RAPORT DE ACTIVITATE AL S.C. TRANS BUS SA
PE ANUL 2020
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 (fosta Pogonele nr.5), este
inmatriculata in Registrul Comertului sub 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 2020 , 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
Mărăcinenidetine 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 Merei detine 1(una) actiune
in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
9) UAT Comuna Stilpu , prin Consiliul Local Stilpu detine 1 actiune in valoare
nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
10) UAT Comuna Cernatesti , prin Consiliul Local Cernatesti detine 1 actiune
in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei.
11) UAT Comuna Vernesti , prin Consiliul Local Vernesti detine 1actiune in
valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei
12) UAT Comuna Tisau, prin Consiliul Local Tisau detine 1actiune in valoare
nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei
Trans Bus SA are ca obiect principal de activitate:
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- 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
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 unui Consiliul de
Administratie compus din 5 membri, consiliu care in anul fiscal 2020 a funtionat din
luna marite pina in luna octombrie , cu un numar de 4 membri intruct domnul
Ceausel Cristian Stefan a demisionat in luna martie 2020.
Componenta consiliului la in anul 2020 a fost urmatoarea :
- Toader Gica – membru si director executiv
- Ceausel Cristian Stefan – presedintele consiliului de administratie , care a
demisionat din functiel in anul 2020 fiind inlocuit de dl. Pistol Eduard in functia
de membru in consiliul de administratie din septembrie 2020 .
- Baciu Gabriel – membru , ales presedinte al consiliului de administratie dupa
demisia domnului Ceausel Cristian Stefan
- Radu Ionel – membru
- Mihai Cosmin Petrus –membru
Activitatea desfaurata de Consiliului 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 hibride si electrice si operarea
pe raza de competenta a ADI Buzau – Maracineni in conformitate cu prevederile
contractului de delegare a serviciului public de transport aplicind prevederile
Regulamentului CE nr. 1370/2007 cit si legislatia interna incidenta .
In baza acestui contract Contract a fost 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.
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Consiliul de administratie a avut permanent in atentie ca serviciul delegat si
prestat „ serviciu public de transport persoane” , sa ofere un nivel calitativ ridicat
pentru cetatenii deserviti

concomitent cu valorificarea eficientă a resurselor

materiale , financiare şi umane de care a dispus TRANS BUS SA in anul financiar
2020.

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
securitateaocupatională;
 Prevenirea poluării si minimizarea riscurilor profesionale, în principalprin:
 Reducerea la sursă și maximizarea valorizării deșeurilor;
 Prevenirea poluărilor accidentale;
 Reducerea noxelor sonore și olfactive;
 Menținerea unei bune gospodăriri a deșeurilor astfel încăt impactul asupra
mediului să fie minim;
 Identificarea preventivă și controlul pericolelor care pot afecta sănătatea și
securitatea ocupațională a salariaților și părtilorinteresate;
 Instituirea de instrumente eficace pentru combaterea coruptiei, prin
procedurarea si urmărirea atentă a activitătilor privind prevenirea si
combaterea spălării banilor si a dării demită;
 Monitorizareaprogramului de transport impus, precum si reconfigurarea
traseelor de transport, în concordantă cu cerintele de combatre a COVID – 19
– instituite prin starea de Urgenta si prin Starea de alerta declarata la nivel
National pe raza municipiului Buzau si a UAT-urilor membre în ADI in
conformitate cu cerintele legala in vigoare
 Creşterea calitătii si flexibilitatea serviciilor specifice, prin extinderea parcului
de autobuze
 Diversificarea serviciilor livrate catre terte persoane , ITP pt scoli de soferi
si TAXI, reglare directie la camioane si autobuze peste 3,5 to etc .
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 mai ales sub incidenta
normelor de combater a COVID – 19 .
In activitatea desfasurata de Consiliul de administratie in anul 2020 , s-au emis
un numar de 12 decizii din care 3 (trei) fiindtransmise la A.G.A. spre aprobare .
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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
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni .
In cursul anului supus analizei – 2020 - transportul public de persoane s-a
efectuat pe un număr de:
- 9 trasee urbane cu o lungime de 155.1 km.
- 5 zone cu o lungime de 106 Km.
- 14 trasee rurale cu o lungime 733.4 Km.
- 5 zone rurale cu o lungime 328 Km
Programul de transport impus si delegat de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Buzau-Maracineni, prestatorului Trans Bus SA are in compunere
9 trasee si 5 zone (14) interne cu o lungime de 261.1Km si 14 trasee si 5 zone
(19), in comunele componente ADI cu o lungime de 1061.4 Km.
Autobuzele SC Trans Bus SA, au executat in anul 2020 un parcurs de
6.344.321Km efectivi pe traseele de urban si rural.
Parcul de autobuze are următoarea structura :
Nr.
Tip autobuz
Parc
Crt
marca
inventar
1.
2.
3.
4.
5.

BMC 250 BELDE/SLF
BMC 220 BELDE/SLF
Volvo B10BLE
VDL Ambasador
Mercedes Citaro

20
8
2
30
24
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6.
7.
8.

Van Hool AG300
Volvo B7RLE
Volvo Hibrid 7700H
Total

9
15
20
128

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, asigurind mobilitatae
atit persoanelor active (muncitori, elevi, studenti , functionari , cadre militare ) cit
si beneficiarilor de protectie sociala, (pensionari cu venituri mici , persoane virstnice
in nevoi , someri , persoane cu dizabilitati , asistati social ) asigurind 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 Buzua , 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 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 astfelnevoia de mobilitate
Sursele de finantare pentru asigurarea desfasurarii serviciului delegat de
transport public sunt surse interne (proprii) si compensatii pentru transport ,
acestea fiind prevazute explict in contractul de delegare a servicului incheiat cu
respectare prevedrilor Regulamentului UE 1370/2007, act in baza caruai operam.
Legitimatii de calatorie se vind prin 16 tonete proprii si prin colaboratori terti
pe baza de comision 5% cu precizarea ca abonamentele se distribuie exclusiv prin
tonetele proprii.
Acoperirea financiara a diferentei dintre cheltuielile eligibile inregistrate şi
veniturile incasate, este acordata de catre autoritatile locale conform legislatiei in
vigoare şi a clauzelor contractuale din contractual de delegare.
Situatia veniturilor proprii :
Valoarea bilete 31.12. 2019 31.12.2020
si abonamente
Vindute
prin 10.916.487 7.894.034
puncte proprii
Vindute
prin
4.930.302 3.425.005
comisionari
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Tarifele pentru prestarea serviciului de transport public sunt aprobate de catre
Adunarea Generala a ADI Buzau – Maracineni prin hotarari , 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.
C.1. Control Financiar de Gestiune
Reprezintă un instrument de control al managementului TRANS BUS SA
implementat în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:
 atingerea obiectivelor societatii într-un mod economic, eficient şi eficace;
 furnizarea de informații reale Directorului Executiv în sprijinul luării deciziilor
de management;
 respectarea reglementărilor legale şi a politicilor şi criteriilor stabilite de
Consiliul de Administratie cu privire la gestiunea patrimonială şi a fondurilor
publice;
 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 pe anul
2020 și a solicitărilor conducerii privind realizarea unor
controale tematice
suplimentare (ad-hoc).
În cursul anului 2020, Controlul Financiar de Gestiune a exercitat controale, de tip
verificări tematice , cit controale planificate in programul de activitate . verificarile
tematice s-au facut cu predilectie la vinzatorii de bilete si abonamente , la magazia
centrala si la casieria centrala .
C.2. Managementul Riscurilor
Compartiment înfiinţat in anul 2018se află în directa subordonare a Directorului
Executiv şi are 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 le-ar putea produce în cazul în care riscurile
s-ar materializa.
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Obiectivele specifice sunt:
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
 managementul riscurilor într-un mod metodic şi eficient, pentru atingerea
obiectivelor specifice
 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
ariscurilor;
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;
 strungărie;
 gresări, schimburi de ulei;
 revizii tehnice pentru siguranţacirculaţiei;
 revizii tehnice pentru determinarea uzurii tehnice ;
 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 ;
 deblocarea circulaţiei în cazul unor evenimente de circulaţie cu implicarea
vehiculelor TRANS BUS SA;
Alte activităţi tehnice desfăşurate :
 Revizii finale la terminarea lucrarilor de reparatii conform RNTR 1
 Verificarea frinelor pe standul de frine
 Verificare sitem de directie conform RNTR 1
 ITP atit la vehiculele proprii cit si pentru terti
 Revizii tehnice programate , astfel :
 revizie tehnica 1 (RT- 1) - se efectueaza la fiecare 3 000 Km/autobuz
 revizia tehnica 2 (RT-2) - se efectueaza la fiecare12 000
Km/autobuz
 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.
C.4. Activitatea de achizitii produse si servicii
Procesul de achizitie prin strategia specifica urmareşte permanent corelarea
stricta intre necesitatile de consum ale structurilor functionale, necesarul de resurse
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care trebuie a fi 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 in programul de transport zilnic.
In acest sens, Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2020,
aprobat de Adunarea Generala prin BVC si prin rectificarile BVC a tintit identificarea
necesitatii, 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 2020 pe trei grupe mari şi
anume: mijloace fixe / obiecte de inventar, servicii şi piese de schimb, materiale,
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 acestora .
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 (bilet si abonamente)
Aceasta activitate consta in vânzarea titlurilor de calatorie bilete si
abonamente catre publicul calator ,in anul 2020 realizandu-se prin intermediul a 16
puncte fixe de distributie situate in punctele aglomerate ale municipiului Buzau si
prin si prin colaboratori externi - terti cu comision de 5%. Totodata,la nivel de Trans
Bus , am implementat si achizitia 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.
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C.7. Resurse Umane
Rolul resurselor umane este clar şi în ceea ce priveşte implicarea lor în creşterea
eficienţei: „oamenii sunt resursele active ale organizaţiei, deoarece
potenţialul lor, experienţa şi pasiunea oamenilor, iniţiativele şi dezvoltarea lor
contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale", posedând
capacitatea de a amplifica considerabil efectul utilizării celorlalte resurse.
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 realizarea Planului de
formare profesională stabilit;
- menţinerea stabilităţii personalului prin diminuarea migraţiei forţei de muncă
spre alte sectoare de activitate.
În perioada de raportare, activităţile desfăşurate au vizat, în principal:
✓Întocmirea a:
- 57 contracte individuale de muncă şi peste 21 angajamente de plata pentru
pagube produse TRANS BUS SA din vina angajatilor
- 149 acte aditionale
- 56 decizii încetare CIM,
- 868 decizii suspendare CIM,
- 42 decizii de sancţionare
- 8 dosare de pensionare.
✓Au fost redactate 59 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 63 adeverinţe (vechime în muncă, sporuri).
✓S-au efectuat 23 de 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 sitatia evolutiei cheltuielilor cu salariile pe anul 2020
comparativ cu anul 2019 astfel:
Nr
crt.
1
2
3

Cheltuieli cu :
Salarii
Tichete de masa
Tichete de vacanta

2019

2020

20802504
1495333
522960

21389722
1492688
411300
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4.

4

Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala
Total cheltuieli cu salariile
Numar mediu de salariati
Cheltuieli cu salariile/salariat/an

501269

508992

23322066
394
59193

23802702
415
57356

D. Rezultate economico-financiare înregistrate in anul 2020
Prezintăm următoarele rezultate înregistrate după contul de profit și pierdere
încheiat la 31.12.2020 comparativ cu exercițiul precedent:
Veniturile totale au înregistrat valoarea de 42.596.639 leiîn anul 2020 față de
40.152.122 lei, valoare realizata in anul 2019 cu lei.Structura veniturilor realizate
este urmatoarea:
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
Veniturt din suprataxa
Alte venituri din exploatare
TOTAL

31.12.2019
10.916.487
4.930.302
184.112
4.109.168
2.083.893
20.010
60.996
16.862.117
168.394
201.273
83.350
521.882
40141984

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

Cheltuielile totale efectuate în anul 2020 s-au situat la nivelul de 40.308.468 lei
peste nivelul anului 2019, cu suma de 248.002 lei,respectiv o crestere de 0.5%.
Cheltuielile cu ponderea cea mai mare în total cheltuielilor de exploatare sunt
cheltuielile cu personalul (pondere 59% în total cheltuieli de exploatare) si au
înregistrat o crestere fata de anul 2019 de 0.02%,in timp ce venitul mediu pe
salariat a scazut cu 3.10%.
Aceasta scadere are la baza reducerea activitatii in perioada starii de urgenta
–martie ,aprilie -datorata răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, perioada in care
salariatii au beneficiat de somaj tehnic.
Având în vedere faptul că, în contextul generat de dinamica evoluției situației
epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general a reclamat adoptarea unor
serii de măsuri care să permită S.C. TRANS BUS S.A., in ceea ce priveste transportul
public in comun, să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea
crizei.
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In acest context si luând în considerare necesitatea asigurării unei protecții
adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2,atat in perioada starii
de urgenta , dar si a starii de alerta, transportul public nu a fost întrerupt , cu
excepția câtorva linii care au fost suspendate temporar , in perioada martie aprilie
2020.
Deasemenea, accesul în mijloacele de transport a calatorilor a fost
limitat si călătorii au putut ocupa doar numărul de scaune din autobuze, precum și
un rând în picioare, respectandu-se distanța regulamentară de 1,5 metri,iar
urcarea facandu-se doar prin față, coborârea realizandu-se pe celelalte uși ale
autobuzului.
Totodata au fost luate masuri de igiena specifica :
 masuri de igienizare si dezinfectare prin montarea si utilizarea in vehicul a
dispozitivelor cu dezinfectant de tip biocid la urcarea in vehicul.
 igienizarea interiorului vehiculului inainte de plecarea in fiecare cursa;
 dotarea conducatorului auto cu materiale de protectie – masti, manusi,
dezinfectant, precum si dotarea vehiculului cu cosuri de de colectare a
gunoiului /saci de gunoi securizati.
 utilizarea mastilor si/sau manusilor de protectie de catre sofer si pasager pe
toata durata calatoriei;
 pasagerii avand obligatia de a veni la locul de imbarcare cu masca de protectie
si de a purta masca de protectie la urcarea in vehicul si pe toata durata
calatoriei;
 Dezinfectia zilnica a autobuzelor cu personal propriu si firma autorizata .
Toate aceste masuri au determinat o crestere semnificativa a cheltuielor cu prestatii
efectuate de terti si a cheltuielilor cu alte materiale.
SPECIFICATIE

SUMA

MASCA FACIALA

102419

DEZINFECTANT

31754

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA

62400

SACI MENAJ

1602

HARTIE PROSOP

12036

ALCOOL SANITAR

72431

DEZINFECTIE AUTOBUZE

93333

DISPENSERE
PLACA ACRILICA TRANSPARENTA si CORNIER
(ptr.protectie soferi)
TOTAL

5693
29704
411372

Investitii :
Investitii realizate in anul 2020:
INDICATORI

Valoare
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SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
Surseproprii, din care:
a) - amortizare

an
curent
2020

realizat
2020

7.175

3.082

808

138

808

138

6.367

2.944

967

944

467

463

500

481

967

944

50

0

6218,00

2138,00

5400

2.000

5

6

de
realizat
2021

b) - profit
Alocaţii de la buget
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
Investiţi
iîn
curs,
din
care:SISITEM
MONITORIZARE FLOTA-COMPUTERE BORD
Extindere sistem informatic integrat
Sistem de informare calatori
-alocatie bugetara
Investiţii noi, din care:
- autobuze second hand (alocatiebugetara)
- imobilizarinecorporale - soft activitatea de
exploatare
multifunctional si laptop
Extindereplatforma

40

0

Extinderesistemsupraveghere

10

0

Reabilitaretonetebilete

20

21

Aparatfreonizare

20

23

8

3

Bariera control acces
AparatKarcher
Decelerometru STATIE ITP

15

0

18

0

PISTOL PNEUMATIC MARE

16

CRIC 10 TONE

14

18

3

9

Robot pornire
SISTEM INCALZIRE spalatorie

140

Copertinametalica

135

IZOLATIE HALAPRODUCTIE

30

STAND DIRECTIE

15

USI RETRACTABILE HALA

54

TESTER DIAGNOZA

25

AUTOCAMION

250

3.400

7

0
0
0
00
26
25
0
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Situatia economico financiara la data de 31.12.2020
2019

2020

10845281

15274284

62140

86181

10778751

15182413

4390

5690

Active circulente

9063084

18133766

Stocuri

1766523

2463309

Creante

5848247

15130736

comerciale

3551704

12768506

alte creante

2296543

2362230

Active imobilizate
Active necorporale
Active corporale
Imobilizari financiare

capital social de depus
cheltuieli in avans

0
467646

294081

1448314

539721

20376011

33702131

Datorii sub 1 an

6956338

17326710

datorii comerciale

3134207

7471378

Casa si conturi la banci
TOTAL ACTIV

credite
avansuri incasate
alte datorii

12234
3809897

9855332

Venituri in avans

4463217

5468715

Capitaluri proprii

8956456

10906706

Capital social

7601000

7606210

1408069

1408068

Rezerve legale

144100

271327

Pierdere reportata

264024

196713

6253

127226

73564

1950249

20376011

33702131

Datorii peste 1 an

cap social sub si nevarsat
Rezerve din reevaluare

Repartizarea profitului
Profit an
TOTAL PASIV

In ceea ce priveste activele corporale si amortizarea cumulata a acestora, situatia
se prezinta astfel:
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Alte
instalatii,
utilaje si
mobilier

Avansuri
si
imobilizari
corporale
in curs

Total

Terenuri

Constructii

Instalatii
tehnice si
masini

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

1.959.588

29.905.567

96.822

40.294

32.002.271

529.101

5.938.870

34.626

6.907.428

13.410.025

2.353

12.029

6.352.832

6.367.214

2.488.689

35.842.084

119.419

594.890

39.045.082

Sold la 1 ianuarie
2020

335.805

20.838.166

49.549

0

21.223.520

Amortizarea
inregistrata in
cursul exercitiului

86.726

2.561.237

5568

2.653.531

2.353

12.029

14.382

Specificatie

Valoare bruta
Sold la 1 ianuarie
2020
Cresteri
Cedari,
transferuri si alte
reduceri
Sold la 31
decembrie 2020
Amortizarea
cumulata

Reduceri sau
reluari
Sold la 31
decembrie 2020

422.531

23.397.050

43.088

0

23.862.669

Valoarea
contabila neta
la 1 ianuarie
2020

1.623.783

9.067.401

47.273

40.294

10.778.751

Valoarea
contabila neta
la 31
decembrie
2020

2.066.158

12.445.034

76.331

594.890

15.182.413

Astfel , in anul 2020 SC TRANS BUS SA a achizitionat 42 de TOTEM-uri informare
calatori in valoare de 481.497 lei,finantarea fiind asigurata din bugetul Primariei
municipiului Buzau.
De asemenea in luna septembrie 2020 au fost achizitionate 20 autobuze marca
VOLVO HYBRID in valoare de 5.831.042 lei. In data de 02.10.2020 s-a achitat
suma 2.000.000 lei – plata partiala – catre firma WOMY EQUIPMENR SUPPLY –
finantarea fiind asigurata tot din bugetul local al Primariei municipiului Buzau.
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Referitor la activele circulante se observa o crestere a acestora cu 100% , crestere
datorata in principal creantelor comerciala.
Pana la data de 01.10.2019 SC TRANS BUS SA isi desfasura activitatea in baza
Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public de persoane
prin curse regulate in ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,, BUZAUMARACINENI”nr.2733/20.06.2016,contract in care se prevedea ca delegatul are
dreptul de a primi lunar SUBVENTIE pentru prestatiile sale.Subventie se calcula ca
diferenta intre costurile activitatii si veniturile din activitate.
Incepand cu luna octombrie 2019 activitatea societatii se desfasoara in baza
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
impreuna cu actele sale aditionale , incheiat cu ADI Buzau – Maracineni,contract
intocmit cu respectare prevedrilor Regulamentului UE 1370/2007.In baza acestui
contract, la Art.9.COMPENSATIA ,se prevede:
1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de
serviciu public, după urmãtoarea formulã:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de
exploatare + Profit rezonabil– Venituri ale Operatorului asociate Obligației de
serviciu public(exclusiv diferențele de tarif)
C = CE + Pr– V
C – reprezintă Compensația
CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public,
calculate după următoarea formulă:
(C unitar x Km), unde
Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului
V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport
public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:
A.

venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit,

B.

venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local,

C.

venituri financiare legate de prestarea Serviciului de transport public local.

9.5. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen
de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația
de a plăti Compensația Operatorului în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către acesta
din urmă.
Conform modului de calcul al compensatiei, la sfarsitul anului 2020, SC TRANS BUS avea de
incasat de la ADI BUZAU MARACINENI facturi in valoare de 11.628.178 lei,astfel:
MUNICIPIUL BUZAU
MARACINENI
SAPOCA

10.776.314
426.374
180.551
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VADU PASII
GALBINASI
CERNATESTI
SMEENI
TINTESTI
MEREI
STALPU
VERNESTI
TISAU
TOTAL

20.290
15.966
23.294
35.018
40.481
20.455
8.159
40.288
40.989
11.628.178

In data de 29.01.2021 s-a semnat ,,Acord de esalonare la plata”,pe o perioada de
12 luni, intre UAT BUZAU si ADI BUZAU –MARACINENI, pentru serviciile prestate
de TRANS BUS SA ,esalonare in valoare de 8.943.404 lei.
In anul 2020 datoriile societatii au crescut cu 10.311.542 lei:
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

3.146.442
827.458

7.483.613
843.968

2.645.371
1.294.846
1.287.976
62.046
503

8.829.693
3.605.815
4.811.225
219.633
193.020

520.491

294.030

7.139.762 17.451.304

In anul 2020, principalii furnizori de bunuri si servicii au fost:

Denumire
WOMY EQUIPMENT SUPPLY
OMV PETROM MARKETING SRL
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
BANCA TRANSILVANIA SA
OPENDEV SOFTWARE DEVELOPMENT
S
UP ROMANIA
ELECTRO ADI TIME SRL
AD AUTO TOTAL SRL
VIOSTAR COM SRL

INCEPUT
PERIOADA
255.456
1.231.315

FACTURI
in AN
5.800.000
4.881.700
4.509.863
1.275.195

PLATI
in AN
2.038.113
6.113.014
3.608.129
1.275.195

SOLD
FINAL
4.017.342

274.467

688.144

319.670

642.941

14.073
112.016
200.091

651.100
572.981
478.471
456.227

651.100
587.054
440.397
432.198

150.091
224.119

901.734
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EVW HOLDING SRL
INTER CARS ROMANIA SRL
DAW MANAGEMENT BROKER DE
ASIGU
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRA
EUROCLAS SECURITY SYSTEMS SRL
RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA
AUTONET IMPORT SRL
ROYAL AUTOMOTIVE SRL
PREMIUM TACTIC DESING
RIVIERA INSTALL SRL
PCC MARA TRANS SRL
VOLVO ROMANIA
CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI
ELECTRICA FURNIZARE SA
EDITGRAPH SRL
MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES R
RCS & RDS SA
I D M DINAMIC SRL
ENGIE ROMANIA SA
MEC DIESEL SEE
ACTIV EXPERT FACTORY
LEADER AUTO PREMIUM
CBM BUS PARTS LEADER
AGENTIA EUROSIGN SRL
REGISTRUL AUTO ROMAN RA
CALVET PROD SRL
TRANS SERVICE COMPANY SRL
MATEROM SRL
TERMO NOVA SRL
CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL
TOTAL

30.150
61.142

9.371
21.557
8.418
100.477
31.880
16.322
1.949
8.568
1.694
51.471

5.536
19.586
3.243
6.545

21.625
84.795
12.383
4.389
8.215
2.596.733

415.514
308.773

376.193
304.025

223.116

223.116

220.569
217.856
214.824
195.371
183.617
176.849
167.248
142.952
136.576
129.777
127.759
122.804
120.505
113.947
111.758
105.715
99.743
88.432
87.206
80.511
79.677
65.770
65.192
64.546
57.194
57.127
56.105
23.550.713

220.569
196.216
127.500
173.110
204.067
176.849
50.000
155.806
138.525
88.380
124.641
136.078
35.647
113.947
60.553
101.805
67.259
77.575
78.426
59.445
47.050
65.770
50.893
95.000
65.548
45.083
11.215
19.135.162

69.471
65.891

31.010
108.882
30.678
80.027
149.128
3.469
49.965
4.812
38.197
84.858
56.742
23.496
35.727
10.857
15.325
21.066
32.627
35.924
54.341
4.029
16.432
53.105
7.012.285

In legatura cu datoriile fata de bugetul asigurarilor asigurarilor sociale si fata de
bugetul statului,SC TRANS BUS SA a primit din partea ANAF BUZAU acordul pentru
esalonarea la plata ,pe o perioada de 12 luni a obligatiilor fiscale, in suma totala
de 5.935.953 lei.
Capitalurile proprii ale societatii au urmatoarea structura:
INDICATOR
Sold la 01,01,2020

Capital
social
7601000

Rezerve din
reevaluare
1408069

Rezerve
144100

Rezultat
reportat

Rezultat
curent

-264024

Total capitaluri
8956456

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

127227
7601000

1408069

271327

-196713

1950249

10.906.706

Contul de profit si pierdere
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Venituri din exploatare
Cifra de afaceri

40.141.984 42.644.290
22.757.985 41.168.729

Venituri din subventii de exploatare

16.862.117

397.354

521.882

1.078.207

Alte venituri dinexploatare
Cheltuieli din exploatare

40.058.330 40.345.196

Ch. Cu materii prime si mat

12.087.295

10.798.712

Ch cu personalul

23.322.066

23.802.702

2.366.088

2.692.578

Ch cu ajustari imobilizari
Ch cu ajustari creante
Alte cheltuieli de exploatare

15.960
2.266.921

2.529.479

PROFIT DIN EXPLOATARE

83.654

2.299.094

Venituri financiare

10.138

1.195

113

14

10.025

1.181

2.136

-36.728

Alte ch financiare

2.136

-36.728

Profit/pierdere financiara

8.002

37.923

Venituri din dobanzi
Alte venituri financiare
Cheltuieli financiare
Ch cu dobanzi

VENITURI TOTALE

40.152.122 42.645.485

CHELTUIELI TOTALE

40.060.466 40.308.468

PROFIT IMPOZABIL

91.656

2.337.017

Impozit pe profit

18.092

386.768

PROFIT NET

73.564

1.950.249

Veniturile din exploatare au crescut cu 6.23%.Asa cum se observa au intervenit
modificari in structura acestor venituri , ca urmare a modului de calcul a
compensatiei acordate de autoritatile publice in vederea realizarii sarcinii de
serviciu, compensatie ce se factureaza si este inclusa in cifra de afaceri.
Totodata ,societatea a beneficiat de subventii pentru sustinerea angajatilor in
perioada starii de alerta in suma de 397.354 lei
Cheltuielile din exploatere au crescut doar cu 0.2%.Acest fapt se datoreaza , in
principal scaderii pretului la motorina in anul 2020 fata de 2019.Astfel daca in anul
2019 s-au consumat 2.226.459 litri motorina cu o valoare de 9.681.627 lei,in anul
2020 au fost consumati 2.307.594 litri cu o valoare de 7.934.748 lei.
Profitul net al societatii s-a ridicat la suma de 1.950.249 lei

Analiza rezultatelor înregistrate după executia BVC 2020
Din analiza modului de îndeplinire a programului înscris în bugetul de venituri și
cheltuieli al TRANS BUS SA , pe anul 2019 au rezultat următoarele:
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2019
INDICATORI

2020

Valoare

GRAD

GRAD

Valoare

realizata

Valoare
programata
BVC

realizata

REALIZARE
2019

REALIZARE
BVC

40152

44104

42645

106,21

96,69

1.VENITURI DIN EXPLOATARE
a)Venituri din activitatea de
baza , dc

40142

44064

42644

Venituri activitate
Venituri din subventii de
exploatere

22758

43224

41169

16862

0

397

522

840

1078

10

40

1

40060

43954

40308

100,62

91,70

40044

43942

40345

13618

14353

12879

94,57

89,73

660

741

741

23362

26065

23803

101,89

91,32

20803

23200

21390

100

78

115

194

190

190

475

522

474

2084

2343

1939

1495

1475

1493

tichete de vacanta

523

868

411

deplasari, detasari

38

25

28

0

35

2366

2712

2693

113,82

99,30

7

10

1

29

30

8

h)alte cheltuieli
2,Cheltuieli financiare, din
care

38

31

220

16

12

-37

alte cheltuieli financiare

16

12

-37

REZULTATUL BRUT

92

150

2337

IMPOZIT PE PROFIT

18

387

REZULTAT NET

74

1950

VENITURI TOTALE

b)Alte venituri din exploatare
2.VENITURI FINANCIARE
CHELTUIELI TOTALE
1.Cheltuieli de exploatare,
din care
a)Bunuri si servicii
b)Impozite si taxe
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

cheltuieli sociale
c)Cheltuieli de exploatare
privind amortizarile
d)Cheltuieli de protocol
e)Cheltuieli de reclama si
publicitate
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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 coind 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 2020 nu s-au inregistrat conflicte de munca, conducerea
societatii onorandu-si obligatiile asumate prin contractul colectiv de munca.
Contracte individuale de munca se incheie in conformitate cu prevederile legii
53/2003 si tinind cont de contractul colectiv de munca valabil la nivel de unitate.
Dreptul fiscal.
Societatea si-a onorat obligatiile fiscale. Pentru intarzierile mici aparute,
virindu-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 recilcarea deseurilor
cit si pentru colectarea selectiva a acestora, existind contracte de livrare a deseurilor
catre firme autorizate de tratare sieliminare a acestora .
Societatea este verificata periodic de Agentia pentru Protectia Mediului,in
urma controalelor efectuate compania a indeplinit toate cerintele legale.
Dreptul civil.
In prezent, TRANS BUS SA , detine in proprietate caldirile 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
Pentru anul 2020 , 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 .
Concluzia diagnosticului juridic:
Puncte forte:
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 firma isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile cerintelor UE ,
a legilor statului Roman si cu statutul propriu;
 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 cit 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
Puncte slabe :
 nu are implementat un sistem electronic de planificare a curselor si a soferilor
pe curse .
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 , aplicinduse CCM existent.
- RELATIA CU Sindicatul nereprezentativ „sindicatul soferilor”
Acest sindicat a avut in anul 2020 in componenta sa un numar de 25 salariati
la momentul intocmirii raportului mai are 16 salariati soferi si alte categorii (cca 4
% din total angajati)
In anul 2020 acest sindicat a initiat 35 procese toate pe rolul instantelor
reprezentind 84% din totalul litigiilor TRANS BUS SA , toate pe teme ce exced
cadrului legislatiei muncii sau avind ca izvor legi abrogate sau inaplicabile.
Deasemeni au facut plingeri si reclamatii la ITM reclamand presupuse
neregului atit in domeniul relatiilor de munca cit si in domeniul SSM , iar in urma
celor 4 controale efectuate de ITM Buzau ,nu s-au dovedit faptele reclamate.
G. Obiective ramase de îndeplinit pentru anul2021
Pentru anul 2021 se impune în primul rând recuperarea partială în continuare
a pierderilor înregistrate în anii precedenti.
Acest lucru se va realiza atât prin impulsionarea cresterii veniturilor din
activitatea de bază si din alte activităti, cât si prin subordonarea cheltuielilor
operationale efectuate la nivelul veniturilorrealizate.
Asigurarea serviciului de transport public de călători, in conditiile contractuale
impuse CSP incheiat cu ADI .
Dezvoltarea activității, inclusiv prin extinderea ca operatorregional la nivel
judetean in caz de cerere.
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Sprijinirea Municipiului Buzau pentru implementarea proiectelor aferente axei
4.1 din Programul Operationa1 Regional - achiziție autobuze electrice - pentr
deservirea traseului nr.10.
Optimizarea traseelor prin valorificarea cerintelor calatorilor (clientilor) care
utilizeaza transportul regulat de persoane,
Completarea permanenta a bazeimateriale a unitatii service
H. Reclamatii, sesizari, propuneri
In anul 2020 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.
.I 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 de
Comisia Europeană. De asemenea, se analizează toate problemele legate de
transport în cadrul ADI Buzau – Maracineni , cu evidenţierea aspectelor care pot fi
modificate/ îmbunătăţite în sensul reducerii poluării.
Documentele strategice care, conform legislaţiei europene transpuse în
legislaţia
naţională, intră în obligaţia autorităţii locale , la care TRANS BUS SA este implicat
este „Planului Integrat de Calitate a Aerului inclusiv reducerea GES” .
O alta componenta a activitatii de mediu este intocmirea documentaţiilor
specifice pentru actele de reglementare în domeniul protecţiei mediului vizind in
general respectarea conditiilor si recomandarilor specificate in legislatia specifica.
- Realizarea raportărilor privind gestiunea deşeurilor generate în TRANS BUS SA
. Activitatea de gestionare şi verificare a deşeurilor rezultate din activităţile de
reparaţii-întreţinere ale vehiculelor, s-a stabilit şi perfecţionat modul de înregistrare
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şi gestiune a acestora. Lunar, au fost întocmite rapoarte privind evidenţa gestiunii
deseurilor generate din activităţile desfăşurate.
- Valorificarea/eliminarea deşeurilor conform legislaţiei în vigoare
Pentru acesta activitate s-au incheiat contracte de livrare a produselor cu firme
specializate in gestionare si eliminarea acestora pe tipuri de deşeuri, identificate
conform Catalogului European de deşeuri şi întocmirea documentelor speciale de
transport, impuse de legislaţia în vigoare.
Pentru anumite categorii de deşeuri este necesară obţinerea de avize/autorizaţii
speciale de la autorităţile de protecţia mediului şi I.S.U.
În anul 2020 TRANS BUS SA a respect prevederile legislației de mediu, a
monitorizat
permanent toate procesele și acctionează 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.
.J 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 noul CSP
semnat cu ADI – Buzau Maracineni , dar fara a fi neglijati cei din contractul de
administrare al societatii .
.K Marketing si imbunătăţirea imaginii TRANS BUS S.A.
S-a îmbunătăţit si s-a ridicat calitatea prestaţiilor serviciilor executate de
către TRANS BUS SA fapt ce a condus la scaderea numărului de reclamaţii si cel
mai important fapt consta in aceea ca au ales transportul public cu autobuzele
TRANS BUS SA, un numar tot mai mare de cetateni utilizeaza transportul public.
Marketing
 Asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la închirierea spaţiilor
publicitare pe si in autobuzele aparţinând TRANS BUS SA ,
 Organizeaza campanii de informare călători,
 Elaborare 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 2020 preponderent
pentru expunerea de reclamă pe autobuze,
Informare și promovare
 Promovare Liniei Estivale Monteoru , a fost realizat conceptul grafic și
informativ
 Campanie de informare a călătorilor privind utilizarea validatoarelor din
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vehiculele TRANS BUS SA, In acest sens s-au detaliat operatiile de validare .
 Realizare Prezentare Power Point “Oferta tarifara a TRANS BUS SA S.A.”, în
vederea promovarii titlurilor de calatorie și a cardurilor
 Acorduri de parteneriat media cu publicatii si televiziuni locale având ca
scop promovarea transportului în comun şi de informare privind
evenimente, realizări şi activităţi din cadrul TRANS BUS SA
CONCLUZII
Dezvoltarea serviciului de transport public pentru următoarea perioadă 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.
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