RAPORT DE ACTIVITATE
S.C. TRANS BUS SA - AN FISCAL 2021
A. PREZENTAREA GENERALA A SC TRANS BUS SA
SC TRANS BUS SA este societate comerciala pe actiuni infiintata prin Hotararea Consiliului Local Municipal
Buzau nr.60/1998 . Are sediul social stabilit in municipiul Buzau, soseaua Constantei nr.10 , este inmatriculata in
Registrul Comertului sub nr. J10/370/1998 si are atribuit CUI (CIF) RO 10622337 .
Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7.601.000,00 lei, capital ce se imparte in 7.601 actiuni
cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare actiune.
La 31 decembrie 2021, capitalul social se prezinta astfel :
Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7601000,00 lei , din care 545.210 lei aport in natura si
7055790 aport in numerar , capital ce se imparte in 7601 actiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare
actiune.
1) U.A.T. Municipiul Buzau prin Consiliul Local al Municipiului Buzau,detine un numar de 7590 actiuni , cu
o valoare nominala de 1000 lei pe actiune si in valoare totala de 7590000 lei .
2) U.A.T. Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local al Comunei Mărăcineni, detine 1actiune in valoare
nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei
3) U.A.T. Comuna Săpoca, prin Consiliul Local al Comunei Săpoca, detine 1 actiune in valoare nominala de
1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
4) U.A.T. Comuna Vadu Pasii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, detine 1 actiune in valoare
nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
5) U.A.T. Comuna Galbinasi , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, detine 1actiune in valoare
nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
6) U.A.T. Comuna Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti ,detine 1actiune in valoare nominala de
1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
7) U.A.T. Comuna Smeeni , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni,detine 1actiune in valoare nominala de
1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
8) UAT Comuna Merei , prin Consiliul Local al Comunei Merei,detine 1 actiune in valoare nominala de 1000
lei si valoare totala de 1000 lei.
9) UAT Comuna Stilpu , prin Consiliul Local al Comunei Stilpu,detine 1 actiune in valoare nominala de 1000
lei si valoare totala de 1000 lei.
10) UAT Comuna Cernatesti , prin Consiliul Local al Comunei Cernatesti, detine 1 actiune in valoare nominala
de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
11) UAT Comuna Vernesti , prin Consiliul Localal Comunei Vernesti,detine 1actiune in valoare nominala de
1000 lei si valoare totala de 1000 lei
12) UAT Comuna Tisau, prin Consiliul Local al Comunei Tisau,detine 1actiune in valoare nominala de 1000
lei si valoare totala de 1000 lei
Trans Bus SA are ca obiect principal de activitate:
- Transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori , COD CAEN 4931
si activități secundare:
1723 – Fabricarea articolelor de papetărie
1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
4520 – Intreținerea și repararea autovehiculelor
4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4242 – Servicii de mutare
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
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5819 – Alte activități de editare
6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120 – Activități de testări si analize tehnice
7311 – Activităti ale agențiilor de publicitate
7312 – Servicii de reprezentare media
Adunarea Generala a Actionarilor este organul care guverneaza intreaga activitatea companiei , incredintand
administrarea curenta a TRANS BUS SA, unui Consiliu de Administratie compus din 5 membri, consiliu care in anul
fiscal 2021 a functionat din luna ianuarie pina in luna mai, cu un numar de 5 membri in componenta ;
1) Baciu Gabriel – membru , presedinte al consiliului de administratie
2) Toader Gica – membru si director executiv
3) Pistol Eduard – membru
4) Radu Ionel – membru
5) Mihai Cosmin Petrus –membru
Iar din luna mai 2021 s-a numit un nou consiliu de administratie , in urmatoarea componenta :
1) Baciu Gabriel – membru , presedinte al consiliului de administratie
2) Toader Gica – membru si director executiv
3) Cuza Dan – membru
4) Mihai Cosmin Petrus –membru
5) Loc vacant –
Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie se bazeaza pe principiile guvernantei corporative , si au
avut ca obiectiv masurile si directiile de dezvoltare ale SC TRANS BUS SA, asumate prin Planul de Administrare ,
document conform cu prevederile actelor normative privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu
modificarile şi completarile ulterioare, tinta fiind consolidarea proceselor de dezvoltare pe termen lung , dotarea cu
autobuze rulate si electrice si operarea pe raza de competenta a ADI Buzau – Maracineni in conformitate cu
prevederile contractului de delegare a serviciului public de transport nr.1/2019 , aplicind prevederile Regulamentului
CE nr. 1370/2007 cit si legislatia interna incidenta .
In baza contractului nr.1/2019 si a actelor aditionale de completare ale acestuia , s-a efectuat transport public
local cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a UAT-urilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Buzău-Mărăcineni și anume: Municipiul Buzau, Maracineni, Sapoca,Vadu Pasii, Galbinasi, Cernatesti, Smeeni,
Tintesti, Merei, Stilpu, Vernesti, Tisau.
Consiliul de administratie a avut permanent in atentie ca serviciul delegat si prestat „ serviciu public de transport
persoane”, sa fie la un nivel calitativ ridicat si constant pentru cetatenii deserviti concomitent cu valorificarea eficientă
a resurselor materiale, financiare şi umane de care a dispus TRANS BUS SA in anul financiar 2021.
Printre prioritatile Consiliului de Administratie s-au regasit si urmatoarele;
 Mentinerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate — Mediu — Sănătate si Securitate
Ocupatională conform standardelor intemaionale ISO 9001 ; ISO 14001 si OHSAS18001
 Asigurarea înbunătătirii continue a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu - SSO, în conditiile
orientării către client si satisfacerea cerintelor legislative, normative si contractuale;
 Educatia, instruirea si constientizarea personalului pentru îmbunătătirea continuă a calitatii serviciilor,
protectia mediului, sănătatea si securitatea ocupatională;
 Prevenirea poluării si minimizarea riscurilor profesionale, în principal prin:
 Reducerea la sursă și maximizarea valorificarii deșeurilor;
 Prevenirea poluărilor accidentale;
 Reducerea noxelor sonore și olfactive;
 Menținerea unei bune gospodăriri a deșeurilor astfel încăt impactul asupra mediului să fie minim;
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 Identificarea preventivă și controlul pericolelor care pot afecta sănătatea și securitatea ocupațională a
salariaților și părtilor interesate;
 Instituirea de instrumente eficace pentru combaterea coruptiei, prin procedurarea si urmărirea atentă a
activitătilor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a dării de mită;
 Monitorizarea permanenta a programului de transport impus, precum si reconfigurarea traseelor de transport,
în concordantă cu cerintele de combatere a COVID – 19 – cerinte instituite prin Starea de alerta declarata
la nivel National cit si pe raza municipiului Buzau si a UAT-urilor membre în ADI in conformitate cu cerintele
de mobilitate ale unitatilor economice si de invatamant ;
 Creşterea calitătii si flexibilitatea serviciilor specifice, prin extinderea parcului de autobuze ;
 Diversificarea serviciilor livrate catre terte persoane , ITP pt scoli de soferi , TAXI si autospeciale cit si
freonizari autoturisme peste 3,5 to .
Toate cele mai sus enumerate nu se poat realiza decat printr-o disciplina organizationala , prin planificarea si
aplicarea unor strategii dinamice , fără a afecta sistemele de valori, cu scopul de a face faţă ritmului accelerat al
schimbărilor si cerintelor in domeniul transportului public de persoane, cerinte ale mediului de afaceri , mediului
scolar si nu in ultima instanta impus de incidenta normelor de combatere a COVID – 19 .
In activitatea desfasurata de Consiliul de administratie in anul 2021 , s-au emis un numar de 21 decizii din care 8
au fost transmise la A.G.A. spre aprobare sau ratificare.
B. CADRUL LEGAL
Trans Bus SA işi desfaşoara activitatea respectind urmatoarele prevederi legale :
OUG 109/2011 – privind guvernanata corporativa - actualizata
Legea nr.31 / 1990 privind societatile comerciale actualizata ;
Legea nr. 273 / 29.06.2006, privind finantele publice locale, modificata şi completata;
Legea nr. 51 / 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice actualizata ;
Legea nr.92 / 2007 - Legea serviciilor de transport public local actualizata si republicata ;
Ordonanta Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, actualizata ;
Normele-cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public
local de persoane;
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane impreuna cu actele sale aditionale,
incheiat cu ADI Buzau – Maracineni
C. ACTIVITATEA CURENTA A TRANS BUS SA
Obiectul principal de activitate :
CAEN 4931 - transporturi urbane, suburbane şi metropolitan de calatori , TRANS BUS SA , este beneficiar al unui
contract de delegare a serviciului public de transport , pentru prestarea serviciului public de transport local pe raza
de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni .
In cursul anului supus analizei – 2021 - transportul public de persoane s-a efectuat pe un număr de:
- 9 trasee urbane(strict Municipiul Buzău-Zona de tarifare 1) cu o lungime de 157.1 km.
- 9 zone urbane(strict Municipiul Buzău-Zona de tarifare 1) cu o lungime de 215.6 km.
- 15 trasee rurale(in comunele componente ADI) cu o lungime 775.7 km.
- 8 zone rurale(in comunele componente ADI) cu o lungime 433.5 km
Programul de transport impus si delegat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Maracineni,
prestatorului Trans Bus SA are in compunere 9 trasee si 9 zone (18) urbane(strict Municipiul Buzău-Zona de tarifare
1) cu o lungime de 372.7 km si 15 trasee si 8 zone (23) rurale(in comunele componente ADI) cu o lungime de 1209.2
km.
Autobuzele SC TRANS BUS SA, au executat in anul 2021 un parcurs de 6.093.695.4 km efectivi pe traseele de
urban si rural.
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Parcul de autobuze are următoarea structura :
Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tip autobuz
marca

Parc
inventar

BMC 250 BELDE/SLF
BMC 220 BELDE/SLF
Volvo B10BLE
VDL Ambasador
Mercedes Citaro
Van Hool AG300
Volvo 8700LE
Volvo Hibrid 7700H
Total

20
8
2
30
24
10
15
20
129

Autobuzele au fost intens exploatate si s-a avut in vedere , permanent reducerea costurilor de operare
printr-o mai buna alocare a resurselor.
Transportul public urban si periurban de calatori are un caracter necomercial , fiind un serviciu impus cu o
componenta de protectie sociala, asigurand mobilitate atat persoanelor active (muncitori, elevi, studenti , functionari
, cadre militare ) cit si beneficiarilor de protectie sociala, (pensionari cu venituri mici , persoane varstnice in nevoi ,
someri , persoane cu dizabilitati , asistati social ) asigurand deopotriva accesul acestora la locurile de munca , scoli
, institutii , furnizori de serviciii , asistenta medicala etc.
Dupa cum am aratat programul de transport are in vedere necesitatile de mobilitate (transport) ale salariatilor de pe
platformele industriale ale municipiului Buzau, ale elevilor, cat si a locuitorilor din comunele pe raza carora TRANS
BUS SA are incredintata activitatea de transport public. Anual sunt transportati circa 3 milioane de calatori din 67 de
localitati din raza de cuprindere a ADI Buzau-Maracineni
Programul de transport cu autobuzele incepe la ora 4:30 şi se incheie la orele 0,40, iar activitatea de
transport este supravegheata permanent 24 de ore din 24 , prin dispecerat cu ajutorul sistemului informatic integrat.
TRANS BUS SA deserveste şi trasee a caror eficienta este scazuta, dar care reprezinta o necesitate pentru locuitorii
din zonele respective asigurindu-le astfel nevoia de mobilitate.
Sursele de finantare pentru asigurarea desfasurarii serviciului delegat de transport public sunt surse interne
(proprii) si compensatii pentru transport , acestea fiind prevazute explicit in contractul de delegare a servicului incheiat
cu respectare prevedrilor Regulamentului UE 1370/2007, act in baza caruia operam.
Legitimatii de calatorie se vand prin 13 tonete proprii si prin colaboratori terti pe baza de comision 5% cu
precizarea ca abonamentele se distribuie exclusiv prin tonetele proprii cit si prin mijloace electronice SMS , Card
Bancar .
Situatia veniturilor proprii :
Valoarea bilete si
abonamente
Vindute prin puncte
proprii
Vindute prin
comisionari

31.12.2020

31.12.2021

7.894.034

8.995.771

3.425.005

3.582.202

S-a implementat un sistem electronic de taxare (e-ticheting) avand ca obiectiv principal inbunatatirea
managementului TRANS BUS SA , cu efect direct al cresterii calitatii serviciului de transport public local in cadrul
ADI pe 8 zone tarifare astfel;
Zona tarifară 1 - UAT Buzău ;
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Zona tarifara 2 - UAT Maracineni - localitatea Maracineni ; UAT Vadu Pașii - localitatea Vadu Pașii ; UAT Galbinasi
- localitatea Tabarasti si Galbinasi ; UAT Țintești - localitatea Pogonele si Țintești ; UAT Merei - localitatea Lipia;
Zona tarifara 3 - UAT Sapoca - localitatea Sapoca ; UAT Vadu Pașii - localitatea Scurtesti si Stancesti ; UAT
Galbinasi - localitatea Bentu ; UAT Țintești - localitatea Maxenu si Odaia Banului ; UAT Stalpu - localitatea Stalpu ;
UAT Merei - localitatea Merei ; UAT Vernesti - localitatea Vernesti;
Zona tarifara 4 - UAT Cernatesti - localitatea Cernatesti ; UAT Merei - localitatea Dealu Viei ; UAT Vernesti localitățile Niscov , Candesti , Zorești;
Zona tarifara 5 - UAT Smeeni - localitatea Smeeni ; UAT Cernataesti - Localitățile Zarnesti si Manasia ; UAT Merei
- localitățile Gura Saratii , Izvoru Dulce si Ciobanoaia ; UAT Vernesti - localitățile Mierea ; UAT Tisau - Localitățile
Grajdana si Valea Sălciilor;
Zona tarifara 6 - UAT Smeeni - localitatea Albești si Moisica ; UAT Cernatesti - localitățile Aldeni si Fulga ; UAT
Merei - localitățile Sarata Monetoru si Nenciulesti ; UAT Tisau - localitățile Izvoru si Hales;
Zona tarifara 7 - UAT Smeeni - localitatea Caltuna si Udați ; UAT Tisau - localitățile Tisau si Padurenii ;
Zona tarifară 8 - UAT Tisău - localitatea Strezeni .
Tarifele pentru abonamente si bilete , pentru cele 8 zone tarifare sunt urmatoarele:
Zona tarifară 1
Preț bilet 2 lei / o călătorie / zonă
Abonament zonă o lună - 70 lei
Abonament zonă 15 zile - 40 lei
Abonament 7 zile - 24 lei
Abonament 24 ore - 6 lei
Pachet 10 calatorii - 18 lei zonă, valabil 6 luni
Pachet 20 calatorii - 34 lei zonă, valabil 6 luni
Portofel electronic:
- pentru cei care dețin deja un card de transport, suma minimă ce poate fi încărcată este contravaloarea
unei călătorii (2 lei) si maxim 50 lei;
- pentru cei care nu dețin card de transport costul cardului pentru portofel electronic este de 6 lei și poate
fi încărcat cu contravaloarea minimă a unei călătorii (2 lei) si maxim 50 lei.
Zona tarifară 2
Preț bilet 3 lei / o călătorie /zonă
Preț bilet interior, o călătorie 2 lei
Abonament zonă o lună - 90 lei
Abonament zonă 15 zile - 50 lei
Abonament zonă 7 zile - 29 lei
Abonament zonă 24 ore - 9 lei
Pachet 10 călătorii zonă -27 lei, valabil 6 luni
Pachet 20 călătorii zonă - 52 lei, valabil 6 luni
Zona tarifară 3
Preț bilet 3,5 lei / o călătorie/zonă
Preț bilet interior, o călătorie 2 lei
Abonament zonă o lună-105 lei
Abonament zonă 15 zile - 58 lei
Abonament zonă 7 zile - 32 lei
Abonament zonă 24 ore - 11 lei
Pachet 10 călătorii zonă - 31 lei, valabil 6 luni
Pachet 20 călătorii zonă - 60 lei, valabil 6 luni
Zona tarifară 4
Preț bilet 4 lei / o călătorie /zonă
Preț bilet interior, o călătorie 2 lei
Abonament zonă o lună-110 lei
Abonament zonă 15 zile - 60 lei
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Abonament zonă 7 zile - 34 lei
Abonament 24 ore zonă - 12 lei
Pachet 10 calatorii zonă - 36 lei, valabil 6 luni
Pachet 20 calatorii zonă - 70 lei, valabil 6 luni
Zona tarifară 5
Preț bilet 4.5 lei / călătorie /zonă
Preț bilet interior, o călătorie 2 lei
Abonament zonă o lună-115 lei
Abonament zonă 15 zile - 63 lei
Abonament zonă 7 zile - 35 lei
Abonament zonă 24 ore - 13 lei
Pachet 10 calatorii zonă - 40 lei, valabil 6 luni
Pachet 20 calatorii zonă - 78 lei, valabil 6 luni
Zona tarifară 6
Preț bilet 5 lei / călătorie /zona
Preț bilet interior, o călătorie 2 lei
Abonament zonă o luna-135 lei
Abonament zonă 15 zile - 73 lei
Abonament zonă 7 zile-40 lei
Abonament zonă 24 ore -15 lei
Pachet 10 călătorii zonă - 45 lei, valabil 6 luni
Pachet 20 călătorii zonă - 88 lei, valabil 6 luni
Zona tarifară 7
Preț bilet 5,5 lei / călătorie /zona
Preț bilet interior, o călătorie 2 lei
Abonament zonă o luna - 155 lei
Abonament zonă 15 zile - 83 lei
Abonament zonă 7 zile - 45 lei
Abonament zonă 24 ore -16 lei
Pachet 10 calatorii - 49 lei, valabil 6 luni
Pachet 20 calatorii - 96 lei, valabil 6 luni
Zona tarifară 8
Preț bilet 6 lei / călătorie/zonă
Preț bilet interior, o călătorie 2 lei
Abonament zonă o luna - 175 lei
Abonament zonă 15 zile - 93 lei
Abonament zonă 7 zile - 50 lei
Abonament zonă 24 ore - 18 lei
Pachet 10 calatorii zonă - 54 lei, valabil 6 luni
Pachet 20 calatorii zonă - 106 lei, valabil 6 luni
Titlul de călătorie ABONAMENT/zonă, eliberat pentru o zonă tarifară superioară dă dreptul deținătorului să circule cu
acesta in toată zona pentru care a fost eliberat cât și în zonele inferioare ca nr. de zonă tarifara.
Tarifele pentru prestarea serviciului de transport public,aferente zonelor tarifare, au fost aprobate de catre
Adunarea Generala a ADI Buzau – Maracineni prin hotarare, sunt facute publice prin afisare pe pagina de web a
TRANS BUS SA , pe pagina ADI si pe paginile UAT-urilor membre. Sunt afisate in locuri publice si sunt comunicate
de massmedia prin intermediul comunicatelor de presa.
Au fost stabiliti prin contractul de delegare a serviciului public de transport persoane, incheiat cu A.D.I.
Buzau – Maracineni, un numar de 11 indicatori de performanta pentru monitorizarea si urmarirea indeplinirii
serviciului delegat si prestat.
REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA - CONFORM C.S.P. - ANUL 2021
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Nr.
crt

Indicatori

1

Curse anulate

2

Trasee anulate
pentru mai
mult de 24 ore
Numărul de
pasageri
afectaţi

Descriere
Mod de calcul pentru un
trimestru

Monitorizare
indicatori
2021

Parametru

Mod
UM

Pondere
criteriu

Nivel
acceptat fără
penalizări

Nivel
maxim
permis

TOTAL

(Curse anulate /total curse
incluse în Programul de
transport) x 100
∑ (lungimea traseelor anulatex
zile de anulare )/ lungimea totală
a traseului x 365
Numărul de pasageri afectaţi de
situaţiile de la punctele 1 şi 2

autob

%

15%

15

30

0.09

autob

%

6%

0,9

14

0

nr.

18%

1000

2000

17.6

Respectarea
Planului de
servicii

(∑ parc planificat -∑parc utilizat
)/ (∑ parc planificat) x 100

autob

%

12%

15

30

1.10

Plângeri de
la pasageri

Plangeri fundamentate
Plangeri rezolvate
Plangeri nerezolvate

autob
autob
autob

nr
nr
nr

5
3
2

100
94
6

5%
5%
5%

0.14
0.04
0.06

6

Protectia
mediului

Resp standardelor de poluare eura
3.4.5.6

autob

nr

3%

20

40

0

7

Vehicule

Vechimea medie a vehiculelor

autob

ani

12

5

8

1.54

Cerinte de confort

autob

nr

4%

50

10

0.04

Penalitati platite

Cuantumul penalitatilor

toate

lei

1%

5000

10000

0

Respectarea
prevederilor
legale
Accidente de
trafic

Numarul abaterilor constatate si
sanctionate de personalul
imputernicit
Numarul accidentelor in trafic din
vina personalului propriu al
Operatorului

toate

nr

5%

20

100

0

toate

nr

4%

5

30

0.2

toate

nr

5%

7.50

7.00

92

3
4
5

8
9
10
11

Indicele de
Satisfactie a
Pasagerilor

Respectarea nivelului minim impus

Total pondere

100%

autob

Incalcari majore
0
Retinere trimestriala din garantia 0
anuala

Indicatorii de performanta au fost indepliniti , nefiind calculate penalitati , conform contractului, pentru neindeplinirea
indicatorilor .
1. Control Financiar de Gestiune
Reprezintă un instrument de control al managementului TRANS BUS SA implementat în vederea furnizării unei
asigurări rezonabile pentru:
 respectarea reglementărilor legale şi a politicilor şi criteriilor stabilite de Consiliul de Administratie cu privire
la gestiunea patrimonială şi a fondurilor publice;
 furnizarea de informații reale Directorului Executiv în sprijinul luării deciziilor de management;
 atingerea obiectivelor societatii într-un mod economic, corect si eficient ;
 protejarea bunurilor şi informaţiilor , prevenirea şi depistarea fraudelor şi abaterilor de la legalitate;
 verificarea conformităţii tuturor documentelor cu implicaţii în activitatea financiar-contabilă şi patrimonială în
scopul furnizării în timp util de informaţii reale şi exacte, referitoare la segmentul financiar şi de management.
La nivelul TRANS BUS SA activitatea de Control Financiar de Gestiune, s-a desfăşurat de o persoana desemnata ,
în baza programului de activitate aprobat pe anul 2021 și a solicitărilor conducerii privind realizarea unor controale
tematice suplimentare (ad-hoc). În cursul anului, Controlul Financiar de Gestiune a exercitat controale, de tip
verificări tematice , cat si controale planificate prin programul de activitate , conform planului CFG atasat .
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Verificarile tematice s-au facut cu predilectie la vinzatorii de bilete si abonamente , la magazia centrala si la casieria
centrala . Nu au fost constatate abateri .
C.2. Managementul Riscurilor
Compartiment ce se află în directa subordonare a Directorului Executiv avand un rol activ în procesul de
management al riscurilor, inclusiv al riscurilor de corupţie.
De la înfiinţare, activitatea serviciului a avut la bază :
 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi
 Hotarârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 20162020.
Obiectivul general constă în managementul riscurilor din cadrul TRANS BUS SA respectiv:
 identificarea şi evaluarea riscurilor la nivel instituţional;
 stabilirea modului de a reacţiona în faţa riscurilor;
 aplicarea mijloacelor de control intern care să atenueze posibilitatea de apariţie sau consecinţele pe care lear putea produce în cazul în care riscurile s-ar materializa.
Obiectivele specifice sunt:
 managementul riscurilor într-un mod metodic şi eficient, pentru atingerea obiectivelor specifice
 stabilirea unui cadru unitar de identificare, analiză şi evaluare a riscurilor la nivelul TRANS BUS SA ,
furnizarea personalului şi conducerii unui instrument de control care facilitează
 imbunătăţirea continuă a controlului intern/managerial prin stabilirea modalităților de determinare a riscurilor
potenţiale, respectiv pentru identificarea, evaluarea, analiza și monitorizarea acestora
 implementarea măsurilor de control în vederea administrării eficiente a riscurilor;
C.3. Atelierul de Reparații Vehicule-Service autorizat pentru categoria M 3
Asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii ale vehiculelor, exploatarea, întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor
proprii din dotare .
Activitatea se desfăşoară in baza autorizatiei RAR cit si pe baza normativelor tehnice de întreţinere, reparaţii
specifice unitatilor de transport persoane, intreaga flota fiind servisata in regie proprie in cadrul atelierului mecanic.
Categorii de lucrări executate:
 lucrări de mecanică, electrică, reparaţii mici la caroserii,M3;
 revizii tehnice pentru determinarea uzurii tehnice ;
 revizii tehnice pentru siguranţa circulaţiei;
 gresări, schimburi de ulei;
 strungărie;
 repararea şi întreţinerea autovehiculelor aflate în proprietatea TRANS BUS SA , asistenţa tehnică pe trasee
şi remedierea defecţiunilor ce se produc la mijloacele de transport în comun, precum şi asigurarea întreţinerii
şi reparaţiei parcului propriu de vehicule;
 tractarea vehiculelor defecte din trasee ;
Alte activităţi tehnice desfăşurate :
 Revizii fanale la terminarea lucrarilor de reparatii conform RNTR 1
 Verificarea frinelor pe standul de frine
 Verificare sistem de directie conform RNTR 1
 ITP atat la vehiculele proprii cat si pentru terti
 Revizii tehnice programate , astfel :
 revizia tehnica sezoniera (RTS) - toamna si primavara pentru trecerea de la anotimpul cald la
anotimpul rece ( se au in vedere sistemele de incalzire a autobuzului) si primavara pentru trecerea
de la anotimpul rece la anotimpul cald.
 revizie tehnica 1 (RT- 1) - se efectueaza la fiecare 6 000 Km/autobuz
 revizia tehnica 2 (RT-2) - se efectueaza la fiecare12 000 Km/autobuz
C.4. Activitatea de achizitii produse si servicii
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Procesul de achizitie urmareşte permanent corelarea stricta intre necesitatile de consum ale structurilor
functionale, necesarul de resurse ce trebuie asigurate, cu scopul indeplinirii obiectivelor de ansamblu ale activitatii
de transport public de calatori.
Pentru realizarea acestor activitati, conform procedurii de lucru se intocmeşte programul de achizitii la finele
fiecarui an pentru anul viitor.
Activitatile de achizitie se desfasoara cronologic, intr-o strânsa dependenta, succesiunea acestora fiind foarte
stricta, orice disfunctionalitate putând duce la intârzieri ale procesului, care se pot manifesta negativ in programul de
transport zilnic.
In acest sens, Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2021, aprobat de Adunarea Generala prin
BVC si prin rectificarile BVC a tintit identificarea necesitatilor, contractarea, livrarea, depozitarea si utilizarea in
proces , inclusiv controlul utilizarii resurselor in scopul obtinerii unor efecte maxime , cu cheltuieli minime.
Programul achizitiilor a fost structurat in anul 2021 pe trei grupe mari şi anume:
 mijloace fixe / obiecte de inventar,
 servicii
 piese de schimb, materiale şi combustibil ,
şi au fost finalizate prin incheiere de contracte.
Pentru demararea achizitiei. elementul principal a fost referatul de necesitate, intocmit de sectoarele de
activitate ale societatii , functie de cerintele si necesitatile acestora , prin sistemul SICAP
Principalele achizitii au constat in:
 combustibili, lubrefianti
 piese de schimb si materiale pentru autobuze
 scule si dispozitive (SDV)
 autobuze
 echipamente de lucru si protectie,
 servicii etc.
C.5. Activitatea de vanzare titluri de calatorie (bilete si abonamente)
Aceasta activitate consta in vânzarea titlurilor de calatorie bilete , abonamente ( carduri aferente zonelor
tarifare) catre publicul calator.
In anul 2021, vinzarea biletelor si abonamentelor s-a realizat prin intermediul a 13 puncte fixe de distributie
situate in punctele aglomerate ale municipiului Buzau si prin si prin colaboratori externi - terti cu comision de 5%.
S-a mentinut si facilitatea de achizitionare a biletului de calatorie prin SMS si plata calatoriei cu cardul bancar
direct in autobuz la POS urile montate in autobuze.
C.6. Organizarea gestiunilor de valori materiale , a evidentei contabile analitice si sintetice
Gestiunile de valori materiale sunt organizate, in functie de natura acestora, pe categorii şi locuri de
depozitare şi/sau folosinta, astfel:
 Mijloacele fixe sunt evidentiate cantitativ-valoric, pe subcentre de cost;
 Materialele consumabile, piesele de schimb, obiectele de inventar sunt depozitate in magazia centrala , iar
evidenta este tinuta cantitativ-valoric, eliberarea in consum fiind urmarita in permanenta .
Contabilitatea valorilor materiale este organizata şi efectuata prin metoda inventarului permanent.
C.7. Resurse Umane
Managementul resurselor umane este cel ce asigură un control sistematic asupra unui set de procese
interdependente ce afecteaza şi implică pe toţi membrii unei organizaţii .
Aceste procese includ :
 planificarea resurselor umane,
 recrutarea, selectarea şi evaluarea angajaiţlor,
 pregătirea şi dezvoltarea resurselor umane,
 motivarea şi recompensarea angajaţilor.
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Resursa umană, oamenii, sunt cel mai important activ al unei firme, deşi nu apare în bilanţ sau în actele contabile,
intrucat prin intermediul acestei resurse se utilizează eficient celelalte resurse din cadrul firmei ,
oamenii/salariatii dând măsura performanţelor TRANS BUS SA
Structura de personal - Obiectivul principal al activităţii specifice resurselor umane, desfăşurată în cadrul
TRANS BUS S.A., constă în realizarea unui corp de personal contractual competent, care să conducă la:
- creşterea nivelului de pregătire profesională prin respectarea Planului de formare profesională stabilit;
- menţinerea stabilităţii personalului prin diminuarea migraţiei forţei de muncă spre alte sectoare de activitate.
În perioada de raportare (an 2021), activităţile desfăşurate au vizat, în principal:
Întocmirea a:
 29 contracte individuale de muncă şi peste 17 angajamente de plata pentru pagube produse TRANS BUS
SA din vina angajatilor
 132 acte aditionale
 63 decizii încetare CIM,
 4 decizii suspendare CIM,
 46 decizii de sancţionare
 3 dosare de pensionare.
 Au fost redactate 47 procese verbale comisie de cercetare disciplinara
 Au fost emise acte pt reorganizarea societății, modificare timp de lucru, schimbare loc de muncă, reluare
activitate).
 S-au eliberat 71 adeverinţe (vechime în muncă, sporuri).
 S-au efectuat 8 identificări salariaţi ai Societăţii TRANS BUS S.A. pentru executori judecătoreşti.
 S-au înregistrat și transmis la Agenţia Naţională de Integritate copii conforme cu originalul după declaraţiile
de avere şi de interese pentru personalul de conducere.
In sectoarele care s-au dezvoltat ca o consecinta a extinderii ariei de acoperire (trasee noi + achizitie de autobuze)
s-a facut recrutare a necesarului de personal prin respectarea procedurilor de lucru interne coroborate cu prevederile
Legii 53/2003 – Codul muncii actualizat.
Prezentam in continuare situatia evolutiei cheltuielilor cu salariile pe anul 2021 comparativ cu anul 2020 astfel:
Nr crt.
1
2
3
4.
4

Cheltuieli cu :
Salarii
Tichete de masa
Tichete de vacanta
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Total cheltuieli cu salariile
Numar mediu de salariati
Cheltuieli cu salariile/salariat/an

2020
21389722
1492688
411300
508992
23802702
415
57356

2021
19541602
1418150
219350
472532
21651634
384
56384

Se observa pentru anul 2021 , o scadere a cheltuielilor salariale , ca efect al masurilor de reorganizare a unor
sectoare ale TRANS BUS SA , si de externalizare a unor activitati .
D. Rezultate economico-financiare înregistrate in anul 2021
Prezentăm următoarele rezultate înregistrate după contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2021 comparativ cu
exercițiul precedent:
Veniturile totale au înregistrat valoarea de 42.668.778 lei în anul 2021, față de 42.645.485 lei, valoare realizata in
anul 2020 .Structura veniturilor din exploatare este urmatoarea:
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Venituri realizate
Venituri vanzari prin tonete proprii
Venituri vanzari prin comisionari
Veniturivanzari POS
Venituri compensatie
Venituri diferente de tarif
Venituri vanzari produse reziduale
Venituri prestatii diverse
Venituri subventii de exploatare
Venituri redevente chirii
Venituri statie ITP
Venituri din suprataxa
Alte venituri din exploatare
TOTAL

31.12.2020
7.896.034
3.425.005
964.635
21.809.550
6.695.136
5.875
72.472
397.354
87.136
184.236
28.650
1.078.207
42.644.290

31.12.2021
8.995.771
3.582.202
1.628.962
22.405.477
3.810.589
4.898
119.510
0
80.182
153.378
13.320
1.874.430
42.668.719

Cheltuielile totale efectuate în anul 2021 au fost in suma de 42.147.856 lei,din care cheltuielile din exploatare –
42.149.920 lei
Denumirea indicatorului

31,12,2020

31,12,2021

A
Cheltuieli cu materiile prime si
materialele consumabile (ct.601+6027412) din care:
Cheltuieli uleiuri,benzina
Cheltuieli cu motorina
Consum motorina -litrii
PRET MEDIU MOTORINA
TOTAL KM/ LUNA
Consum mediu motorina
Km BUZAU
KM MARACINENI
KM TRASEU 2 SAPOCA
KM VADU PASII KM GALBINASI
KM TINTESTI
KM SMEENI
KM MEREI
KM STALPU
KM CERNATESTI
KM VERNESRI
KM TISAU
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
(ct.605-7413)
Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+7414) din
care:
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
(ct.645-7415)

10.798.712
176.518
7.934.748
2.307.594
3,43
6.344.158
36
4.021.103
383.399
300.733
303.420
141.376
190.311
186.815
273.774
81.152
130.276
248.994
82.805
301.153

13.462.095
199.486
9.599.590
2.274.621
4,22
6.093.692

220.572
23.802.702

243.340
21.651.634

21.389.722

19.541.602

34.700

34.700

3.728.509
375.502
287.604
268.470
129.573
208.784
193.170
255.862
82.085
128.518
276.591
159.024
-756
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CONTRIBUTIE ASIGURATORIE
c)tichete masa
d)Vouchere vacanta
Cheltuieli cu amortizarea
(ct.6811+6813)
Chelt cu intretinere si reparatii-611
Chelt cu redevente, chirii-612
Chelt. Cu primele de asigurare -613
Cheltuieli transport bunuri si persoane 624
Cheltuieli cu deplasari -625
Cheltuieli protocol
Cheltuieli reclama si publicitate
Cheltuieli post. Si telecom
Chelt. Servicii bancare
Chelt.onorarii
CHELTUIELI PREGATIRE
Alte cheltuieli servicii terti
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate (ct.635)
impozite si taxe locale
impozit handicapati
rovignete
Cheltuieli cu licente,autorizari

474.292
1.492.688
411.300

437.832
1.418.150
219.350

2.692.578

3.800.327

77.588
169.308
204.016

206.990
237.972
214.166

139
386
1.319
48.042
117.335
78.438
109.146
3.503
759.100

36
13.907
2.839
63.218
113.843
120.604
91.268
2.316
976.338

740.808
109.460
439.422
167.183
24.743

721.452
54.717
418.518
179.114
20.687
48.416
228.331
226.565
1.766

alte impoz si taxe
Alte cheltuieli de exploatare
fata de bugetul consolidat
fata de alti furnizori
Pierderi din creante
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd.11 la 15+18+21+24+29)

220.349
207.511
12.838

40.345.196 42.149.920

Cheltuielile cu ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu personalul
(pondere 51% în total cheltuieli de exploatare) si au înregistrat o scadere fata de anul 2020 de 9.93%.
Aceasta scadere are la baza implementarea masurilor de reorganizare a societatii aprobate de AGA si a
externalizarii unor activitati .
Din situatia cheltuielilor inregistrate in anul 2021, comparativ cu cheltuielile inregistrate in anul 2020, rezulta
urmatoarele:
-cresterea cheltuielilor cu motorina cu 20,98 % este datorata doar cresterii pretului mediu al motorinei de la 3.43
lei/ litru la 4,22 lei /litru in conditiile in care consumul de combustibil utilizat de autobuzele folosite in transportul
public local a scazut cu 32.973 litri in anul 2021 fata de anul 2020;
-cresterea cu 61% a cheltuielilor cu piese de schimb datorat achizitionarii de piese pentru autobuzele hibride si a
cresterii preturilor la anvelope de la 810 lei/bucata la 1050 lei/bucata;
-cresterea cheltuielilor la utilitati s-a inregistrat datorita cresterii pretului de achizitie a gazelor naturale de la 0.17
lei/kwh in luna ianuarie 2021 la 0.25 lei/kwh in luna decembrie 2021;
-cheltuielile cu reparatii au crescut cu 129.401 lei ;
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-s-a inregistrat o cresterea a chiriilor prin inchirierea terenului in suprafata de 1.500 m.p , pentru care se achita …..
lei/ luna, suprafata necesara parcului auto;
-cheltuielile de reclama au crescut cu suma de 16.691 lei prin publicitatea efectuata in mass -media necesara
informarii calatorilor;
-cheltuielile cu prestarile de servicii au crescut prin externalizarea serviciului de curatenie a autobuzelor societatii
pentru care se achita suma de 62.160 lei/luna(suma fara tva)
-cheltuielile cu serviciile bancare
Avand in vedere cheltuielile alocate doar pentru activitatea de transport public local si numarul de kilometri
efectuati in perioada ianuarie-decembrie 2021, costul unitar pe kilometru este:
Costuri eligibile totale din perioada ianuarie-decembrie 2021

41.667.405 lei

Kilometri parcursi in perioada ianuarie-decembrie 2021

6.093.695 km

Costul unitar / km

6,84 lei/km.

Costul unitar pe kilometru, estimat conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local nr.1 din 30.09.2019 , utilizat in anul 2021, a fost de 6,35 lei/km, societatea aflandu-se asfel in situatia
subcompensarii serviciului de transport public.

Diferenta dintre valoarea cheltuielilor efectiv suportate de catre Trans Bus SA pentru prestarea obligatiei de
serviciu si valoarea compensatiei facturate catre UAT-urile membre ADI Buzau Maracineni, s-a ridicat la nivelul
sumei de 2.787.299.91 lei astfel:
COMPENSATIE SI
GRATUITATI
FACURATE IN
ANUL 2021
UAT
21.463.590,43
BUZAU
291.719,65
MARACINENI
211.877,62
SAPOCA
279.665,06
VADU PASII
84.886,36
GALBINASI
167.115,07
CERNATESTI
121.635,35
TINTESTI
176.903,02
SMEENI
149.212,36
MEREI
89.872,59
STALPU
226.557,71
VERNESTI
165.723,75
TISAU
23.428.758,96
TOTAL

DIFERENTA DE
FACTURAT
2.429.412,66
42.406,59
40.228,32
69.361,03
16.615,22
29.535,89
21.334,71
31.053,43
26.283,73
20.604,58
32.153,84
28.309,92
2.787.299,91

TOTAL
COMPENSATIE
SI GRATUITATI
2021
23.893.003,09
334.126,24
252.105,94
349.026,09
101.501,57
196.650,96
142.970,06
207.956,45
175.496,09
110.477,16
258.711,55
194.033,66
26.216.058,87
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Investitii :
Investitii realizate in anul 2021:
an precedent 2021

Valoare

INDICATORI

Plan
investitii
2020

propus
2021

Realizat/
Preliminat

an
curent
2022

2

1

6

5

6

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
Surse proprii, din care:
a) - amortizare

2.562

5.191

3.994

7.052

105

1391

194

1802

2457

3800

3800

5250

2562,00

5191,00

3994,00

7052,00

b) - profit
Alocaţii de la buget
Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
Investiţii în curs, din care:SISITEM
MONITORIZARE FLOTA-COMPUTERE BORD

481

Sistem de informare calatori
Investiţii noi, din care:

481
2562,00

5156,00

3994,00

7052,00

2.562

5.156

3.994

7.052

2000

3800

3800

5250

-autobuz second hand

134

136

-autocamion

980

a) pentru bunurile proprietatea privata a
operatorului economic:
-autobuze electrice

0

- autobuze second hand (alocatie bugetara)

Container 2x4 m

0

980

5

Extindere sistem monitorizare
Achizitie totem(instalare)

9
457

Aparat freonizare

35

Compresor aer

19

Decelefometru STATIE ITP

11
8

TRUSE SCULE

20

PISTOL PNEUMATIC MARE

7

CRIC 10 TONE

18

59
7

8

42

PRESA PIVOTI

4

PRESA BUCSE

5

5

Robot pornire

10

6

9

ELEVATOR
3

SISTEM INCALZIRE spalatorie

10

15

3

AMENAJARE HALAPRODUCTIE

230

AMENAJARE FATADE
FIERASTRAU

10
60

APARAT SUDURA
BARIERA POARTA

22

50

300

3
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TRAPA FUM

5

USI RETRACTABILE HALA

25

TESTER DIAGNOZA

25

13

6

INSTALATIE ELECTRICA AUTO
laptop , multifunctional

26
6

MACARA 6m
Investiţii efectuate la imobilizările corporale
existente (modernizări), din care:
MODERNIZARE statie carburant
Achizitie computer bord 34 buc

13

90

25

35

0

35
14

Investitiile preconizate s-au realizat in mare parte

Situatia economico financiara la data de 31.12.2020
2020

2021

15274284

11757061

86181

30462

15182413

11694297

5690

5690

18133766

13135467

Stocuri

2463309

3073118

Creante

15130736

8864305

comerciale

12768506

6607704

alte creante

2362230

2256601

Active imobilizate
Active necorporale
Active corporale
Imobilizari financiare
Active circulente

capital social de depus

0

cheltuieli in avans

294081

255484

Casa si conturi la banci

539721

1198044

TOTAL ACTIV

33702131

25148012

Datorii sub 1 an

17326710

6642419

7471378

2849193

9855332

3791983

Venituri in avans

5468715

7702316

Capitaluri proprii

10906706

10803277

7601000

7601000

1408069

1408069

Rezerve legale

271327

297373

Pierdere reportata

196713

Repartizarea profitului

127226

26046

1950249

405491

33702131

25148012

datorii comerciale
credite
avansuri incasate
alte datorii
Datorii peste 1 an

Capital social
cap social sub si nevarsat
Rezerve din reevaluare

Profit an
TOTAL PASIV
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In ceea ce priveste activele corporale si amortizarea cumulata a acestora, situatia se prezinta astfel:

Specificatie

Alte
instalatii,
utilaje si
mobilier

Avansuri si
imobilizari
corporale in
curs

Total

Terenuri

Constructii

Instalatii
tehnice si
masini

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

2.488.689

35.842.084

.119.419

594.890

39.045.082

712.444

519

15.898

728.861

480.788

480.788

Valoare bruta
Sold la 1 ianuarie 2021
Cresteri
Cedari, transferuri si alte
reduceri
Sold la 31 decembrie 2021

2.488.689

36.554.528

119.938

130.000

39.293.155

Sold la 1 ianuarie 2021

422.531

23.397.050

43.088

0

23.862.669

Amortizarea inregistrata in
cursul exercitiului

129.543

3.599.629

7.017

552.074

26.996.679

Valoarea contabila neta
la 1 ianuarie 2021

2.066.158

12.445.034

Valoarea contabila neta
la 31 decembrie 2021

1.936.615

9.557.849

Amortizarea cumulata

3.736.189

Reduceri sau reluari
Sold la 31 decembrie 2020

50.105

0

27.598.858

76.331

594.890

15.182.413

69.833

130.000

11.694.297

Fata de anul 2020, creantele societatii au scazut de la 12.768.505 lei la 6.607.704 lei .
Astfel, daca la sfarsitul anului 2020 SC TRANS BUS avea de incasat de la ADI BUZAU MARACINENI facturi in
valoare de 11.628.178 lei, la data 31.12.2021 creanta comerciala era in suma de 2.655.086 lei:
MUNICIPIUL BUZAU
MARACINENI
SAPOCA
VADU PASII
GALBINASI
CERNATESTI
SMEENI
TINTESTI
MEREI
STALPU
VERNESTI
TISAU
TOTAL

2020
10.776.314
426.374
180.551
20.290
15.966
23.294
35.018
40.481
20.455
8.159
40.288
40.989
11.628.178

2021
1.974.027
27.130
278.097
74.047
19.102
13.326
17.674
100.374
22.419
12.547
22.589
93.756
2.655.086

Concomitent cu scaderea creantelor au scazut si datoriile societatii de la 17.326.710 lei la 6.642.419 lei :
Pagina 16 din 22

DATORII
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte
conturi asimilate
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului din care
-datorii in legatura cu bugetul asigurariloe sociale
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate
-alte datorii in legatura cu bugetul statului
Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele
juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului )
TOTAL DATORII

2019

2020

7.483.613
843.968

2.850.436
683.840

8.829.693
3.605.815
4.811.225
219.633
193.050

2.964.545
1.183.721
1.411.320
71.162
298.342

169.436

143.598

17.326.710 6.642.419

In anul 2021, principalii furnizori de bunuri si servicii au fost:
Denumire
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

INCEPUT
PERIOADA

FACTURI
in AN

PLATI
in AN

901.733,64

5.842.630,70

6.744.364,47

5.541.314,00

4.358.536,00

1.204.980,00

1.204.980,00

886.922,71

910.000,00

127.013,47

647.102,94

619.028,15

177.202,92

476.476,56

490.582,14

51.785,04

439.000,00

439.000,00

404.852,89

620.856,39

8.115,81

396.695,55

434.586,68

46.966,64

379.322,34
336.848,90

319.965,63
334.850,82

59.356,71
1.998,08

285.331,79

270.577,79

35.820,00

221.490,49

320.486,38

9.885,69

217.090,09

217.090,09

199.593,81

199.593,81

185.554,33

201.313,74

15.251,04

176.420,34

201.269,52

5.829,12

147.940,80

100.340,80

47.600,00

139.343,06

164.598,91

12.941,25

132.709,11

123.945,71

32.259,02

125.795,29
109.087,45

128.518,13
109.087,45

2.089,40

ALMATAR TRANS SRL
BANCA TRANSILVANIA SA
AD AUTO TOTAL SRL
RIVIERA INSTALL SRL
INTER CARS ROMANIA SRL
UP ROMANIA
VIOSTAR COM SRL
MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES R
TH TRUCKS
PREMIUM TRUCKS
CBM BUS PARTS LEADER
RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA
DAW MANAGEMENT BROKER DE
ASIGU
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRA
EUROCLAS SECURITY SYSTEMS SRL
AUTONET IMPORT SRL
SPLASH WASH TEAM S.R.L.
EDITGRAPH SRL
ENGIE ROMANIA SA
ELECTRICA FURNIZARE SA
RCS & RDS SA

150.090,76
149.128,13
65.890,62
224.119,31
84.857,77

21.066,00
108.881,58

31.010,45
30.678,30
38.197,10
23.495,62
4.812,24

SOLD
FINAL
-0,13
1.182.778,00
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CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI

49.965,49

I D M DINAMIC SRL

56.741,67

IPARTS EOOD

107.493,10

157.458,59

102.273,17

150.089,84

8.925,00

93.867,63

80.654,67

25.883,85

93.845,75

116.529,03

57.343,44

92.581,91
91.736,14
88.376,69

92.581,91
85.582,54
88.376,69

9.622,53

87.693,19

370.312,00

360.322,05

77.919,67

85.892,69

17.483,47

69.770,15

82.767,47

22.729,64

64.151,71
58.952,89

71.327,41
58.263,55

689,34

56.002,97

74.340,55

36.002,97

53.730,00

56.125,00

50.710,00

12.670,89

ROYAL AUTOMOTIVE SRL
POZITIV EFECT FACTORY
PCC MARA TRANS SRL
ELECTROMONTAJ SA
OPENDEV SOFTWARE DEVELOPMENT
S
FIVE STARS AUTOMOTIVE SRL

80.026,72
3.468,93
642.940,86
25.456,49

MEC DIESEL SEE

35.726,96
7.175,70

BUS &amp; COACH GROUP SRL
VOLVO ROMANIA
TRANS SERVICE COMPANY SRL

54.340,55

CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL

53.105,00

Capitalurile proprii ale societatii au urmatoarea structura:
INDICATOR

Rezerve din
reevaluare

Capital social

Sold la 01,01,2020

7.601.000

Rezultat
reportat

Rezerve

1.408.069

271.327

Rezultat curent

-193.713

Total capitaluri
10.906.706

Inregistrat rezultat reportat
Corectii pe seama rez.reportat
Crestere/diminuare in cursul anului
Rezultat curent
Sold la 31,12,2020

Contul de profit si pierdere
Venituri din exploatare
Cifra de afaceri
Venituri din subventii de exploatare
Alte venituri dinexploatare
Cheltuieli din exploatare
Ch. Cu materii prime si mat
Ch cu personalul
Ch cu ajustari imobilizari

26.046
7.601.000

1.408.069

117.390

405.491

10.803.277

2021
2020
42.644.290 42.668.719
41.168.729 40.794.289
0
397.354
1.078.207

1.874.430

40.345.196 42.149.920
10.798.712 13.462.095

23.802.702 21.651.634
2.692.578 3.800.327

Ch cu ajustari creante
Alte cheltuieli de exploatare

2.529.479

PROFIT DIN EXPLOATARE

2.299.094

Venituri financiare

1.195

Venituri din dobanzi

14

Alte venituri financiare

297.373

2.993.280
518.799
59
59

1.181
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-36.728

-2.064

Alte ch financiare

-36.728

-2.064

Profit/pierdere financiara

37.923

2.123

2.337.017

520.922

Cheltuieli financiare
Ch cu dobanzi

VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
PROFIT IMPOZABIL
Impozit pe profit

42.645.485 42.668.778
40.308.468 42.147.856

115.431

386.768

PROFIT NET

405.491

1.950.249

Cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 4.56%.Acest fapt se datoreaza , in principal cresterii pretului la
motorina in anul 2021 fata de 2020.Astfel daca in anul 2020 s-au consumat 2.307.594 litri motorina cu o valoare de
7.934.748 lei,in anul 2021 au fost consumati 2.274.621 litri cu o valoare de 9.599.590 lei.
Profitul net al societatii s-a ridicat la suma de 405.491 lei
Analiza rezultatelor înregistrate după executia BVC 2021
Din analiza modului de îndeplinire a programului înscris în bugetul de venituri și cheltuieli al TRANS BUS SA , pe
anul 2021 au rezultat următoarele:
-mii lei2020

2021

realizata

Valoare
programata
BVC

VENITURI TOTALE

42645

40561

42669

1.VENITURI DIN EXPLOATARE

42644

40521

42669

41169

39249

40794

397

0

0

1078

1272

1875

1

40

0

CHELTUIELI TOTALE

40308

40218

42148

1.Cheltuieli de exploatare, din care

40345

40206

42150

a)Bunuri si servicii

12879

13214

15683

b)Impozite si taxe

741

723

721

23803

23551

21652

21390

20379

19232

115

146

120

190

190

190

474

468

438

1939

2343

1672

1493

1475

1418

411

868

219

INDICATORI

Valoare

Valoare

realizata

GRAD

GRAD

REALIZARE
2021/2020

REALIZARE
BVC

100,06

105,20

104,56

104,80

121,77

118,68

90,96

91,94

141,11

140,12

a)Venituri din activitatea de baza , dc
Venituri activitate
Venituri din subventii de exploatere
b)Alte venituri din exploatare
2.VENITURI FINANCIARE

b)Cheltuieli de personal , din care
cheltuieli cu salariile din care
indemnizatia membrilor consiliului de administratie
drepturi salariale ale directorului (general)
contributii la fondul de garantare a creantelor salariale
alte cheltuieli de personal , din care:
tichete de masa
tichete de vacanta
deplasari, detasari
cheltuieli sociale
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarile

25
35

0

35

2693

2712

3800
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1

10

3

48

30

63

h)alte cheltuieli

220

31

228

2,Cheltuieli financiare, din care

-37

12

-2

alte cheltuieli financiare

-37

12

-2

REZULTATUL BRUT

2337

343

522

IMPOZIT PE PROFIT

387

55

115

1950

288

406

d)Cheltuieli de protocol
e)Cheltuieli de reclama si publicitate

REZULTAT NET

140,97

E. JURIDIC
Diagnosticul juridic
Legalitatea functionarii societatii comerciale.
TRANS BUS SA , este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
Isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor statului Roman si cu statutul propriu.
Societatea detine toate avizele , acordurile , autorizatiile necesare functionarii reinnoite anual sau cand este cazul ,
conform legilor in vigoare.
Dreptul muncii .
Majoritatea salariatilor societatii (53%) , fac parte dintr-un sindicat reperezentativ si anume sindicatul
TRANSPORTATORUL , care este principalul partener de dialog social.
In anul 2021 nu s-au inregistrat conflicte de munca, conducerea societatii onorandu-si obligatiile asumate
prin contractul colectiv de munca.
Contracte individuale de munca s-au incheiat in conformitate cu prevederile legii 53/2003 si tinind cont de
prevederile contractului colectiv de munca valabil la nivel de unitate.
Valabilitatea Contractului Colectiv de Munca a fost mentinuta prin efectul art.20 din legea nr. 55/2020
Sindicatul minoritar „Sindicatul soferilor din TRANS BUS SA” in anul 2021 s-a dizolvat , fapt ce a fost consfintit
si printr-o hotarire judecatoreasca .
Dreptul fiscal.
Societatea si-a onorat obligatiile fiscale. Pentru intarzierile mici aparute, virandu-se la stat penalitatile
cuvenite , iar unele dintre datorii fiind reesalonate conform prevederilor legale in vigoare.
Dreptul mediului.
Trans Bus SA , pune un mare accent pe recuperarea si reciclarea deseurilor cat si pentru colectarea
selectiva a acestora, existand contracte de livrare a deseurilor catre firme autorizate de tratare si eliminare a acestora.
Societatea este verificata periodic de organele de mediu abilitate,compania TRANS BUS SA indeplinind
toate cerintele legale de functionare .
Dreptul civil.
In prezent, TRANS BUS SA , detine in proprietate cladirile administrative , tonetele pentru distribuirea
titlurilor de calatorie si autobuzele cu care presteaza serviciul.
Are in concesiune o serie de terenuri pentru amplasarea tonetelor , panourilor de informare, inclusiv curtea
sediului social, imobile pentru care plateste redeventa proprietarilor .
Dreptul comercial.
S.C. TRANS BUS S.A. isi deruleaza activitatea comerciala pe baza unui contract de incredintare directa a
serviciului de transport public local , acoperind raza de competenta a ADI Buzau – Maracineni .
Litigii
In anul 2021 , Societatea TRANS BUS SA a avut 42 actiuni juridice in fata instantelor de judecata din care
35 , adica 84% generate de sindicatul soferilor din TRANS BUS SA , sindicat nereprezentaiv , desfiintat .
Concluzia diagnosticului juridic:
 firma isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile cerintelor UE , a legilor statului Roman si cu
statutul propriu;
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 relatiile cu furnizorii si clientii se deruleaza conform prevederilor legale in baza contractelor si comenzilor
incheiate;
 in privinta personalului – se incheie contracte individuale de munca si este parte a unui contract colectiv de
munca ;
 plata la zi a salariilor , sporurilor , tichetelor acordate cat si a contributiilor salariale;
 detine autorizatie pentru SERVICE ; de Transportator emisa de ARR ; de clasificare a unor autobuze ,
 dreptul de proprietate asupra cladirilor si asupra activelor imobilizate,
 detine avize si actualizari anuale ale RAR ,
 este beneficiara unui contract de delegare a gestiunii servicului de transport public de persoane cu ADI
Buzau – Maracineni
F. RELATIA CU SINDICATELELE :
- RELATIA CU Sindicatul reprezentativ TRANSPORTATORUL
La finele anului 2020 a expirat CCM la nivel de unitate incheiat in 2018 , dar conform prevederilor Legii
55/2020 , dincauza starii de Alerta , CCM valabil la nivel de unitate s-a prelungit prin efectul legii pe durata starii de
alerta si 90 zile dupa expirarea acestei masuri , aplicindu-se CCM existent.
- RELATIA CU Sindicatul nereprezentativ „Sindicatul soferilor” - in anul 2021 acest sindicat s-a dizolvat .
G. Reclamatii, sesizari, propuneri
In anul 2021 s-au inregistrat petitii (sesizari şi reclamatii, respectiv solicitari informatii / propuneri).
Pentru reclamatii şi sesizari s-au intocmit rapoarte de analiza şi s-au formulat raspunsuri petentilor, in timpul legal.
Propunerile şi solicitarile transmise au avut ca tematica:
 infiintare / desfiintare statii,
 modificare rute,
 corelare grafice circulatie,
 modul de eliberare a biletelor de calatorie .
Masurile luate in urma analizarii petitiilor au fost comunicate petentilor in termenul prevazut de legislatie.
Reclamatiile şi sesizarile telefonice la care petentul s-a identificat, au fost analizate şi s-a transmis raspuns
in termenul legal tot telefonic.
Au existat şi petitii telefonice pentru care petentul nu a dorit sa işi prezinte identitatea şi care au solicitat doar
sa se atraga atentia asupra anumitor aspecte legate de transportul public de calatori.
H. Informatii referitoare la aspecte de M e d i u
Întocmirea planurilor şi programelor privind protecţia mediului
TRANS BUS SA , este parte a Comisiei Tehnice a Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului Buzau subgrupurile de lucru transport şi urbanism. In cadrul acestor structuri activitatea se desfasoara conform ghidurilor
elaborate. Se analizează problemele legate de transportul public în cadrul ADI Buzau – Maracineni , cu evidenţierea
aspectelor care pot fi modificate/ îmbunătăţite în sensul reducerii poluării.
- Realizarea raportărilor privind gestiunea deşeurilor generate în TRANS BUS SA. Activitatea de gestionare şi
valorificare a deşeurilor rezultate din activităţile de reparaţii-întreţinere ale vehiculelor, se desfasoara conform
cerintelor actelor normative in vigoare. Lunar, s-au întocmit si transmis rapoarte privind evidenţa gestiunii deseurilor
generate din activităţile desfăşurate.
- Valorificarea/eliminarea deşeurilor conform legislaţiei în vigoare. Sunt incheiate contracte de livrare a deseurilor
cu firme specializate in gestionarea si eliminarea acestora pe tipuri de deşeuri, identificate conform Catalogului
European de deşeuri .
În anul 2021 TRANS BUS SA a respectat prevederile legislației de mediu, a monitorizat permanent toate procesele
și actionează în sensul reducerii consumului de resurse naturale și evacuărilor poluante în mediu precum și în sensul
prevenirii apariției factorilor poluanți, cu respectarea instrucțiunilor Manualului de Management Integrat.
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I. Guvernanta corporatista si indicatori de performanta
Respectând prevederile OUG 109/2011 modificata si actualizata cu Legea 111/2016 , referitoare la
obligativitatea comunicării modului de aducere la îndeplinire a indicatorilor de performanţă cat si a obiectivelor
stabilite, prin CSP semnat cu ADI – Buzau Maracineni , dar fara a fi neglijati cei din contractul de administrare al
societatii .
J. Marketing si imbunătăţirea imaginii TRANS BUS S.A.
S-a îmbunătăţit calitatea serviciilor executate de către TRANS BUS SA fapt ce a condus la scaderea
numărului de reclamaţii si un numar tot mai mare de cetateni au ales transportul public cu autobuzele TRANS BUS
SA. In detrimentul transportului cu autovehicule proprii.
Marketing
 Asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la închirierea spaţiilor publicitare pe si in autobuzele
aparţinând TRANS BUS SA ,
 Organizeaza campanii de informare călători,
 Elaborarea materialelor pentru campanii de publicitate pentru promovarea imaginii, produselor şi serviciilor
oferite de TRANS BUS S.A.,
 Elaborarea lucrărilor de grafică publicitară,
 Incheierea de contracte prestări servicii de publicitate
 Tipărirea imprimatelor administrative necesare Societății.
 Activitatea de închiriere spaţii publicitare TRANS BUS SA .si punere la dispoziţie spaţii publicitare
interior/exterior vehicule, pentru campanii punctuale . Interesul clienţilor s-a menţinut şi în anul 2021
preponderent pentru expunerea de reclamă pe autobuze,
CONCLUZII
Dezvoltarea serviciului de transport public de persoane pentru perioada următoare , cuprinde orientări generale
de dezvoltare a serviciilor oferite de TRANS BUS S.A., plasate în contextul mai larg, al evoluției ariei urbane a
Municipiului Buzău şi a Zonei Periurbane.
Viziunea strategică generală exprimă dorinţa locală comună de a se asigura o mobilitate durabilă, în condiţii de
confort şi siguranță, printr-o utilizare eficientă a resurselor disponibile.
Pe viitor se urmărește creșterea performanțelor serviciului oferit de TRANS BUS S.A. prin asigurarea capacității de
transport necesară pentru creșterea atractivității transportului public, creșterea confortului călătoriei prin
modernizarea/înnoirea flotei de transport public, scurtarea timpilor de călătorie prin delimitarea unei benzi
destinate traficului rutier, îmbunătățirea relației cu călătorii și a imaginii societății, creșterea siguranței și securității
pasagerilor și a personalului angajat, adaptarea și modernizarea sistemelor de întreținere, modernizarea
infrastructurii, modernizarea sistemului informatic, etc.
1. Baciu Gabriel Paul - Presedinte Consiliu de Adminstratie ______________
2. Toader Gica – Direcor Executiv ____________________________
3. Cuza Dan – membru ________________________
4. Mihai Cosmin Petrus – membru ______________________
5. Nita Cristina – membru ____________________
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