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CAPITOLUL 1:

I.I.CADRUL GENERAL $I INSTITUTIONAL

Prezentul Plan de Management a fost elaborat in baza OrdonaJei de urgen{d nr.l09l20ll privind

guvernanfa corporativd a intreprinderilor publice modificat gi actualizat prin Legea nr. 11112016, ct
respectarea prevederilor Legii m.54412001 privind liberul acces la informaJiile de interes public, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.

Conform O.U.G. l09l 2011, art. 36. - (l)'in termen de 60 de zile de la numire, directorii Sau membrii

directoratului elaboreazd ;i prezintd consiliului de administralie sau de supraveghere o propunere

pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, tn vederea

r e al i z dr i i i ndi c at o r i I or de p e rfor m an! d fi nanc i ar i ; i nefi nanc i ar i.

(2) Consiliul de administra{ie sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei

de management a planului de administrare dacd aceasta nu prevede mdsurile pentru realizarea

obiectivelor cuprinse fn scrisoarea de a;teptdri ;i nu cuprinde rezultatele prognozate care sd asigure

ev al u ar e a in di c at or il or de p e rfor m anl d financ i ar i ; i nefi nanc i ar i.

(3) Aprobarea componentei de management ;i a planului de administrare in integralitate de cdtre

consiliul de administralie se realizeazd in termen de maximum 20 de zile de la data indeplinirii

termenului prevdzut la alin. (1)."

Delegarea managementului serviciilor este fundamentul organizdrii institu{ionale gi opera{ionale a

managementului serviciului de administrare a domeniului public, respectiv Lacurile naturale ale oraqului

Ocna Sibiului gi este destinatd sd:

. ofere o relafie echilibratd intre autoritdlile locale gi societate;

o concentreze activitatea pentru pregdtirea, finanfarea gi executarea planului de investiJii ca bazd

pentru intdrirea performantei societdlii;

o conducd aspectele cheie pentru o gestionare eficient[, dinamicd gi durabild a acestui patrimoniu.

I.2.CADRUL LEGAL:

1. Legea 3I/1990 privind societdtile comerciale;



2. Ordonanfa de urgenfdnr.l}9l2}l1, privind guvernan{a corporativd a intreprinderilor publice;

3. Legea 54412001, privind liberul acces la informaliile de interes public;

4. Actul Constitutiv al SC LACUzuLE NATURALE OCNA SIBIULUI SA :

5. Contractul de concesiune serviciilor publice de administrare a patrimoniului, respectiv lacurile

naturale Ocna Sibiului ;

6. Hotdrdrea nr. 412011 a UAT OCNA SIBIULUI pentru aprobarea Regulamentului de administrare al

LACURILOR NATURALE OCNA SIBIULUI SA :

1.3. PREZENTAREA S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA este operator local in domeniul serviciilor publice

de administrare a patrimoniului public al oraqului Ocna Sibiului reprezentat de lacurile naturale,

infiintata prin HCL 4l20ll, pentru o perioadd nedeterminatd.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea SC LACURILE NATURALE OCNA

SIBIULUI SA se desftgoard in baza hotdrdrii Consiliului Local Ocna Sibiului de administrarc a

domeniului public reprezentat de lacruile naturale ale oragului.

Structura organizatoricd a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA , este de tip ierarhic-

funcjionalS, cuprinzAnd subdiviziuni organizatorice, compartimente funclionale gi operafionale stabilite

prin organigrama qi Regulamentul de Orgarizare gi Funcfionare ale societdfii.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA este o entitate noud tinind cont de forma de

gestionarea a acestui patrimoniu urmirind sd fie o entitate modernd si dinamicd.

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA a fost infiinfatd prin hotlrArea Consiliului Local al

oraqului Ocna Sibiului in anul 2011, avdnd doi acfionari gi anume Consiliul Local al orasului Ocna

Sibiului cu 99,89 o/o dintotal acliuni, respectiv Consiliul Jude{ean Sibiu cu 0,ll yo acliuni.



CAPITOLUL2z

2.I.YIZIANEA

Viziunea mandatului 2017-202I a Directorului General este aceeagi cu a Consiliului de Administralie,

stabilitd prin Planul de Administrare, gi preconizeazd o entitate puternicd, orientatd cdtre clienli qi

comunitate, sustenabild economic, eficientd financiar, a cdror caracteristici vor fi transparenta, calitatea,

performanla gi responsabilitatea in prestarea serviciului public. Viziunea societdlii este aceea de a deveni

un furnizor de servicii modern, capabil sd satisfacd cerinlele cetdlenilor Si a altor pdrli interesate, sd

respecte toate cerinlele legale ;i de reglementare tn domeniul calitdlii, mediului, sdndtdlii ;i securitdlii

tn muncd.

z.z.DECLARATIA DE MISIUNE A DIRECTORULUI GENERAL

o Doresc sd furnizdm servicii de balnealie de bunb calitate, accesibile; raportul pret/calitate sa fie

unul corect gi echilibrat;

o Serviciile pe care le prestim trebuie s[ anticipeze eficient nevoile gi agteptdrile turigtilor;

o Md angqez sd promov[m respectul gi transparenfa prin tratamentul egal al tuturor clientilor

nogtri gi prin mentinerea unei comuniciri eficace cu toJi factorii interesali;

o Jintesc un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angaja{ilor nogtri pe care ii

tratim cu respect qi frrA discriminare;

o Construim viitorul companiei noastre avAnd drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea

gi dezvoltarea durabild a acesteia printr-un management competitiv;

. Voi prombva responsabilitatea institu{ionald, protectia qi conservarea mediului inconjurdtor.

2.3.OBIECTIVELE STRATEGICE

Eficien{a economici

. Optimizareapermanentd a costurilor de produclie qi de logisticd astfel incdt atingerea performanfelor

dorite Ei a nivelului serviciilor cerute de consumatori sd se realizeze cu costuri optime pentru aceqtia;



o Promovarea unei metodologii de stabilire a tarelor de intare, de parcare, de ocupare a incintei

lacurilor, astfel incdt sd se asigure autofinanfarea costuilor de exploatare, modernizare qi dezvoltare,

conform principiutui eficienfei costului gi a calitiifii marime in funcfionare, luAnd tn considerare qi

pretenliile benefi ciarilor;

Modemizarea gi imbunitifirea serviciilor

. Modemizarca gi reabilitarea infrastructurii lacurilor naturale prin asigurarea unei stabilitifi anuale a

serviciilor de agrement diminu6nd dependen{a de condifiile meteo, in beneficiul pofrlafiei gi al

mediului din aria de operare, in scopul indeplinirii obligaliilor asumate prin C#actul de

concesiune, valorificAnd ponpageograficd a zonei precum gi unicitatea apei sdrate;

o Asigrrarea dezvoltlrii durabile gi cregterea flexibilitiilii organizafiei;

o Extinderea obiectului de activitate qi diversificaxeaofertei de servicii cdtre client;

o imbundtiilirea serviciutui din punct de vedere al calititii prin dezvoltarea gi intoducerea de

tehnologii noi;

Orientarea cltre client

o Preocupare permanentS, pentru cregterea gradului de incredere al clienlilor qi pentru asigurarea unei

transparenfe legat de acliunile intreprinse;

o Extinderea qi ilmbundtifirea calitnfii serviciilor oferite clientilor, la nivelul standardelor europene;

o Informarea eficientii Ei educarea beneficiarilor in ceeace privegte respectul fafa de natur[;

o Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu qi la pericolele deversbrii anumitor

substante in mediul natural;

Competenta profesionall

o Cregterea eficienfei generale a organizaliei, prin corecta dimensionare, infomrare qi motivare a

penonalului societdtii;

. irnbunatagirea continud a politicii de pregdtire profesionald a personalului societiifii;



o Crearea unui mediu favorabil in companie qi sprijinirea angajafilor in a-gi dezvolta capacitatea de a

folosi tehnici Ei proceduri moderne prin oferirea de oportunitSli materiale ;i de training;

Grija pentru mediu

o Protejarea mediului inconjurdtor prin prevenirea qi controlul polu[rii, gestionarea eficienta a

resurselor, materialelor gi deqeurilor in spiritul dezvoltdrii durabile;

Grija pentru s[nltatea populafiei 
,]

o Preocuparea continud pentru protejarea sdndtdJii publice prin modenrizarea sistemelor de

monitorizare a calitefli apei lacurilor naturale.

CAPITOLUL 3

STRATEGTA DE CONDUCERE PENTRU ATTNGERB,A OBIECTIVELOR $I A

CRITERIILOR DE PERFORMANTA DIN CONTRACTUL DE MAI\DAT

in vederea rcalizdrli obiectivelor strategice menfionate in capitolul anterior, Planul de Administrare al

SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA 2016-2020 prevede o serie de Indicatori financiari

qi manageriali pe baza obligatiilor asumate prin Contractul de concesiune, ;i prin Contractele de mandat.

finte de performan[dz

1. Asigurarea unei rate a profitului brut de minim 5Yo,la finalul anului 2020 (profit brut/cheltuieli);

2. Asigurarea unei lichidit4li curente supraunitare,la finalul anului 2020 (active circulante/datorii pe

termen scurt);

3. Asigurarea unei viteze de rotafie a debitelor-clienfi de 65 zile,Ia finalul anului 2020(sold mediu

client/cifra de afaceri * 3 6 5 zile) ;

4. Pondere creanfe restante in total creante maxim 80 o 
, pentru fiecare an din perioada de mandat;

5. Pondere pl6!i restante in total pldli maxim 80olo, pentru fiecare an din perioada de mandat;

6. Cheltuiala la 1000 lei venit maxim 995 lei pentru fiecare an din perioada de mandat.



STRATEGII

Patrimoniul societdfii, dar si bunurile primite prin contract de concesiune ale Primarei Ocna

Sibiului, trebuie pdstrate qi dezvoltate in condilii de eficienfd. Totodata obligaliile ce decurg din acest

contract, le am permanent in vedere qi o sa le duc la indeplinire. Dintre acestea se desprind ca principale:

. asigurarea prestarii serviciului conform prevederilor contractuale, legale qi specifice,

cuprinse in regulament qi caietul de sarcini;

. respectarea sarcinilor asumate potrivit contractului de delegare;

o respectarea planului de administrare al Consiliului de Administratie; ,

. respectarea indicatorii de performanfi stabiliJi.

Prin urmare, direc{iile strategice pe care s-ar putea concentra societatea - inclusiv eu ca

director general - in vedere atingerii fintelor la care acfionarii se aqteaptd, lin de eficien{a economici,

respectiv:

. Optimizarea permanentd a costurilor;

. Recuperarea integrald a cheltuielilor din veniturile incasate;

Pentru atingerea, menlinerea, dar nu in ultimul rAnd sporirea ehcienfei economice, este necesard

parcurgerea unor etape care privesc:

oferirea unor servicii de calitate pentru cetdfeni, deziderat ce se poate realiza numai prin influxul

permanent de capital, uman, financiar, material. Aga cum qi Planul de administrare reflectd in politica

generalS a Consiliului de Administralie, este important aspectul consoliddrii pozifiei pe piafd a SC

LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, un factor important de stabilitate pentru angajalii sdi,

pentru familiile acestora, ;i totodatd pentru cetileni / clienli.

atragerca de noi fonduri direcfionate, in primul rAnd, cdtre dezvoltarea infrastructurii prin asigurarea

unei stabilitdli anuale a serviciilor de agrement diminuAnd dependenfa de condiliile meteo, prin cregterea

confortului turistului, atragerea turi;tilor din toat[ !ara, gi nu numai, excluz6nd influenla stdrii nedorite a

vremii, implinind aqteptarea beneficiarului, asigur6nd cregterea veniturilor societSlii, respectiv cregterea

veniturilor proprii ale UAT Ocna Sibiului.



mentrinerea gi dezvoltarea stabilitdlii turistice, dar gi extinderea activitdJii societdfii va crea noi locuri de

munc6, noi perspective de dezvoltare profesionali gi noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

In realizarea obiectivelor stabilite, prin prezentul plan de management se va line cont de planul de

administrare al Consiliului de Administra{ie qi de prevederile inscrise in bugetul de venituri qi cheltuieli

anuale, aprobate de autoritatea tutelard. Astfel, ariile strategice de activitate ale societdfii vor fi

reprezentate de activitatea de servicii (care genercazd practic valoarea addugatd pentru societate qi

contribuie la menlinerea credibilitdlii acesteia) qi activitatea de investilii ca principald modalitate de a

asigura o dezvoltare durabili a serviciilor oferite cetdfeanului.

CAPITOLUL 4. PLANUL DE INVESTITII PENTRU PERIOAD A2OI7.2O2O

Societatea noastr[ are o pozilionare clard, fiind bine definit segmentul de pia{a ciruia ii sunt adresate serviciile,

fdcdnd din aceasta un avantaj concurenfial. Publicul lintd este alcdtuit in mare parte din persoane de vArsta a treia

gi familii tinere cu copii, care vin si trateze sau sd previni diverse afec{iuni de sdn[tate.

IntrucAt, in ultimii ani nu s-au mai realizat investifii considerabile in perimetrul Lacurilor Naturale, este

impetuos necesar si realizdm o infuzie de investiJii care nu doar sa menJin6, dar gi sd sporeascd confortul

publicului nostru tinta gi nu numai. Din punctul meu de vedere, pentru atingerea obiectivelor financiare

pe termen lung, trebuie sd ne focalizdm pe acfiuni concrete gi realiste. Astfel, dupd incheierea sezonului

estival 2017, vom analiza oglinda financiard a societdlii, gi in funcJie de bugetul disponibil, cerinfele

legale gi decizionale, propun urmdtoarele planuri de investifii:

4.1. Plan de investifie pentru men{inerea confortului gi siguran{ei turigtilor.

o Mentinerea amplasamentului prin continua intervenJie asupra solului instabil,

malurilor, dar gi prin alte lucrdri de stabilizare necesare;

o Lucrdri de renovare/recondiJionare pontoane Avram Iancu;

o Recondilionare scdri pentru acces in lacuri;

o Inserare rigole in sol acolo unde este necesar, pentru captarea apei de ploaie;

o Pavarea alei inele, reaqezarc rigole existente lacul Brdncoveanu;

prin taluzarea



Extindere duquri calde prin achrzilie de panouri solare suplimentare in zona principald (Poarta 1-

lAnga Punct prim ajutor);

Refacerea qi updatarea pancardelor informative aferente fiecdrui lac in parte.

4.2. Plan de investifie pentru cregterea confortului furigtilor qi satisfacerea nevoilor suplimentare

ale clienfilor existenfi gi nu numai.

. Crearea unui spafiu de agremenUloc de joacl pentru copii sau extindere loc de joaci existent in

zona Brincoveanu. Aceast plan de investifie sebazeazi, pe satisfacerea dorin{elor gi necesitifilor copiilor,

care sunt din ce in ce mai crescute qi diversificate, qi crearea unui mediu ambiental favorabil dezvolthrii gi

conturirii personalitifiii acestora. Copiii turigtor reprezintii un important segment de clienJi. Ei sunt adugi

de cltre pdrinfii lor pentru a profita de beneficiile aerosolului qi nu numai. Crearea unui spafiu de

agrement pentru copii ar aduce un plus semnificativ gi astfel timpul petrecut de cdtre familiile tinere ar

deveni mult mai calitativ, distractiv gi atractiv.

r Crearea unui teren de volei in zona Bincoveanu;

o Lipsa spa{iilor verzi qi a zonelor de umbrd, atrage necesitatea unor lucriri de peisagistici. Pentru

crearea unui design mai atraciv vom achiziJiona/produce umbrelute frxe, cu acoperi$ de

stuf/prelatb/gindrila/gipci lemn, iar in mdsura in care solul permite, plantarea de copaci

ornamentali ar conferi un plus de imagine.

Investitiile implementate vor fi promovate in mediul online, in media" prin pliante gi fly-ere, prin panouri in staJiile

de autobuz, dar gi pe cale orald-promovarea prin intemediul unei mini campanii in diverse locafii.


