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RAPORT
privind activitatea întreprinderilor publice aflate în subordinea, coordonarea,
sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2020
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a machetei privind indicatorii economico-financiari postate pe
site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.
În anul 2020, în subordinea Consiliului local al municipilui Cluj-Napoca au
funcționat un număr de cinci întreprinderi publice, conduse și administrate în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după
cum urmează:
▪ Termoficare Napoca S.A.;
▪ Sala Polivalentă S.A.;
▪ Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca;
▪ SC Cluj Innovation Park S.A.;
▪ Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
În conformitate cu prevederile art. 55 alin 1 din O.U.G. nr. 109/2011, consiliile de
administrație prezintă în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de
administrare, care include informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor,
respectiv ale membrilor directoratului și detalii cu privire la activităţile operaţionale, performanţele
financiare ale întreprinderilor şi la raportările contabile semestriale și anuale.
În urma centralizării datelor pentru anul 2020, privind realizarea obiectivelor și
criteriilor de performanță, anexă la contractele de administrare, prezentate de către înterprinderile
publice, înaintate spre plenul Consiliului local și aprobate de către Adunările Generale ale

Acționarilor, rezultă următoarea situație a gradului de realizare a indicatorilor asumați.
Centralizator grad de realizare obiective si criterii de performanță pe anul 2020
Nr. Denumire înterprindere publică
crt.
1

Termoficare Napoca S.A.

Grad realizare Observații
procentual
222,2%

Indicatorul „Rata profitului brut” prevăzut pentru anul 2020 a fost
realizat într-un procent de 111% (prevăzut 0,2% – realizat 2.2%)
Societatea precizează în Raport „În anul 2020 societatea a primit
suma de 2.000.000 reprezentând compensație pentru acoperirea
pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție,
transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru
populație în sistem centralizat.”

2

Sala Polivalentă S.A.

79,51%

Indicatorul „Profit brut” prevăzut pentru anul 2020 a fost realizat
într-un procent de -17,63%. (prevăzut 295 mii lei – realizat -52 mii
lei)

3

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-

159,02%

Indicatorul „Cifra de afaceri” prevăzut pentru anul 2020 a fost
realizat într-un procent de 151,77% (prevăzut 65.000 mii lei –
realizat 98.651 mii lei)
Indicatorul „Productivitatea muncii pe salariat” a fost realizat întrun procent de 194,19% (prevăzut 86 mii lei – realizat 167 mii lei)

92,58%

Indicatorul „Profit brut (Pierdere)” prevăzut pentru anul 2020 a
fost de 56 mii lei iar realizat a fost de 254,57 mii lei

Napoca

4

SC Cluj Innovation Park S.A.

Societatea precizează în Raport "Pe fondul problemelor generate
de finalizarea cu întârziere a celor două proiecte, sau incompletă
în cazul clădirii de birouri TEAM, declanșarea pandemiei de
Covid 19 a afectat major activitatea societății și totodată,
rezultatele privind unii indicatori de performanță înregistrați de
către societate pe parcursul anului 2020".

5

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

11,23%

Indicatorul „Rata profitului” (Profit brut/venituri totalex100)
prevăzut pentru anul 2020 a fost realizat într-un procent de
-1889,28% (prevăzut 0,28% – realizat -5.29%)
Societatea precizează în Raport „ ... datorită menținerii în
exploatare a unui număr relativ mare de mijloace de transport,
cu scopul menținerii distanțării fizice a călătorilor, aceasta a dus
la efectuarea unor cheltuieli care nu au fost în concordanță cu
reducerea călătoriilor, ceea ce a dus la depășirea indicatorului –
Cheltuieli la 1000 lei Venit. Consecința acestui fapt a dus la
înregistrarea de pierderi, influențând negativ indicatorul – Rata
Profitului”.

Anexăm la prezentul raport următoarele:
◦ Anexa 1 – Raportul directorilor și al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare
Napoca S.A. pentru anul 2020, în conformitate cu O.U.G. 109/2011;
◦ Anexa 2 – Raport privind activitatea de administrare a Sălii Polivalente S.A. din
municipiul Cluj-Napoca – anul 2020;
◦ Anexa 3 – Raport asupra activității de administrare a Regiei Autonome a Domeniului
Public Cluj-Napoca la data de 31.12.2020;
◦ Anexa 4 – Raport activitate administrare Anual - 2020, Cluj Innovation Park S.A.;

◦ Anexa 5 – Raport privind realizarea planului de administrare al Consiliului de
Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cumulat pe anul
2020;
◦ Anexa 6 - Macheta centralizatoare și machetele de detaliere a indicatorilor economicofinanciari pentru fiecare înterprindere publică din subordinea Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.
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