Anexa. Nr. 1 la HCJ nr. 149/2017
Scrisoare de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri”
S.A. Vaslui pentru mandatul 2017- 2021
Prezenta Scrisoare de aşteptari este intocmită in conformitate cu cerinţele Ordonanţei de Urgentă nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, si ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările acţionarului unic al
Societatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui în ceea ce priveste administrarea si conducerea
societăţii. Rolul Scrisorii de Aşteptări este acela de a reflecta viziunea si performanţele aşteptate de
autoritatea publică tutelară si acţionari din partea organelor de administrare si conducere ale Societatii
“Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. in perioada 2017-2021.
Domeniul principal de activitate al Societatatii “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală: - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și
autostrăzilor.
Abrevieri:
Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. – SC LDP SA Vaslui
Autoritatea publică tutelară – APT
Structura actionariatului: Actionarul unic al SC LDP SA Vaslui este Consiliul Judetean Vaslui
Cadrul legal
 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata
 Ordonanţa de Urgentă nr. 109/2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările si completările ulterioare
 Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice
 Ordonanţă nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
a). Rezumatul strategiei guvernamentale si locale
Cadrul strategic privind politica în domeniul transportului durabil în România s-a aliniat (în mare
măsură conceptual) politicii europene în materie definite în Cartea Albă a transporturilor (cu actualizările
aferente) şi a sprijinit în acţiunile sale obiectivul global de asigurare a durabilităţii sistemului national de
transport. Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării
economice și sociale a ţării este absenţa unei reţele satisfăcătoare de transport rutier. La nivel national
exista mai multe documente strategice de programare care vizeaza dezvoltarea echilibrată a sistemului
naţional de transport care să asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne şi durabile,
dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, cum ar fi:
-

Programul de Guvernare 2017-2020 - documentul politico-administrativ, care stabilește principiile,
orientările și pașii necesari pe care Guvernul intenționează să îi pună în aplicare în timpul mandatului
său, în toate domeniile de activitate
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-

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030 vizeaza dezvoltarea
echilibrată a sistemului naţional de transport care să asigure o infrastructură şi servicii de transport
moderne şi durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii

-

Strategia de transport intermodal in Romania 2020 - va contribui în mod direct la creşterea
gradului de accesibilitate a României prin descongestionarea drumurilor naţionale şi protejarea
infrastructurii rutiere, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport şi
îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei serviciilor, reducerea emisiilor de gaze şi minimalizarea efectelor
adverse asupra mediului.

-

Master Planul General de Transport pentru România - MPGT este un document strategic integrat
care va sta la baza planificării investițiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030 și reprezintă un
document obligatoriu fără de care România nu va putea accesa fondurile structurale pentru transporturi
aferente perioadei 2014-2020

-

Programul National de Dezvoltare Locala I si II - este „un program multianual, coordonat de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și are ca obiectiv general echiparea
unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de
sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de
comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în OUG 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare
http://mdrap.ro/userfiles/ordine.xls

La nivel regional, Strategia de Dezvolatre Regionala Nord Est 2014-2020 are fixat ca prioritate
“Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care sa asigure cresterea accesibilitatii, conectivitatii si
atractivitatii Regiunii Nord-Est”. Infrastructura de transport rutier este intr-o situatie critica intrucat
gradul de modernizare a drumurilor judetene si comunale (care detin 81% din totalul drumurilor publice
din regiune) este de numai 16%. Acest fapt determina un nivel redus al accesibilitatii in special in zonele
rurale si orasele mici si mijlocii. Unul dintre punctele forte a regiunii il constituie drumul european E85,
care strabate regiunea pe axa nord-sud, asigurand conectivitatea unor orase importante ale regiunii cu
capitala Romaniei. Pentru a asigura accesul rapid de pe aceasta magistrala cu celelalte centre din regiune,
este necesara modernizarea drumurilor judetene de legatura. Totodata, prin pozitionarea regiunii pe granita
de est a Uniunii Europene, exista premiza dezvoltarii viitoare a fluxurilor comerciale. In acest context, se
impune si modernizarea drumurilor judetene care fac legatura intre orasele amplasate in estul regiunii si
punctele rutiere de trecere a frontierei.
In ceea ce priveste Judetul Vaslui, principala problemă ce ţine de infrastructura rutieră (şi una dintre
principalele probleme ale judeţului) derivă din gradul redus de modernizare şi starea proastă a drumurilor.
Acestea influenţează gradul de accesibilitate al localităţilor din judeţ şi contribuie la înrăutăţirea stării
generale de atractivitate a judeţului. De altfel, deficienţele de infrastructură sunt indicate de comunitatea
locală drept principalul motiv al „izolării” economice a judeţului Vaslui, însemnând în continuare un
obstacol al dezvoltării economice judeţene.
Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020
defineste “Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale, în vederea îmbunătăţirii
accesibilităţii judeţului Vaslui şi a creşterii calităţii vieţii” ca fiind obiectivul strategic numarul unu pentru
dezvoltarea judetului Vaslui.
Subsecvent, defalcat la nivel sectorial, obiectivul Infrastructura nominalizeaza printre liniile
directoare urmatoarele:
Obiectiv Strategic 2.1. Creşterea accesibilităţii judeţului Vaslui şi a localităţilor componente
 Ţintă: Creşterea cu minim 25% a lungimii drumurilor judeţene şi comunale reabilitate şi
modernizate
Indicator: Lungimea drumurilor judeţene şi comunale reabilitate şi modernizate
Nivel 2009: 276 km Nivel 2020: 345 km
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Obiectiv Strategic 2.2. Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei pe drumurile
publice din judeţul Vaslui
 Ţintă: Variante de ocolire moderne pentru municipiile Vaslui, Bîrlad şi Huşi
Indicator: Număr şosele de centură
Nivel 2010: 0;
Nivel 2020: 3;
 Ţintă: Realizarea a minim 50 km de drum secundar
Indicator: Lungime drum secundar
Nivel 2008: 0;
Nivel 2020: 50 km;
 Ţintă: Reabilitarea şi modernizarea a 275 km de drum judeţean de importanţă strategică
Indicator: Lungime drum judeţean reabilitat şi modernizat
Nivel 2008: 0;
Nivel 2020: 275km;
b). Viziunea autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice
Autoritatea publica tutelara se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre respectarea
principiilor de management corporativ in vederea dezvoltarii companiei în condiții de profitabilitate, de
maximizare a eficienţei şi eficacităţii activitatii, de calitate superioara a lucrarilor si serviciilor realizate, de
protectie a mediului si de asigurare a securitatii si sanatatii lucratorilor.
Pentru perioada de referinţă 2017-2021, Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui,
intentioneaza sa rămâna singurul acţionar al societăţii. Astfel, politica Societatii „Lucrari Drumuri si
Poduri” SA Vaslui va fi orientată în susţinerea competitivităţii şi creşterii economice, crearea de locuri de
muncă şi dezvoltare durabilă.
Managementul societatii trebuie sa contribuie la atingerea obiectivului general al companiei, adica
la îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor judeţene şi comunale, la indeplinirea obiectivelor societatii
referitoare la competitivitate si profitabilitate precum si la armonizarea practicilor manageriale şi de
administrare cu principiile guvernanţei corporative prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.109/2011.
Viziunea autoritatii publice tutelare pentru perioada 2017-2021 urmăreşte realizarea si continuarea
obiectivelor strategice pe care Societatea „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui şi le-a asumat în ultimii
ani, reflectând atât valorile societăţii cât şi ţintele generale de performanţă economică:
- creşterea viabilităţii societăţii în contextul unui mediu concurenţial în domeniul intretinerii si a
construcţiilor de drumuri şi poduri;
- consolidarea poziției pe piață prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru client;
- extinderea ariei de operare in domeniul constructiilor civile si diversificarea ofertei de servicii catre
clienti;
- intensificarea activitatii de comert cu materiale de construcţii şi mixturi asfaltice;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative;
- optimizarea permanenta a performanţelor economico-financiare şi operaţionale (cresterea cifrei de
afaceri, cresterea profitului din exploatare, cresterea productivitatii muncii, etc);
- modernizarea bazei materiale de productie care sa permita derularea activităţii in conditii de
eficientă economică.
c). Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii
publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public;
Societatea “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui este o intreprindere publica ce creaza valoare
economica si care actioneaza ca o companie cu scop comercial. Compania opereaza într-o piata
concurentiala, ceea ce presupune adoptarea de catre consiliul de administratie a unui plan de
administrare care sa urmareasca cresterea competitivitatii, a profitabilitatii, îmbunatatirea calitatii
activelor si a indicatorilor de risc.
d). Obligatia si angajamentul autorităţii publice tutelare referitor la modalitatea de asigurare a
compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei – Nu este cazul
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e). Aşteptări in ceea ce priveşte politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă
întreprinderii publice
Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este in
concordanta cu prevederile legislative în vigoare cuprinse in Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi
la regiile autonome şi în alte reglementări legislative aplicabile societăţii..
f). Asteptari privind politica de investitii aplicabila intreprinderii publice
In ceea ce priveste asteptarile autoritatii publice tutelare cu privire la politica de investitii aplicabila
intreprinderii publice, acestea se refera la dezvoltarea si modernizarea capacitatii tehnice, tehnologice şi de
resurse umane ale societatii, care sa permita abordarea unui palier foarte diversificat de clienţi si categorii
de lucrări specifice:
- diversificarea activitatii societatii in domeniul constructiilor civile si crearea unei baze
materiale si logistice (utilaje, mijloace de ransport, etc) care sa raspunda unor solicitari cat mai
diverse din partea clientilor;
- modernizarea si retehnologizarea bazelor de productie existente privitoare la lucrari de drumuri
si poduri, la cea de productie a mixturilor asfaltice precum şi a celei de emulsie cationică.
g). Dezideratele autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la comunicarea cu organele
de administrare şi conducere ale întreprinderii publice
Relaţiile şi comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acţionari şi organele de administrare şi
conducere a societăţii se vor realiza în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în domeniu si vor
avea la bază următoarele linii directoare:
Transparenţă şi comunicare – rapoarte de activitate, intocmite periodic, prin intermediul carora sa se
poata monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile
adoptate, planul de actiune pentru perioada imediat urmatoare, evolutia situatiei financiare, etc.
Management participativ – deciziile strategice luate de catre consiliului de administraţie vor fi in
concordanta cu hotararile AGA si astfel se va institui la nivelul societăţii o manieră de lucru modernă,
colaborativă.
Implicare activă - acţionarul va fi consultat cu privire la schemele de compensare practicate în cazul
disponibilizărilor colective sau în cazul altor situaţii prevăzute de lege.
Performanţă si asumarea raspunderii - preocuparea permanenta a membrilor consiliului de
administraţie vizeaza implementarea planului de administrare si indeplinirea obiectivelor stabilite.
h). Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de întreprinderea publică
Calitatea lucrarilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atentie
speciala trebuie acordata calitatii lucrarilor executate si serviciilor prestate de catre SC LDP SA Vaslui.
Viitorii administratori trebuie sa se asigure ca societatea va respecta prevederile legale aplicabile în
domeniu şi va urmări mentinerea si imbunatatirea continua a sistemelor de management implementate in
cadrul organizatiei şi anume:
- Sistemul de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001/2008 - ISO 9001:2008 are in
vedere o abordare bazata pe managementul proceselor organizatiei, orientarea catre client si
evaluarea satisfactiei acestuia, precum si angajamentul top managementului pentru o
imbunatatire continuă;
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Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001/2003 – vizeaza actiunile
intreprinse de catre organizatie in vederea controlarii si reducerii impactului sau asupra
mediului inconjurator;
- Sistemul de Managementul al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform ISO 18001/2008 acesta a fost gandit pentru a completa sistemele de management al calitatii si de mediu, pentru
o gestionare cat mai eficienta a riscurilor profesionale si crearea unui culturi de prevenire in
randul angajatilor societatii.
De asemenea, societatea urmareste permanent imbunătăţirea continuă a calităţii lucrarilor realizate
si serviciilor prestate prin planificarea, executarea si prestarea unor lucrari/servicii care anticipează nevoile
şi aşteptările clientilor, la un cost rezonabil.
-

i). Aşteptări in domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative
În cadrul societăţii există adoptat Cod de Conduita al Administratorilor si Directorilor din cadrul SC
LDP SA Vaslui care reglementeaza normele de conduita profesionala, exprimă angajamentele şi
responsabilităţile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor şi a activităţilor.
SC LDP SA Vaslui va menţine şi va dezvolta o relaţie bazată pe încredere cu toate părţile
interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituţii a căror contribuţie este solicitată
pentru a realiza misiunea societăţii sau care au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.
Referitor la elementele de guvernanţa corporativă, societatea trebuie sa respecte prevederile
legislatiei in domeniu referitoare la guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi disciplinei
financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari, a procedurilor de
raportare, precum si a celor de monitorizare a implementarii principiilor de guvernanţă corporativă.
Prezentarea Societăţii “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui
SC LDP SA Vaslui a fost înfiinţată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 a
Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Judeţean Vaslui, sub denumirea de Unitatea
Judeţeana de Construcţii Modernizări si Reparaţii de Drumuri şi Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea îşi
schimbă denumirea în Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 346/1991 Prefectura Judeţului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P.Vaslui in Regia Autonoma de Drumuri si Poduri
Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui şi se înfiinţează S.C. Lucrări
Drumuri si Poduri S.A. Vaslui.
Sediul societatii este in municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, are un capital social in cuantum de
2.345.755 lei, cu nr. actiuni de 938.302 si cu obiectul principal de activitate: cod CAEN - 4211 Lucrari de
constructii a drumurilor si autostrazilor.
Societatea are 2 sectii si 2 puncte de lucru. Cele doua sectii se localizeaza in municipiul Bîrlad, str.
Grivitei, nr. 2 si in Gara Balteni, Comuna Balteni, Judetul Vaslui. La sectia Balteni, societatea detine un
utilaj tehnologic IMA 10 modernizat pentru producerea mixturii asfaltice si un LPX nemodernizat. Tot aici
exista o statie de producere a emulsiei cationice ce este inchiriata la o alta societate care are acelasi profil
de activitate.
Societatea executa diverse lucrări de construcţii, dar activitatea principală se desfaşoară în
domeniul întreţinerii de drumuri şi poduri, constând în reprofilări de drumuri şi balastări, asfaltări, reparaţii
prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.
Clienţii societăţii sunt Consilii Locale şi Consiliul Judeţean Vaslui ale căror lucrări sunt contractate
ca urmare a adjudecării licitaţiilor organizate de aceştia şi se derulează pe parcursul mai multor ani.
De asemenea societatea vinde materiale clienţilor şi totodată prestează diverse servicii.
Societatea realizează un număr mediu de 89 de angajaţi calificaţi în toate meseriile solicitate la
lucrări de construcţii aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă cadre
tehnice specializate şi autorizate în coordonarea execuţiei lucrărilor.
Consiliul de Administraţie este format din 5 administratori. Consiliul de Administratie şi-a
constituit comitetele consultative de nominalizare şi de audit.
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Consiliul de Administraţie al SC LDP S.A
In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările si completările ulterioare, Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor a numit
Consiliul de Administraţie al societăţii.
Consiliul de Administraţie este compus din 5 membri şi este condus de un preşedinte ales de plenul
consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiţi de Adunarea Generala a SC LDP
S.A în urma desfăşurării procedurii de selecţie. Acest consiliu îşi desfăşoară activitatea în baza Actului
Constitutiv şi a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost întocmit cu respectarea
legislaţiei în vigoare şi prin care Consiliul de Administraţie are in responsabilitate administrarea societăţii.
Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală
a acţionarilor.
Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de stabilirea
direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare a societăţii, obiectivelor pentru directorii societăţii,
urmărirea si evaluarea activităţii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a
planului de management al acestora.
Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală
a acţionarilor. Consiliul de administraţie are urmatoarele competente de bază, care nu pot fi delegate
directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării
financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor si implementarea hotărârilor
acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, OUG nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de către consiliul de administraţie din
partea adunării generale a acţionarilor.
Obiective strategice ale SC LDP SA Vaslui
SC LDP SA Vaslui va continua procesul de modernizare si diversificare a bazei de productie si va
avea permanent ca obiective imbunatatirea eficientei economice, cresterea productivitatii muncii, a calitatii
lucrarilor executate si serviciilor oferite clientilor urmărindu-se cu precădere extinderea activităţii in
domeniul constuctiilor civile, intensificarea activităţii de comerţ cu materiale de constructii, încheierea de
contracte pentru executarea de lucrari de drumuri şi poduri precum şi dezvoltarea durabilă a societăţii.
Pentru realizarea misiunii sale, SC LDP SA Vaslui îsi propune urmatoarele obiective strategice:
Eficienţa economică
■ optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor
dorite şi a nivelului serviciilor cerute de către clienţi să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;
■ monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată;
■ obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii, cât şi
stimularea personalului;
■ promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor
de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în
funcţionare.
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Modernizare şi îmbunătăţirea calitativă a lucrarilor realizare si serviciilor prestate
■ asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
■ extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi;
■ îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii
noi.
Orientarea către client
■ preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei
transparenţe legate de acţiunile întreprinse;
■ îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită;
■ identificarea si analiza continua pentru anticiparea aşteptărilor colaboratorilor şi clienţilor;
■ modul de desfăşurare a interacţiunii cu clienţii pentru a obţine relaţii cât mai bune pe termen lung şi
economic avantajoase.
Competenţa profesională
■ creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare şi motivare a
personalului societăţii;
■ crearea unui mediu favorabil învăţării în societate şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea
de a folosi tehnici şi proceduri moderne;
■ dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor.
Protecţia mediului
■ gestionarea raţională a resurselor naturale;
■ eliminarea activităţilor cu impact negativ asupra mediului;
■ implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
■ aplicarea politicilor de administrare durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de
mediu;
Competitivitate
■ adaptare permanentă la mediul exogen;
■ politica SC LDP SA Vaslui este orientată în susţinerea competitivităţii şi creşterii economice, crearea
de locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Investiţiile contribuie la creşterea eficienţei generale a societăţii
prin corecta dimensionare, informare, motivare a angajaţilor prin crearea unui mediu favorabil învăţării în
cadrul societăţii şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri
moderne;
Extinderea activităţii
■ extinderea ariei de operare in domeniul constructiilor civile si diversificarea ofertei fata de clienti.
Ţinte de performanţă
În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus mentionate, Planul de administrare 2017-2021
va include modul de realizare a acestora si de asemenea se va raporta la o serie de criterii de performanţă,
exprimate cantitativ, pe baza obligaţiilor asumate prin Contractul de mandat al administratorilor si anume:
 Cifra de afaceri ≥ 10 200 mii lei;
 rata profitului net ≥ 6,3%;
 perioada de rambursare a datoriilor ≤ 45 zile;
 productivitatea muncii ≥ 123 mii lei/salariat/an;
 rata lichiditatii generale ≥ 2,5;
 perioada de recuperare a creantelor ≤ 45 zile.
Principiile directoare privind administrarea societătii în intervalul 2017-2021, obiectivele
fundamentale, ţintele de performanţă şi priorităţile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se
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constituie în standarde de performanţă obligatorii pentru membrii consiliului de administraţie a societătii,
reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a SC LDP SA Vaslui.
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