o soluție IT de Buget de Venituri și Cheltuieli, ceea ce are 

repercusiuni în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli (ca de exemplu utilizarea unor 

metodologii diferite în elaborarea bugetului), precum și în urmărirea acestuia (buget 

planificat/buget realizat). Deși acest obiectiv strategic este prevăzut în cadrul strategiei în 

domeniul IT din cadrul RATB și în planurile anuale de activitate IT aferente anilor 2013 și 2014, 

achiziția unei soluții IT dedicată fundamentării și urmăririi Bugetului de Venituri și Cheltuieli nu 

a fost aprobată în vederea includerii în Planul Anual de Achiziții Publice din anul 2014. 

 

11. Datorită funcționalităților de analiză a datelor și de raportare sintetică, versiunea existentă a 

modulului SAP BW este orientată cu precădere către susținerea reprezentanților 

managementului operațional (inferior) și tactic (mediu) în procesul de luare a deciziilor, 

deoarece permite efectuarea unor raportări statice sub formă de tabele sau/şi grafice, analiză 

vizuală, analize comparative și monitorizarea de indicatori sintetici operativi prin intermediul 

tabloului de bord operativ. 

 

12. Abordat din perspectiva utilității strategice în planul organizațional al regiei, modulul BW 

existent permite calcularea și monitorizarea unor indicatori strategici ce sunt prezentați sub 

forma tabloului de bord strategic.  În cadrul RATB sunt utilizați în fundamentarea deciziilor 

strategice doar 3 categorii majore de indicatori strategici: 

a.  Eficiență activitate. 

b.  Respectarea bugetului de funcționare. 

c.  Confort și atractivitate. 
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13. În cadrul RATB nu există un tablou de bord general (global), elaborat și utilizat la nivelul 

managementului de vârf, inclusiv de catre organismele participative de management (ca de 

exemplu Consiliul de Administrație). 

14. Inexistența unei versiuni avansate a aplicației BW, de forma unei aplicații de Business 

Intelligence (BI), care să includă, pe lângă funcționalitățile de analiză și raportare, și acele 

funcționalități de simulare, modelare și previzionare, face ca modulul de BW implementat în 

cadrul RATB să nu permită beneficiarilor finali (personalul de management) fundamentarea 

anumitor decizii strategice (ca de exemplu, simularea unor variante de tarife și fundamentarea 

tarifului, stabilirea nivelului de subvenție, simularea de variații de costuri de transport public) 

atât în relațiile cu cetățenii, cât și în relațiile cu Primăria Municipiului București. 

15. În cadrul RATB se manifestă un decalaj semnificativ între potențialul informațional furnizat prin 

exploatarea unor aplicații IT (ca de exemplu modulele SAP CO și SAP BW) și modul/frecvența 

de utilizare a acestor informații de către personalul de management (la nivel operațional, tactic 

și strategic) din cadrul regiei, ceea ce face ca eficiența utilizării acestor aplicații să se situeze 

mult sub nivelul investițiilor (resurselor financiare) alocate pentru implementarea și 

mentenanța acestora.  La baza manifestării acestui decalaj se pot afla o serie de considerente 

precum: 

a. interesul scăzut al personalului de management în valorificarea potențialului 

informațional furnizat, ca urmare a unor preocupări și viziuni de natură strategică 

destul de reduse, ceea ce situează într-un plan secundar interesul pentru obținerea 

efectelor pe termen lung și pentru creșterea nivelului de eficiență, eficacitate și 

economicitate al RATB. 

b. manifestarea unui nivel scăzut de cunoaștere și înțelegere de către personalul de 

management în ceea ce privește: 

i.  rolul aplicațiilor IT în susținerea și asistarea proceselor decizionale la toate 

nivelurile regiei: operațional, tactic și strategic; 

ii. impactul pe care valorificarea informațiilor oferite prin utilizarea acestor 

aplicații IT l-ar putea genera asupra performanțelor și eficienței proceselor din 

cadrul RATB, a perfecționării și reengineeringului acestora, dar și asupra 

procesului de planificare strategică sau a managementului strategic în general. 

c. nivelul insuficient de adaptare a unor funcționalități standard aferente sistemului SAP 

la specificul conținutului activităților RATB, care face ca o parte din informațiile 
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furnizate prin utilizarea modulelor SAP să nu prezinte utilitate practică în desfășurarea 

și gestiunea acestor activități.  

16. Volumul resurselor financiare alocate în intervalul de timp 2009-2014 pentru implementarea, 

mentenanța și modernizarea Sistemului Automat de Taxare (aproximativ 3.038.630,86 EURO 

fără TVA, echivalentul a aproximativ 13.310.957,66 RON, conform listei contractelor încheiate 

de RATB și UTI SYSTEMS, listă ce a fost transmisă de responsabilii în domeniul IT din cadrul 

RATB) nu se justifică în totalitate prin raportarea la nivelul performanță al actualului Sistem 

SAT. 

 

55..88..22  RReeccoommaannddăărrii  ddee  eeffiicciieennttiizzaarree  aa  aaccttiivviittăățțiiii  IITT    

Pe baza analizei diagnostic a activității IT din cadrul RATB și a concluziilor generale care au rezultat 

în urma acesteia, au fost formulate o serie de recomandări care pot duce în viitor la o eficientizare 

a activităţii IT din cadrul regiei.    

O primă recomandare vizează reconsiderarea sistemului informatic integrat de management și 

gestiune a resurselor (SAP) existent în cadrul RATB din perspectiva rolului major  și a beneficiilor pe 

care implementarea și utilizarea adecvată a unui astfel de sistem IT ar trebui să le genereze în 

eficientizarea activității de ansamblu a RATB, ca de exemplu: 

 Integrarea tuturor  domeniilor funcţionale prin optimizarea şi integrarea proceselor din 

regie. 

 Optimizarea diferitelor procese de organizare și fluxuri de lucru. 

 Creşterea eficienţei, a performanţelor și a nivelurilor de productivitate a resurselor umane 

din cadrul regiei. 

 Realizarea proceselor de previziune și simulare. 

 Îmbunătăţirea relațiilor cu cetățenii si a satisfacţiei acestora precum și a relațiilor cu 

furnizorii, prin realizarea unui lanţ eficient. 

 Reducerea costurilor de producţie şi  a stocurilor prin optimizarea stocurilor. 

 Reducerea costurilor operaționale. 

 Asistarea procesului decizional la nivel operațional, tactic și strategic. 
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Pe baza aspectelor mai sus menționate, considerăm că la nivelul RATB se impune necesitatea 

implementării și utilizării unor aplicații IT sau extinderea funcționalităților deja existente în sistemul 

informatic SAP actual care să contribuie la eficientizarea tuturor activităților desfășurate în cadrul 

regiei. Aceste aplicații IT propuse sunt prezentate în cele ce urmează. 

O  primă categorie de aplicații informatice necesar a fi  implementate și utilizate în cadrul RATB 

este reprezentată de acele soluții IT menite să contribuie la eficientizarea globală a procesului de 

management al resurselor umane, prin funcționalități dedicate tuturor activităților din cadrul 

acestui proces, ca de exemplu: 

o Previzionarea necesarului de personal și fluctuația resurselor umane. 

o  Recrutarea, selecția și managementul carierei angajaților RATB. 

o Elaborarea automată a fișelor de post aferente personalului din cadru regiei cu 

precizarea indicatorilor de performanță și în corelație cu Regulamentul de 

Organizare și Funcționare și cu Organigrama RATB. 

o Urmărirea eficienței activității angajaților (personal de execuție și personal de 

management) și evaluarea perfomanțelor acestora, prin stabilirea unor indicatori 

de performanță și a unor criterii de evaluare a performanțelor acestora, astfel încât 

rezultatul evaluării să fie reflectat și în nivelul salariilor și recompenselor acordate 

acestora. 

 

O altă categorie de aplicații IT absolut necesară în cadrul RATB o constituie acea soluție IT dedicată 

realizării și urmării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, care să permită fundamentarea și analiza 

comparativă (buget planificat/buget realizat) a acestuia pe elemente componente și care să 

contribuie la eficientizarea globală a managementului financiar-contabil din cadrul regiei. 

În ceea ce privește aplicațiile informatice de asistare a deciziilor în procesul de management la 

nivel operațional, tactic și strategic din cadrul RATB, considerăm că implementarea unei soluții 

informatice de Business Intelligence (BI) sau extinderea funcționalităților existente în cadrul 

modulului SAP BW (analiză și raportare) cu funcționalități de benchmarking, planificare, bugetare 

și prognoză ar putea asigura un suport pentru optimizarea performanțelor manageriale prin 

asigurarea unei fundamentări realiste și corecte a deciziilor. Implementarea unor funcționalități de 

benchmarking, simulare, planificare (Planning), prognoze (Forecasting), analize multidimensionale 

și de tip “What-If” și  utilizarea adecvată a categoriilor de informații furnizate prin exploatarea 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 621 / 750 
 

acestora ar putea contribui la realizarea unui management al performanțelor globale la nivelul 

RATB  prin:  

 Susținerea procesului decizional și fundamentarea realistă a deciziilor la nivel de 

management superior, tactic și operațional. 

 Asigurarea unui management al datelor operaționale la nivelul celor cinci funcțiuni din 

cadrul RATB.   

 Previzionarea și dezvoltarea RATB prin intermediul planificării strategice precum și 

susținerea și operaționalizarea strategiei globale a regiei și a strategiilor și planurilor 

aferente principalelor domenii de activitate. 

 Realizarea unor proiecții bugetare pe termen mediu și lung prin: 

 Previzionarea și planificarea veniturilor RATB pe un orizont de timp 

mediu/lung. 

 Planificarea și monitorizarea cheltuielilor din cadrul RATB pe un orizont 

de timp de 3-5 ani prin realizarea unui Master Plan. 

 Simularea unor variante de tarife sau a unor de scenarii de costuri (ca de exemplu costurile 

de transport public). 

 Simularea unor variante/scenarii de alocare a cheltuielilor în vederea obținerii anumitor 

costuri/variații de costuri, ca de exemplu costul aferent principalului serviciu public furnizat 

(transport public de persoane). 

 Realizarea și testarea unor scenarii privind cuantumul tarifului, scenarii bazate pe analiza 

elementelor de cost din structura tarifului, care să contribuie la o fundamentare realistă a 

tarifului. 

 Realizarea și testarea unor scenarii privind cuantumul subvenției. 

 Măsurarea riscurilor financiare, operaționale, de exploatare, precum și a echilibrului 

financiar al RATB. 

 Evaluarea și urmărirea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță managerială 

prevăzuți în contractul de mandat, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice. 

 Realizarea unui benchmarking capabil să asigure măsurarea și monitorizarea proceselor 

prin intermediul unui set de indicatori de perfomanță (de eficiență și eficacitate), inclusiv 

prin identificarea de bune practici ce pot fi utilizate în cadrul regiei. 
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Pe baza vulnerabilităților identificate în legătură cu nivelul redus de valorificare a potențialului 

informațional furnizat prin utilizarea unor aplicații informatice ( ca de exemplu modulul SAP-CO 

și/sau SAP BW) de către personalul de management din cadrul RATB, considerăm că este necesară 

luarea în considerare a unor măsuri, ca de exemplu: 

o intensificarea gradului de cunoaștere și înțelegere de către personalul de 

management (la toate cele trei niveluri) a rolului și a necesității valorificării categoriilor 

de informații furnizate cu ajutorul acestor aplicații informatice în fundamentarea 

deciziilor și în susținerea proceselor decizionale la toate nivelurile regiei. 

o formarea unei viziuni strategice asupra modului de utilizare a aplicațiilor 

IT (prin valorificarea potențialului informațional oferit), prin manifestarea unei 

preocupări care să vizeze obținerea efectelor pe termen lung și creșterea nivelului 

de eficiență, eficacitate și economicitate al RATB. 

o conștientizarea de către personalul de management din cadrul RATB a  

implicațiilor pe care valorificarea informațiilor oferite prin utilizarea acestor 

aplicații IT l-ar putea genera asupra: 

 performanțelor și eficienței proceselor din cadrul RATB; 

 perfecționării și reengineeringului proceselor din cadrul RATB;  

 procesului de planificare strategică sau a managementului strategic în 

general. 

O altă necesitate identificată, în urma diagnosticului activității IT din cadrul RATB, vizează 

implementarea și utilizarea unei soluții IT dedicate activităților de marketing și de management al 

relațiilor cu clienții (ca de exemplu soluția IT de Customer Relationship Management-CRM) care 

să contribuie la eficientizarea relațiilor cu cetățenii ca principali beneficiari ai serviciului public de 

transport persoane și să asigure transparența acestor relații. Dezvoltarea unei aplicații CRM la 

nivelul RATB s-ar putea realiza prin: 

 Crearea unui Ghișeu Unic, ca principal punct de intrare a informațiilor, 

solicitărilor și sesizărilor cetățenilor sub forma unor documente ce ar putea fi preluate și 

operate în cadrul unui sistem de management al documentelor și fluxurilor de lucru. 

 Integrarea Call Center-ului deja existent în cadrul RATB și al cărui rol 

major vizează furnizarea de informaţii şi/sau soluții la probleme legate de validarea, 

utilizarea, emiterea cardului de călătorie, primirea de reclamaţii, propuneri/sesizări cu 
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privire la comportamentul personalului cu atribuţii control bilete şi casierie. În acest sens, 

recomandăm reconsiderarea activității Call Center-ului RATB pe baza a două aspecte: 

 asigurarea unei activități permanente (24 de ore din 24, 7 zile din 7); 

 necesitatea de amplificare a satisfacției cetățenilor prin creșterea valorii percepute 

de aceștia și de monitorizare a gradului de satisfacere a acestora. 

Acest aspecte s-ar putea concretiza prin atenția acordată unor aspecte precum identificarea 

necesităților/propunerilor cetățenilor cu privire la eficientizarea serviciilor de transport, și nu doar 

asupra aspectelor legate compartamentul personalului cu  atribuţii de control bilete şi casierie, sau 

a celor de natură operațională, cum sunt în prezent. 

 Considerăm că obținerea și utilizarea acestor informații direct de la beneficiarii serviciului public 

de transport, ar putea contribui, alături de resurselor financiare și materiale necesare, la 

fundamentarea  unor măsuri de creștere a nivelului de confort și atractivitate prin posibilitatea 

asigurării unor standarde de furnizare a acestui serviciu comparabile cu standardele existente în 

mediul public internațional. 

În ceea ce privește  obiectivul strategic inclus în strategia și planurile anuale de acitivitate în 

domeniul IT din cadrul RATB care vizează implementarea sistemului de management al 

documentelor și fluxurilor de lucru RATB, cu scopul introducerii stocării, prelucrării și administrării 

documentelor în format electrronic, considerăm că acest obiectiv poate fi realizat prin alocarea 

unor resurse financiare orientate în următoarele direcții: 

 Definitivarea implementării Modului de Registratură  și de arhivare electronică. 

 Implementarea, pe lângă modul mai sus menționat, și a celorlalte  module care intră în 

componența unui sistem informatic de management al documentelor și fluxurilor de lucru: 

modulul Managementul fluxurilor de lucru (Workflow) și modulul Integrare și Gestiune a 

Documentelor Electronice.  

Considerăm că implementarea și utilizarea adecvată a acestor două  module în cadrul RATB ar 

putea genera o serie de efecte pozitive precum:  

 modelarea și urmărirea în dinamică a fluxurilor de lucru din cadrul RATB, 

adică a acelor reprezentări grafice ale proceselor desfășurate în cadrul regiei, prin prisma 

fluxurilor și circuitelor informaționale stabilite între entitățile organizatorice existente, 

ceea ce va asigura posibilitatea de a descrie și urmări activitățile derulate în cadrul RATB. 

 securizarea și criptarea documentelor prin implementarea semnăturii 

electronice/digitale. 
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În ceea ce privește strategia în domeniul IT din cadrul RATB, recomandăm luarea în considerare a 

faptului că fundamentarea corectă și realistă a unei strategii implică: 

 stabilirea obiectivelor strategice generale și specifice; 

 identificarea modalităţilor strategice de realizare a acestor obiective; 

  fixarea şi respectarea termenelor (inițiale, intermediare și finale) necesare atingerii 

obiectivelor în raport cu care se urmăresc asigurarea şi repartizarea resurselor financiare; 

 dimensionarea și stabilirea corectă a resurselor materiale, financiare, umane și 

informaționale necesare atingerii obiectivelor strategice propuse; 

 stabilirea unui avantaj competitiv. 

 

Pe baza aspectelor mai sus menționate, recomandăm următoarele direcții de acțiuni: 

 

 Definirea în cadrul strategiei din domeniul IT a unor obiective SMART (specifice, măsurabile, 

acceptabile, realiste și încadrate în intrevale timp bine definite) care să permită trecerea de la 

general la particular prin pași practici și măsurabili ce pot determina direcția și măsura progresului 

realizat. Astfel se poate evita definirea unor obiective neadecvate sau nerealiste care pot genera o 

activitate necoordonată, care nu poate fi controlată și care poate genera consumuri mari de 

resurse financiare, umane și materiale. 

 Fundamentarea riguroasă în cadrul strategiei din domeniul IT a unor modalităţi de acţiune 

(opțiunile strategice) pentru atingerea obiectivelor strategice, în funcţie de factorii interni şi 

externi, precum şi de avantajele şi limitele identificate prin analiza diagnostic.  

 Fundamentarea realistă a resurselor financiare, materiale, informaționale și umane necesare 

aplicării și implementării strategiei în domeniul IT printr-o dimensionare mai clară a acestor 

resurse, prin determinarea mărimii și felului resurselor ce urmează a fi anagajate și stabilirea 

corectă a surselor de proveniență a acestora, asigurându-se astfel corelația dintre necesitățile de 

resurse și posibilitățile de asigurare a acestora.  

 O fundamentare corectă  a resurselor financiare se poate realiza: 

o printr-o dimensionare a fondurilor de investiții și a mijloacelor circulante prin 

utilizarea unor indicatori specifici cantitativi și calitativi (volumul investițiilor, 

eficiența investițiilor, eficiența unor mijloace circulante etc.); 
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o identificarea și precizarea surselor de finanțare (surse proprii, alocări bugetare, 

surse atrase sub diverse forme sau împrumutate); 

o identificarea furnizorilor de produse și servicii în domeniul IT; 

o identificarea condițiilor de asigurare (cantitativă, calitativă, temporală) a 

resurselor financiare (fonduri de dezvoltare proprii, alocări bugetare, credite 

etc.). 

 În stabilirea termenelor aferente strategiei din domeniul IT să fie luat în considerare faptul 

că factorul timp în derularea activităților regiei reprezintă un element esențial în asigurarea 

performanțelor acesteia. Pe baza acestui considerent, se recomandă ca în cadrul strategiei 

să fie precizate atât termenele de declanșare, termenele intermediare de etapă, cât și cele 

finale, în cadrul unor intervale specifice strategiei. Stabilirea acestor termene se poate 

realiza în funcție de natura, complexitatea și dificultatea obiectivelor strategice asumate, 

de volumul și modul de asigurare a resurselor angajate și de natura și complexitatea 

opțiunilor strategice. În acest context, este necesară determinarea realistă a termenelor, în 

condiţiile preocupării pentru comprimarea la maximum a perioadelor implicate, fără a 

afecta, însă, calitatea serviciilor, fiabilitatea şi economicitatea funcţionării sistemelor 

informatice, deoarece orice întârziere sau devansare faţă de previziune se repercutează 

direct şi substanţial în costuri. 

 Stabilirea unui avantaj competitiv în domeniul IT din cadrul RATB care să stea la baza 

obținerii unui avantaj competitiv sustenabil la nivelul regiei, reflectat prin furnizarea unor 

servicii de calitate superioară și orientate către satisfacerea la un nivel ridicat a 

necesităților cetățenilor pe piața serviciilor publice locale. 

 Dezvoltarea unor competenţe în domeniul elaborării strategiei pentru personalul 

responsabil și implicarea managementului în formularea obiectivelor în domeniul IT, astfel 

încât acestea să se armonizeze cu criteriile de performanţă-cost în alegerea tehnologiilor 

informatice și de comunicație, cu strategia globală a RATB și crearea de valoare adăugată 

proceselor operaţionale și de management.     

 Formularea și utilizarea unor indicatori financiari de evaluare și de cuantificare a 

rezultatelor implementării stratgiei IT care să permită analiza dinamică și monitorizarea 

resurselor financiare alocate în acest sens  în raport cu efectele obținute.  
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În ceea ce privește fundamentarea activităților incluse în planurile anuale din domeniul IT din 

cadrul, recomandăm stabilirea corectă a resurselor financiare necesare pentru implementarea 

acestora prin: 

o identificarea și precizarea cuantumului resurselor financiare și a surselor de 

proveniență a acestora;  

o corelarea necesarul de resurse materiale (de exemplu echipamente hardware) și 

financiare cu necesităţile/prioritățile de atingere a obiectivelor prevăzute în cadrul 

planurilor de dezvoltare în domeniul IT. 

 

 

În ceea ce privește managementul financiar în domeniul IT din cadrul RATB, considerăm că în 

cadrul regie sunt necesare următoarele măsuri de eficientizare: 

 elaborarea unui buget separat pentru domeniul IT care să reflecte dimensiunea resurselor 

financiare necesare pentru realizarea obiectivelor strategice în acest domeniu și a 

proiectelor informatice prevăzute în cadrul strategiei. 

 elaborarea și utilizarea unei proceduri de evaluare a investițiilor în  domeniul IT,   care să 

permită efectuarea unor analize precum: 

 evoluția pe termen mediu și lung a impactului financiar pe care implementarea și 

utilizarea anumitor aplicații informatice îl are în planul costurilor regiei; 

 stabilirea eficienței aplicațiilor informatice prin raportarea costurilor aferente la 

beneficiile în planul automatizării și eficientizării activităților din cadrul RATB. 

 implementarea și utilizarea  unei aplicaţii informatice care să permită monitorizarea 

modului de alocare şi utilizare a resurselor umane, financiare și materiale în cadrul 

proiectelor informatice, în funcţie de gradul de complexitate al operaţiilor efectuate 

și de restricțiile de timp stabilite în cadrul acestora. 
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CCaappiittoolluull  66      AANNAALLIIZZAA  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  AA  SSIISSTTEEMMUULLUUII  PPRRIIVVIINNDD  SSĂĂNNĂĂTTAATTEEAA  ŞŞII  

SSEECCUURRIITTAATTEEAA  ÎÎNN  MMUUNNCCĂĂ  LLAA  NNIIVVEELLUULL  RRAATTBB  

 

66..11  MMeettooddoollooggiiaa  ddee  cceerrcceettaarree  uuttiilliizzaattăă  

 

Evaluarea independentă a unor procese la nivelul întreprinderilor este o activitate  a cărui scop 

este de a ajuta organizaţia să-şi atingă obiectivele propuse.  

Acest lucru se realizează printr-o metodologie sistematică ce analizează procesele afacerii, 

procedurile şi activităţile cu scopul de a evidenţia problemele cu care se confruntă organizaţia şi 

de a propune recomandări şi soluţii.  

Dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea continuă a sistemului de controale interne şi 

procedurile aferente sunt responsabilitatea managementului organizaţiei şi nu a evaluatorului. 

Acesta evaluează doar în anumite momente sistemul, respectiv atunci când are planificată o 

misiune de evaluare. 

Pentru o eficacitate maximă a unei evaluări, indiferent de procesul sau domeniul evaluării trebuie 

să existe o comunicare bună  între evaluatori şi cei intervievaţi şi între evaluatori şi managementul 

întreprinderii, acesta din urma trebuind să fie deschis la recomandările propuse.  

Cu toate ca nu există un principiu universal valabil privind metodologia de evaluare a unui SSM, 

există două reguli esenţiale care trebuie avute în vedere: 

- evaluarea trebuie astfel structurată încât neconformităţile şi riscurile potenţiale să poată fi 

analizate; 

- când o neconformitate a fost identificată, prima activitate este determinarea cauzei 

rădăcină a acesteia. 

Pe baza elementelor enumerate anterior, pot fi adoptate diferite abordări sau combinaţii de 

abordări. Acestea comportă, de regulă, următoarele operaţiuni: 

 determinarea sarcinilor de muncă specifice locului de muncă considerat, pentru a 

exista certitudinea că pot fi luate în considerare în cadrul evaluării; 
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 analiza neconformităţilor induse de diferitele sarcini de muncă;  

 observarea modului de desfăşurare a proceselor de muncă, pentru a se verifica 

conformitatea procedurilor aplicate cu cele stabilite şi inexistenţa unor riscuri 

suplimentare;  

 analiza factorilor externi de influenţă, aici intrând resursele umane, materiale şi 

financiare, dar şi atmosfera locului de muncă; 

 analiza factorilor psihologici, sociali şi fizici susceptibili să contribuie la starea de 

stres la locul de munca, precum şi interacţiunea acestora cu factorii organizaţionali 

şi de mediu; 

Rezultatele observaţiilor şi analizelor vor fi confruntate cu criteriile minimale de securitate şi 

sănătate în muncă impuse de reglementările în vigoare. 

Punctul de plecare al evaluării prezente l-a constituit o examinare generală (analiza situaţiei 

curente) ce relevă situaţia  RATB din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Principala metodă utilizată în acest scop a fost chestionarea personalului cu atribuţii pe linie SSM 

la nivelul regiei. Chestionarul general a inclus mai multe subiecte menite să reflecte detalii ale 

poziţionării respondenţilor în chestiuni legate de sănătatea şi securitatea în muncă la nivelul 

locurilor de muncă pe care le reprezentau. Din această cauză au fost incluse subiecte diverse, cum 

ar fi: 

 tipul de muncă predominant la nivelul locului de muncă, 

 modalitatea de organizare a SSM la nivelul locului de muncă, 

 documentele disponibile la nivelul locului de muncă pe linie SSM, 

 accidentele şi riscurile care au provocat, sau ar putea provoca accidente, 

 etc. 

Din păcate la întrebările din  chestionar (14 întrebări cu mai multe variante) au răspuns 5 (cinci)  

entităţi din cadrul RATB. Cu toate că echipa de evaluare pe linie SSM a insistat atât prin 

intermediul AMRSP, cât şi prin discuţii personale cu şeful Serviciului Intern de Prevenire şi 

Protecţie, acesta nu a considerat utilă evaluarea prin intermediul chestionarului şi ca atare nu l-a 

transmis mai departe spre lucrătorii responsabili cu SSM din cadrul serviciilor RATB. Răspunsurile 

obţinute, deşi extrem de puţine şi nereprezentative, au fost incluse într-o bază de date de tip 

Microsoft Excel care a furnizat mai departe câteva informaţii statistice şi grafice privind situaţia 

existentă din punctul de vedere al SSM la nivelul RATB. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 629 / 750 
 

În paralel cu această etapă a fost derulată analiza documentelor, în special a celor a căror 

existenţă şi actualizare este cerută de legile în vigoare. Acest lucru a condus la evaluarea a 17 

tipuri diferite de documente (şi a dosarelor aferente sau a bazelor de date, după caz) pe o 

perioadă de cinci ani şi jumătate, perioada de evaluare a situaţiei. Această etapă a evaluării s-a 

desfăşurat în bune condiţii, serviciul SIPP implicându-se constant în rezolvarea tuturor 

problemelor legate de evaluarea documentelor. 

În ultima fază a evaluării au fost intervievate mai multe persoane, salariaţi ai RATB, în ceea ce 

priveşte documentele, instruirile şi munca pe linie SSM pe care o desfăşoară.  

Pe parcursul interviurilor au fost utilizate mai mult întrebări deschise pentru a permite persoanelor 

intervievate să îşi exprime propriile păreri.  

  

66..22  SSiittuuaaţţiiaa  aaccttuuaallăă  aa  ssăănnăăttăăţţiiii  şşii  sseeccuurriittăăţţiiii  îînn  mmuunnccăă  

Întreprinderile europene de toate tipurile au realizat îmbunătăţiri considerabile în ceea ce priveşte 

securitatea şi sănătatea în muncă în ultimele decenii. Aceste îmbunătăţiri se datorează, în parte, 

recunoaşterii de către angajatori a faptului că asumarea unui rol activ de conducere în ceea ce 

priveşte securitatea şi sănătatea în muncă este importantă nu doar din motive juridice sau etice, ci 

şi din motive comerciale. 

O organizaţie prosperă creează locuri de muncă, iar o bună gestionare a securităţii şi sănătăţii la 

locul de muncă este un aspect esenţial în asigurarea prosperităţii unei organizaţii pe perioadă 

scurtă, medie şi lungă. Condiţiile sigure de muncă reprezintă un element esenţial pentru calitatea 

furnizării serviciilor şi menţinerea cheltuielilor în parametrii stabiliţi. 

Se ştie că munca este unul dintre cei mai importanţi factori care afecteaza starea de sănătate a 

oamenilor. Acest lucru este reflectat şi în Figura 6.1.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea stării de 
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Sănătatea publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1   Scopul monitorizării sănătăţii în activităţile profesionale din  

perspectiva sănătăţii publice 

 

În fiecare an, peste 5 550 de persoane îşi pierd viaţa în Uniunea Europeană ca urmare a 

accidentelor la locul de muncă. Este foarte dificil de cuantificat impactul bolilor profesionale 

asupra sănătăţii în cadrul UE cu atât mai mult cu cât nu există un consens privind datele. Totuşi, 

estimările Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) sugerează că 159 000 de persoane din UE 

mor în fiecare an ca urmare a bolilor profesionale. Întreprinderile din Uniunea Europeană pierd 

aproximativ 143 de milioane de zile de lucru în fiecare an din cauza accidentelor de muncă49. 

Estimările variază, însă astfel de accidente şi boli reprezintă pentru economia UE costuri de cel 

puţin 490 de miliarde de euro pe an.  

Evaluarea şi abordarea corectă a unui sistem privind sănătatea şi securitatea în muncă oferă 

oportunităţi pentru îmbunătăţirea eficienţei întreprinderii, precum şi pentru protejarea 

lucrătorilor. Beneficiile oferite de un sistem privind sănătatea şi securitatea în muncă, corect 

                                                      
49 Qualitative post-test evaluation of ESENER: Substantive findings. European Risk Observatory, la: 
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-test-evaluation-of-esener-substantive-findings 
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implementat, au fost analizate şi în recentul Sondaj european în rândul întreprinderilor privind 

riscurile noi şi emergente (ESENER)50. 

Beneficiile pot include: 

• costuri reduse şi riscuri reduse – niveluri mai mici ale absenteismului şi rotaţiei personalului, un 

număr mai mic de accidente şi diminuarea ameninţării reprezentate de acţiunile în instanţă; 

• asigurarea unei mai bune continuităţi a activităţii, ceea ce conduce la creşterea productivităţii – 

prin evitarea incidentelor, a accidentelor, a defecţiunilor şi a întreruperilor procesului de 

activitate; 

• îmbunătăţirea poziţiei organizaţiei în cauză, o reputaţie mai bună printre furnizori, clienţi şi alţi 

parteneri. 

 

66..22..11  IImmaaggiinnee  ggeenneerraallăă  llaa  nniivveelluull  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  

 

Principiile de bază care guvernează protecţia angajaţilor din punct de vedere al sănătăţii şi 

securităţii în muncă (SSM) sunt prevăzute în Directiva - cadru din 1989 (89/391/CEE). 

Toate sectoarele de activitate, atât publice cât şi private, sunt reglementate de Directiva Cadru, 

care stabileşte principiul conform căruia angajatorul are datoria de a asigura securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor în toate aspectele referitoare la locul de muncă, în timp ce lucrătorul are ca 

obligaţii, printre altele, să respecte instrucţiunile angajatorului pe linia SSM şi să raporteze 

potenţiale pericole. 

Activităţile desfaşurate în prezent în acest domeniu urmează prevederile Strategiei comunitare 

privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, care conturează măsurile ce trebuiesc luate 

pentru a face locurile de muncă din UE mai sigure şi mai sănătoase. Strategia stabileşte ca obiectiv 

reducerea cu 25% a accidentelor la locul de muncă, acest număr urmând sa fie atins cu ajutorul 

concentrat al măsurilor adoptate atat la nivelul UE cât şi la nivelul fiecărei ţări din Uniune. 

Conform modulului ad hoc al studiului LFS (Ocupare şi Somaj) din 2012, al EuroStat, 3.2% din 

persoanele din UE cu vârste între 15 şi 64 de ani care au avut continuitate în muncă sau au muncit 

o anumită perioadă în ultimele 12 luni, au suferit unul sau mai multe accidente de muncă în 

această perioada de timp. Acestui procent îi corespunde un numar de 6.9 milioane de persoane 

                                                      
50 http://www.esener.eu 
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din UE. În total, 0.4% dintre respondenţi au suferit două sau mai multe accidente, numărul 

corespunzator procentului fiind aproximativ 0.8 milioane de persoane. 

Bărbaţii (4.0 %) au suferit accidente de muncă mai des decât femeile (2.1%). În cazul bărbaţilor, 

incidenţa accidentelor de muncă a scăzut odată cu creşterea vârstei. 

Accidentele de trafic în timpul sau din cauza muncii (excluzând accidentele de traseu), au fost 

raportate în sondajul LFS de 0.3% din respondenţi, numărul corespunzător fiind 0.67 milioane de 

persoane din UE. Accidentele de trafic au reprezentat 9.6% din totalul accidentelor de muncă.  

Modulul ad hoc al studiului Ocupare şi Somaj (LFS) a relevat că incidenţa accidentelor de muncă a 

fost mai mare în rândul angajaţilor cu un nivel educaţional scăzut şi că aceste accidente au avut de 

foarte multe ori drept consecinţă secundară, concedii medicale. Totuşi, procentul accidentelor de 

trafic a fost mai mare în rândul angajaţilor cu un nivel educaţional mai ridicat, în special bărbaţi. În 

funcţie de statutul civil, persoanele necasătorite au suferit accidente de muncă mai des decât cele 

căsătorite, dar concediile medicale datorate acestor accidente au fost mai dese în rândul 

persoanelor căsătorite. 

Conform datelor din studiu, angajaţii calificaţi care desfăşoară muncă manuală au suferit mai des 

accidente de muncă. În acelaşi domeniu al muncii manuale, frecvenţa accidentelor de muncă a 

fost mai mare în randul angajaţilor de sex masculin înalt calificaţi şi în rândul angajaţilor de sex 

feminin necalificaţi sau cu o calificare slabă. De asemenea, concediile medicale, consecinţe ale 

accidentelor de muncă, au fost mai dese în cazul ocupaţiilor în care munca este manuală. 

Muncitorii care lucrează în schimburi sau au un program de muncă neregulat au raportat relativ 

mai des accidente de muncă decât cei al căror program de muncă este regulat. 

În categoria bolilor profesionale intră de obicei acele afecţiuni pentru care factorii de risc 

ocupaţionali sunt singurele sau, în mod clar, cele mai importante cauze. Pentru Statistica 

Europeană privind Bolile Ocupaţionale (EODS), datele specifice despre bolile profesionale 

recunoscute de fiecare autoritate naţională sunt furnizate de către statele membre. 

EODS conţine numărul noilor boli profesionale recunoscute şi al bolilor profesionale mortale 

pentru fiecare an de referinţă. 

Deoarece originea profesională trebuie să fie aprobată de sistemul naţional de asistenţă socială, 

conceptul de boală profesională este dependent de legislaţia naţională şi de practicile din 

domeniul asistenţei sociale. 
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În sondajul studiului Ocupare şi Somaj (LFS), persoanele cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani 

care muncesc sau care au muncit anterior, au fost întrebate daca au suferit de una sau mai multe 

probleme de sănătate cauzate sau agravate de muncă, în ultimele 12 luni. În total, 8.6% din 

respondenţii din UE au suferit de probleme de sănătate legate de muncă. Acestui procent îi 

corespunde un numar de aproximativ 23 de milioane de persoane din UE. Dintre aceste persoane, 

2.1% au avut două sau mai multe probleme de sănătate legate de muncă. 

Tabelul 6.1 prezintă tipul problemelor de sănătate legate de muncă indicate ca fiind cele mai 

serioase, pentru ultimele 12 luni ale anului 2013 (ultimul an luat în calcul în statisticile oficiale ale 

Uniunii Europene), conform datelor EuroStat. 

Tabelul 6.1   Probleme de sănătate legate de muncă 

Tipul afecţiunii 

 

Persoane 

care au fost 

angajate anterior 

(%) 

Persoane 

angajate 

(%) 

 

Dureri osoase sau/şi  musculare care, în principal, 

afectează spatele 

28,4 

 

29,5 

Dureri osoase sau/şi musculare care, în principal, 

afectează gâtul, umerii, braţele sau mâinile 

18,8 

 

20,1 

Stres, depresie, anxietate 13,7 14,5 

Dureri osoase sau/şi musculare care, în principal, 

afectează şoldurile şi/sau picioarele 

12,6 

 

11,3 

Probleme ale sistemului respirator, inclusiv plămânii 5,2 4,8 

Afecţiuni cardiace sau alte probleme ale sistemului 

circulator 

5,9 

 

3,8 

Migrene şi/sau probleme oculare  4,4 4,9 

Infecţii (viruşi, bacterii etc) 2,5 3,1 

Probleme auditive 1,4 1,3 

Probleme dermatologice 1,3 1,4 

Altele  5,8 5,3 

Sursa: Eurostat 
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În rândul persoanelor care muncesc sau au muncit anterior, problemele de sănătate declarate cel 

mai des şi considerate a fi cele mai serioase, au fost: afecţiunile articulare şi/sau musculare ale 

spatelui, afecţiunile articulare şi/sau musculare ale gâtului, umerilor, braţelor sau mâinilor, stresul, 

depresiile, anxietatea. Problemele cardiace, de respiraţie sau ale plamânilor, migrenele şi/sau 

problemele oculare, au fost de mai puţine ori indicate ca fiind cele mai serioase, iar bolile 

infecţioase, problemele auditive şi cele dermatologice, au fost cel mai rar amintite. 

Tipul problemelor de sănătate legate de muncă indicate ca fiind cele mai serioase, sunt diferite 

pentru angajaţii de sex masculin, faţă de angajaţii de sex feminin. Astfel, bărbaţii au raportat 

afecţiuni ale spatelui mai des decât femeile, iar femeile au raportat afecţiuni ale gătului, umerilor, 

braţelor şi mâinilor, mai des decat bărbaţii. În plus, femeile au indicat şi stresul, depresiile şi 

anxietatea ca probleme importante, mai des decat bărbaţii. Rezultatele EuroStat relevă că, dintre 

toate problemele de sănătate legate de muncă, chiar daca nu cea mai importantă, stresul a fost 

raportat mai des de barbaţi decât de femei.  

Pentru a proteja mai bine peste 217 milioane de lucrători din UE de accidentele de muncă și de 

bolile profesionale, Comisia Europeană a prezentat în 6 iunie 2014 un nou Cadru strategic pentru 

sănătate și securitate la locul de muncă în perioada 2014-2020, în care se identifică principalele 

provocări și obiective strategice în materie de sănătate și securitate la locul de muncă, prezentând 

acțiunile - cheie și instrumentele necesare pentru a le soluționa. Acest nou cadru vizează 

asigurarea continuării îndeplinirii de către UE a rolului de lider în promovarea unor standarde 

înalte în materie de condiții de muncă, atât în Europa, cât și la nivel internațional, în conformitate 

cu Strategia Europa 2020. 

În cadrul strategic sunt identificate trei mari provocări în materie de sănătate și securitate la locul 

de muncă: 

 îmbunătățirea implementării normelor existente în domeniul sănătății și securității, în 

particular prin creșterea capacității microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici de a 

institui strategii efective și eficiente de prevenire a riscurilor, 

 îmbunătățirea prevenirii bolilor profesionale prin combaterea riscurilor noi și emergente, 

fără neglijarea celor existente, 

 luarea în considerare a îmbătrânirii forței de muncă din UE. 
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În cadrul strategic se propune abordarea acestor provocări prin intermediul unei serii de acțiuni 

vizând șapte obiective strategice: 

 Consolidarea în continuare a strategiilor naționale în materie de sănătate și 

securitate, de exemplu, prin coordonarea politicilor și învățarea reciprocă. 

 Oferirea de sprijin practic întreprinderilor mici și microîntreprinderilor pentru a le 

ajuta să aplice mai bine normele în materie de sănătate și securitate. 

Întreprinderile ar beneficia de asistență tehnică și de instrumente practice, cum ar 

fi evaluarea interactivă online a riscurilor (Online Interactive Risk Assessment – 

OiRA), o platformă de internet care pune la dispoziție instrumente de evaluare a 

riscurilor sectoriale. 

 Îmbunătățirea aplicării măsurilor de asigurare a respectării legislației de către 

statele membre, de exemplu, prin evaluarea performanței inspectoratelor 

naționale de muncă. 

 Simplificarea legislației existente, dacă este cazul, pentru a elimina sarcinile 

administrative inutile, păstrând în același timp un nivel înalt de protecție a sănătății 

și securității lucrătorilor. 

 Abordarea fenomenului de îmbătrânire a forței de muncă din Europa și 

îmbunătățirea prevenirii bolilor profesionale, pentru a aborda riscurile existente și 

noi, cum ar fi cele determinate de nanomateriale, de tehnologiile ecologice și de 

biotehnologii. 

 Îmbunătățirea colectării datelor statistice pentru a dispune de informații de o mai 

bună calitate și dezvoltarea instrumentelor de monitorizare. 

 Consolidarea coordonării cu organizații internaționale [cum ar fi Organizația 

Internațională a Muncii (OIM), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)], precum și cu alți 

parteneri, pentru a contribui la reducerea accidentelor de muncă și a bolilor 

profesionale, precum și pentru a îmbunătăți condițiile de muncă la nivel mondial. 

În cadrul strategic sunt identificate instrumente pentru a implementa aceste acțiuni: dialogul 

social, campaniile de informare pe scară largă, aplicarea măsurilor de asigurare a respectării 

legislației UE, realizarea de sinergii cu alte domenii de politici (de exemplu sănătatea publică, 
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învățământul), iar pentru a sprijini implementarea normelor în materie de sănătate și securitate 

sunt disponibile fonduri UE, cum ar fi Fondul Social European (FSE) și Programul Uniunii Europene 

pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI). 

Cadrul va fi revizuit în 2016 pentru a se ține seama de implementarea sa și pentru a se lua în 

considerare rezultatele evaluării cuprinzătoare, în curs de desfășurare, a legislației UE în domeniul 

sănătății și securității la locul de muncă, care vor fi disponibile până la sfârșitul anului 2015. 

 

66..22..22  IImmaaggiinnee  ggeenneerraallăă  llaa  nniivveelluull  RRoommâânniieeii  

Conform unui studiu paneuropean comandat de “European Agency for Safety and Health at Work” 

si desfăşurat de către IPSOS51, în ianuarie 2013, Romania se situează, conform răspunsurilor, spre 

sfârşitul clasamentului ţărilor membre ale UE. 

Astfel, ca şi percepţie a vârstei angajaţilor la locul de muncă ne aflăm pe ultimul loc  (din 31 de ţări 

membre UE chestionate) privind proporţia de persoane în vârstă angajate, respondenţii 

considerând că angajaţii mai în vârstă au tendinţa de a-şi lua mai mult timp liber şi de a fi mai 

puţin adaptabili la schimbările survenite la locul de muncă. 

Tot conform sondajului amintit stresul la locul de muncă este considerat din ce în ce mai 

important, fiind perceput ca unul din factorii hotărâtori ai incidentelor şi accidentelor la locul de 

muncă. Spre deosebire de majoritatea ţările europene care consideră stresul ca fiind în proporţie 

de 42% responsabil pentru accidentele de muncă, respondenţii din România consideră stresul ca 

fiind responsabil de accidente în proporţie de 49%. Diferenţa poate părea mică, mai ales dacă 

facem comparaţia cu Slovenia (70%), dar este bine să o luăm în considerare atunci când evaluăm 

accidentele de muncă pentru a putea afla cauzele rădăcină ale evenimentelor şi a putea astfel 

reduce riscurile aferente. 

Dintre cauzele cele mai frecvente ale apariţiei stresului la locul de muncă se pot enumera: 

- numărul de ore şi cantitatea de muncă, 

- reorganizarea serviciului sau nesiguranţa acestuia, 

- lipsa de claritate cu privire la rolurile şi responsabilităţile postului, 

- intimidare sau chiar hărţuire la locul de muncă, 

- etc. 

                                                      
51 Ipsos SA este o companie multinaţională de cercetare de piaţă pe bază de chestionare online. Este prezentă în 47 de 

ţări şi este numărul trei mondial în domeniul sondajelor de piaţă pe bază de chestionare. 
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Lipsa de politici sau programe specifice care să înlesnească o activitate continuă, inclusiv pentru 

salariaţii care se apropie de vârsta de pensionare (peste 60 de ani) este considerată o cauză de 

apariţie a incidentelor/accidentelor de muncă. La nivelul României respondenţii au arătat că există 

programe sau politici adecvate înlesnirii activităţii continue în proporţie de doar 7% (locul 24 la 

nivel european!), în condiţiile în care media europeană este de 12%, iar în ţări ca Marea Britanie şi 

Danemarca se ajunge la 23%. Dorinţa existenţei unor astfel de programe la locul de muncă este 

relevată de majoritatea respondenţilor, peste 63% în cazul României.  

Afecţiunile musculo - scheletice, cea mai comună boală profesională la nivelul Uniunii Europne 

(38% din totalul bolilor profesionale declarate, conform EODS din 2005), sunt şi la nivel naţional un 

factor important al bolilor profesionale. Boala afectează toate ocupaţiile şi toate posturile de 

lucru, mai ales în ultimii ani, afectând un număr din ce în ce mai crescut de angajaţi din ambele 

sexe. Acest tip de afecţiune are o etiologie multifactorială, fiind dificil de stabilit cauza exactă, în 

majoritatea cauzelor. Din această cauză sunt dificil de acceptat, ca boli profesionale, în 

compensare naţională sau sisteme de raportare. 

Cei mai importanti factori de risc pentru această boală sunt: 

- munca repetitivă, 

- poziţii forţate la locul de muncă, 

- ridicarea sau mutarea de greutăţi, 

- expunerea îndelungată la vibraţii, poziţii prelungite în picioare sau mersul îndelungat pe 

jos. 

La nivelul României statisticile EuroStat au consemnat ca fiind afectaţi de afecţiuni musculo-

scheletice  nu mai puţin de 42,4% din angajaţi.  

 

Monitorizarea sănătăţii la locul de muncă ca o politică în ciclu 

Monitorizarea sănătăţii la locul de muncă trebuie să furnizeze o situaţie de ansamblu asupra stării 

de sănătate a forţei de muncă. Pe baza acestor informaţii se pot lua măsurile necesare şi se pot 

face recomandări privind sănătatea la locul de muncă. Monitorizarea sănătăţii poate şi trebuie să 

fie folosită de politicieni pentru a defini obiective specifice şi pentru a urmări realizarea acestor 

obiective.  

Trebuie avut în vedere mersul general al lucrurilor pentru diferite locaţii, locul de muncă, 

comunităţi sau şcoli, unde pentru aceste locaţii specifice sunt definite strategii politice de nivel 

înalt şi sunt luate măsuri adecvate, acestea din urmă având influenţă asupra celor care lucrează şi 
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asupra sănătăţii publice în general. Impactul avut asupra sănătăţii influenţează la rândul său alte 

politici.  

Următoarele politici sunt în prezent cele mai relevante pentru locul de muncă şi pentru 

consecinţele asupra sănătăţii publice: 

 optimizarea rezolvării problemelor generate de absenţele din motive de boală,  

 prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, 

 reducerea inegalităţilor privind sănătatea , 

 promovarea integrării sociale, 

 îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, 

 acceptarea promovării sănătăţii la locul de muncă, 

 rezolvarea mai eficace a problemelor  generate de dizabilităţi, 

 creşterea valorii intrinseci a muncii,  

 îmbunătăţirea cooperării internaţionale. 

Trecem printr-o realitate economică dificilă, în care atât angajaţii cât şi angajatorii pot fi tentaţi să 

pună performanţa economică mai presus decât propria bunăstare, să creeze sau să păstreze un 

post de muncă indiferent de costuri, chiar cu preţul sănătăţii, reducând la minimum orice investiţie 

care, în opinia lor, nu generează valoare adaugată. Şi din nefericire, în foarte multe întreprinderi, 

domeniul securităţii şi sănătăţii muncii este ultimul pe lista priorităţilor investiţionale. Segmentul 

de Securitatea şi Sănătatea în Munca (SSM) prezintă avantaje pentru întreprinderi, pe lângă faptul 

că reprezintă o obligaţie juridică şi socială a acestora. 

Întreprinderile consideră că segmentul de SSM previne accidentele de muncă şi îmbolnăvirile 

profesionale, dar constituie, de asemenea, un element esenţial al succesului lor, prin creşterea 

eficienţei lucrătorilor şi implicit, a calităţii produselor sau serviciilor oferite. 
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Figura 6.2  Avantajele sistemului de sănătate şi securitate în muncă la nivelul întreprinderii 

Cu toate că  numărul accidentelor de muncă la nivel naţional scade uşor, de la an al an, la nivel 

European ne aflăm dincolo de mijlocul ţărilor UE, în sens negativ. Astfel în 2012, faţă de 2011, 

numărul accidentelor a scăzut cu 8%. Astfel, 3.686 de persoane au suferit în 2012 un accident la 

locul de muncă, dintre care 215 şi-au pierdut viaţa, arată statisticile Ministerului Muncii. În 2013 

peste 130.000 de persoane au avut un accident la locul de muncă. Dintre persoanele care au 

suferit accidente de muncă în 2013, 62.000 (47,6%) lucrau în activități agricole, 43.000 de 

persoane (32,7%) își desfășurau activitatea în industrie și construcții, iar 24.000 (18,6%) activau în 

sectorul serviciilor. Mai mult, 40,1% dintre persoanele accidentate au solicitat între una și trei zile 

de concediu medical, iar 30,3% dintre ei au avut nevoie de 1 până la 3 săptămâni de recuperare. 

Aceste date reflectă costuri semnificative care sunt suportate atât de companii, cât și de stat.   
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66..33  CCaaddrruull  lleeggaall  şşii  aallttee  cceerriinnţţee  nneecceessaarree  uunnuuii  ssiisstteemm  ssSSSSMM  

 

66..33..11  PPrreeaammbbuull  

Sistemele de securitate și sănătate în muncă sunt concepute pentru a identifica și a minimiza 

riscurile la locul de muncă. Eficacitatea acestor sisteme afectează și performanța întreprinderilor, 

fie în mod negativ, dacă aceste sisteme sunt greoaie sau birocratice, fie în mod pozitiv, dacă sunt 

bine proiectate și funcționează cu eficacitate. Pentru a avea un impact pozitiv, sistemele SSM 

trebuie să funcționeze fără probleme, în concordanță și nu în contradicție cu gestionarea globală a 

întreprinderii și cu îndeplinirea obiectivelor de producție și a termenelor - limită.  

Având în vedere acest aspect, trebuie reținut că este obligația legală (și morală) a angajatorilor să 

asigure protecția sănătății și securității lucrătorilor, precum și să îi consulte pe lucrători și/sau pe 

reprezentanții acestora și să îi includă în discuțiile referitoare la securitatea și sănătatea la locul de 

muncă. Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea pot veni în 

sprijinul unui astfel de demers. 

Prevenirea este piatra de temelie a abordării europene în ceea ce privește securitatea și sănătatea 

în muncă. În practică, aceasta înseamnă analizarea proceselor de activitate pentru a identifica 

riscurile pe termen scurt și pe termen lung și pentru a lua măsuri fie pentru a le evita, în măsura în 

care este posibil, fie pentru a le atenua. 

Conducerea unei întreprinderi poate demonstra aptitudini de conducere privind prevenirea 

riscurilor în materie de securitate și sănătate la locul de muncă. 

Există trei principii de bază ale procesului de gestionare care sunt esențiale pentru îmbunătățirea 

securității și sănătății. Acestea sunt: 

 aptitudinile puternice și eficace de conducere; 

 implicarea lucrătorilor și discuțiile constructive cu aceștia; 

 evaluarea și analiza permanentă. 
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Principiul 1: Aptitudini puternice și eficace de conducere 

Aptitudinile de conducere reprezintă o condiție esenţială pentru succes, în orice domeniu, inclusiv 

în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. O abordare preventivă poate avea succes doar dacă 

este susținută de conducerea întreprinderii. Aptitudinile puternice și vizibile de conducere și 

implicarea managerilor de la toate nivelurile pot impune o direcție și pot contribui la această 

abordare preventivă. Astfel, devine clar pentru toate persoanele că securitatea și sănătatea 

reprezintă aspecte strategice în cadrul întreprinderii. 

Urmările practice sunt următoarele:  

• conducerea se dedică transformării securității și sănătății la locul de muncă într-o valoare 

fundamentală a organizației și comunică acest lucru angajaților; 

• managerii au o imagine exactă a profilului de risc al organizației; 

• conducerea își îndeplinește rolul prin puterea exemplului și face dovada integrității, de exemplu, 

prin respectarea în permanență a tuturor normelor de securitate și sănătate; 

• rolurile și responsabilitățile diferiților actori în prevenirea și gestionarea riscurilor în materie de 

securitate și sănătate la locul de muncă sunt clar definite și planificate și monitorizate în mod 

proactiv; 

• aspectele SSM pot fi incluse în strategia unei întreprinderi în ceea ce privește durabilitatea și/sau 

responsabilitatea socială, acest lucru putând fi benefic pentru viitorul întreprinderii. 

Exemplele practice de aptitudini de conducere privind SSM includ: 

• vizitele la punctele de lucru pentru discuții cu personalul privind preocupările legate de sănătate 

și securitate (lucrătorii pot nu doar să identifice problemele, ci și să propună soluții la acestea); 

• asumarea responsabilității personale și implicarea reală; 

• conducerea prin puterea exemplului; 

• punerea la dispoziție, în măsura în care este posibil, a resurselor materiale și a timpului necesar. 

Principiul 2: Implicarea lucrătorilor și discuţiile constructive cu aceștia 

Procesul biunivoc de implicare a lucrătorilor și discuțiile constructive cu aceștia sunt importante 

pentru succesul inițiativelor de gestionare. 
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Angajatorii, conform dreptului UE, trebuie să își consulte angajații cu privire la sănătate și 

securitate. Aceasta include furnizarea de informații, instrucțiuni și formare, precum și consultarea 

lucrătorilor și a reprezentanților acestora. În funcție de cerințele naționale, angajatorilor li se 

poate solicita să instituie comitete pe probleme de securitate și funcția de reprezentant al 

lucrătorilor. 

Participarea lucrătorilor contribuie la instituirea unei culturi a dialogului. Lucrătorii și 

reprezentanții acestora sunt încurajați să ia parte la procesul de luare a deciziilor privind sănătatea 

și securitatea. Unii angajatori au avut beneficii prin depășirea acestor obligații legale. 

Acești angajatori încurajează implicarea activă zilnică în aspectele de securitate și sănătate și 

includ lucrătorii și în alte forumuri, precum grupurile de lucru pe teme specifice. 

Comunicarea ascendentă eficace este esențială – lucrătorii sunt ascultați, iar opiniilor lor li se dă 

curs. La fel de important este și faptul că lucrătorii își acceptă responsabilitatea de a respecta 

normele de sănătate și securitate la locul de muncă și poartă discuții constructive și utile cu 

conducerea. Acest proces biunivoc creează o cultură în cadrul căreia relațiile dintre angajatori şi 

angajaţi se bazează pe colaborare, încredere și soluționare în comun a problemelor. De asemenea, 

odată ce este instituită, această cultură are potențialul de a îmbunătăți sănătatea și securitatea. 

Participarea directă a lucrătorilor nu ar trebui să fie privită ca o alternativă la un sistem bazat pe 

existența unor reprezentanți ai lucrătorilor. Acestea sunt două modalități diferite care pot fi 

utilizate cu eficacitate, în conformitate cu cadrele naționale și caracteristicile specifice ale locului 

de muncă. 

Beneficiile acestei culturi bazate pe colaborare pot include niveluri mai scăzute ale accidentelor, 

soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor și o forță de muncă mai productivă. Acestea, la 

rândul lor, pot conduce la niveluri mai reduse ale absenteismului și la un mai bun control al 

riscurilor la locul de muncă. 

Contribuția angajaților este deosebit de valoroasă în timpul: 

 evaluării riscurilor; 

 elaborării de politici și intervenții; 

 formulării unor observații pertinente în timpul formării și punerii în aplicare. 
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Principiul 3: Evaluarea și analiza permanentă 

Monitorizarea și raportarea sunt instrumente vitale pentru sporirea securității și sănătății la locul 

de muncă. 

Sistemele de gestionare prin care, de exemplu, membrii consiliului de administrație al unei 

întreprinderi primesc rapoarte specifice (respectiv, legate de un anumit incident) și rapoarte 

periodice referitoare la performanța politicilor privind sănătatea și securitatea pot fi utile în 

punerea în discuţie a anumitor probleme, evidenţierea problemelor şi, în ultimă instanţă, sporirea 

securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. 

Elementele unui sistem adecvat de evaluare și analiză includ: 

• proceduri pentru raportarea, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere practic, a 

problemelor majore în materie de securitate și sănătate către CSSM şi top management; 

• sisteme pentru obținerea și raportarea datelor exacte și de actualitate legate de incidente, 

precum nivelurile accidentelor și îmbolnăvirilor; 

• măsuri pentru solicitarea și includerea punctelor de vedere și a experienței lucrătorilor; 

• rapoarte periodice privind impactul pe care programele preventive precum cele de formare și de 

menținere îl au asupra SSM; 

• audituri periodice privind eficacitatea controlului și gestionării riscurilor legate de SSM; 

• evaluarea impactului pe care schimbări precum introducerea unor noi proceduri, procese de 

lucru sau produse îl au asupra securității și sănătății; 

• proceduri eficace privind punerea în aplicare a cerințelor legale noi, a cerinţelor modificate şi a 

altor cerinţe care pot avea impact asupra SSM propriu. 

La fel cum o întreprindere nu poate fi construită într-o singură zi, sunt necesare eforturi 

îndelungate pentru a elabora o politică solidă de prevenire. 

Un bun început este verificarea situației reale a întreprinderii în ceea ce privește prevenirea. 

În acest scop a fost pornită o evaluare a SSM la nivelul RATB.  Evaluarea  va permite  colectarea 

informaţiilor necesare şi oferirea celor mai bune recomandări privind  îmbunătăţirea sistemului de 

sănătate şi securitate în muncă deja existent în întreprindere.  
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În timpul evaluării RATB vor fi subliniate mai multe aspecte legate de securitate și sănătate în 

cadrul întreprinderii. 

 Politica de prevenire 

 Aptitudini de conducere 

 Instrumente de prevenire 

 Informații, formare și consultare 

Pentru fiecare dintre aceste aspecte, au fost analizate mai multe elemente în cadrul evaluării.  

 

66..33..22  CCaaddrruull  lleeggaall  nneecceessaarr  uunnuuii  ssiisstteemm  aall  ssăănnăăttăăţţiiii  şşii  sseeccuurriittăăţţiiii  îînn  mmuunnccăă  

În toate ţările Uniunii Europene există o legislaţie care stabileşte măsuri pentru a proteja 

securitatea şi sănătatea lucrătorilor în scopul îmbunătăţirii calităţii securităţii şi sănătăţii la locul de 

muncă. Această legislaţie se bazează pe Directivele Europene care prevăd obligaţiile minime 

pentru angajatori şi angajaţi, acoperind prevenirea tuturor tipurilor de riscuri şi fiecare activitate 

sau sector în care sunt prezente riscurile. 

Această legislaţie este implementată în scopul protejării lucrătorilor faţă de accidentele de muncă 

şi bolile profesionale, precum şi acordării sprijinului pentru prevenirea riscurilor profesionale. Şi, în 

cele din urmă, fiecare angajator din cadrul UE este responsabil pentru securitatea şi sănătatea 

ocupaţională din cadrul organizaţiei sale şi pentru luarea măsurilor corespunzătoare, astfel încât să 

se asigure resurse suficiente, efectuarea evaluării riscurilor, informarea, instruirea şi consultarea 

lucrătorilor. 

La nivel european, preocupările privind asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos s-au 

concretizat în cuprinderea în legislaţia Uniunii Europene (acquis-ul comunitar) a unui mare 

număr de directive europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Cerinţele privind 

integrarea  în structurile europene au vizat armonizarea legislaţiei naţionale cu cea 

europeană, acest lucru determinând transpunerea directivelor europene în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă într-o „nouă legislaţie” internă specifică.   

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată în 2014, intrată în vigoare la 1 

octombrie 2006, a transpus integral în legislaţia română Directiva Cadru 89/391/CEE şi a abrogat 
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Legea nr.90/1996 a protecţiei muncii împreună cu Normele Generale de Protecţie a Muncii şi 

normele specifice de securitate a muncii.  

Directivele specifice din domeniul SSM au fost transpuse în legislaţia naţională prin hotărâri de 

guvern, apărute în perioada 2005 - 2006, ce au determinat modificări importante ale modului de 

abordare a problematicii prevenirii riscurilor profesionale. 

La nivel naţional dreptul la un loc de muncă care să asigure integritatea fizică şi psihică a 

salariatului este garantat de prima lege în stat, Constituţia României: 

Art. 22 (1) 

Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritatea fizică şi psihică a persoanelor sunt garantate. 

Art. 38 (2) 

Salariaţii au dreptul la protecţia socială a muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena 

muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, 

repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii in condiţii grele, precum şi alte 

situaţii specifice. 

O serie de alte legi reglementează protecţia socială a muncii pe teritoriul României, multe dintre 

acestea fiind adoptate conform reglementărilor europene în vigoare. 

 CODUL MUNCII – actualizat 2014.  

Reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se 

efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de munca, precum şi 

jurisdicţia muncii. 

Totodată oferă principiile de bază, care prin legea sus numită reglementează raporturile de 

muncă: 

- Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi 

îngrădit.  

-  Munca forţată este interzisă.  

-  În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 

toţi salariaţii şi angajatorii.  

- Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 

activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, 

precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 646 / 750 
 

- Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea 

intereselor lor profesionale, economice şi sociale.  

- Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.  

- Cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii 

Europene, precum şi în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului 

internaţional al muncii şi a tratatelor bilaterale la care România este parte.  

Legea  319/2006 are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi 

sănătăţii în muncă a lucrătorilor. Stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor 

profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi 

accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi 

a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.  

Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu 

parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor 

cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

Potrivit Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. El nu este exonerat de responsabilităţile sale în 

acest domeniu, chiar dacă apelează la servicii externe pentru rezolvarea unor probleme care 

vizează prevenirea şi protecţia. 

Ca urmare, în contextul responsabilităţilor ce îi revin potrivit noilor reglementări, angajatorul are 

obligaţia să ia măsurile necesare pentru:  

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;  

b) prevenirea riscurilor profesionale;  

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;  

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.  

În demersurile de îndeplinire a responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să implementeze 

măsurile necesare, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:  

a) evitarea riscurilor;  

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  

c) combaterea riscurilor la sursă;  

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, 

alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea 
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reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor 

acestora asupra sănătăţii;  

e) adaptarea la progresul tehnic;  

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai 

puţin periculos;  

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea 

muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;  

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 

individuală;  

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.  

 Legea nr. 245/2004, cu modificările ulterioare din 2008, privind securitatea generală a 

produselor (prin lege denumirea de produs este oferită generic atât produselor, cât şi 

serviciilor care sunt destinate consumatorilor)  

Prezenta lege are ca scop asigurarea consumatorilor că produsele puse pe piaţă sunt sigure şi se 

aplică pentru toate produsele definite de lege (orice bun material cunoscut sub denumirea de 

produs, care, inclusiv în cadrul unei prestări de servicii, este destinat consumatorilor sau este 

posibil, în condiţii previzibile, să fie utilizat de consumatori chiar dacă nu le este destinat şi care 

este furnizat sau pus la dispoziţie în cadrul unei activităţi comerciale cu titlu oneros sau gratuit, fie 

că este în stare nouă, folosit sau recondiţionat) numai în situaţia în care nu există prevederi legale 

specifice de securitate a produselor respective, care au acelaşi obiectiv cu acest act normativ. 

 Legea nr. 240/2004, cu modificările ulterioare, ultima datând din februarie 2013,  privind 

răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.  

Legea reglementează raporturile juridice dintre producători şi persoanele vătămate ori 

prejudiciate de produsele/serviciile cu defecte, puse în circulaţie, răspunderea civilă pentru 

pagubele generate de aceste produse, precum şi dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor. 

În condiţiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual şi pentru cel viitor, 

cauzate de defectul produsului/serviciului său. Răspunderea producătorului nu este limitată în 

situaţia în care paguba este determinată, cumulativ, de defectul produsului şi de acţiunea sau 

omisiunea unei terţe persoane. Această dispoziţie nu aduce atingere dreptului producătorului de a 

promova acţiuni în justiţie împotriva terţului, în condiţiile legii.  
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Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund solidar.  

Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana prejudiciată trebuie să facă dovada 

pagubei, a defectului şi a raportului de cauzalitate dintre defect şi pagubă.  

Pe lângă legislaţia de bază prezentată anterior mai există numeroase alte legi speciale, specifice 

anumitor domenii sau locuri speciale de muncă, dintre acestea enumerăm câteva care sunt de mai 

mare importanţă: 

 Legea nr. 25/2004, actualizată,  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 

 Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate 

în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. 

Legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă este o componentă importantă a sistemului 

legislativ naţional şi stabileşte în principal următoarele: 

 principiile de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; 

 cadrul de înfiinţare şi organizare a activităţii în domeniu; 

 drepturile şi obligaţiile „actorilor” implicaţi (angajatori, lucrători, inspectori de protecţie a 

muncii, reprezentanţi ai lucrătorilor, comitetul de securitate şi sănătate în muncă, serviciul 

de prevenire şi protecţie etc.); 

 rolul şi atribuţiile instituţiilor care au competenţe în domeniu:  

o Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  – funcţionează ca organ de specialitate 

al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului. Are următoarele funcţii: 

 de elaborarea strategiilor şi punerea în aplicare a Programului naţional de 

guvernare în domeniul muncii, protecţiei şi familiei, 

  de reglementare şi sinteză prin care se asigură cadrul normativ necesar 

realizării obiectivelor strategice din domeniu, 

 de armonizare cu legislaţia comunitară a legislaţiei naţionale, 

 de autoritate de management privind politica socială şi de ocupare a forţei de 

muncă, 

 de reprezentare pe plan intern şi extern a României în domeniul său de 

activitate, 
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 de autoritate de stat, prin care se asigură controlul şi respectarea 

reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi asigură funcţionarea 

instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea/coordonarea sa. 

o Inspecţia Muncii – organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în 

subordinea MMFPS. Inspecţia muncii are în subordine Inspectoratele teritoriale de 

muncă. Obiectivele principale sunt: 

 Controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la 

securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în 

condiţii deosebite de muncă şi a prevederilor legale referitoare la asigurările 

sociale, 

 Informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea 

corectă a dispoziţiilor legale în vigoare; furnizarea de informaţii celor interesaţi 

despre cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei muncii, 

 Asistarea tehnică a angajatorilor şi a angajaţilor pentru prevenirea riscurilor 

profesionale şi a conflictelor de muncă, 

 Iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de 

noi acte legislative în domeniu. 

Piramida legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost construită pentru a sugera 

diferite niveluri de reglementare, precum şi pentru a evidenţia faptul că la baza acesteia se află 

reglementări, de a căror elaborare şi respectare este responsabil în mod direct angajatorul.  

1. În vârful piramidei este Constituţia României care, afirmând dreptul la protecţie socială, 

face referire şi la măsurile de securitate şi sănătate în muncă.  

2. Pe treapta următoare se află Codul Muncii care cuprinde prevederi generale în domeniu şi 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă care stabileşte principii generale referitoare la 

prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea 

factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată, instruirea 

lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora, precum şi linii directoare pentru implementarea 

acestor principii. 

3. Prevederile acestor legi sunt susţinute de un evantai larg de reglementări (Hotărâri de 

Guvern) care detaliază cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

desfăşurarea activităţilor într-un mediu de muncă sigur şi sănătos. 
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4. La nivel de organizaţie, toate reglementările legale trebuie completate şi/sau aplicate 

prin elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama 

de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă. Standardele de securitate a 

muncii reglementează şi aspectele de protecţie a muncii vizând produsele, respectarea 

prevederilor acestora asigurându-se prin certificarea produselor.  

Hotărârile de Guvern care transpun directivele europene, cuprind linii directoare de nivel general 

privind SSM, aliniate imperativelor sociale ale Uniunii Europene. Din păcate, tocmai caracterul lor 

general, determinat de necesitatea adaptării legislaţiei europene la dinamica tehnologiilor 

contemporane, la noile metode de lucru şi la problematica pieţei europene a muncii, determină 

anumite lacune care vizează aspectele aplicative, concrete ale prevederilor legale armonizate.  

Pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce îi revin potrivit legii, indiferent de forma de organizare a 

activităţii de SSM în întreprindere, angajatorul trebuie să elaboreze instrucţiuni proprii care să 

furnizeze actorilor din acea organizaţie informaţii cât mai detaliate cu privire la modul de 

implementare a noii legislaţii.  

Instrucţiunile proprii se elaborează pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de 

muncă aflate în responsabilitatea angajatorului. Pentru aceasta se pot utiliza surse specifice de 

informare, precum: standarde, manuale, ghiduri de bune practici, fişe tehnice de securitate etc. 

De asemenea, una dintre obligaţiile angajatorilor, ce decurge din obligaţia asigurării securităţii şi 

protecţiei sănătăţii lucrătorilor constă în evaluarea riscurilor profesionale ce nu pot fi evitate.  

Evaluarea nivelului de risc în muncă pentru un sistem de muncă (post de lucru, loc de muncă, 

atelier, secţie sau întreprindere) permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi 

alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare. Acest lucru presupune identificarea 

tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei 

dintre doi parametrii: frecvenţa şi gravitatea consecinţei maxime previzibile. 

Hotărâri de Guvern care transpun directivele europene în materie de SSM 

 Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici (H.G. nr. 

1218/2006); 

 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători 

a echipamentelor de muncă (H.G. nr.1146/2006); 
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 Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice (H.G. nr. 

1136/2006); 

 Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă (H.G. nr. 1093/2006, modificată în 2012); 

 Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în 

muncă (H.G. nr. 1092/2006); 

 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă (H.G. nr. 1091/2006); 

 Expunerea la riscul datorat lucrului în atmosfere explozive (H.G. nr. 1058/2006); 

 Manipularea manuală a maselor (greutăţilor) de către lucrători (H.G. nr. 1051/2006); 

 Utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

muncă (H.G. nr. 1048/2006); 

 Utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (H.G. nr. 1028/2006); 

 Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă (H.G. nr. 971/2006); 

 Expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (H.G. nr. 493/2006); 

 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 

(H.G. nr. 300/2006, modificată în 2007); 

 Expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii (H.G. nr. 1876/2005); 

 Condiţiile pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare 

destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (H.G. nr. 752/2004, modificată în 

2006); 

 Protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest 

(H.G. nr. 1875/2005); 
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Figura 6.3   Structura sistemului legislativ 

 

La baza piramidei, dar nu pe ultimul loc se află o serie de standarde europene care ajută la o mai 

bună aplicare a legislaţiei secundare şi primare. Dintre acestea în tabelul următor sunt date cele 

mai importante. 

 

66..33..33    AAllttee  cceerriinnţţee  nneecceessaarree  uunnuuii  SSSSMM  

Aşa cum se arată şi în Figura 6.3, la baza structurii sistemului legislativ stau atât legislaţia terţiară 

(foarte importantă pentru o organizaţie de dimensiuni mari, cum este cazul RATB) cât şi 

standardele naţionale aplicabile. În Tabelul 6.2 se află o listă de standarde minimale care trebuie 

să se afle printre documentele oricărui serviciu/departament care se ocupă cu achiziţionarea de 

echipamente pentru protecţia muncii. 
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Tabelul 6.2  Principalele standarde care se recomandă a fi utilizate în SSM 

Nr Indice Titlu 

1.  SR EN 352-1:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. 
Partea 1: Antifoane externe 

2.  SR EN 352-2:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. 
Partea 2: Antifoane interne 

3.  SR EN 352-3:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. 
Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecţie 
utilizată în industrie 

4.  SR ISO 2631-1:2001 Vibraţii şi şocuri mecanice. Evaluarea expunerii umane la vibraţii 
globale ale corpului. Partea 1: Cerinţe generale 

5.  SR EN ISO 5349-2:2003 Vibraţii mecanice. Mãsurarea şi evaluarea expunerii umane la 
vibraţii transmise prin mână. Partea 2: Indicaţii practice pentru 
măsurarea la locul de muncã 

6.  SR CR 12349:2000 Vibraţii mecanice. Ghid pentru efectele vibraţiilor asupra sănătăţii 
corpului uman 

7.  SR EN ISO 11611:2008 Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi 
tehnici conexe 

8.  SR EN 340:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 

9.  SR EN 343+A1:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii 

10.  SR EN 469:2006 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de 
performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta 
împotriva incendiilor 

11.  SR EN 471+A1:2008 Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare 
profesională. Metode de încercare şi cerinţe 

12.  SR EN 1150:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte avertizoare pentru 
utilizări neprofesionale. Metode de încercare şi cerinţe 

13.  SR ISO 2023:1997 Încălţăminte de cauciuc. Cizme de cauciuc vulcanizat căptuşite, 
pentru uz industrial. Specificaţii 

14.  SR EN ISO 6942:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a 
focului. Metodă de încercare: Evaluarea materialelor şi a 
ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă 

15.  SR EN 14058:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie 
utilizate în medii cu temperaturi scăzute 

16.  SR EN 
343+A1:2008/AC:2010 

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii 

17.  SR EN 50286:2003 Îmbrăcăminte electroizolantă de protecţie pentru instalaţii de 
joasă tensiune 

18.  SR EN ISO 11612:2009 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva 
căldurii şi a flăcărilor 

19.  SR EN ISO 14116:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi 
flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu 
propagare limitată a flăcării 
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20.  SR EN 169:2003 Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru sudură şi tehnici 
conexe. Cerinţe referitoare la factor de transmisie şi utilizare 
recomandatã 

21.  SR EN 175:2002 Protecţie individuală. Echipament de protecţie a ochilor şi a feţei 
pentru sudare şi tehnici conexe 

22.  SR EN 397+A1:2013 Căşti de protecţie pentru uz industrial 

23.  SR EN 812:2012 Căşti de protecţie de tip uşor pentru industrie 

24.  SR EN 388:2004 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 

25.  SR EN 407:2005 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau 
foc) 

26.  SR EN 511:2006 Mănuşi de protecţie împotriva frigului 

27.  SR EN ISO 13287:2013 Echipament de protecţie individuală. Încălţăminte. Metodă de 
încercare pentru determinarea rezistenţei la alunecare 

28.  SR EN 14404+A1:2010 Echipament individual de protecţie. Protecţia genunchiului pentru 
lucrări în genunchi 

29.  SR EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru 

30.  SR EN ISO 
20346:2005/AC:2007 

Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie 

31.  SR EN ISO 20349:2011 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie 
împotriva riscurilor termice şi proiecţiilor de metal topit întâlnite 
în topitorii şi la operaţii de sudare. Cerinţe şi metode de încercare 
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66..44  UUttiilliizzaarreeaa  gghhiidduurriilloorr  ddiiaaggnnoossttiicc..  RReezzuullttaattee  şşii  eevvaalluuăărrii  

 

Pentru a afla care este la nivelul RATB situaţia actuală din punctul de vedere al sănătăţii şi 

securităţii în muncă şi din punctul de vedere al accidentelor pe ultimii trei ani am elaborat şi 

distribuit în cadrul direcţiilor şi serviciilor un Chestionar general (Anexa 1). Cu ajutorul Serviciului 

intern de prevenire şi protecţie s-a intenţionat transmiterea  acestor chestionare entităţilor din 

cadrul RATB până la nivelul serviciilor. Din păcate, cu toate că modelul de chestionar a fost 

transmis în format electronic din data de 23 iunie 2014, până la finalizarea evaluării (14 noiembrie 

2014) nu s-au primit decât 5 răspunsuri. 

Echipa de analiză a încercat să evalueze situaţia prin prisma răspunsurilor avute la dispoziţie. 

Prin intermediul SIPP am primit răspunsuri de la următoarele entităţi din cadrul RATB: 

1. Divizia Transport Autobuze – Biroul Tehnic şi Siguranţa circulaţiei 

2. Divizia Transport Electric 

3. Secţia Linii 

4. Secţia Reţele electrice şi substaţii 

5. Serviciul Control 

Răspunsurile primite (Anexa 2) au fost prelucrate şi au relevat starea de fapt existentă în acest 

moment în cadrul RATB din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă. 

ANEXA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATB 
Departamentul/serviciul 
…………………………………………………… 
…………………………………………............... 
Numele şi prenumele persoanei care completează 
chestionarul 
................................................................................ 
 
Funcţia .................................................................. 
 
A se completa cu litere de tipar 
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CHESTIONAR GENERAL  
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 
 
1.  Ce tip de muncă predomină în sectorul dumneavoastră? (bifaţi răspunsul în a doua coloană): 
 

Munca manuală  

Munca mecanizată  

Se distribuie aproximativ 50% - 50 %  

 
2. Care dintre urmatoarele variante reprezintă modalitatea de organizare a serviciului de prevenire 
a accidentelor  de muncă în departamentul/serviciul dvs? (bifaţi răspunsul în a doua coloană): 
 

Management. Conducerea şi-a asumat personal 
funcţia de prevenire a riscurilor SSM 

 

Serviciu intern de prevenire şi protecţie  

Angajaţi desemnaţi pt prevenirea riscurilor 
profesionale 

 

Serviciu extern de prevenire şi protecţie  

 
3. Există salariaţi cu răspunderi specifice (reflectate în fişa postului) în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă în cadrul departamentului/serviciului dvs.? 
  

Da  Nu  

 
4. Care din următoarele documente sunt disponibile în cadrul departamentului/serviciului dvs. în 
domeniul prevenirii riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă? 
(bifati raspunsul in a doua coloana)  
 

Instrucţiuni proprii,  de instruire generală, la locul de muncă   

Proceduri de evaluare iniţială de riscuri şi actualizări ulterioare  

Proceduri de siguranţă şi intervenţie în cazul constatării situaţiilor de risc privind SSM 
grav şi iminent 

 

Proceduri bazate pe sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
conform OHSAS 18001 şi OHSAS 18002 

 

Dosare medicale, fişe psihologice, fişe de aptitudini şi fişe de expunere la riscuri  

Plan de prevenire şi protectie pentru SSM  

Norme de protecţia muncii specifice  

 
 
5. În cadrul organizatiei dvs.  s-au adoptat practici de prevenire a riscurilor profesionale, în cadul 
unei politici bine definite?  
 

Da  Nu  
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6.A. Indicaţi acţiunile preventive privind SSM dezvoltate în departamentul/serviciul dvs. în ultimii 3 
ani:  
 

Formarea profesională a angajaţilor în domeniul SSM  

Instruirea angajaţilor în domeniul SSM  

Dotarea şi instruirea echipelor pentru cazuri de urgenţă   

Semnalizarea măsurilor de urgenţă (plan de evacuare, persoane responsabile)  

Programe de mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor   

Asigurarea echipamentelor individuale de protecţie   

Evaluarea riscurilor specifice derivate din utilizarea maşinilor   

Masuri de igienă (zgomot, vibraţii, agenţi chimici)   

Masuri ergonomice (temperatură, umiditate, iluminare etc.)   

Studii ergonomice   

Studii de riscuri psihosociale   

Stabilirea şi semnalizarea zonelor cu risc ridicat şi specific   

Supravegherea sănătăţii   

Investigarea accidentelor  

Măsuri de prevenire şi protecţie rezultate din cauzele producerii accidentelor  

Altele 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

 
6. B. Departamentul/serviciul dvs. întâmpină anumite dificultăţi în aplicarea măsurilor anterior 
amintite?  
 

Da  Nu  

 
6.C. Dacă răspunsul este afirmativ, vă rog să îmi indicaţi motivele 
1_______________________________________________________________________________ 
 
2_______________________________________________________________________________ 
 
3_______________________________________________________________________________ 
 
4_______________________________________________________________________________ 
 
 
7. Care consideraţi că sunt principalele 5 riscuri de accidente la care sunt expusi angajaţii din 
cadrul departamentului/serviciului dvs., în funcţie de numarul de lucrători expuşi?  
(bifaţi în a doua coloană cu 1,2,3,4,5, în ordinea importanţei riscurilor, 1= cel mai important, 5= cel 
mai puţin important) 
 

Cădere de persoane de la înălţime  

Cădere de persoane de la acelaşi nivel  
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Cădere de obiecte, materiale şi unelte  

Blocări sau prabuşiri  

Lovituri, tăieturi şi înţepături de obiecte şi unelte  

Accidente de trafic în timpul programului de lucru  

Lovirea, răsturnarea sau mişcările bruşte de vehicule   

Blocarea sau zdrobirea de/între obiecte, răsturnarea de maşini sau vehicule  

Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice (organe de maşini în mişcare, curgeri 
de fluide) 

 

Suprasolicitarea prin manipularea manuală de greutăţi  

Arsuri  

Contacte electrice  

Expunere la temperatură şi umiditate extremă  

Expunere la vibraţii  

Expunere la zgomot  

Incendii  

Expunere la noxe (pulberi de orice natură, fum, gaze, vapori toxici, substanţe iritante, 
etc.) 

 

Altele. Specificaţi. 

 

 

 

 
8. Care consideraţi că sunt principalele 5 riscuri de accidente la care sunt expuşi angajaţii din 
departamentul/serviciul dvs., în funcţie de gravitatea riscului (probabilitatea de a se produce)? 
(bifaţi în prima coloană cu 1,2,3,4,5, în ordinea importanţei riscurilor, 1= cel mai important, 5= cel 
mai puţin important) 
 

Cădere de persoane de la înălţime  

Cădere de persoane de la acelaşi nivel  

Cădere de obiecte, materiale şi unelte  

Blocări sau prabuşiri  

Lovituri, tăieturi şi înţepături de obiecte şi unelte  

Accidente de trafic în timpul programului de lucru  

Lovirea, răsturnarea sau mişcările bruşte de vehicule   

Blocarea sau zdrobirea de/între obiecte, răsturnarea de maşini sau vehicule  

Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice (organe de maşini în mişcare, curgeri 
de fluide) 

 

Suprasolicitarea prin manipularea manuală de greutăţi  

Arsuri  

Contacte electrice  

Expunere la temperatură şi umiditate extremă  

Expunere la vibraţii  

Expunere la zgomot  

Incendii  

Expunere la noxe (pulberi de orice natură, fum, gaze, vapori toxici, substanţe iritante, 
etc.) 
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Altele. Specificaţi. 

 

 

 

9. Care sunt riscurile care au provocat accidente în ultimii 5 ani, în cazul în care au avut loc? (bifaţi 
răspunsul în a doua coloană) 
 

Cădere de persoane de la înălţime  

Cădere de persoane de la acelaşi nivel  

Cădere de obiecte, materiale şi unelte  

Blocări sau prabuşiri  

Lovituri, tăieturi şi înţepături de obiecte şi unelte  

Accidente de trafic în timpul programului de lucru  

Lovirea, răsturnarea sau mişcările bruşte de vehicule   

Blocarea sau zdrobirea de/între obiecte, răsturnarea de maşini sau vehicule  

Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice (organe de maşini în mişcare, curgeri 
de fluide) 

 

Suprasolicitarea prin manipularea manuală de greutăţi  

Cădere de persoane de la înălţime  

Poziţii forţate  

Arsuri  

Contacte electrice  

Expunere la temperatură şi umiditate extremă  

Expunere la radiaţii  

Expunere la vibraţii  

Expunere la zgomot  

Explozii  

Incendii  

Expunere la noxe (pulberi de orice natură, fum, gaze, vapori toxici, substanţe iritante, 
etc.) 

 

Contact cu produse toxice, iritante, caustice sau corozive  

 Altele. Specificati.  

 

 

 

 
10. Din experienţa dvs., care sunt principalele trei cauze ale accidentelor/incidentelor din sector? 
(bifaţi în a doua coloană cu 1,2,3, în ordinea importanţei riscurilor , 1 = cel mai important, 3 = cel 
mai puţin important) 
 

Lipsa de ordine si curăţenie  

Spaţiile, accesul la spaţiile de lucru şi suprafeţele de lucru nu sunt amenajate 
corespunzător 

 

Deschideri şi găuri neprotejate/nesemnalizate  

Lipsa de semnalizare a zonelor/locurilor de muncă cu grad ridicat de risc  

Dificultate la mişcarea în spaţiul de lucru  
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Datorită efortului sau poziţiilor forţate  

Deficienţe în dispozitivele de securitate ale maşinilor  

Utilajele, vehiculele, macaralele şi elevatoarele nu au verificările tehnice oficiale şi 
mentenanţa efectuate conform specificaţiilor tehnice 

 

Din lipsa mijloacelor şi instrumentelor adecvate?  

Lipsa dotării cu echipamente individuale de protecţie sau calitatea necorespunzătoare 
a acestora 

 

Oboseală sau extenuare  

Exces de încredere sau rutină  

Lipsa de calificare pentru sarcina respectivă  

Lipsa de experienţă de lucru  

Asimilarea sau interpretarea defectuoasă a ordinelor sau instrucţiunilor primite   

Neîndeplinirea expresă a ordinelor primite la locul de muncă  

Neutilizarea echipamentului individual de protecţie  

Presiunea timpului / ritmul de muncă alert, operaţii repetitive de ciclu scurt şi/sau 
complexe 

 

Instrucţiuni inexistente, confuze, contradictorii sau insuficiente  

Formare profesională inexistentă sau insuficientă privind metodele de munca şi/sau 
utilizarea mijloacelor de producţie 

 

Locul de muncă obligă la realizarea de operaţiuni periculoase  

 
11. Ţinând cont de principalele faze sau sarcini ale procesului productiv, care consideraţi că sunt 
posturile de lucru  sau sarcinile de muncă în care apar cele mai grave riscuri. Indicaţi 3 dintre 
acestea: 
1______________________________________________________________________________ 
2______________________________________________________________________________ 
3______________________________________________________________________________ 
 
12. Sunt investigate toate accidentele/incidentele care se produc la nivelul 
departamentului/serviciului dvs.? 
 

Da  Nu  

 
13. Dacă răspunsul este afirmativ, se iau masurile preventive necesare pentru corectarea cauzelor 
accidentelor? 
 

Da  Nu  

 
14. Se realizează sesiuni de formare - informare specifice şi complementare a salariaţilor pe tema 
prevenirii riscurilor SSM? 
 

Da  Nu  
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Din păcate numărul răspunsurile furnizate nu au arătat seriozitatea cu care personalul RATB a 

luat în considerare această evaluare, în special, şi problema sănătăţii şi securităţii în muncă în 

general, dar, din fericire au existat şi cele câteva excepţii, care cantitativ ar putea fi considerate 

nesemnificative, dar din punctul de vedere al calităţii programelor şi politicilor SSM şi mai ales al 

riscurilor pe care le pot influenţa în sens pozitiv,  este bine să fie luate în considerare. 

În cazul întrebărilor legate de modalitatea de organizare a serviciului de prevenire a accidentelor 

de muncă în cadrul serviciului/departamentului marea majoritate a răspunsurilor a arătat că există 

un serviciu intern, cu salariaţi cu răspunderi specifice în domeniu, la întrebările legate de 

documentele disponibile, legate de sănătatea şi securitatea în muncă, sau acţiunile preventive 

desfăşurate în cadrul RATB, tot în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă  răspunsurile au fost 

identice: 

 Toţi cei cinci respondenţi au arătat că la nivelul secţiilor pe care le reprezintă nu există 

proceduri de evaluare iniţială a riscurilor sau actualizări ulterioare. Ţinând cont că la nivelul 

RATB există o astfel de procedură funcţională (conform documentaţiei avute la dispoziţie), 

inclusiv factorii de risc identificaţi, evaluaţi şi clasificaţi se poate trage concluzia că în acest 

caz se procedează de sus în jos, se pleacă de la riscuri identificate teoretic şi se gestionează 

ţinând cont de premize teoretice şi nu practice! Conform metodologiei INCDPPM, pe care 

RATB o aplică, echipele de analiză şi evaluare a riscurilor trebuie să cuprindă atât specialişti 

în domeniul securităţii muncii (de regulă salariaţi în cadrul serviciilor dedicate SSM), dar şi 

“tehnologi, buni cunoscători ai proceselor de muncă analizate”. Şi tocmai aceşti din urmă 

specialişti declară, prin intermediul răspunsurilor oferite că nu fac parte din echipele 

dedicate identificării şi gestionării riscurilor în cadrul RATB. 

 Toţi cei cinci respondenţi declară că nu au norme de protecţia muncii specifice. Pe 

parcursul evaluării documentelor la sediul SIPP echipa de evaluare a apreciat existenţa 

unor instrucţiuni specifice RATB, cum ar fi “Instrucţiunea 0903 – Atribuţiile şi sarcinile 

conducătorului de autobuz”. Şi nu numai. Fiind destul de puţin probabil ca midl 

managementul din cadrul RATB să nu aibă cunoştinţă de aceste instrucţiuni care au o 

prezentare foarte bună, sunt tipărite în cadrul RATB şi constituie, din punctul de vedere al 

echipei de evaluare, un instrument excelent pe linie SSM se poate trage concluzia că 

respondenţii nu ştiu ce înseamnă “norme specifice de protecţia muncii” 
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În privinţa documentelor disponibile, referitoare la SSM, în cadrul departamentelor /birourilor din 

cadrul RATB răspunsurile oferite au arătat că regia deţine o serie întreagă de documente specifice 

SSM  (Tabelul 6.3). Cel mai des întâlnite sunt cele referitoare la instruirea generală la locul de 

muncă şi cele referitoare la fişele de aptitudini ale personalului. Mai puţin cunoscute şi utilizate 

sunt cele care se referă la situaţii de risc privind SSM grav şi iminent, coroborând acest lucru cu 

răspunsurile oferite la întrebarea nr. 11 (comentate mai jos) referitoare la riscurile pe care le 

presupune procesul productiv din cadrul regiei şi răspunsurile primite referitoare la documentele 

disponibile în cadrul locurilor de muncă, rezultă că la nivelul punctelor de lucru din cadrul regiei nu 

sunt cunoscute noţiunile de risc la nivelul SSM şi nici metode/forme de identificare şi evaluare a 

acestor riscuri. Acest lucru ridică anumite semne de întrebare privind instruirea personalui 

răspunzător din cadrul secţiilor, al managerilor de la nivel mediu şi chiar al procedurilor utilizate 

în cadrul regiei.  

Răspunsurile furnizate la nivelul RATB sunt ilustrate în Tabelul 6.4 

Tabelul 6.3  Documente specifice disponibile la nivelul punctelor de lucru 

RĂSPUNS 
DOCUMENTE SPECIFICE DISPONIBILE LA NIVELUL PUNCTELOR DE 

LUCRU 

 DA Instrucţiuni proprii,  de instruire generală, la locul de muncă 

NU  Proceduri de evaluare iniţială de riscuri şi actualizări ulterioare 

 DA 

Proceduri de siguranţă şi intervenţie în cazul constatării situaţiilor de risc 
privind SSM grav şi iminent 

NU  

Proceduri bazate pe sistemul de management al sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale conform OHSAS 18001 si OHSAS 18002 

DA  

Dosare medicale, fişe psihologice, fişe de aptitudini şi fişe de expunere 
la riscuri 

 DA 
Plan de prevenire şi protecţie pentru SSM 

 NU 
Norme de protecţia muncii specifice 
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Tabelul 6.4  Sinteza răspunsurilor la chestionarul SSM 

Nr. 
RĂSPUNSURI 

INDICAŢI ACŢIUNI PREVENTIVE PRIVIND SSM DEZVOLTATE ÎN CADRUL 
DEPARTAMENTULUI/SERVICIILOR DVS. 

5 Formarea profesionala a angajaţilor în domeniul SSM 

5 Instruirea angajaţilor în domeniul SSM 

5 Dotarea şi instruirea echipelor pentru cazuri de urgenţă 

5 
Semnalizarea măsurilor de urgenţă (plan de evacuare, persoane 
responsabile) 

4 
Programe de mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor 

4 
Asigurarea echipamentelor individuale de protecţie 

4 Evaluarea riscurilor specifice derivate din utilizarea maşinilor 

5 
Furnizarea şi actualizarea fişelor tehnice de securitate pentru produsele 
chimice 

5 Masuri de igienă (zgomot, vibraţii, agenţi chimici) 

5 Masuri ergonomice (temperatură, umiditate, iluminare etc.) 

0 Studii ergonomice 

0 Studii de riscuri psihosociale 

5 Stabilirea şi semnalizarea zonelor cu risc ridicat şi specific 

5 Supravegherea sănătăţii 

5 Investigarea accidentelor 

5 
Măsuri de prevenire şi protecţie rezultate din cauzele producerii accidentelor 

 

În domeniul acţiunilor preventive privind SSM constatăm că pe primul loc, aşa cum este şi normal 

se află instruirea angajaţilor în domeniul SSM, aceasta instruire se face periodic, cu întreg 

personalul aşa cum relevă şi procedurile RATB în acest domeniu. Planurile de evacuare în caz de 

urgenţă şi persoanele responsabile de aceste măsuri sunt cunoscute în toate cazurile. 

Conform răspunsurilor primite, dar şi în urma discuţiilor avute până în prezent cu salariaţii RATB,     

s-a constatat că nu se întâmpină dificultăţi în aplicarea măsurilor SSM la nivel de 

departamente/birouri. 

La întrebarea nr. 7 din cadrul chestionarului, referitoare la principalele riscuri de accidente la 

nivelul serviciilor/departamentelor RATB (Figura 6.4), pe primele locuri s-au situat: lovituri, tăieturi 

şi înţepături de obiecte şi unelte, căderile de obiecte, materiale şi unelte, expunerea la noxe, 

căderile de persoane de la acelaşi nivel şi expunerea la temperaturi şi umiditate extremă. 
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Analiza cauzelor accidentelor si incidentelor
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Figura 6.4   Analiza cauzelor accidentelor la nivelul RATB (răspunsuri chestionar) 

 

La opţiunea rămasă deschisă  la întrebarea 7 am primit următoarele răspunsuri: 

 Suprasolicitarea psihică, 

 Suprasolicitarea coloanei vertebrale. 

Cea de a doua cauză tinde să devină una dintre “bolile” omului modern care se referă în special la 

poziţiile statice la care ne obligă desfăşurarea activităţilor zilnice. Cu toate acestea există anumite 

posibilităţi de atenuare a acestor cauze.  

Afecţiunile musculo - scheletice reprezintă cea mai frecventă problemă de sănătate legată de 

muncă din Europa. Circa 24% dintre lucrătorii din UE acuză dureri de spate, iar 22% se plâng de 

dureri musculare.  62% din lucrătorii din UE sunt expuşi un sfert din timp sau mai mult la mişcări 

repetitive ale mâinii şi braţului; 46% la poziţii dureroase sau obositoare; 35% la transportul sau 

mişcarea unor mase mari. 

Preocupările privind adaptarea muncii la om prin studiul mişcărilor omului, solicitatea fizică, 

ambianţa fizică (iluminatul, cromatica, temperatura, umiditatea, aerisirea), ambianţa psihică, 

durata muncii, repausul, au dus la apariţia unei ştiinţe numită ergonomie. Din păcate în cadrul 

RATB nu s-au constatat prea multe preocupări pe această linie. 

Dacă poziţiile prelungite pot determina dureri musculare şi osoase ce intră în categoria bolilor 

profesionale, tratate ca atare prin legislaţia muncii, bolile profesionale determinate de lucrul la 

videoterminale este mai puţin tratat, la nivel naţional, dar nu şi la nivel european. Legislaţia 
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europeană prevede prin Directiva 90/270/CEE cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru 

lucrul la echipamente cu ecran de vizualizare. Deşi considerată o activitate fără riscuri, munca în 

faţa calculatorului a devenit o problemă actuală mai ales pentru faptul că este prezentă în toate 

sectoarele de activitate şi este considerată de foarte mulţi ca fiind lipsită de riscuri, deoarece „stai 

pe scaun”, acest tip de muncă poate determina mai multe tipuri de afecţiuni. 

Poziţia statică prelungită, pe un scaun neergonomic, aşezarea necorespunzătoare a obiectelor în 

planul de lucru, strălucirea şi umbrele la  nivelul ecranului pot fi tot atâţia factori care agravează şi 

suprasolicită  organismul în timpul muncii. La acestea se adaugă mişcările repetitive ale  degetelor 

mâinilor pe tastatură şi mouse, poziţia şezândă prelungită, mişcările ochilor pe planul de lucru etc. 

Nu există activităţi cu efort fizic exclusiv, orice activitate profesională ce implică efort musculo-

scheletic are în mod obligatoriu şi componenta de efort neuropsihic şi senzorial cu rol principal de 

coordonare şi control atât a sistemului locomotor efector cât şi asupra aparatului cardiovascular, 

respirator etc. Dar, principala solicitare caracteristică acestui tip de activitate rămâne 

suprasolicitarea aparatului vizual. 

 

Una dintre posibilele cauze de incidente sau chiar accidente, neluate în considerare în cadrul 

RATB, este suprasolicitarea psihică, în special, a conducătorilor de autovehicule. Suprasolicitarea 

psihică este dată de solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp 

scurt - intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii 

atmosferice grele - ceaţă, ploaie, ninsoare). Apariţia stării de oboseală datorită neluării unor pauze 

corespunzătoare. Problemele familiale pot contribui la amplificarea acestor stări. 

Statisticile la nivel mondial arată că în 18% din accidentele provocate de şoferii profesionişti au la 

bază oboseala şi suprasolicitarea psihică. 

La nivelul RATB există un Laborator de testări psihologice, dar, din păcate, nu se fac testări 

psihologice ale conducătorilor auto care revin după comiterea unui accident sau care au fost 

victimele unor agresiuni în cadrul desfăşurării activităţilor. 
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66..55    AAnnaalliizzaa  ccaauuzzeelloorr  aacccciiddeenntteelloorr  şşii  iinncciiddeenntteelloorr  ccaarree  aauu  aavvuutt  lloocc  îînn  ccaaddrruull  rreeggiieeii  

Revenind la întrebările chestionarului la întrebarea referitoare la gravitatea riscului (probabilitatea 

de a se produce un anumit tip de accidente sau altul),  ordinea . Mai precis pe primul loc, aşa cum 

era de aşteptat având în vedere specificul muncii, se află expunerea la temperaturi sau umiditate 

extremă, pe al doilea loc  se află lovituri, tăieturi şi înţepături de obiecte şi unelte şi , pe următorul 

loc, se află căderile de obiecte şi unelte. 

 

Principalele riscuri de accidente
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Figura 6.5   Principalele riscuri de accidente (răspunsuri chestionar) 

 

Aşa cum se poate observa din figura anterioară la principalele riscuri expuse de chestionar, 

respondenţii au adăugat trei cauze suplimentare: 

 Suprasolicitarea psihică, 

 Suprasolicitarea coloanei vertebrale, 

 Agresiuni fizice din partea călătorilor. 

 

La întrebarea referitoare la principalele cauze ale accidentelor/incidentelor, în opinia 

respondenţilor pe primul loc s-a situat “dificultatea la mişcare în spaţiul de lucru” a lucrătorilor,  

urmând pe următoarul loc “presiunea timpului şi ritmul de lucru alert”.  Pe următoarele locuri s-au 
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situat următoarele cauze: exces de încredere sau rutină din partea lucrătorilor, existenţa unor 

locuri de muncă potenţial periculoase şi lipsa mijloacelor şi instrumentelor adecvate pentru 

protecţia muncii. 

 

1. Dificultatea la mişcarea în spaţiul de lucru. Pentru conducătorii de autovehicule, cabina, 

locul şoferilor ar trebui să ofere mai mult spaţiu pentru aceştia şi mai multe opţiuni de 

depozitare. Şoferul ar trebui să beneficieze şi de o poziţie mai bună de condus. Un  scaun 

care să poată fi înclinat în faţă sau pe spate cu mai multe grade. Volanul ar trebui să fie  

echipat cu butoane de comandă integrate pentru funcţii multiple, inclusiv controlul vitezei 

de croazieră, telefonul şi sistemul de navigaţie etc. Panou de instrumente înclinat către 

şofer. Diverse modele noi de autovehicule de transport oferă acum spaţiu mai mare pentru 

picioare, climatizare mai uşor de utilizat, funcţii îmbunătăţite ale dispozitivului de 

degivrare. 

2. Presiunea timpului şi ritmul de lucru alert. Oboseala legată de locul de muncă poate fi 

cauzată de numeroase evenimente. De exemplu, o persoană ar putea să se simtă sub 

presiune mare dacă cererile din partea serviciului (numărul de ore, tot ce înseamnă 

responsabilitate) sunt mai mari decat capacităţile persoanei. Ceea ce face diferenţa de 

percepţie depinde de serviciul respectiv, şi mai ales de trăsăturile psihologice ale 

persoanei, dar şi de alţi factori: sănătatea fizică sau sănătatea în general. Aici un rol 

important îl au responsabilii locurilor de muncă şi responsabilii cu resursele umane. Dacă 

coroborom cu răspunsurile anterioare constatăm că în opinia respondenţilor presiunea 

timpului şi ritmul de lucru impus salariaţilor RATB este mare, cel puţin pentru majoritatea 

acestora. Ceea ce ar trebui să fie un semnal de alrmă pentru conducerea RATB, care ar 

trebui să ia măsurile necesare: revizuirea normativelor, o conlucrare mai bună cu salariaţii 

în scopul responsabilizării acestora prin propria voinţă. O corectă evaluare a factorilor de 

risc ar contribui şi ea la scăderea accidentelor.  

3. Excesul de încredere şi indisciplina la locul de muncă sunt alte două cauze considerate 

frecvente de către respondenţi. Supraîncrederea optimistă se extinde la mai multe 

domenii, inclusiv cele de sănătate. Majoritatea oamenilor consideră că se află sub riscul 

mediu de a li se întâmpla lucruri rele cum ar fi un accident de maşină sau un accident la 

muncă într-o activitate pe care o efectuează de 5-10-15 ani. Instruirea periodică, reală, cu 

exemple practice, în special ale accidentelor/incidentelor din propria organizaţie va oferi 
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posibilitatea angajaţilor de a-şi reevalua atitudinea faţă de activităţile efectuate. De 

asemenea lipsa de disciplină, situaţiile de genul “lasă-l că merge şi aşa” trebuiesc 

combătute şi eliminate  cât mai curând.  

4. Un alt punct nevralgic reieşit în urma răspunsurilor privind cauzele 

accidentelor/incidentelor este lipsa echipamentelor de protecţie sau echipamente de o 

calitate necorespunzătoare. 

 

Următoarea întrebare a permis respondenţilor să îşi clasifice după propriile criterii cele mai grave 

riscuri care pot apărea la nivelul posturilor de lucru sau a sarcinilor de muncă. De această dată a 

existat şi  o întrebare deschisă cu un câmp de răspuns. 

Principalele riscuri existente la locul de muncă, în opinia respondenţilor RATB (neconcludente din 

păcate ţinând cont de numărul extrem de mic de răspunsuri) se referă la: 

 Dificultatea la mişcare în spaţiul de lucru, 

 Presiunea timpului, ritmul de lucru alert, 

 Exces de încredere sau rutină, 

 Lipsă mijloace adecvate, 

 Efort crescut şi poziţii forţate. 
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66..66  SSiittuuaaţţiiaa  aaccttuuaallăă  llaa  nniivveelluull  pprroocceessuulluuii  ddee  mmuunnccăă  

66..66..11  PPrreeaammbbuull  

Indiferent de domeniul în care activează, angajaţii au dreptul să lucreze în condiţii de muncă 

sigure, care să le protejeze sănătatea. Prevenirea riscurilor profesionale necesită la nivelul regiei, 

mai mult decât o conformitate mai mult sau mai puţin formală cu cerinţele stabilite prin lege sau 

pentru a corecta condiţii care duc la accidente profesionale. Ar trebui să fie dezvoltat de la stadiul 

de planificare a proiectelor de prevenire şi să se bazeze pe evaluarea riscurilor care ar trebui să fie 

actualizate periodic. Aceste funcţii completate prin adoptarea de măsuri preventive şi de 

protecţie, combinate cu sisteme de informare, instruire şi consultare a lucrătorilor, sunt filozofia 

acţiunii preventive.  

Măsurile de prevenire reprezintă modalităţi tehnice, organizatorice, igienico-sanitare etc., prin 

care se realizează securitatea muncii. Concret, prin intermediul lor se elimină, evită sau 

diminuează acţiunea factorilor de risc asupra organismului uman.  

 Măsurile de prevenire pot fi împărţite în două mari categorii:  

 măsuri organizatorice, care vizează în special executantul şi sarcina de muncă; Principalele 

măsuri organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale sunt:  

 examenul medical;  

 examenul psihologic;  

 instruirea personalului;  

 propaganda în domeniul SSM;  

 organizarea activităţii şi a locului de muncă  

 măsuri tehnice, referitoare în special la mijloacele de producţie şi mediul de muncă. 

Măsurile tehnice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se împart, la rândul 

lor, în trei categorii:  

 protecţia individuală;  

 protecţia colectivă;  

 protecţia intrinsecă;  

 protecţia integrată. 
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Examenul medical constituie o importantă măsură de prevenire, contribuind la eliminarea acelor 

cauze ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale care au ca substrat lipsa, insuficienţa sau 

deficienţele unor însuşiri fizice şi psihice ale executantului, respectiv starea anormală a sănătăţii 

acestuia. În condiţiile muncii industriale, examenul medical are un important rol profilactic.  

În sistemul acţiunilor şi măsurilor destinate realizării unei eficienţe optime şi unei securităţi 

maxime a omului în procesul muncii, un loc important trebuie să-l ocupe examenul psihologic. 

Alături de cel medical, acesta urmăreşte două obiective esenţiale şi anume:  

 asigurarea unei concordanţe cât mai depline între sarcinile şi cerinţele obiective ale 

profesiei, în general, ale locului de muncă, în special şi capacităţile reale ale individului;  

 detectarea şi prevenirea cauzelor de ordin psihologic ale disfuncţiilor şi accidentelor în 

cadrul sistemului om – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă .  

Instruirea personalului în domeniul SSM reprezintă ansamblul de activităţi organizate prin care se  

urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitatea muncii.  

Considerată una din cele mai importante măsuri de prevenire, instruirea are ca scop eliminarea 

sau micşorarea numărului erorilor umane care decurg din lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor de 

protecţia muncii. Ea se realizează practic prin intermediul proceselor de instruire – procese de 

transmitere a informaţiei în domeniul SSM .  

 Conţinutul procesului de instruire este format din totalitatea informaţiilor aferente sferei 

protecţiei muncii care, prin asimilare şi repetare, conduc la formarea comportamentului normal, 

optim, în muncă, dezvoltă orientarea corectă faţă de riscuri şi stimulează capacitatea de mobilizare 

în raport cu acestea. 

În cadrul măsurilor tehnice de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale se disting trei direcţii 

principale de acţiune : protecţia individuală , protecţia colectivă şi protecţia integrată  

 Protecţia individuală constă în dotarea muncitorilor cu mijloace de protecţie (cască, mască, 

costum, cizme etc.). Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie care se atribuie 

lucrătorului în timpul desfăşurării activităţii alcătuiesc echipamentul său de protecţie 

individuală. Prin această modalitate de prevenire nu se înlătură factorii de risc; 

echipamentul de protecţie individuală se interpune ca un ecran între noxă şi organism, 

diminuând sau eliminând complet acţiunea factorului de risc asupra executantului.  

 Protecţia colectivă cuprinde ansamblul metodelor şi mijloacelor tehnice prin care se 

previne sau diminuează acţiunea factorilor de risc asupra a doi sau mai mulţi executanţi. În 
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practică, protecţia colectivă se materializează, în principal, prin dotarea instalaţiilor, 

maşinilor etc., cu dispozitive şi aparate concepute cu scopul unic de a proteja lucrătorii în 

timpul desfăşurării procesului de muncă. Protecţia colectivă se realizează prin dotarea 

instalaţiilor tehnologice cu dispozitive şi aparate de protecţia muncii suplimentare, 

concepute independent de sarcinile procesului tehnologic şi care au drept unic scop 

protejarea lucrătorilor în timpul desfăşurării procesului de muncă. Prin această modalitate 

de prevenire se corectează deficienţele maşinilor, utilajelor etc., precum şi parametrii 

mediului de muncă, în sensul aducerii lor în limitele de securitate. 

 

Evaluarea riscurilor privind SSM din cadrul RATB   

Evaluarea riscurilor profesionale este un instrument ce demonstrează aplicarea principiilor de 

prevenire la nivelul întreprinderii/unităţii. Aceasta înseamnă că orice întreprindere trebuie să 

anticipeze pericolele care pot genera accidente de muncă sau boli profesionale, în loc să 

reacţioneze după ce astfel de evenimente au avut loc. O etapă esenţială pentru a implementa o 

abordare responsabilă în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă este evaluarea 

riscurilor profesionale. 

Înainte de a se realiza o evaluare a riscurilor profesionale, locul de muncă trebuie să îndeplinească 

cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă legale în vigoare. 

Evaluarea riscurilor profesionale trebuie să acopere fiecare activitate şi fiecare post de lucru dintr-

o întreprindere, luând în considerare fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv 

lucrător, sarcină de muncă, echipamente de muncă şi mediu de muncă. Evaluarea riscurilor 

serveşte la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi, în acest scop, necesită o 

documentare adecvată şi susţinută. 

În evaluarea riscurilor profesionale se recomandă implicarea lucrătorilor şi, dacă este cazul, a 

reprezentanţilor acestora cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

respectiv a Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă (CSSM). 

Lucrătorii cunosc cel mai bine situaţiile periculoase de la posturile de lucru, iar CSSM şi 

reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt formaţi 

şi informaţi cu privire la pericolele specifice activităţilor din întreprindere. 
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66..66..22  AAnnaalliizzaa  ssiittuuaaţţiieeii  aaccttuuaallee  aa  rreeggiieeii  ppee  bbaazzaa  ddooccuummeenntteelloorr  eevvaalluuaattee  

Analiza situaţiei actuale s-a bazat, în primul rând pe analiza şi evaluarea mai multor documente în 

cadrul unor vizite succesive la sediile RATB. Au fost analizate următoarele documente: 

 

1. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii 

2. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi de 

lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii din perioada evaluată, 2009 – 2014 

3. Documente referitoare la înfiinţarea şi desfăşurarea activităţilor CSSM, perioada 2009-

2014 

4. Fişele individuale de instruire, conform legii, ale membrilor CSSM şi certificatele de 

absolvire 

5. Tematici de instruire pentru instructajul periodic SSM 

6. Certificatele de absolvire a cursurilor de protecţia muncii pentru reprezentanţii SSM în 

cadrul organizaţiei 

7. Materialele utilizate pentru informarea şi educarea lucrătorilor d.p.d.v. al SSM 

8. Certificate de conformitate pentru EIP şi EIL achiziţionate, 2009-2014 

9. Procedura de acordare a materialelor igienico-sanitare şi fişele de magazie 

10.  Autorizaţiile PM pentru meseriile care trebuiesc autorizate: sudori, electricieni, 

macaragii, motostivuitori,  

11. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii speciale: vătămătoare, grele şi periculoase. NI 

pentru lucrul în respectivele locuri de muncă 

12. Buletine de verificări PRAM, 

13. Permise de lucru cu focul (pentru sudori), 

14. Rapoarte medicale furnizate de Centrul de sănătate al RATB, 

15. Instrucţiuni privind situaţiile de urgenţă, 

16. Determinări de noxe. 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 673 / 750 
 

În urma analizei documentelor menţionate anterior şi altora cerute suplimentar pentru a evalua 

situaţia găsită din toate punctele de vedere, până în prezent se pot trage următoarele concluzii: 

 

1. Autorizaţia de funcţionare d.p.d.v. al protecţiei muncii pentru sediul central şi autorizaţiile 

de la diferite locaţii ale regiei sunt conforme legislaţiei în vigoare. 

 

2. Referitor la modul de acordare a EIP şi EIL  în perioada 2009-2014. 

a. repartizarea EIP este procedurată şi conformă cu legislaţia în vigoare şi nevoile 

regiei. Ca observaţie: îmbrăcămintea de protecţie contra frigului se acordă, teoretic 

cu mare largheţe, 

b. din discuţiile avute în cea de a doua vizită a reieşit că din motive financiare NU s-a 

respectat întotdeauna procedura de livrare a EIP, în ceea ce priveşte termenele şi 

obiectele necesare fiecărei activităţi în parte, 

c. din 2014 a fost actualizat normativul propriu 

 

3. Documentele referitoare la înfiinţarea şi desfăşurarea lucrărilor CSSM 

În conformitate cu Legea 319/2006 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se supune 

anumitor reglementări, astfel: 

Art. 14. Funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă: 

 a)    Comitetul de securitate si sănătate în muncă se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru. 

b)    Ordinea de zi este stabilită de către Preşedinte şi Secretar cu consultarea reprezentanţilor 

lucrătorilor şi este transmisă membrilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă cu cinci 

zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.  

c)    La fiecare întrunire se va încheia un proces-verbal care se va semna de către participanţi. 

În urma evaluării documentelor prezentate s-au constatat următoarele: 

a. Există, teoretic, câte un CSSM la nivelul fiecărei unităţi (din cele 11 existente) 

începând cu 2014.  

b. Din cauza fluctuaţiilor la nivelul managementului, CSSM nu a putut funcţiona în 

condiţii normale: există decizie de numire a CSSM din 2008 care a funcţionat până 

în 2011, ulterior s-a mai dat o decizie şi un regulament în 2011 şi în 2012, dar CSSM 

nu a funcţionat! 
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c. Din documentele puse la dispoziţie nu am putut constata dacă în perioada 

analizată, 2009-2014, s-au putut ţine cele patru şedinţe obligatorii pe an ale CSSM. 

Nu s-a putut constata dacă a existat un Raport anual al CSSM înaintat către 

conducerea RATB. Conform L.319/2006 angajatorul are obligaţia să asigure 

întrunirea CSSM cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar. Această 

obligaţie legală nu a fost îndeplinită, cu toate că în fiecare an din perioada aflată în 

evaluare au avut loc 12-20 accidente de muncă.  

Au fost evaluate Rapoartele de activitate ale SIPP pe anii 2012 şi 2013 puse la dispoziţie. Nu s-au 

constatat abateri sau disfuncţionalităţi, doar o repetare a activităţilor în cei doi ani, cum ar fi 

elaborarea/actualizarea Normativului intern de acordare a EIP.  

 

4. Fişele individuale de instruire, conform legii, ale membrilor CSSM şi certificatele de  

absolvire:  

În conformitate cu Art. 49 şi art. 50 din Legea 319/2006, membrii CSSM trebuie să fie 

absolvenţii unui curs în domeniul SSM, de cel puţin 80 de ore (două săptămâni), cu următorul 

cuprins minimal: cadrul legislativ general, criterii generale pentru evaluarea riscurilor, 

organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie, acţiuni de urgenţă, elaborare de 

documentaţie în domeniul prevenirii şi protecţiei, evidenţe şi raportări în domeniul SSM. 

a. Nu au fost găsite, documente care să ateste instruirea reprezentanţilor CSSM pe 

linie de SSM, excepţie făcând salariaţii din cadrul SIPP. 

5. Tematicile de instruire pentru instructajul periodic privind protecţia muncii.  

a. Este sub forma unei proceduri care cuprinde cele trei faze de instruire : instruirea iniţială, 

instruirea la locul de muncă şi instruirea periodică 

b. Procedura privind Tematica generală a instruirii la locul de muncă cuprinde 227 pg! Este 

prezentată integral Legea 319/2006, inclusiv Normele metodologice de aplicare, cu 168 

articole. Aceasta ar fi necesară cel mult pentru personalul de specialitate pe linie SSM al 

RATB 

c. Documentul în cauză este foarte mare, conţine multe informaţii care nu îşi au locul într-o 

astfel de procedură: 

  nu este cazul să se vorbească de : “stabilirea tipului de documentaţii 

…care pot fi filme sau imagini, pe peliculă sau support magnetic… »,  
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 modul în care au dreptul să călătorească pasagerii în autovehiculele 

aparţinând RATB,  

 ROF RATB integral,  

 ROI RATB integral, 

 reguli privind disciplina şi nu securitatea în muncă,  

 procedura privind abaterile disciplinare, 

 securitatea patrimonială la nivelul RATB,  

 alarma aeriană pentru locurile publice,  

 comportamentul personal (nu în cadrul RATB!) în caz de cutremure, 

inundaţii, înzăpeziri, accident nuclear sau chimic, muniţii 

neexplodate  etc. 

d. Aşa cum se spune la începutul procedurii, scopul acesteia este de a «informa despre 

activităţile specifice regiei, riscurile privind SSM, precum şi activităţile de prevenire şi 

protecţie la nivelul regiei, în general » .  

e. Ţinând cont de faptul că un intelectual normal, obişnuit cu lecturarea tehnică poate 

parcurge 230-250 pagini în cca. 10 ore, rezultă că pentru un cadru tehnic mediu sau 

muncitor calificat sau necalificat instruirea general introductivă ar trebui să dureze 2-3 

zile ! 

f. Grila de testare pentru instruire are 19 pagini şi 70 de întrebări ! Pentru comparaţie, grila 

de admitere la Facultatea de medicină din Bucureşti din 2013 a avut 100 de întrebări. 

Cu toate că în urma discuţiilor avute cu dl. Marius Gronich a reieşit că acesta este un program 

cadru din care cei interesaţi pot face anumite selecţiuni, ţinând cont şi de grila de testare existentă 

ar fi utilă o revizuire a documentului şi a anexelor aferente. 

6. Certificatele de absolvire a cursurilor de protecţia muncii pentru reprezentanţii SSM în 

cadrul organizaţiei: 

a. Pe parcursul evaluării au putut fi verificate documentele salariaţilor din cadrul SIPP, 

care sunt în conformitate cu cerinţele legale,  

b. au fost verificate şi evaluate fişele de post ale personalului din serviciul SIPP 

(treisprezece  persoane cu diverse calificări în domeniul PM, şi biroul Medicina 

Muncii ce cuprinde 2 medici primari şi 25 asistente pentru cele 19 cabinete de 

incintă din cadrul RATB). 
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7. Materialele utilizate pentru informarea şi educarea lucrătorilor d.p.d.v. al SSM 

Angajamentul conducerii şi cultura securităţii sunt esenţiale pentru securitatea şi sănătatea în 

muncă în general şi cu atât mai mult pentru selectarea şi formarea personalului pe linie SSM. 

Angajamentul conducerii poate fi singurul şi cel mai important factor determinant al culturii 

sănătăţii şi securităţii în muncă al unei organizaţii. Angajatorul trebuie să conştientizeze 

importanţa SSM în cadrul propriei organizaţii şi mai ales de derularea unui proces de management 

optim al SSM. Proces care nu are cum să se realizeze singur, trebuiesc acordate resursele necesare 

(umane şi materiale), trebuie identificate necesităţile şi selectaţi oamenii.  

a. Regia deţine numeroase NP proprii : pentru conducător tramvaie, pentru 

conducător troleibuze etc., pentru personalul de întreţinere etc. NP sunt catalogate 

pe locuri de muncă şi funcţii, 

b. De remarcat că doar cu puţin timp în urmă (2005), RATB edita în cadrul propriei 

tipografii instrucţiuni proprii care erau puse la dispoziţia personalului. Instrucţiunile 

se adresau atât regulilor şi reglementărilor care ţin de SSM, dar, mai important, şi 

comportamentului pe care personalul RATB trebuia să îl aibă în raport cu publicul, 

cu colegii, cu superiorii. Acest lucru ţine de propia cultură organizaţională a regiei, 

lucru foarte important în managementul RU. Dau ca exemplu câteva capitole din 

broşura “Atribuţiile şi sarcinile conducătorului de autobuz”, instrucţiunea RATB 

0903: 

i. Condiţii pentru ocuparea funcţiei şi perspective de avansare, 

ii. Ţinuta conducătorului de autobuz în timpul serviciului, 

iii. Comportamentul conducătorului de autobuz, 

iv. Situaţii speciale (accidente, zăpadă etc.), 

v. Reguli de igiena muncii: Igiena individuală, starea de oboseală, consumul de 

alcool, fumatul etc. 

vi. Codul de conduită. Comportamentul cu clientul extern.... 

c. cu ceva timp în urmă,  conducătorii de autovehicule aveau uniforme. Poate nu  ar fi 

o idee rea să se reintroducă aceste uniforme ! 

8. Certificatele de conformitate ale EIP: 

i. Au putut fi evaluate doar începând cu anul 2012, certificate mai vechi 

deocamdată nu au fost puse la dispoziţia echipei de evaluare, 
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ii. La mai multe produse aprovizionate în 2012 şi 2013, de către firma Elfi 

Group Internaţional SRL, declaraţia de conformitate nu respectă legislaţia în 

vigoare (lipsă documente de referinţă pt produsul respectiv), declaraţia nu 

este semnată şi ştampilată corespunzător. Cu toate că acest lucru s-a 

constatat încă din  2012 şi în 2013 RATB continuă să se aprovizioneze de la 

acest furnizor. Tinând cont că există la nivelul regiei un Sistem de 

Managemnt al Calităţii implementat care obligă la selecţia permanentă a 

furnizorilor, poate ar fi bine să se facă un audit specializat pe linie de SMC. 

Referitor la EIP şi EIL  considerăm necesar să se facă următoarele remarci: 

b. declaraţii de conformitate pe propria răspundere oferite de firmele furnizoare de 

EIP şi EIL nu corespund întrutotul HG 115/2004 (nu corespund cerinţelor din 

Anexa 4 din HG invocat!, declaraţiile nefiind nici măcar datate) şi a SR EN 340:2004 

(Anexa 8).  

c. SR EN 340:2006, care este citat uneori, se referă la îmbrăcămintea de protecţie în 

general. Şi chiar şi aşa standardul cere ca fiecare articol de îmbrăcăminte de 

protecţie să poarte un marcaj general şi o marcare specifică care să permită 

identificarea producătorului, numărul standardului european specific, pictograme 

specifice etc. Pentru îmbrăcămintea specială sau pentru EIP destinate anumitor 

activităţi sau lucrări specifice există alte standarde, fiecare cu propriile cerinţe. De 

ex.:  

i. Pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva frigului (costume vătuite): SR 

EN 322:2004 – Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de 

îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului sau SR EN 343:2008 – 

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii. 

ii. Pentru activităţile de sudură (măşti, ochelari, protecţii etc.): SR EN ISO 

11611:2008 – Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi 

tehnici conexe. 

iii. Pentru protecţia împotriva zgomotului (antifoane): SR EN 352-1:2003 – 

Protecţia individuală împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 1: 

antifoane externe 

Necunoaşterea legislaţiei în vigoare privind EIP şi EIL şi a standardelor aferente nu poate fi 

acceptată la achiziţionarea de EIP şi EIL. 
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9. Procedura de acordare a materialelor igienico - sanitare şi fişele de magazie: 

a. A fost evaluată procedura iniţială şi modificările succesive pe întreaga perioadă 

analizată şi s-a constatat efortul SIPP de reducere a cheltuielior aferente 

materialelor igienico - sanitare în cadrul RATB. 

10.  Autorizaţiile PM pentru meseriile care trebuiesc autorizate: sudori, electricieni, macaragii, 

motostivuitori, au fost verificate şi sunt conforme cu legislaţia în vigoare: 

a. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii speciale: vătămătoare, grele şi periculoase. 

NI pentru lucrul în respectivele locuri de muncă există în conformitate cu legislaţia. 

b.  Prin CCM sunt stipulate şi concedii suplimentare de odihnă pentru posturi care 

lucrează în condiţii grele şi vătămătoare, între 3-5 zile în plus la CO.  

11. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii speciale: vătămătoare, grele şi periculoase. NI 

pentru lucrul în respectivele locuri de muncă 

Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii speciale: vătămătoare, grele şi periculoase. NI pentru 

lucrul în respectivele locuri de muncă există în conformitate cu legislaţia. În CCM sunt stipulate şi 

concedii suplimentare de odihnă pentru posturi care lucrează în condiţii grele şi vătămătoare, între 

3-5 zile în plus la CO. 

12. Buletine de verificări PRAM, 

Instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice trebuie să fie proiectate, fabricate, montate, 

întreţinute şi exploatate astfel încât să asigure protecţia împotriva pericolelor generate de energia 

electrică, precum şi protecţia împotriva pericolelor datorate influenţelor externe.  Pentru 

asigurarea protecţiei împotriva pericolelor generate de echipamentele electrice, trebuie prevăzute 

măsuri tehnice astfel încât:  

 a) persoanele să fie protejate faţă de pericolul de vătămare care poate fi generat la atingerea 

directă sau indirectă a părţilor aflate sub tensiune;  

 b) să nu se producă temperaturi, arcuri electrice sau radiaţii care să pericliteze viaţa ori sănătatea 

oamenilor;  

c) construcţia echipamentelor de muncă să fie adecvată mediului pentru a se evita producerea de 

incendii şi explozii;  
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d) persoanele şi bunurile să fie protejate contra pericolelor generate în mod natural de 

echipamentul electric;  

e) izolaţia echipamentelor electrice să fie corespunzătoare pentru condiţiile prevăzute.  

Din documentele avute la dispoziţie a reieşit preocuparea permanentă a SIPP pentru a se menţine 

în legalitate. 

13. Permise de lucru cu focul (pentru sudori) 

Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc. 

În conformitate cu cerinţele legale, şeful sectorului de activitate (atelier, secţie, depozit, instalaţie 

etc.) unde se execută lucrarea cu foc deschis are obligaţia de a emite permisul de lucru cu foc, pe 

care îl va întocmi în două exemplare. 

Din documentele evaluate a reieşit că aceste permise sunt corespunzătoare legislaţiei în vigoare. 

14. Rapoarte medicale furnizate de Centrul de sănătate al RATB 

Serviciile medicale de medicina muncii numite şi servicii medicale profilactice, prin care se asigură 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: 

1) examenul medical la angajarea în muncă; 

2) examenul medical de adaptare; 

3) examenul medical periodic; 

4) examenul medical la reluarea activităţii; 

5) supravegherea specială; 

6) promovarea sănătăţii la locul de muncă. 

Examinările medicale efectuate prin serviciile medicale de medicina muncii au drept principal scop 

stabilirea aptitudinii, aptitudinii condiţionate, inaptitudinii permanente sau inaptitudinii 

temporare în muncă privind desfăşurarea activităţii la locul de muncă în profesia/funcţia pentru 

care angajatorul solicită aceste examinări. 

Toate examinările medicale se efectuează în baza fişei de identificare a factorilor de risc 

profesional, completată în mod obligatoriu la toate rubricile şi semnată de către angajator. 

În cadrul RATB examenul medical periodic se efectuează obligatoriu pentru toţi lucrătorii şi are 

drept scopuri: 

•  confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru 

profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine; 
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•  depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru locurile de muncă şi 

activităţile cu expunere la factori de risc profesional; 

• diagnosticarea bolilor profesionale; 

• diagnosticarea bolilor legate de profesie; 

•  depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători în cadrul 

aceluiaşi loc de muncă; 

•  depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau 

pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale. 

Promovarea sănătăţii la locul de muncă se realizează prin supravegherea activă a sănătăţii 

lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de muncă şi, în mod particular, cu factorii de risc 

profesionali. 

Pe partea de Medicina muncii au putut fi evaluate mai multe informaţii cu ocazia celei de a doua 

vizite la SIPP şi la Cabinetul de medicina muncii din cadrul Centrului de sănătate,  Tabelul 6.5. 

Tabelul 6.5  Număr de consultaţii în Cabinetul de Medicina muncii 

ANUL Nr. Consultaţii efectuate 

2009 26866 

2010 23259 

2011 26840 

2012 25581 

2013 18733 

 

- Cabinetul medicina muncii este format, în prezent din 2 medici primari şi 25 asistente, 

având un cabinet de medicina muncii ce funcţionează în cadrul Centrului de sănătate şi 19 

cabinete de incintă deservite de asistente şi de medici prin rotaţie. 

- În prezent unul dintre medici a plecat şi în aceste condiţii este greu de rezolvat cu 

acordarea liberelor şi concediilor pentru cei rămaşi. Fiecare medic practic asigură circa 35 

de consultaţii pe zi, adică o consultaţie la 5 minute! Norma pentru medicii de 

familie/medic medicina muncii este de 15 minute/pacient.  

- În privinţa Laboratorului de psihologie consultaţiile efectuate sunt redate în Tabelul 6.6: 
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Tabelul 6.6  Număr de consultaţii efectuate în cadrul Laboratorului de testări psihologice 

ANUL Nr. Consultaţii RATB Nr. Consultaţii terţi 

2009 8481 1008 

2010 6785 895 

2011 8323 791 

2012 7968 725 

2013 8170 689 

 

- Laboratorul de psihologie este format în prezent din 12 psihologi. În aceste condiţii la o 

medie de 250 zile lucrătoare pe an rezultă o medie de cca 3 consultaţii pe zi de medic 

psiholog (inclusiv consultaţiile pentru terţi). 

15. Instrucţiunile privind SU, planurile de evacuare în caz de urgenţă, cu responsabili. 

A fost evaluată procedura privind „Organizarea şi controlul activităţii de apărare împotriva 

incendiilor”.  Instruirea se face la locul de muncă de către şeful locului respectiv, o dată cu celelalte 

instructaje pe linie de SSM. 

Responsabilul PSI a furnizat doar avizul de securitate la incendiu,  conform  Legii 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, Secţiunea 6 – Obligaţiile administratorului, conducătorului 

instituţiei, utilizatorului şi salariatului, art. 19, lit. c. 

Nu s-a putut identifica din tabelul prezentat numărul total de stingătoare necesar pe mp loc de 

muncă, conform legi. Nu s-a putut verifica dacă stingătoarele aflate în funcţiune la momentul 

evaluării erau suficiente pentru locurile de muncă respective şi nu s-a putut stabili cu exactitate 

dacă în momentul trimiterii spre încărcare mai rămăseseră, la diferitele puncte ale locurilor de 

muncă din RATB, stingătoare în funcţiune, suficiente pentru perimetrul respectiv, conform legii.  

16. Determinări de noxe la nivelul RATB: 

a. în 2006 Institutul de sănătate publică a efectuat în cadrul RATB studiul “Studiul 

efectelor activităţii de conducere a vehiculelor de transport public asupra capacităţii 

de muncă şi stării de sănătate a personalului” care a constata că dorsopatiile ocupă 

aprox 2 zile/an concedii boală pentru personalul de bord, peste norma europeană şi 
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a făcut câteva recomandări (unele dintre recomandări le-am regăsit şi în rapoartele 

anuale ale Cabinetului medicina muncii): 

i. promovarea unui stil de viaţă sănătos prin exerciţii fizice permanent într-un 

cadru organizat şi o dietă corespunzătoare, 

ii. o politică coerentă de recrutare a forţei de muncă care să ţină cont de 

riscurile profesionale, 

iii. programe de asistare a personalului de bord implicat în incidente critice sau 

agresat în trafic, 

b. în acest moment nu se face consiliere psihologică a personalului de bord agresat 

sau care a avut un accident de circulaţie! 

c. La nivelul RATB nu se face într-o formă organizată şi legală consilierea personalului 

de bord cu probleme în familie ! 

d. au mai fost efectuate, cu sprijinul INCDPM măsurători şi studii referitoare la vibraţii, 

zgomote şi ultrasunete pe autovehiculele care aparţin RATB. Nu au fost detectate 

depăşiri ale limitelor admise. 

La nivel european numeroase studii şi articole s-au ocupat şi se ocupă de efectul pe care munca de 

zi cu zi a conducătorilor de autovehicule şi stresul provocat de condiţiile în care îşi desfăşoară 

munca (trafic aglomerat, condiţii meteo nefavorabile, injurii etc.) afectează capacităţile psihice ale 

acestora. 

Foarte important pentru menţinerea conducătorilor de vehicule la nivelul psihologic necesar unei 

funcţionări în siguranţă este consilierea psihologică în anumite momente: după un incident în 

trafic urmat de rănirea (chiar minoră) a călătorilor, după o altercaţie în trafic a conducătorului de 

autovehicul, după un eveniment (injurii, loviri, ameninţări) în care conducătorul de autovehicul a 

fost implicat cu alţi participanţi la trafic sau călători, pe parcursul unor evenimente familiale (boala 

celor apropiaţi, deces, examenele copiilor etc.) 

 

66..77  MMaattrriicceeaa  SSWWOOTT  

 

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă unul dintre domeniile cele mai importante ale politicii 

Uniunii Europene referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Scopul final al 

activităţii de securitate şi sănătate în muncă este protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii 
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salariaţilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul 

de muncă şi crearea unor condiţii de muncă care să le asigure acestora confortul fizic, psihic şi 

social. 

Puncte tari : 

 instituţie conştientă, în general, în ceea ce priveşte importanţa problematicii sănătăţii şi 

securităţii în muncă, 

 realizarea de către angajator, RATB, în ansamblu, a măsurilor de prevenire a accidentelor 

de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, 

 derularea de activităţi de informare şi conştientizare în rândul salariaţilor, 

 interes din partea serviciului dedicat din cadrul RATB (SIPP) pentru rezolvarea problemelor 

legate de SMM, 

 buna pregătire profesională şi experienţa salariaţilor din cadrul SIPP. 

 

 

Puncte slabe: 

 deficienţe atât la nivelul salariaţilor, dar mai ales la nivelul instituţiei privind implementarea 

legislaţiei în vigoare; 

 insuficienta dezvoltare a culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la 

nivelul RATB, 

 insuficienta colaborare între SIPP şi managerii locurilor de muncă, 

 absenţa unei aplicări proactive a procedurilor SSM la toate punctele de lucru, aplicarea 

procedurată ar contribui la o abordare unitară a procesului de aplicare a propriilor 

normative; 

 nivelul scăzut al conştientizării de către managementul de la cel mai înalt nivel a 

responsabilităţilor în domeniu, 

 persistenţa în utilizarea de tehnologii de lucru învechite, cu grad mare de risc profesional, 

 constrângeri bugetare. 

 

Ameninţări: 

 constrângeri bugetare care limitează finanţarea activităţilor de securitate şi sănătate în 

muncă; 
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 noile tendinţe pe piaţa muncii, inclusiv dezvoltarea activităţilor independente, a 

subcontractării unor lucrări şi creşterea numărului de lucrători angajaţi în IMM-uri, ceea ce 

poate conduce la fluctuaţii de personal calificat; 

 manifestarea unor noi riscuri profesionale la locul de muncă, 

 nu se aplică abordări actuale, practicate la nivel european, în ceea ce priveşte consilierea 

psihologică a personalului de bord, în scopul creşterii rezistenţei la stres a acestora şi 

scăderii riscurilor privind accidentele şi incidentele în trafic. 

 

Oportunităţi: 

 posibilitatea viitoare (prin transformarea regiei în alt tip de societate) de a accesa fonduri 

comunitare inclusiv în domeniul formării profesionale în domeniul SMM; 

 dezvoltarea culturii de prevenire, 

 posibilitatea unor schimburi de date şi informaţii între diferite instituţii din cadrul serviciilor 

publice, precum şi cu partenerii la nivelul PMB şi AMRSP; 

 utilizarea canalelor media proprii în scopul promovării activităţilor de securitate şi sănătate 

în muncă; 

 o experienţa îndelungată acumulată în acţiunile derulate anterior; 

 folosirea normelor generale de protecţia muncii, a normelor specifice şi a ghidurilor 

europene ca bază de pornire pentru elaborarea instrumentelor necesare unei mai bune 

implementări. 
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66..88  CCoonncclluuzziiii  bbaazzaattee  ppee  eevvaalluuaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  aavvuuttee  llaa  ddiissppoozziiţţiiee  şşii  aa  

iinntteerrvviiuurriilloorr  eeffeeccttuuaattee  

66..88..11  CCoonncclluuzziiii  

1. Nu este implementat la nivelul RATB un Sistem de management al sănătăţii şi 

securităţii în muncă conform OHSAS 18001 (SSO). Ţinând cont că RATB are 

implementat SMC la nivelul întregii regii, implementarea SSO nu ar crea probleme 

organizaţionale. Unul din principiile SSO este că riscurile pe cât posibil trebuie 

preîntâmpinate încă de la etapele de proiectare sau de fabricaţie, astfel reducând 

riscurile la care sunt supuşi lucrătorii. Aici întrând şi desfăşurarea proceselor de 

muncă. O abordare sistemică, cum este cea oferită de SSO, bazată pe procesul de 

îmbunătăţire continuă, care să includă şi un proces de feedback al salariaţilor, dar şi 

mecanisme clare de evaluare a riscurilor, va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de 

muncă şi reducerea accidentelor.  

2. Nu  este acordată importanţa cuvenită Comitetului de Securitate şi Sănătate în 

Muncă şi nici responsabililor cu SSM de la locurile de muncă, implicarea lucrătorilor 

în luarea deciziilor privind prevenirea riscurilor profesionale fiind minimalizată sau 

pur formală. La nivelul locurilor de muncă persoanele desemnate pentru areprezenta 

lucrătorii pe linie SSM sunt liderii sindicali. Din documentele avute la dispoziţie nu s-a 

putut constata nivelul educaţional al acestora pe linie SSM. La ora actuală, din datele 

avute la dispoziție, se poate trage ușor concluzia că există o falie între SIPP și anumite 

structuri din RATB, inclusiv managementul de vârf al RATB. 

3. Necunoaşterea sau nerespectarea legislaţiei în vigoare şi/sau a standardelor 

aferente conduce la achiziţionarea de EIP cu probleme. În conformitate cu Sistemul 

de management al calității implementat în RATB, ar trebui ca furnizorii să fie evaluați 

anual, iar cei care furnizează produse sub cerințele regiei să fie îndepărtați. 

4. Disfuncţionalităţi între SIPP şi celelalte unităţi din cadrul RATB. SMM este un sistem 

piramidal, unde baza este constituită din lucrători, specialişti la locurile lor de muncă. 

Evaluarea riscurilor ar trebui să înceapă de la aceşti specialişti care sunt cei mai buni 
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cunoscători ai propriilor activităţi. Conducerea RATB are datoria să managerieze 

politica în domeniu și să înlesnească desfășurarea activităților legate de SSM. 

5. Locul de muncă necesită un efort, iar acest lucru poate fi mental sau fizic. Bazat pe 

acest principiu, este important pentru regie să cunoască efectul acestui efort pentru 

a putea  monitoriza mai bine sănătatea lucrătorilor, precum şi oboseala care apare ca 

o consecinţă logică, care trebuie să rămână în limitele care să permită lucrătorului de 

a se recupera de la o zi la alta, sau după o zi de odihnă.  În plus faţă de aceşti factori, 

există factorii psihosociali (sărbători religioase, sărbători naţionale, sărbători 

individuale cum sunt zilele de naştere, factori de stres cum sunt examenele copiilor, 

boli ale membrilor familiei, decese etc.) care determină oboseala, stresul lucrătorilor 

şi, prin urmare, diminuează calitatea muncii lor. Testările psihologice ale 

conducătorilor de autovehicule se fac în funcție de cerințele legislative. La nivelul 

RATB nu se fac testări (sau cel puțin nu ni s-au pus la dispoziție documente) 

suplimentare pentru conducătorii de autovehicule care au trecut prin evenimente 

neplăcute la locul de muncă (agresiuni fizice sau abuzuri psihice, accidente). Nu 

există o abordare psihologică preventivă, conducătorii de autovehicule care trec prin 

probleme familiale (boli grave ale celor apropiați, decese, divorțuri) nu beneficiază 

de consiliere psihologică preventivă, cu toate că regia are angajați un număr mare de 

psihologi și socio-psihologi. Acești salariați, care se pot confrunta cu probleme grave 

în familie, pleacă în programul obișnuit de muncă și au răspunderea a sute de 

oameni! 

Accidentele de muncă nu sunt rezultatul hazardului, ci sunt provocate de cauze naturale 

şi previzibile. Prin identificarea si eliminarea cauzelor accidentelor, acestea nu se vor 

întâmpla aşa uşor. Este esenţială colaborarea cu toţi angajaţii RATB de la un punct de 

lucru la altul. Pentru a evita majoritatea accidentelor şi a bolilor profesionale, este 

necesară planificarea în mod adecvat a acţiunilor de prevenire şi organizarea a unei 

infrastructuri care să permită schimbare mai rapidă, în măsura în care este posibil, a 

proceselor în timp (şi nu a meseriilor), astfel încât să se ia măsuri adecvate pentru a 

controla riscurile  care le produc. 
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66..88..22  RReeccoommaannddăărrii  

1. Abordarea riscurilor de accidente printr-un concept mai larg care ţine seama de 

multitudinea de factori care intervin. Ar fi utilă o abordare sistematizată de tipul 

managementului sănătății ocupaționale în conformitate cu OHSAS 18001. Accidentele în 

trafic ar putea fi astfel tratate ca şi riscuri ocupaţionale, iar consecinţele şi răspunderea 

acestora ar putea fi diminuate, printr-o tratare integrată la nivelul regiei. 

2. Multe dintre locurile de muncă din sectorul transporturilor implică riscuri 

ergonomice şi riscuri complexe legate de organizarea muncii. Se pot adapta evaluarea 

riscurilor şi măsurile de prevenire la locul de muncă pentru acoperirea tuturor acestor riscuri 

şi pentru abordarea unei metode integrate. De asemenea, ar trebui prevăzută posibilitatea 

de adaptare individuală a echipamentelor sau a mediului de lucru de către lucrători 

3. Instituirea unor proceduri de raportare a violenţei  împotriva conducătorilor de 

autovehicule şi elaborarea unor măsuri de prevenire şi supraveghere medicală (inclusiv 

asistenţă psihologică) în cazul producerii de incidente. Integrarea unor grupuri largi, cum ar fi 

publicul, clienţii, comunitatea în ansamblul ei în acţiunile de sensibilizare. Ar fi util un 

parteneriat cu ONG-urile active în domeniul combaterii violenței și cele ce se ocupă cu 

educarea minorităților cu probleme în acest domeniu. De asemenea considerăm că utilizarea 

Casei de odihnă de la Predeal în acest scop (recuperarea psiho-emotională a conducătorilor 

auto care au fost victime ale agresiunilor sau au avut accidente de traseu) se poate face 

foarte ușor fără implicarea unor costuri suplimentare prea mari. 

4. Dezvoltarea unor instrumente de monitorizare a oboselii și a stresului care conduce 

la oboseala psihică şi a unor proceduri de gestionare a acesteia. 

5. Îmbătrânirea forţei de muncă din sectorul transporturilor, în special în transportul în 

comun. Acest aspect trebuie abordat prin organizarea muncii, adaptarea locului de muncă şi 

formare profesională – modalitatea de utilizare a competenţelor lucrătorilor şi menţinerea 

capacităţii de inserţie profesională. 

6. Extinderea utilizării mijloacelor tehnologice de monitorizare şi control al riscurilor, 

dar şi evaluarea posibilului impact negativ al acestora asupra securităţii şi sănătăţii în muncă 

a lucrătorilor din sectorul transporturilor. 
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CCaappiittoolluull  77    AANNAALLIIZZAA  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  AA  DDOOSSAARREELLOORR  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  IINNSSTTAANNȚȚĂĂ  

 
 
ABREVIERI 
În cadrul analizei diagnostic s-au utilizat următoarele abrevieri, în ordine alfabetică: 

alin. alineat – dintr-un act normativ 

art. articolul – dintr-un act normativ 

CA Curtea de apel 

CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Cpc Codul de procedură civilă 

Cpp Codul de procedură penală 

DCiv Decizie civilă 

DPen Decizie penală 

EN Normă europeană 

HG Hotărîre a guvernului 

ISO Organizaţia internaţională pentru standardizare 

ÎCCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

MSSO Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

OUG Ordonanţă de urgenţă a guvernului 

pct. Punctul 

RATB Regia Autonomă de Transport București 

S.cont.adm.fsc. Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal 

SMC Sistemul de management al calităţii 

SMM Sistemul de management de mediu 

SR Standard român 

SSM Sănătate şi securitate în muncă 

STB Societatea Comunală pentru construcţiunea şi exploatarea tramvaielor în 
Bucureşti 

TB Tribunalul Bucureşti 

UE  Uniunea europeană 

UTI Companie pentru sisteme de securitate şi militare, tehnologia informaţiei 
şi comunicaţii, instalaţii şi construcţii, mentenanţă şi administrare 
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77..11  MMeettooddoollooggiiaa  cceerrcceettăărriiii  

 

 

Examinarea  activității serviciului juridic al RATB, în vederea identificării și rezolvării 

problemelor cu care aceasta se confruntă, s-a făcut folosind ca instrument managerial 

metoda  Analizei diagnostic52. 

Analiza diagnostic a activității serviciului juridic al RATB reprezintă rezultatul colaborării a doi 

parteneri, organizație și echipa AMRSP. Experții noștri, fără colaborarea loială și efectivă a 

RATB, a conducerii, nu ar fi putut reuși în nici una din etapele analizei diagnostic: 

- pregătire, 

- desfășurare, 

- analiză. 

 

77..11..11    AAssppeeccttee  iimmppoorrttaannttee5533::  

 analiza diagnostic a constat în observarea, localizarea, identificarea, analiza problemelor  

      și elaborarea recomandărilor; 

 analiza diagnostic nu prezintă în detaliu și nu dă soluții de amănunt la problemele pe care 

le-am evidențiat; 

 în cadrul diagnosticului, faptele au fost constatate prin interviu, examinare înscrisuri, 

observări directe și observări instantanee și apoi interpretate în ansamblu, pentru a 

propune soluții pertinente; 

                                                      
52 scritub.com/management/metode-si-tehnici-specifice-DE84198221.php  

53Stomff, T. – Creşterea eficienţei managementului unei organizaţii din sectorul serviciilor 

publice prin implementarea unui sistem integrat de management calitate – mediu – sănătate 

şi securitate ocupaţională - Simpozionul Internaţional „Reforma Administraţiei Publice în 

contextul integrării europene”, Academia de Studii Economice din Bucureşti – octombrie 

2005; 
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 rezultatele în acțiunea de diagnosticare au depins în mod determinant de colaborarea cu 

personalul RATB; 

 am căutat să propunem soluții care să contribuie la perfecționarea sistemului de 

organizare și conducere al RATB; 

 în cadrul analizei diagnostic efectuate nu am prescris soluții prefabricate, dar am 

formulat propuneri adecvate organizației analizate. 

 

77..11..22  PPrriinncciippiiiillee  ccaarree  aauu  ssttaatt  llaa  bbaazzaa  aannaalliizzeeii  ddiiaaggnnoossttiicc::  

 

a. Realizarea analizei diagnostic a fost făcută de către o echipă multidisciplinară, de 

manageri și specialiști. 

b. Diagnosticarea s-a făcut pe baza unei metodologii specifice, folosind metode și 

tehnici adecvate. 

c. Analiza a avut obiective clare. 

d. Am evitat recomandarea unor soluții rigide. 

e. Interpretarea rezultatelor s-a făcut în contextul realităților existente. 

 

77..11..33  EEttaappeellee  aannaalliizzeeii  ddiiaaggnnoossttiicc  

Domeniul de investigat a fost definit de analiza situației dosarelor RATB din instanță pentru 

perioada 2009-01.06.2014, în temeiul deciziei managementului de vârf al AMRSP. S-a evitat 

supradimensionarea domeniului supus investigării, care ar fi avut ca rezultat irosirea de 

resurse umane, financiare și de timp – sau subdimensionarea lui – situație în care 

diagnosticul nu ar fi fost concludent.  

 

S-a efectuat o documentare preliminară asupra domeniului supus diagnosticării, avînd ca 

scop cunoașterea principalelor elemente care caracterizează activitatea serviciului juridic. 

Am identificat simptomele semnificative, adică acele situații care reprezintă diferențe 

importante față de prevederile  planurilor, normelor și situațiilor comparabile considerate 

normale. În acest sens am întocmit o listă cu simptomele semnificative pozitive și negative, 

reflectate în analiza SWOT a activității serviciului juridic. 
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Au fost stabilite principalele puncte slabe și cauzele care le-au generat. Prima parte a analizei 

diagnostic este axată asupra cauzelor deficiențelor activităților investigate, cu accent asupra 

forțelor care le generează și a efectelor acestora asupra activității de management și de 

execuție. Punctele slabe au fost stabilite în raport cu activitățile normale prevăzute pentru 

personalul serviciului juridic. 

 

Stabilirea principalelor puncte forte și a cauzelor care le generează s-a desfășurat similar cu 

cea de la punctul precedent. 

 

În partea finală s-au formulat recomandări axate pe eliminarea cauzelor care au determinat 

punctele slabe și asupra accentuării celor care generează punctele forte.  

Recomandările sunt centrate asupra cauzelor care au determinat punctele slabe și punctele 

forte. 

 

77..11..44  TTeehhnniiccii  ddee  iinnvveessttiiggaarree  ffoolloossiittee  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  aannaalliizzeeii  ddiiaaggnnoossttiicc    

Metoda directă – a necesitat un contact direct, nemijlocit al membrilor echipei analiză 

dosare cu fenomenele analizate și a implicat folosirea aptitudinilor și cunoștințelor 

membrilor echipei privind culegerea, înregistrarea si prelucrarea datelor. 

Au fost folosite următoarele instrumente: 

 observarea directă; 

 interviul; 

 chestionarul; 

 consultarea documentelor; 

 observările instantanee. 

 

Metoda analizei economice – a necesitat folosirea evidențelor tehnico-operative, a 

pretențiilor din dosarele din instanță, a cheltuielilor de judecată, a sumelor plătite drept 

despăgubiri materiale și morale. Am analizat cauzalitatea și interacțiunea fenomenelor 

studiate. 

Metoda mixtă – am combinat metoda directă cu metoda analizei economice. 
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77..22    AAnnaalliizzaa  ddiiaaggnnoossttiicc  aa  ddoossaarreelloorr  aaffllaattee  îînn  iinnssttaannțțăă  

77..22..11    SSttrruuccttuurraa  SSeerrvviicciiuulluuii  jjuurriiddiicc  CCoonntteenncciiooss  

Serviciul Juridic Contencios are un Birou contencios și un Birou avize contracte. 

Șeful serviciului juridic contencios este doamna avocat, doctor în științe juridice, Oprea 

Cristina Elena. Dânsa este suspendată la cerere din Baroul București. Din data de 28.02.2009, 

exercită și profesiunea liberală de mediator, domeniul de specializare - orice tip de dispută, 

fiind membru al Asociației Profesionale a Mediatorilor din România, având sediul profesional 

în București. 

La data de 30.06.2014, conform datelor furnizate de către șeful serviciului juridic,  în cadrul 

serviciului juridic contencios exista un  Birou contencios cu un șef serviciu, un număr de 15 

consilieri juridici și 1 referent juridic și un birou contracte și avize de legalitate. 

La data de 30.06.2014, șeful biroului avize contracte era doamna Gheorghe Daniela Mariana. 

Acest birou are un șef serviciu, un număr de 9 consilieri juridici și 1 referent juridic. 

În spețele studiate până la data de 05.11.2014, când ne-a fost interzis accesul la dosarele 

aflate în arhiva RATB, se constată că apărările formulate de către reprezentanții serviciului 

juridic au fost asigurate în mod profesionist.  

77..22..22  DDoossaarree  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  aarrhhiivvaa  RRAATTBB  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000099--3300..0066..220011445544  

Conform documentelor transmise la AMRSP și din studiul dosarelor aflate la RATB, rezultă 

următoarea repartizare pe ani a dosarelor în care RATB a fost parte în fața instanței de 

judecată, civilă sau penală. 

RATB a fost reprezentat în instanță în anul: 

                                       2009 –     87 dosare                                  

                                      2010 –   224 dosare  

                                      2011 –   587 dosare, 

                                      2012 – 1608 dosare, 

                                      2013 – 1466 dosare și 

                                      2014 – 586 dosare pînă la data de 1mai 2014. 

 

                                                      
54 Adresa RATB nr. 1542 din data de 21.08.2014 
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 Situația dosarelor se prezintă astfel: 

         

2009 –   87 dosare înregistrate 

                1 dosar cu procese verbale de amenzi; 

              57 dosare cu acțiuni pentru pretenții; 

                7 dosare cu acțiuni pentru răspundere patrimonială; 

                3 dosare raporturi de muncă; 

                4 dosare în cu litigii contractuale; 

                7 dosare acțiune în revendicare; 

                6 dosare diverse. 

 

2010 – 224 dosare înregistrate 

                7 dosare cu procese verbale de amenzi; 

            177 dosare cu acțiuni pentru pretenții; 

              15 dosare cu acțiuni pentru răspundere patrimonială; 

              14 dosare raporturi de muncă; 

                4 dosare în cu litigii contractuale; 

                5 dosare acțiune în revendicare; 

                2 dosare acțiune în evacuare. 

 

2011 – 587 dosare înregistrate 

                5 dosare cu procese verbale de amenzi; 

            239 dosare cu acțiuni pentru pretenții; 

            111 dosare cu acțiuni pentru răspundere patrimonială; 

            202 dosare raporturi de muncă; 

                6 dosare în cu litigii contractuale; 

                2 dosare cu contestații la executare; 

                1 dosar acțiune în revendicare; 

                1 dosar acțiune în evacuare; 

              20 dosare diverse. 

 

2012 – 1608 dosare înregistrate 
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            1149 dosare cu procese verbale de amenzi; 

              280 dosare cu pretenții; 

                75 dosare cu acțiuni pentru răspundere patrimonială; 

                51 dosare raporturi de muncă; 

            1202 dosare diverse 

 

2013 – 1466 dosare înregistrate 

              805 dosare cu procese verbale de amenzi; 

              192 dosare cu înlocuirea amenzii; 

              284 dosare cu acțiuni pentru pretenții; 

                79 dosare cu acțiuni pentru răspundere patrimonială; 

                13 dosare cu sancțiuni disciplinare; 

                26 dosare aflate în cercetări la poliție; 

                10 dosare cu ordonanță de plată; 

                24 dosare în care RATB este parte civilă; 

                17 dosare cu contestații la executare; 

                  3 dosare cu validare poprire; 

                  4 declarații de creanță; 

                  2 acțiuni în constatare; 

                17 dosare diverse. 

 

2014 –   586 dosare înregistrate pînă la data de 01.05.2014 

              310 dosare cu procese verbale de amenzi; 

              100 dosare cu înlocuirea amenzii; 

              105 dosare cu acțiuni pentru pretenții; 

                11 dosare cu acțiuni pentru răspundere patrimonială; 

                  8 dosare cu sancțiuni disciplinare; 

                10 dosare aflate în cercetări la poliție sau la parchet; 

                11 dosare cu ordonanță de plată; 

                24 dosare în care RATB este parte civilă; 

                  2 dosare cu CNADNR cu amenzi aplicate RATB; 

                  6 dosare cu ANAF sau Curtea de Conturi; 
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                  9 dosare diverse; 

                14 dosare la care s-a renunțat pe parcurs. 

  

În perioada 2009-01.06.2014, există înregistrate în arhiva RATB un număr de 4.558 de 

dosare, în care RATB a fost parte în calitate de reclamant, pârât sau intervenient. 

Menționăm că începând cu data de 05 noiembrie 2014, nu ne-a mai fost permis accesul la 

dosarele RATB și nu am mai putut continua activitatea de analiză diagnostic prin observarea 

directă, interviu, chestionare, observări instantanee și în special prin consultarea 

documentelor. 

De aceea toate constatările noastre se referă la cele observate și verificate până la data de 

05.11.2014. 
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Figura 7.1   Numărul total de 4558 de dosare înregistrate la RATB în perioada 2009-30.06.2014 
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      Figura 7.2  Diagrama numărului de acțiuni în instanță în perioada 2009-01.06.2014 
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77..22..33  RReepprreezzeennttaarreeaa  RRAATTBB  îînn  iinnssttaannțțăă5555..  

În general, sancțiunile disciplinare propuse de conducerea RATB au fost găsite întemeiate de 

către instanță, iar contestatorii nu au avut câștig de cauză. 

Referitor la cauzele în materia conflictelor de muncă, deși există unele elemente discutabile 

în ceea ce privește desfacerea contractului de munca, acestea nu pot fi imputate juriștilor. 

 

Menționăm în mod deosebit următoarele cauze în materia revendicări imobiliare: 

 

–         Referitor la dosarul nr. 27815/3/2008, având ca obiect revendicare imobil str. Dropiei 

nr. 19-21,  cu suprafața de peste 4000mp, în prezent depou Colentina, revendicat de către 

Stănciulescu Paul. Dosar finalizat în anul 2011. 

 

Serviciul contencios a depus toate diligențele pentru apărarea patrimoniului aflat în 

administrare, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, a 

administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a obținut salvarea 

de la restituirea în natură a terenului, care ar fi însemnat pierderea depoului. 

 

S-au acordat doar măsuri reparatorii pentru 500mp din imobil, prin Autoritatea națională de 

Restituire a Proprietăților, în mod cert datorită modului profesional în care bunurile aflate în 

administrarea RATB au fost apărate în instanță de către reprezentanții Serviciului contencios. 

 

–         Dosarul nr.  46871/3/2008*, în care se revendică Centrul de calcul și terenul aferent 

din str. Ramuri Tei nr. 22, sector 2. Dosarul s-a finalizat în anul 2013. Datorită 

raționamentelor juridice profesionale ale serviciului juridic, prezentate în fața instanței, 

aceasta din urmă admite lipsa capacității procesuale de folosință a reclamantului și trimite 

cauza spre rejudecare.  

          

 

 

                                                      
55 Adresa RATB nr. 1542 din data de 21.08.2014; luju.ro; portal.just.ro;  
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Trebuie totuși menționat că valoarea terenului pe care se află Centrul de calcul este de cca. 

2000 (două mii lei), în patrimoniul RATB, iar în funcție de grila notarilor publici pe 2014,  în 

zonă, 1mp de teren are valoarea de cca. 900 euro/mp, adică cca. 1800000 euro, adică peste 

8.000.000 lei, cea ce înseamnă o valoare de 4000 ori mai mare. 

          

În această situație sunt peste 30 de imobile-terenuri aflate în patrimoniul RATB.  

 

– Referitor la dosarul nr. 2214/300/2011, având ca obiect revendicare imobil str. Vasile 

Lascăr 47-49,  cu suprafața de cca 200mp și teren aferent, revendicat de către societatea 

McMonis SRL. 

Deși RATB nu deține un titlu de proprietate asupra acestui imobil, pe care îl are însă în 

administrare, serviciul contencios a depus toate diligențele pentru apărarea patrimoniului 

aflat în administrare, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, a 

administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel s-a reușit dovedirea în fața instanței că Mc Monis SRL nu are nici un fel de drept de 

proprietate asupra acestui imobil, iar instanța,  ca urmare a susținerilor profesionale ai 

reprezentanților RATB, a respins cererea Mc Monis de constatare a intervertirii detenției în 

posesie utilă ca inadmisibil. 

 Practic, Biroul contencios a reușit să salveze un imobil din patrimoniul public al municipiului 

București, acționînd cu profesionalism. 

  

77..22..44    IImmoobbiillee  aaffllaattee  îînn  aannuull  11995500  îînn  ppaattrriimmoonniiuull  „„SSoocciieettăățțiiii  ccoommuunnaallee  aa  ttrraammvvaaiieelloorr  

ddiinn  BBuuccuurreeşşttii””,,  uulltteerriioorr  „„ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  ddee  TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeșșttii  ””,,  aaccuumm  „„RRAATTBB””..      

 

La data reorganizării „Societății comunale a tramvaielor din Bucureşti” în , „Întreprinderea 

de Transport București ”, în anul 1950, se aflau în proprietatea acesteia 5 imobile cu o 

suprafață de 155668mp. 

  

Dovedind răspundere față de patrimoniul RATB, conducerea RATB a formulat notificări, în 

temeiul Legii 10/2001 pentru aceste imobile. 
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Dar Guvernul României, prin Ordonanța de urgență nr. 184/2002 a introdus în      Legea nr. 

10/2001, la art. 3 un nou aliniat, alin. (2), prin care regiile autonome nu mai au calitatea de 

persoană îndreptățită în sensul Legii nr. 10/2001, drept care regiile autonome nu mai fac 

obiectul acestei legi. 

 

Propunem de lege ferenda, anularea Ordonanței de urgență nr. 184/2002, care în afară de a 

sprijini retrocedări frauduloase, produce prejudicii extrem de mari patrimoniului statului 

român. 

 

Precizăm că dreptul de proprietate publică are următoarele caractere [1], [2]: 

 este un drept inalienabil, în sensul că nu poate fi înstrăinat; 

 este un drept insesizabil, neputând fi obiect al procedurilor de executare silită; 

 este un drept imprescriptibil, în sensul că bunurile care fac obiect al 

proprietății publice nu pot fi dobândite de terțe părți prin uzucapiune 

(prescripție achizitivă). 

 

 

Numai în cazul RATB, prejudiciul produs Consiliului general al Municipiului București, dacă 

luăm în calcul doar valoarea terenului, este de 155668x900euro/mp, conform grilei notarilor 

publici pe anul 2014, adică 140.100.200 euro, sau peste 630.000.000 lei. 

  

În fapt este vorba de 5 imobile, 3 depouri, URAC și o stație electrică. Estimăm la peste 

500.000.000 euro, sau peste 2miliarde de lei, lei noi adică RON, valoarea acestor imobile. În 

condițiile OG 184/2002, Consiliul general al Municipiului București, respectiv RATB, vor 

pierde peste 500.000.000 euro în caz de schimbare a formei de organizare a RATB. 
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77..22..55  IImmoobbiillee  aaffllaattee  îînn  aannuull  11995500  îînn  ppaattrriimmoonniiuull  „„SSoocciieettăățțiiii  ccoommuunnaallee  aa  ttrraammvvaaiieelloorr  

ddiinn  BBuuccuurreeşşttii””,,  uulltteerriioorr  „„ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  ddee  TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeșșttii  ””,,  aaccuumm  „„RRAATTBB””..  

 

La data de 01.06.2014, RATB avea în administrare un număr de 61 de imobile, din care 

întabulate un număr de 22 de imobile. 

 

Unul din aceste imobile, Casa de odihnă RATB, se află în Predeal, la adresa bd. Tudor 

Vladimirescu nr. 22. 

 

Unele imobile sunt proprietatea Statului Român și se află în administrarea RATB. 

 

Un imobil este întabulat corect,  având  ca proprietar Consiliul General al Municipiului 

București. 

 

Alte imobile sunt întabulate având ca proprietar pe primarul general al municipiului 

București, altele avînd ca proprietar Primăria Municipiului București. 

 

Un singur imobil, cel din șos. Alexandriei nr. 152, sector 5, imobil cu destinația depou, este 

întabulat avînd drept proprietar RATB, fiind cumpărat de RATB.   

 

Unele dintre construcțiile aflate pe terenurile întabulate au drept proprietar provizoriu 

RATB. 

RATB  nu este proprietara bunurilor din patrimoniul de imobile administrat. 

 

După intrarea în vigoare a Constituţiei, art. 5 alin. 1 din Legea 15/1990, privind reorganizarea 

unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 98 din 08.08.1990, a fost interpretat în mod constant în sensul că se referă la 

bunurile cu privire la care regia are un titlu de proprietate, iar nu la bunurile din domeniul 

public pe care le are în administrare: 
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Art. 5  

Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. 

În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, 

în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în 

vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. 

Înstrăinarea bunurilor imobile aparținând regiei autonome sau încheierea de 

tranzacţii în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului 

de resort. 

 

Propunem, de lege ferenda, ca prin Hotărâre de Guvern să se aprobe inventarul 

bunurilor proprietate publică și/sau privată ale  Consiliul General al Municipiului București. 

 

Astfel se vor putea corecta mențiunile din Cartea Funciară, în sensul punerii de acord cu 

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia. 

 

Trebuiesc respectate prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, în sensul că proprietar al unui bun imobil aparținînd 

unității teritorial-administrative Municipiul București, este numai Consiliul General al 

Municipiului București56. 

 

 

 

                                                      
56 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, publicată 

iniţial în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din              7 decembrie 2004; Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată 

iniţial în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, republicată, şi dându-se textelor o 

noua numerotare, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, modificată şi 

completată; Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.61 din 26 martie 1996, modificată, completată şi republicată dându-se textelor 

o nouă numerotare în Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 7 februarie 2013;  
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77..33  AAnnaalliizzaa  iinntteerrnnăă  șșii  aannaalliizzaa  eexxtteerrnnăă  ––  aannaalliizzaa  SSWWOOTT  

 

Acronimul SWOT provine din engleză Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, 

însemnând „Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări”. 

 

Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai 

unei zone, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există. 

Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de 

făcut persoanele implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi. 

 

Ca urmare a rezultatelor analizei SWOT, procesul decizional trebuie să ia în considerare: 

 

 cum se pot folosi punctele tari pentru a edifica noi oportunități de dezvoltare; 

 ce trebuie făcut pentru a elimina punctele slabe; 

 cum se pot exploata oportunitățile; 

 ce trebuie făcut pentru a îndepărta amenințările. 

 

77..33..11    PPuunnccttee  ttaarrii  ccaarree  rreezzuullttăă  ddiinn  aannaalliizzaa  ddiiaaggnnoossttiicc  

 

7.3.1.1. Serviciul juridic contencios are un număr de angajați cu studii universitare, domeniul 

științe juridice, pentru a rezolva competent orice problemă în materia științelor juridice. 

 

Am constatat că apărările formulate în spețele studiate, de către Serviciul juridic RATB, au 

fost formulate și asigurate cu deosebită profesionalitate. 

 

Datorită raționamentelor juridice profesionale ale serviciului juridic, prezentate în fața 

instanței, în toate cazurile posibile în condițiile legii, patrimoniul RATB, respectiv al Statului 

Român, a fost apărat în mod corect și fără nici un compromis. 
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Ne-au fost puse la dispoziție materialele cerute și ne-au fost furnizate informațiile 

complementare solicitate pentru a finaliza analiza dosarelor până la data de 01.11.2014, 

când nu ne-a mai fost permis accesul la documentele serviciului juridic. 

 

Cât am avut acces la dosare, am remarcat că fiecare dosar era legat pentru a nu se împrăștia 

filele și indexat pentru o găsire ușoară. Se cunoștea cine răspunde de dosarul respectiv. 

 

Pe ansamblu, din punct de vedere profesional juridic, în toate dosarele de pretenții 

interesele RATB au fost apărate corect și profesional. 

 

Dar nu ai cum să câștigi un proces în care tu, RATB, refuzi plata unor sume încasate și care nu 

au fost transmise Metrorex de exemplu, sau nu plătești impozitele la stat, cînd singurul 

motiv care poate fi prezentat în fața instanței a fost acela că RATB nu a avut fonduri 

necesare pentru plata acestor datorii. 

 

7.3.1.2. În anul 2014 se constată o scădere a numărului de cauze privind litigiile de muncă, în 

principal prin impunerea de către serviciul juridic a respectării cu strictețe a prevederilor 

Codului Muncii în materie de sancțiuni disciplinare și condițiilor în care se poate desface 

contractul de munca. Astfel, se evită abuzurile și nerespectarea cerințelor în aplicarea 

sancțiunilor. 

7.3.1.3. În cea ce privește executările silite ale rău platnicilor, toate dosarele au fost 

instrumentate în timp util, nu există nici o sumă nerecuperată din neglijență, respectiv 

perimarea termenului în care putea fi cerută executarea silită. 

 

Pentru alegerea executorului judecătoresc s-au făcut cel puțin 5 oferte și s-a ales în mod 

corect executorul judecătoresc care a solicitat cel mai mic onorariu pentru executare. 

 

Salariile personalului, în medie 2800 lei/lună, le considerăm motivante pentru a permite 

atragerea unui personal de calitate. 

 

Personalul are acces la internet pentru documentare on-line.  
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77..33..22  PPuunnccttee  ssllaabbee  ccaarree  rreezzuullttăă  ddiinn  aannaalliizzaa  ddiiaaggnnoossttiicc  

 

7.3.2.1. Salariile personalului, deși motivante pentru a permite atragerea unui personal de 

calitate, ar trebui să fie în medie de 3000 lei pentru a asigura stabilitatea personalului și 

înlătura tentația schimbării locului de muncă. 

 

7.3.2.2. Consumabilele nu sunt asigurate de regie în cantități suficiente. Activitatea 

serviciului juridic contencios implică un consum mare de hârtie, toner și alte consumabile 

specifice activității desfășurate. 

 

7.3.2.3. Personalul serviciului juridic contencios nu are la vedere un ecuson cu numele și 

denumirea locului de muncă. 

 

7.3.2.4. Nu există abonamente pentru serviciului juridic contencios la Monitorul Oficial, la 

Buletinul Insolvenței și la un program legislativ performant, avînd în vedere dinamica 

modificărilor legislative.  

 

7.3.2.5. Nu există o specializare a personalului biroului contencios pe anumite spețe: procese 

verbale contravenții, revendicării, pretenții, contestații decizii RATB de către personalul RATB 

etc. 

 

7.3.2.6. Nu există implementate proceduri care să impună urmărirea unui dosar din 

momentul luării în evidență de biroul contencios până la finalizare, după caz până la 

finalizarea executării silite, de către o singură persoană. 

Bineînțeles, exceptând situațiile de forță majoră, care impun preluarea dosarului de către alt 

angajat al biroului contencios. 

 

7.3.2.7. Nu există implementat un sistem de management electronic al documentelor la 

Serviciul juridic contencios al RATB. 
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7.3.2.8. Din evidența dosarelor rezultă că peste 60% din dosarele din instanță sunt 

reprezentate de acțiuni ale unor călători amendați pentru că în momentul controlului nu 

aveau asupra lor un titlu valabil. 

Spre exemplu în anul 2013, au fost 997 de astfel de procese. Circa 600 de procese au fost 

pierdute de RATB. 

           

7.3.2.9. La data de 30.06.2014, la serviciul juridic contencios erau angajați un număr de 27 

consilieri juridici: 

  1 șef de serviciu; 

  1 șef birou contencios; 

  1 șef birou contracte și avize de legalitate; 

16 consilieri juridici la biroul contencios; 

  8 consilieri juridici la biroul contracte și avize de legalitate. 

 

Am constatat, la 30.06.2014, următoarea repartizare a dosarelor pe cei 15 juriști de la Biroul 

contencios57: 

 

BIROUL CONTENCIOS – 15 consilieri juridici 

101. HORGAN Beatrice       șef serviciu                    1  dosar 

102. STĂNESCU Claudiu Eduard                              15  dosare 

103. NĂVODARU Mioara Nicoleta                         20 

104. MANEA Florica                                                  58 

105. ISAC Marius Constantin                                   24 

106. PANDELESCU Doina                

107. ȘTEFAN Mariana Georgiana                           63 

108. COSTEA Marilena                                              80 

109. TUDOR Gabriela Ecaterina                             77 

110. ZAINEA Mihaela                                                69       

111. GOGOV  Irina                                                       6 

                                                      
57 Adresa RATB nr. 1542 din data de 21.08.2014;  
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112. DIACONU Gabriel Adrian                                 15 

113. VLAD Luchiana Carmen            

114. IVANCU Ionel 

115. CRISTEA Maria Sonia    

209. FLOREA Silviu Constantin biroul contracte    22 

 

Am solicitat să ni se pună la dispoziție fișele de post pentru cei doi consilieri juridici care sunt 

încadrați la serviciul juridic cu timp parțial de muncă, 4 ore zilnic, respectiv Ivancu Ionel și 

Vlad Luchiana Carmen, conform adresei RATB din data de 10.11.2014, dar s-a refuzat 

solicitarea și nu ne-a mai fost permis accesul la documentele serviciului juridic. 

Din primul paragraf de pe această pagină rezultă că cei doi consilieri juridici nu au avut 

repartizat nici un dosar în 2014. 

Menționăm că Ivancu Ionel și Vlad Luchiana Carmen au fost pînă în anul 2012 consilieri 

juridici în aparatul permanent al Consiliului General al Municipiului București.  

 

Am solicitat să fie precizat ce activități au îndeplinit acești doi consilieri juridici în perioada 

iunie-octombrie 2014. Ne-a fost refuzată furnizarea datelor cerute, începând cu data de 

05.11.2014 accesul nostru la verificarea informațiilor de la serviciul juridic nu ne-a mai fost 

permis, inclusiv accesul la documentele serviciului juridic. 

Menționăm că la data de 02.06.2014, Ivancu Ionel, angajat în cadrul Serviciului contencios 

juridic la aceea dată, reprezenta Consiliul General al Municipiului București în instanță în 

dosarul nr. 53001/3/2011, la Curtea de Apel București, Secţia a VIII-a contencios 

administrativ și fiscal, completul 1 recurs în recurs pentru anulare act administrativ, materia 

contencios administrativ și fiscal [16]: 

 

Oră: 09:00  

Document: Încheiere de ședinţă din data 02.06.2014  

Tip soluţie: Amână cauza  

Soluție pe scurt: Respinge ca nefondată excepţia lipsei dovezii calităţii de 

reprezentant, împuternicit a susţine concluzii în faţa Curţii de Apel București, invocată cu 

privire la dl. consilier juridic Ivancu Ionel. Prorogă soluţionarea excepţiei nulităţii recursului, 

prin prisma lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de recurs, după 
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discutarea admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară accesorie. Pronunţată 

în ședinţă publică, azi 02.06.2014.  

 

Precizăm că mai sunt angajați în alte compartimente un număr de 4 persoane absolvenți de 

studii universitare, domeniul științe juridice, pe funcția de consilier juridic, deși orice sarcină 

de serviciu ar avea, legal, competent pentru contencios și avize de legalitate este numai 

Serviciul juridic contencios, care are un număr corespunzător de angajați cu studii 

universitare, domeniul științe juridice, pentru a rezolva competent orice problemă în materia 

științelor juridice: 

 

– Biroul metodologie CMM                1 consilier juridic 

– Uzina de reparații                             1 

– Divizia transport autobuze               1 

– Divizia transport electric                  1 

        

Deși am cerut de repetate ori, nu a fost precizat clar, pînă la data de 11.11.2014, numele 

acestor consilieri juridici și dacă sunt în subordinea serviciului juridic contencios și sunt 

detașați, sau sunt încadrați la punctele de lucru menționate. 

 

Până la data de 11.11.2014 nu ne-au fost puse la dispoziție fișele de post, cerute oficial, 

pentru a stabili ce activitate desfășoară acești 4 consilieri juridici și care este motivul pentru 

care sarcinile lor nu sunt rezolvate de serviciul juridic contencios. De la această dată nu ne-a 

mai fost permis accesul la documentele serviciului juridic. 

        

La serviciul derulare contracte și achiziții, unde apreciem că trebuiau încadrați economiști și 

specialiști în domenii tehnice, mai sunt încadrați 13 consilieri juridici. Practic în actuala 

structură cei 13 juriști dublează pe cei 8 juriști de la biroul contracte de la serviciul juridic 

contencios. 

Pe lângă cei 13 juriști menționați mai sus, mai sunt un număr de 12 referenți la alte 

compartimente, care au singurele studii universitare în domeniul științe juridice, adică sunt 

tot juriști. 
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La data întocmirii prezentului raport la serviciul juridic contencios sunt 23 de consilieri 

juridici, respectiv 1 șef serviciu, 14 consilieri juridici la Biroul contencios și 8 consilieri juridici 

la Biroul contracte și avize de legalitate și un șef serviciu, deci în total. 

 

În concluzie, la data de 01.06.2014, la RATB erau încadrați în total un număr de 56 de juriști, 

dintre care 44 sunt încadrați pe funcția de consilier juridic, 27 de consilieri juridici fiind 

încadrați la serviciul juridic contencios. 

 

La data de 31.10.2014 la RATB erau încadrați în total un număr de 52 de juriști, dintre care 

44 sunt încadrați pe funcția de consilier juridic, 23 de consilieri juridici fiind încadrați la 

serviciul juridic contencios. 

 

4.2.10. În perioada 2012-2014  instanțele de judecată au acordat RATB sume în cuantum de 

4.409.337,59 lei, din care au fost încasate efectiv 1.211.531,43 lei prin executare voluntară și 

530.000,62 lei prin executare silită, rămânând de încasat suma de 2.667.805,54 lei! 

În aceeași perioada RATB a fost obligată plata sumei de 24.262,10 lei reprezentând cheltuieli 

de judecată. 

7.3.2.10. Există două dosare cu METROREX S.A. în care RATB este debitor, în unul valoarea 

pretențiilor sunt de 9.442.721,33 lei, din care 501.976,35 lei reprezintă penalități, iar celălalt 

având valoarea de 7.958.744,28 lei, din care 268.382,86 lei reprezintă penalități, care au 

produs RATB și o cheltuială suplimentară de cca.  800.000 lei doar prin neplata la timp a 

unor obligatii contractuale58. 

 

77..33..33    OOppoorrttuunniittăățții  aallee  mmeeddiiuulluuii  eexxtteerrnn  ccaarree  ppoott  ffii  eexxppllooaattaattee  ppeennttrruu  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  

aaccttiivviittăățțiiii  

7.3.3.1. Tehnologia de stocare a datelor în „nor” – „cloud computing”, un concept modern în 

domeniul computerelor și informaticii, reprezentând un ansamblu distribuit de servicii de 

calcul, aplicații, acces la informații și stocare de date59. 

                                                      
58 Adresa RATB nr. 1542 din data de 21.08.2014. 
59 Sisteme integrate de comunicare între autorităţile publice şi/sau prestatorii de servicii 
de utilitate publică şi cetăţeni – lucrare prezentată la Simpozionul internaţional „Abordări 
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Tehnologia de stocare a datelor în „nor” permite accesul la o grupare de resurse de calcul 

configurabile (de exemplu reţele, servere, echipamente de stocare, aplicaţii şi servicii) care 

pot fi puse la dispoziţia utilizatorului în mod rapid şi cu un efort minim de administrare.  

 

Conexiunea permanentă a controlorilor și a consilierilor juridici poate fi asigurată fără 

investiții suplimentare, RATB beneficiind de aceste servicii prin abonamentul la serviciile de 

telefonie mobilă. Astfel toate resursele disponibile se pot plasa în Internet și partaja, 

respectiv baza de date cu titularii de titluri de călătorie valabile -  abonamente, dar și la 

dosarele aflate în evidența serviciului contencios, bineînțeles după implementarea unui 

sistem de management electronic al dosarelor de instanță. 

 

Tehnologia de stocare a datelor în „nor” folosește noi metode de oferire și consumare a 

serviciilor IT în Internet, servicii care, de obicei, pot fi dimensionate dinamic și care includ 

resurse virtualizate. Este, de fapt, doar o posibilitate secundară, urmare a ușurinței cu care 

se pot acum accesa toate serverele și centrele de calcul interconectate prin intermediul 

Internetului. 

Caracteristicile principale comune pentru toate serviciile de stocare a datelor în „nor” sunt: 

- servicii la cerere; 

- acces în bandă largă;  

- resurse comune;  

- flexibilitate; 

- sistem de măsurare: resursele utilizate de consumator pot fi monitorizate, 

controlate și raportate. 

Există servicii de stocare a datelor în „nor” gratuite. De exemplu Microsoft are soluția de 

stocare a datelor în „nor” pe Live.com, unde utilizatorul are acces la email, editare de 

documente word, excel, powerpoint, onenote direct din browser și spațiu de stocare gratuit 

de 25 GB pe care se poate încărca absolut orice fișier în limita a 50Mb/fișier. 

 

                                                                                                                                                                      
moderne în managementul şi economia organizaţiei”, Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, 23-24 noiembrie 2006; 
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 7.3.3.2.  În 2020 România, respectiv Bucureștiul, pe stadionul Național, 5 stele UEFA, va 

găzdui meciuri de fotbal din cadrul Campionatului European de fotbal. Apreciem că este o 

bună oportunitate pentru RATB de a recuceri o piață pentru transportul în comun pe care a 

pierdut-o. UEFA impune, pentru a acorda dreptul de organizare a meciurilor de fotbal din 

cadrul Campionatului European de fotbal într-o unitate administrativă, ca să existe un 

operator pentru transportul în comun în localitatea în care se desfășoară meciurile de fotbal 

și într-o zonă cu raza de 10 km în jurul localității principale. 

 

77..33..44    AAmmeenniinnțțăărrii  ddiinn  mmeeddiiuull  eexxtteerrnn  ccuu  iimmppaacctt  mmaajjoorr  ppeennttrruu  aaccttiivviittaatteeaa  sseerrvviicciiuulluuii  

jjuurriiddiicc  ccoonntteenncciiooss  RRAATTBB  

7.3.4.1. Cum am arătat, din evidența dosarelor rezultă că peste 60% din dosarele din instanță 

sunt reprezentate de acțiuni ale unor călători amendați pentru că în momentul controlului 

nu aveau asupra lor un titlu valabil. 

Cum un consilier juridic are în medie 2708 lei/lună, iar nr. mediu de ore de lucru lunar este 

de 168, rezultă un salariu tarifar orar de cca 16lei/oră.  

Pregătirea apărării pentru un dosar și reprezentarea în instanță consumă, după aprecierea 

noastră cca 8 ore, adică se consumă cca 128 lei/dosar. Precizez că ne referim la dosarele care 

din start nu pot fi câștigate. 

       

Rezultă o cheltuială inutilă la nivelul anului 2013 de cca 600x128=76800 lei, fără a lua în 

calcul cheltuielile de judecată, care pot ajunge și chiar depăși 1.500 lei/dosar, dacă luăm în 

calcul numai plata onorariului de avocat pentru reclamantul care a cîștigat procesul. 

Aprecierea este sub minimul real, deoarece sunt salarii și de peste 3000 lei și pentru 

elaborarea actelor solicitate de către instanță sunt necesare și peste 12 ore muncă/dosar. 

 

Dosarele care nu pot fi câștigate se referă exclusiv la amendarea unor călători fără titlu 

valabil asupra lor, dar care au un titlu valabil la momentul controlului RATB. 

Legea nu spune explicit că trebuie ca să existe un abonament valabil asupra călătorului, dar 

nici controlorul, în fapt, nu are nici un element care să-l îndreptățească să facă prezumția că 

acel călător are un titlu valabil. 

 



Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

Raport final -30 noiembrie 2014 

 712 / 750 
 

Deci fără nici o discuție controlorul procedează corect. RATB este obligat apoi să se prezinte 

în instanță, unde se știe că pierde sigur procesul, dacă se prezintă dovada că la momentul 

întocmirii procesului verbal, călătorul avea titlu valabil. 

 

7.3.4.2. Din datele obținute rezultă că 99% dintre călătorii care au un abonament valabil nu 

validează cardul, iar cel puțin 50% din călători au un tip de abonament sau gratuitate. 

În același timp, peste 70% din călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun RATB 

nu validează un titlu de călătorie, deși 90% dintre aceștia au un titlu de călătorie valabil. 

 

7.3.4.3. Accidentele de circulație, deși nu sânt numeroase, au un impact deosebit asupra 

activității sociale și economice a RATB. În urma acestor accidente, în perioada 2009-

01.06.2014, RATB, în calitate de parte responsabilă civilmente într-un număr de 8 procese, a 

trebuit să plătească în solidar cu conducătorii de vehicule RATB indisciplinați, daune 

materiale și morale. Nu putem comenta în nici un fel cauzele accidentelor și valoarea 

despăgubirilor întrucît nu ne-a fost permis accesul la aceste dosare. Nu cunoaștem cine a dat 

această dispoziție. 

 

Menționăm însă cazul dosarului nr. 12211/P/12, în care este vorba de un accident cu 

vătămare corporală gravă a lui Valerian Voinea de 46 de ani, din București [15]. În data de 

duminică 23.09.2012, circulând pe bd. Mărășești, domnului Valerian Voinea i-a fost străpuns 

stomacul de o bucată de fier desprinsă din calea de rulare a tramvaiului. 

Informațiile sunt obținute de pe situl Lumea justiției60. 

                                                      
60 luju.ro; 
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Figura 7.3   Linie de tramvau degradată 

 

Figura 7.3 este o imagine cu linia de tramvai, din care se observă starea de degradare tehnică 

a căii de rulare, din care s-a desprins o bucată de fier care l-a accidentat grav pe Valerian 

Voinea [luju.ro] 

Am cerut prin AMRSP ca RATB să prezinte ce măsuri s-au luat pentru asigurarea siguranței 

circulației și 0 (zero) accidente, pentru că sumele plătite de RATB în solidar cu vinovații să fie 

eliminate. Ni s-a refuzat furnizarea acestor informații. 

Aceste sume considerăm că afectează într-un fel sau altul subvenția primită de RATB de la 

primărie. 

Cu titlu informativ prezentăm și o fotografie are prezintă starea de degradare a rețelei 

tracțiune electrică troleibuze la Piața Romană. Dacă se rupe și ultima bridă de susținere, un 

fir care este conectat la tensiunea de 750V curent continuu, poate pune în pericol sănătatea 

și securitatea cetățenilor. 
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Figura 7.4   Imagine cu linia de tracțiune electrică troleibuze la Piața Romană [* Arhiva 

personală Stomff Tudor] 

 

7.3.4.4. Schimbarea normelor sociale și a profilului populației, a stilului de viață, în sensul 

folosirii tot mai largi a automobilului personal pentru deplasare în interiorul localității de 

reședință, coroborat cu numărul tot mai mare de parcări subterane sau supraterane din 

centrul orașului, reprezintă evident o amenințare pentru dezvoltarea viitoare a RATB. 
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77..44  SSoolluuțțiiii  iiddeennttiiffiiccaattee  ccaa  uurrmmaarree  aa  aannaalliizzeeii  iinntteerrnnee  șșii  aa  aannaalliizzeeii  eexxtteerrnnee  

ppeennttrruu  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  aaccttiivviittăățțiiii  

 

7.4.1. Propunere 1 

 

 Din cele prezentate la paragraful 4.2.8   rezultă  că peste 900 de dosare în care RATB a fost 

chemat în instanță în anul 2013 se referă la procese verbale de contravenție pentru călătorii 

care nu aveau asupra lor un titlu valabil. Apreciem că această muncă inutilă, pentru cca 900 

dosare anual, este întreținută pentru a justifica numărul mare de consilieri juridici și 

controlori. Este evident că acest număr de sute de dosare generează cheltuieli mari și 

trebuiesc căutate posibilități de scădere a acestora.  

 În fiecare moment RATB deține o bază de date cu CNP posesorilor de abonamente și 

perioada de valabilitate a titlului de călătorie – abonament, cel puțin la ora 24.00 a 

zilei precedente. Baza de date are dimensiunea de cca 10Mocteți. Fiecare controlor 

are asupra sa un dispozitiv de tip tabletă, care are o memorie disponibilă de 64 Gb. 

Fără nici un cost suplimentar, la plecarea în acțiunea de control, propunem ca baza 

de date cu titlurile să fie descărcată în memoria dispozitivului tip tabletă. Să existe un 

număr de telefon, la care să răspundă un operator RATB, cu program permanent în 

timpul orelor în care se desfășoară activitatea de control plată taxă de călătorie, care 

să poată confirma că pentru CNP – ul călătorului fără titlu valabil asupra sa există un 

abonament valabil. 

 Din discuțiile purtate la RATB se desprinde următoarea soluție care ar permite 

economisirea a 1.000.000 lei anual și ar permite și reducerea nr. de personal. 

Controlorii RATB au sisteme de telefoane mobile care sunt performante, au o 

capacitate RAM de 64 Gb și permit încărcarea bazei de date cu abonamentele 

valabile la ora 24.00 a zilei precedente. Soluția nu costă absolut nimic. Este vorba 

numai de bunăvoință. Se încarcă baza de date pe telefonul mobil și dacă călătorul 

fără titlu valabil afirmă că are un titlu valabil, dar nu este asupra lui, se verifică CNP și 

în două sec. se confirmă veridicitatea celor afirmate, respectiv dacă are un titlu 
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valabil pe traseul respectiv. Se poate folosi şi soluţia de stocare a datelor în nor 

descrisă în paragraful 7.3.3.  

Legea existentă pedepsește călătoria fără titlu valabil, dar nu spune că trebuie să ai titlul 

asupra ta, atît timp cît nu produci nici un prejudiciu RATB dacă ai achita costul călătoriei cu 

anticipație. 

 

7.4.2. Propunere 2 

 

 Se apreciază că cca 60% din călători nu validează cardul, drept care propunem 

următoarea soluție care nu implică costuri cu investiții costisitoare. Cu modificări 

minime, aparatele de validat pot fi setate să simtă cardul inteligent, activ de la cca 

70cm. În mijlocul de transport sunt suficient de multe validatoare, astfel că practic un 

călător nu poate fi mai departe de 70 cm de un validator și oricum trece pe lângă el 

când se urcă în vehicul. Chiar dacă cu intenție stă pe scară și nu circulă prin vehicul, 

tot se află în apropierea unui validator. Dacă are titlu valabil, sistemul va anula prețul 

unei călătorii sau va înregistra un călător cu abonament valabil. 

 Pentru a nu crea un nou motiv de a acționa în judecată RATB, este necesar ca 

sistemul audio să facă, cu titlu de exemplu, următoarea informare a călătorilor: 

Circulă pe traseul 368 în direcția Piața Romană, sau circulă pe traseul 268 în direcția 

Universitate. După închiderea ușilor cardul dv. va fi validat și se va reține costul unei 

călătorii. Astfel, călătorii rău intenționați nu vor putea afirma că nu știau în ce direcție 

circulă. Nu sunt necesare investiții, artista care anunță stațiile și alte informații este 

plătită oricum lunar cu 2000 lei indiferent de numărul de mesaje audio. Sistemul 

inteligent de validare, nu mai permite validarea altei călătorii până la cap de linie, 

oricât de mult s-ar plimba prin vehicul călătorul. Dacă dorește validarea a mai multor 

călătorii, are însoțitori de exemplu, sistemul permite validarea manuală și în prezent 

a mai multor călătorii. 

 În afară de creșterea încasărilor, reiterăm că peste 60% din călători au titlu valabil dar 

nu îl validează decît dacă se urcă controlorul, RATB va avea date reale privind fluxul 

de călători pe diferite trasee, se înregistrează automat și numărul de abonați care 

circulă pe traseul respectiv, dar opinăm că este absolut obligatoriu ca și cei care se 

bucură de diferite gratuități să fie obligați să aibă asupra lor un card activ, costă 5 lei 
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și își pot achita singuri acest preț, cardul activ putând fi reîncărcat cu titlul de 

călătorie anual, dar pe termen nedefinit, sau poate avea o perioadă limitată de 

valabilitate, cât timp posesorul beneficiază de gratuitate, de exemplu echipa ASE, pt 

perioada iunie-noiembrie 2014. 

 Pentru a evita procese în care călătorul fără titlu valabil invocă cu rea credință că nu a 

știut cum se validează titlul de călătorie, de exemplu că trebuie ținut cardul 3 sec în 

fața aparatului de validare, propunem ca pe spatele cardului activ, unde se găsește 

un spațiu alb de 50x80mm, să fie trecute toate instrucțiunile necesare pentru 

validarea titlului de călătorie. 

 Cu numai o investiție de 300 lei se poate monta și câte o antenă suplimentară la 

fiecare ușă – s-a discutat cu UTI, care a montat validatoarele de carduri. Fiecare card 

de abonament care trece prin dreptul ușii va fi sesizat și contorizat. Este vorba numai 

de abonamente. Astfel managementul traficului, a repartizării mijloacelor de 

transport și costurilor se va putea realiza în mod eficient, cunoscând situația reală din 

teren. 

 Sistemul informatic va necesita modificări minore, în sensul ca după contorizarea 

unui card, pe un interval de timp de 2 ore, suficient pentru a parcurge orice traseu 

RATB din București, să nu mai contorizeze același card. În prezent, în momentul 

validării cardului, sistemul recunoaște instantaneu seria cardului și posesorul, deci nu 

este o problemă tehnică ca timp de 2 ore, cardul să nu mai fie contorizat în același 

vehicul. 

 Pentru încărcarea unui abonament valabil se poate folosi şi un telefon inteligent care 

are înglobată tehnologia NFC. 

 Tehnologia NFS constă într-un dispozitiv de tip fără fir, care lucrează în banda de 

13,56 Mhz, cu o viteză de transmitere a datelor de 106-424 Kbit/secundă. 

Funcţionează într-o plajă de 1-4 cm faţă de receptorul de bază - iniţiator, care 

generează şi un câmp de radiofrecvenţă ce poate alimenta dispozitivul NFC din 

carcasa telefonului mobil, fără a folosi altă energie decât cea emisă de antena 

receptorului iniţiator. Are loc o interogare pasivă a telefonului mobil al călătorului, 

respectiv validarea şi înregistrarea călătoriei. Platforma de programare este liberă la 
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uitlizare sub licenţa GNU Lesser General Public, neimplicând costuri de menetenanţă 

cu plata licenţei, ca celelelate programe informatice folosie de RATB. 

 Nu sunt necesare nici costuri de implementare fizică, deoarece se pot folosi 

terminalele UTI deja în funcţiune în mijloacele de transport ale RATB.  

 

 

7.4.3. Propunere 3 

 

Având în vedere că 99% dintre călătorii care au un abonament valabil nu validează cardul, iar 

cel puțin 50% din călători au un tip de abonament sau gratuitate, propunem: 

 

 Să fie eliberate, contra cost, carduri valabile 1 an și celor care în prezent au dreptul la 

călătorie gratuită cu mijloacele de transport în comun RATB, dar care își justifică 

acest drept cu diferite înscrisuri: talon de pensie, legitimație de serviciu etc., înscrisuri 

care nu pot fi recunoscute de validatoarele existente. 

 Ținând cont că peste 70% din călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun 

RATB nu validează un titlu de călătorie, deși 90% dintre aceștia au un titlu valabil, 

propunem ca o validare a titlului de călătorie să fie valabilă 2 ore, din momentul 

validării, indiferent cîte mijloace de transport se schimbă. 

            

Astfel se justifică și creșterea tarifului la o călătorie. 

 

Dar cel mai important este că sistemul propus la Propunerea 2 de mai sus, va valida cardul 

când posesorul se urcă în mijlocul de transport în comun, indiferent dacă posesorul dorește 

acest lucru, dar și indiferent de cîte ori va trece prin fața sistemului de validare, nu va fi taxat 

a doua oară. 

 Propunem totuși, ca un titlu de călătorie să fie valabil pentru 1-2 persoane adulte și 2-

3 copii, care călătoresc în grup. Apreciem că o ofertă pentru călătoria în grup a 2-3 

persoane la același preț pe care trebuie să-l plătească dacă ar călători singur, ar fi 

stimulată folosirea mijloacelor de transport în comun în detrimentul folosirii 

autovehiculelor personale, rezultatul fiind un mediu mai curat, mai sănătos pentru 

bucureșteni și reducerea cheltuielilor pentru combaterea poluării, amenajării de 
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spații de parcare în centrul Bucureștiului și implicit cheltuieli mai mici de la bugetul 

PMB pentru sănătate.  

 

7.4.4. Propunere 4 

Referitor la managementul dosarelor și avizelor de legalitate, față de oportunitățile 

prezentate apreciem absolut necesar implementarea unui sistem electronic de management 

al acestora, care ar permite degrevarea consilierilor juridici de o activitate anostă de căutat 

prin dosare pentru practică juridică, toate documentele urmînd a fi scanate și putînd fi găsite 

printr-o simplă interogare. 

 

7.4.5. Propunere 5 

Din discuțiile purtate în cadrul serviciului juridic a rezultat necesitatea existenței unor 

abonamente la Monitorul Oficial, la Buletinul Insolvenței și la un program legislativ 

performant, având în vedere dinamica modificărilor legislative. 

        

Sugerăm următoarele posibilități de rezolvare: 

- un soft de legislație, gratuit la http://www.lege-online.ro/portal-legislatie, 

sau, de exemplu LEX - Consilier Juridic cu 1 an abonament inclus: 300 lei; 

- Monitorul Oficial părțile I-VII 180lei/lună pt. 5 posturi; 

- Buletinul insolvenței, abonament anual 950 lei sau informații punctuale despre 

debitor pe bază de tarife: 

http://www.buletinulinsolventei.ro/index.php/ro/tarife-bpi/furnizare-bpi. 

       

Fără aceste instrumente, serviciul juridic nu poate desfășura o activitate în acord cu cerințele 

de calitate ale profesiunii de consilier juridic. 

 

7.4.6. Propunere 6 

 Propunem aducerea tuturor consilieri juridici în cadrul Serviciului  Juridic Contencios,  

dar și dimensionarea corespunzătoare a numărului de angajați conform sarcinilor de 

lucru, în contextul unei largi reorganizări a tuturor compartimentelor structurale din 

cadrul RATB. 
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 Interzicerea de a fi încheiate contracte cu diverse persoane, fără avizul juridic de 

specialitate sau cu avizul negativ al serviciului juridic contencios. 

 Participarea șefului Serviciului Juridic Contencios la toate comandamentele în care se 

analizează situația creanțelor și debitelor RATB pentru evitarea producerii unor 

prejudicii suplimentare regiei. 

 Cu privire la Contractul Colectiv de Muncă apreciem că se impune cu stringență 

acordarea tuturor sporurilor și primelor care nu sunt prevăzute în mod expres de 

legislația muncii numai în condițiile realizării unui exerciţiu financiar pozitiv. 

 

7.4.7. Propunere 7 

 Deși nu intră strict în domeniul echipei analiză dosare, trebuie să supunem atenției 

factorilor de decizie faptul că un sistem modern de gestiune electronică a flotei de 

mijloace de transport în comun – tramvaie, linia 41, de management inteligent care 

indica în fiecare stație și timpul rămas până la sosirea următorului tramvai, a fost 

distrus și conducerea RATB nu a întreprins absolut nici o acțiune pentru a încerca 

depistarea făptașilor și tragerea acestora la răspundere. Nu este vorba de acțiunea 

unor persoane fizice care au acționat în mod singular, ci de distrugerea centrului de 

management inteligent al traficului pe linia 41, care se afla în zona de securitate a 

angajaților RATB, acești fiind primii care ar trebui întrebați cine a distrus și de ce, 

acest sistem modern de management inteligent al traficului. Propunem repunerea în 

funcțiune a acestui sistem de management inteligent al traficului pe linia 41 și 

extinderea acestuia pe majoritatea traseelor RATB. 

 

7.4.8. Propunere 8 

 

 În 2020 România, respectiv Bucureștiul, găzdui meciuri de fotbal din cadrul 

Campionatului European de fotbal. RATB trebuie să se pregătească din timp pentru a 

asigura un transport în comun în București și pe o rază  de 30 km în jur, conform 

cerințelor UEFA, pentru ca aceasta din urmă să accepte desfășurarea unor meciuri 

din cadrul Campionatului European de fotbal 2020, în România, pe stadionul Național 

– clasificat 5 stele UEFA. 
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 Primarii dintr-un număr de comune limitrofe Bucureștiului cu care am discutat, 

Dragomirești Vale, Ciorogîrla, Domnești etc. și-au arătat disponibilitatea de a 

subvenționa traseul lunar pentru contravaloarea călătoriilor elevilor și pensionarilor 

din aceste comune. 

 Se poate implementa urcarea numai prin față a călătorilor, unde să fie instalat un 

sistem de turnichet identic cu cel de la metrou. Acesta costă cca. 4.000 lei. 

                         

                                                   

Figura 7.5  Turnichet [ro.wikipedia.org] 

Cu excepția stației de plecare de la cap de linie, unde oricum timpul de staționare este mare, 

pe parcurs nu sunt mulţi călători care se urcă, exceptând centrele comerciale, unde oricum 

se poate staționa suficient fără a perturba circulația celorlalți participanți la trafic. 

 

 

7.4.9. Propunere 9 

 

 Folosind ocazia că în 2020 Bucureștiul va găzdui, pe stadionul Național, meciuri de 

fotbal din cadrul Campionatului European de fotbal, pentru a oferi servicii de 

transport în comun personalizate și moderne, propunem ca RATB să organizeze, 

experimental, un sistem de transport cu autoturisme fără șofer, dar în regim taxi. La 

urcarea în autoturism, clientul are nevoie de un card bancar pe care îl introduce în 

aparatul de taxat. Imediat după pornirea motorului se retrage de pe card tariful de 

pornire. Ulterior, la începerea fiecărui km se retrage suma echivalentă costului pe 

km. Dacă autoturismul staționează se retrage suma echivalentă unității de taxare la 

staționare: 1-3 minute. Astfel cât are bani pe card taxiul poate circula. La bord există 
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un dispozitiv GSM care permite dispeceratului să urmărească în timp real fiecare 

autovehicul, iar în caz că părăsește zona permisă din București și 30 km în jurul 

centrului Bucureștiului, cerință UEFA, asigură imobilizarea auto, întâi un minut, apoi îi 

mai lasă 5 minute pentru a putea reveni în perimetrul permis. Dacă nu revine, 

motorul se blochează și este trimisă o echipă de intervenții. Pentru un nr. de 20 de 

autoturisme noi Logan, estimăm o investiție necesară de 200000 euro, inclusiv 

echipamentul de monitorizare. Subliniem că toate băncile au implementat un sistem 

de tip pay-wave, care permit plăți de valoare mică, sub 100 lei, fără a fi necesară 

validarea plății cu PIN. 

 

 

7.4.10. Propunere 10 

 

 Propunem renunțarea complet la sistemul de monitorizare AB Thoreb, complet inutil 

și depășit complet de tehnologiile existente în prezent. 

Se va implementa un sistem de monitorizare a flotei auto folosind doar rețeaua de 

telefonie mobilă. Echipamentul fizic necesar a fi montat pe vehicul costă pînă la 80 

euro. Instalarea se poate face de electricienii RATB. Softul este gratuit61.  

Implementarea sistemului înseamnă: 

- se pot conecta diferiţi senzori digitali (de contact), analogi (temperatură, greutate 

pe osie, sondă litrometrică analogică), periferice RS-232 (sondă litrometrică digitală- 

neinvazivă, GPS, RFID reader), se pot da comenzi către relee (e.g. oprit motor de la 

dispecerat, blocare vehicul furat), se pot conecta interfeţe CAN/FMS, senzori 1-wire 

(temperatură, dallas key etc).  

- se pot urmări în timp real vehiculele pe hartă: 

  vizualizarea rutelor, a timpilor de tranzit și a timpilor morți, a vitezelor de 

deplasare; 

  identificarea traseelor neplanificate și a rutelor parcurse în interes personal; 

  urmărirea nivelului și variatiei carburantului din rezervor; 

  reducerea lucrului administrativ prin rapoartele generate automat; 

                                                      
61 Open Street Map - Online: http://www.openstreetmap.org, 

    http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapping_projects 
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  responzabilizarea şoferilor;  

  reducerea costurilor de comunicaţii cu şoferii, prin cunoaşterea în orice 

moment a poziţiei şi direcţiei vehiculelor; 

  urmărirea modului de exploatare a vehiculelor şi atenţionarea şoferilor în 

sensul exploatării corespunzătoare; 

  urmărirea costurilor pe centre de costuri, per vehicul şi managementul uşor al 

reviziilor, asigurărilor, taxelor de drum, inspecţiilor tehnice şi reparaţiilor prin 

integrarea simplă cu sistemele existente; 

  minimizarea exploatării flotei în afara programului normal; 

  reducerea ratei asigurării CASCO, asiguratorii oferind reduceri intre 5%-15% 

pentru vehicule incluse într-un sistem de monitorizate a flotei de vehicule. 

 

Se poate asigura prevenţia accidentelor în care sunt implicaţi pietoni, îmbunătăţirea 

vizibilităţii în condiţii de ceaţă – prin instalarea unor camere monoculare/termale, cu 

infraroşu și creşterea siguranţei prin asistarea inteligentă folosind camerele video 

instalate și opțiunea gratuită DDNS, care permite folosirea unui IP dinamic simultan 

cu o adresă fixă de accesare de tip 4321.ratb.go.ro, în vederea unei asigurării unei 

conduite preventive.  

 

Se poate implementa un sistem undă verde pentru vehiculele RATB, folosind 

infrastructura existentă și dispzitivele GPRS ce urmează a fi montate pe vehicule. 

 

      Pentru 1000 de vehicule, costul total al implementării este de cca 100.000 ero, dar 

nu necesită plăți ulterioare pentru licențe și mentenanță decît un cost de 

2euro/cartelă SIM lunar, trafic nelimitat de date cu viteze de pînă la 200Mbs și 

convorbiri în rețea, conducătorii vehiculului putînd să fie permanent în legătură cu 

dispeceratul. 
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