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Capitolul 1 – PREZENTARE GENERALĂ 

 

1.1. Scurta introducere 

  Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., a fost înființată prin Hotărârea nr. 

145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni, în baza Actului Constitutiv, înregistrată 

la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019, 

având Cod Unic de înregistrare 41268559, în baza rezoluției ONRC nr. 77822/13.06.2019.  

La momentul înființării Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. actul constitutiv a 

menționat ca  obiect principal de activitate -  Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, 

COD CAEN 4322.  Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/28.04.2021 s-a 

aprobat schimbarea obiectului de activitate al societății Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A. și au fost mandatați reprezentanții desemnați de Municipiul București, prin Consiliul 

General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală 

Energetica Servicii București S.A.  să semneze actul constitutiv actualizat.  

În consecință, Adunarea Generală a Acționarilor ai Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A., a aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 28.04.2021 actualizarea Actului constitutiv 

al Societății, ca urmare a schimbării obiectului de activitate în Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 

pentru fluide, cod CAEN 4221, precum și extinderea obiectului de activitate secundar.  În continuare, 

Actul Constitutiv  a fost actualizat  conform Hotărârii AGEA 5/23.09.2021 ca urmare a extinderii obiectului 

de activitate secundar al Companiei și ulterior  conform AGEA 10/20.12.2021 ca urmare  a modificărilor 

intervenite la nivelul conducerii companiei. 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate pe acțiuni,  persoană 

juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform 

prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile 

comerciale în vederea realizării obiectivului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății. 

 

1.2. Capitalul social 

• Capitalul social subscris este împărțit în 7.941.185 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, 

subscrise de acționari după cum urmează: 

-  MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va deține un 

număr de 7.941.173 acțiuni numerotate de la 1 la 7.941.173, reprezentând 99,99985 % din 

capitalul social; 
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-  COMUNA  CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   CHIAJNA va deține un număr de 6 

acțiuni  numerotate de la 7.941.174 la 7.941.179 reprezentând 0,000075 % din capitalul social; 

- ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI va deține 

un număr de 6 acțiuni  numerotate de la 7.941.180 la 7.941.185 reprezentând 0,000075 % din 

capitalul social; 

 

1.3.   Consiliul de Administrație 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este o societate administrată unitar, 

având un Consiliu de Administrație ai căror membri sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor 

și un Director General, care este numit de către Consiliul de Administrație. 

În prima parte a anului 2022, având în vedere hotărârea Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor nr.  6/19.08.2021  și hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.  10/20.12.2021  

prin care au fost numiți membrii  Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație a avut următoarea 

componență:  

1. Președinte - Silviu Văduva, conform Contract Administrare nr. 8/19.08.2021; 

2. Membru- Drăghicescu Șerban Alexandru, conform Contract Administrare nr. 10/19.08.2021; 

3. Membru- Ianache Andrei, conform Contract Administrare nr. 11/19.08.2021; 

4. Membru - Văluțanu Marius, conform Contract de Administrare nr. 12/19.08.2021 

5. Membru - Meran Ștefan Dan, conform Contract Administrare nr. 13/19.08.2021; 

6. Membru- Moldovan Paul Cristian, conform Contract Administrare nr. 14/19.08.2021; 

7. Membru – Miscol Radu Mihnea, conform Contract Administrare  nr. 15/20.12.2021 

 

Conform Hotărârii AGOA nr. 2/ 21.02.2022, s-au numit membrii  în Consiliul de Administrație  

aceleași persoane,  fiind acordat un nou mandat, pentru o perioada de 4 luni.  Mandatele acestora a fost 

prelungite cu două luni, pana la data de 26.08.2022, conform hotărârii AGA nr. 8/14.06.2022. 

De asemenea  contractul de mandat al D-lui Miscol Radu Mihnea, cu  nr. 15/20.12.2021, a fost 

fost prelungit conform actului adițional 1 din data de 21.04.2022, cu încă două luni, respectiv pana la data 

de 26.06.2022. Având în vedere expirarea duratei acestuia, conform Hotărârii AGOA nr. 8/14.06.2022 Dl 

Mișcol a fost numit din nou administrator, pentru o perioada de 4 luni .   

 

Având în vedere modificările care au avut loc  la nivelul Consiliului de Administrație, la sfârșitul 

perioadei de raportare  componența Consiliului de Administrație se prezintă astfel : 
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1.  Președinte CA – Văduva Silviu conform Contract de Administrare nr. 03/21.02.2022; 

2. Membru – Drăghicescu Șerban – Alexandru, conform Contract Administrare nr. 2/21.02.2022; 

3. Membru- Moldovan Paul Cristian, conform Contract Administrare nr. 01/21.02.2022; 

4. Membru – Meran Ștefan – Dan, conform Contract Administrare nr. 06/21.02.2022; 

5. Membru – Ianache Paul Andrei, conform Contract Administrare nr. 05/21.02.2022; 

6. Membru – Văluțanu Marius , conform Contract Administrare nr. 04/21.02.2022; 

7. Membru – Miscol Radu-Mihnea, conform Contract de Administrare nr. 7/14.06.2022 

 

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă 

societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv: 

• Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

• OUG 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice actualizată; 

• Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect 

o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările și completările 

ulterioare. 

• Hotărâri ale Consiliului General ale Municipiului București; 

• Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. actualizat. 

 

Consiliul de administrație are următoarele atribuții, conform Actului Constitutiv : 

a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală; 

b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;  

c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu; 

d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății; 

e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how; 

f) aprobă organigrama societății; 

g) numește și revocă Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății; 
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i) conferă procuri de reprezentare a societății; 

j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor 

judecătoreștii cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii; 

k) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea 

exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, 

precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a 

supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe 

anul următor; 

l) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale 

a Acționarilor; 

m) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual 

de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba masurile pentru desfășurarea activității în 

condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli; 

n) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de cate ori este nevoie; 

o) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în 

străinătate; 

p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii; 

q) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al  societății prin președintele 

Consiliului de administrație; 

r) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în 

conformitate cu prezentul Act Constitutiv; 

s) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor; 

t) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în 

condițiile legilor în vigoare; 

ț) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale 

specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii; 

u) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și 

comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a 

Acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.  
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1.4. Directorat 

Pe parcursul  semestrului II al anului 2021, conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de 

Dl. Cristian Anton :  

- conform contractului de mandat nr. 2 din data de 16.09.2021 (  numit in baza Deciziei CA nr. 

94/16.09.2021 si prelungit conform deciziei CA nr.  3/13.01.2022) 

- conform contractului de mandat nr. 3 din data de 15.03.2022  

 

În cursul semestrului I al anului 2022, au fost emise un număr de 74 de Decizii aprobate de 

Consiliul de Administrație, acestea fiind deciziile cu numărul :   

 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 15.12.2021 

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 22.12.2021 

3. Aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 02/16.09.2021 al domnului Director General Dl. 

Anton Cristian-Ioan, cetatean roman, nascut la data de 16.12.1981, in Municipiului Bucuresti, 

sector 6, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. A1, et. 5, ap. 15, 

Sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 de SPCEP S6, Biroul 

nr. 4, CNP 1811216450049, pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de 23.01.2022 pana la 

data de 22.03.2022 

4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiului de Administratie dl. Vaduva Silviu pentru a semna 

in numele si seama administratorilor ACTUL Aditional la Contractul de Mandat nr. 02 din data de 

16.09.2021 al Directorului General 

5. Aproba imputernicirea de principiu a Directorului General, Anton Cristian-Ioan de a semna in 

numele si pe seama Companiei Munciipale Energetica Servicii Bucuresti SA, scrisoarea de garantie 

bancara aferenta contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea 

sistemului de termoficare a Municipiului Bucuresti (sapte obiective insumand o lungime de traseu 

de 31,62 km) obiectiv 4- Magistrala II-III Grozavesti - C15/20-CS 12 (sector 1) - 5,526km 

6. Ia act de declaratia de reziliere nr. 1 din data de 03.01.2022 formulata de furnizorul de materiale 

COMTECH Co SRL si inregistrata la sediul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

sub nr. 22 din data de 03.01.2022 

7. Imputernicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

promova cererea de emitere a ordonantei de plata impotriva paratei Teatrul Metropolis pentru 

plata sumei de 4.894,52 lei reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere 

8. Imputernicirea DIrectorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

semna in numele si pe seama societatii, cererea de recuperare sau compensare a sumei de 10.000 

lei, reprezentand amenda contraventionala conform proces verbal seria DGV nr 

0022558/11.11.2020 asa cum a dispus Tribunalul Bucuresti Sectia 2 A Contencios Administrativ si 

Fiscal prin decizia nr. 35.15/2021 

9. Ia act de declaratia de reziliere nr. 225 din data de 12.01.2022 formulata de furnizorul de materiale 

PEtrouzinex SRL si inregistrata la sediul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA sub 
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nr. 225 din data de 12.01.2022 cu privire la Acordul Cadru nr 66 din data de 25.07.2019 privind 

achizitia publica de Teava Clasica DN 15-DN 300 lot 1 si la Acordul Cadru nr. 67 din data de 

25.07.2019 privind achizitia publica de Teava clasica DN 400-DN 1200 Lot 2 

10. Imputernicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

semna in numele si pe seama societatii intampinarea in litigiul ce face obiectul Dosarului nr. 

6392/3/2021 Tribunalul Bucuresti Sectia a VIa Civila. 

11. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.01.2022 

12. Avizeaza propunerea de Buget de venituri si cheltuieli al CMESB pe 2021 si inainteaza spre 

aprobare proiectul de buget de venituri si cheltuieli Adunarii Geenrale a Actionarilor 

13. Aproba Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2022 

14. Aprobarea reviziei Regulamentului de Organizare si Functionare al Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti SA 

15. Aprobarea Planului Anual de Formare Profesionala al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA 

16. Aprobarea Raportului Anual al Activitatii de Audit Intern Public al Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti SA pe anul 2021 

17. Aprobarea Planului de Audit Intern pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA 

18. Avizarea reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA 

19. Aprobarea Raportului trimestrial al activitatii Directorului General al Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti SA privind executia contractului de mandat pe perioada 01.10.2021 - 

31.12.2021 

20. Imputernicirea Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA de a 

semna in numele si pe seama societatii Acrodul Cadru ce are ca obiect - Lucrari de sapatura 

mecanizata si manuala si refacere spatiu supraiacent pentru lucrarile de interventie efectuate cu 

fortele proprii al CMTEB SA in situatia in care oferta depusa de Companie va fi declarata 

castigatoare 

21. Ia act de declaratia de reziliere nr. 34 din data de 03.02.2022 formulata de furnizorul de materiale 

Port Trans SRL inregistrata la sediul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA sub nr. 

930 din data de 03.02.2022 

22. Avizarea constituirii unei Scrisori de Garantie Bancara (SGB) pentru garantarea angajamentelor 

contractuale aferente Contractului de inchiriere nr. A 1405 din data de 01.02.2022 incheiat cu 

Ministerul Apararii Nationale, prin unitatea militara 02547 Bucuresti 

23. Art. 1 Ca urmare a incetarii mandatului dl. Tiniche Bogdan Gabriel se numeste in locul sau dl. Paul 

Cristian Moldovan 

Art. 2 Componenta membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului 

este urmatoarea: 

- Vaduva Silviu 

-Moldovan Paul Cristian 

-Draghicescu Serban-Alexandru 
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24. Art. 1 Se revoca din functia de membru dl Moldovan Paul Cristian si se numeste in locul sau dl. 

Miscol Radu Mihnea 

       Art. 2 Componenta membrilor Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie este: 

- Meran Stefan-Dan 

       - Miscol Radu-Mihnea 

       - Ianache Paul-Andrei 

25. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.02.2022 

26. Alegerea si aprobarea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Vaduva 

Silviu, cetatean roman, nascut la data de 04.12.1974 in Municipiul Bucuresti, domiciliat in 

Municipiul Bucuresti, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr 266A, identificat cu carte de identitate seria 

RK numarul 474888/18.12.2019, emis de SPCEP Sector 1, cod numeric personal 1741204414511 

27. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Vaduva Silviu, pentru a semna 

Deciziile ce vor fi adoptate de Consiliul de Administratie 

28. Art. 1. Numirea dl. Dl. Anton Cristian-Ioan, cetatean roman, nascut la data de 16.12.1981, in 

Municipiul Bucuresti, sector 5, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. 

A1, et. 5, ap. 15, Sector 6, identificat cu CI seria RK nr. 585155 eliberata la data de 12.08.2020 de 

SPCEP S6, Biroul nr. 4, CNP 1811216450049, in functia de Director General pentru o perioada de 4 

luni cu posibilitatea de prelungire cu inca 2 luni. 

Art. 2. Numirea si inregistrarea va fi operata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe 

langa Tribunalul Bucuresti incepanad cu data de 23.03.2022 

29. Art. 1. Aprobarea modelului de contract de mandat al Directorului General numit dl. Anton 

Cristian-Ioan 

Art. 2. Aprobarea indemnizatiei Directorului General in cuantum de 26.930 lei/lunar 

30. Aprobarea imputernicirii dl Vaduva Silviu in calitate de Presedinte al Consiliului de Administatie de 

a semna in numele si pe seama membrilor Consiliului de Administratie contractul de mandat al 

Directorului General numit dl Anton Cristian-Ioan 

31. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie pe semestrul II al anului 2021 si transmite spre 

aprobare Adunarii Generale a Actionarilor acest Raport, al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti S.A. 

32. Aprobarea Planului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2022 

33. Aprobarea revocarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 5 din data de 13.01.2022 prin care s-

a imputernicit Directorul General, Anton Cristian-Ioan de a semna in numele ei si pe seama 

Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti S.A, scrisoarea de garantie bancara aferenta 

contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea sistemului de 

termoficare a Municipiului Bucuresti (sapte obiective insumand o lungime de traseu de 31,62km) 

obiectiv 4 - magistrala II-III Grozavesti - C15/20-CS 12 (sector 1) - 5,526 km. 

34. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti S.A. de a semna in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de "Tevi si 

accesorii preizolate DN25 - DN200", cu ofertantul ce va fi declarat castigator de catre comisia de 

evaluare. 
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35. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti S.A. de a semna in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de "Tevi clasice 

DN400-DN800 din otel nealiat", cu ofertantul ce va fi declarat castigator de catre comisia de 

evaluare. 

36. Art. 1. Ia act de declaratia de reziliere nr. A 5302 din data de 28.02.2022 formulata de furnizorul 

de materiale ELSACO ELECTRONIC S.R.L. inregistrata la Companie sub nr. 1826 din data de 

01.03.2022. 

Art. 2. Se inputerniceste Directorul General - Dl. Anton Cristian-Ioan, pentru a duce la indeplinire 

prevederile prezentei decizii si pentru organizarea unei noi proceduri de achizitie publica conform 

prevederilor Legii 98/2016 

37. Art. 1. Ia act de declaratia de reziliere din data de 11.03.2022 formulata de furnizorul de materiale 

ISOPLUS ROMANIA S.R.L inregistrata la Companie sub nr. 2379 din data de 14.03.2022. 

Art. 2. Se imputerniceste Directorul General - Dl. Anton Cristian-Ioan, pentru a duce la indeplinire 

prevederile prezentei decizii si pentru organizarea unei noi proceduri de achizitie publica conform 

prevederilor Legii 98/2016 

38. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 15.03.2022 

39. Aprobarea Costului minim al orei de manopera in cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA la valoarea de 55.35 lei/ora, conform prevederilor Notei de Fundamentare nr. 

3419/11.04.2022 si a Anexei 1 parte integranta din prezenta decizie 

40. Aprobarea modificarii Statului de Functii si a Anexelor 1.1 si 1.2a din cadrul Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti, conform prevederilor Notei de Fundamentare nr. 3722/18.04.2022 

parte integranta din prezenta decizie 

41. Aprobarea modificarii Grilei de salarizare ca urmare a actualizarii acesteia cu indecele de inflatie, 

conform prevederilor Notei de Fundamentare nr. 3723/18.04.2022 parte integranta din prezenta 

decizie. 

42. Art. 1. Aprobarea continuarii derularii contractului aferent obiectivului 6 de investitii Magistrala 

Progresu-Ferentari intre caminul CF 6- C14S si demararea precedurilor de achiztii necesare 

finalizarii acestui tronson, conform Notei de Fundamentare nr. 3422 din data de 11.04.2022 si a 

Anexei la aceasta. 

Art. 2. Mandatarea Directorului Genenral in vederea initierii unor intalniri cu Primarul General si 

Directia de Utilitati Publice in vederea adaptarii contractului de executie nr. 1182/2018 la valoarea 

devizului general aferent Studiului de Fezabilitate aprobat prin HCGMB 444/13.12.2021 sau a 

identificarii unor solutii optime de ambelor parti semnatare ale contractului. 

Art. 3. Aprobarea continuarii derularii contractelor nr. 555/27.09.2021 avand ca obiect "Servicii 

de consultanta (management de proiect), dirigentie de santier si asistenta tehnica privind 

realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti 

si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si terminal tramvai 41 si nr. 2266/05.11.2021 

avand ca obiect "Servicii de consultanta si dirigentie de santier pentru continuarea si finalizarea 

lucrarilor la obiectivul de investitii Pasaj Doamna Ghica" conform Notei de informare nr 3422 din 

data de 11.04.2022 
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Art. 4. Mandatarea Directorului Genenral in vederea initierii unor intalniri cu Primarul General. 

Directia Investitii si Antrepenorul - trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA in vederea 

identificarii unor solutii optime de deblocare a actualei situatii. 

43. Revocarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 34 din data de 15.03.2022 prin care s-a 

imputernicit de principiu Directorul General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a semna in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de "Tevi si accesorii 

preizolate DN25-DN200" 

44. Revocarea deciziei Consiliului de Administratie  nr 35 din data de 15.03.2022 prin care s-a 

imputenicit de principiu Directorul Genenral al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

SA de a semna in numele si pe seama societatii, contractul de achizitie de Tevi clasice DN400 - 

DN800 din otel nealiat 

45. Art. 1. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de "Servicii tehnice de 

exploatare, operare, mentenanta corectiva si preventiva, instalatii sanitare, termice, ventilatie, 

instalatii de stins incediu, instalatii de joasa tensiune si instalatii de curenti slabi pentru Arena 

Nationala" 

Art. 2. Aprobarea asigurarea continuitatii prestarii serviciilor de mentenanta corectiva si 

preventiva la obiectivul Arena Nationala cu personalul operativ existent pana la finalizarea 

atribuirii directe a contractului catre Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti SA avand 

in vedere solicitarea beneficiarului conform adresei nr. 50396 din data de 28.04.2022. 

Art. 3. Prelungirea Contractelor Individuale de Munca a salariatilor angajati pe durata 

determinata angrenati in executarea acestui contract, a caror angajamente de munca expira la 

data de 30.04.2022. 

46. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de servicii de consultanta si 

dirigentie de santier pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Implementarea unui 

sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti" Traseu 1, Traseu 2, 

Traseu 3, Traseu 4, conform Invitatiei nr. DPI 24227/22.03.2022, transmisa de Primaria 

Municipiului Bucuresti. 

47. Imputernicire de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de servicii de consultanta si 

dirigentie de santier pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Drum de acces in 

cartierul Henri Coanda prin str. Biharia", conform Invitatiei de participare nr. 

DPI37584/08.04.2022 transmisa de Primaria Municipiului Bucuresti. 

48. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 19.04.2022 

49. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.05.2022 

50. Avizarea Situatiilor financiare ale Companiei Municipale Energetica Servicii Bcuresti SA pentru 

exercitiul financiar al anului 2021 

51. Avizarea Raportului cenzorilor cu privire la Situatiile financiare ale Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti SA aferente exercitiului financiar al anului 2021 
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52. Avizarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare ale Companiei 

Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA aferente exercitiului financiar al anului 2021 

53. Avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2021 aferent exercitiului 

financiar al anului trecut al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

54. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2021 al Companiei 

Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

55. Aprobarea Raportului Directorului General pe anul 2021 al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA 

56. Aprobarea Raportului Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti 

pe trimestrul I din anul 2022 

57. Aprobarea Reviziei 1 a Planului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2022 al Companiei Municipale 

Energetica Servicii Bucuresti SA 

58. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a promova cererea de chemare in judecata impotriva debitoarei Teatrul 

Tineretului Metropolis pentru plata sumei de 7.006,16 lei reprezentand contravaloarea 

penalitatilor de intarziere 

59. Prorogarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a promova cererea de emitere a ordonantei de plata impotriva debitoarei Trustul 

de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA pentru debit neachitat si penalitatilor de intarziere. 

60. Art. 1. Consiliul de Administratie imputerniceste pe doamna Feldioara Popescu, cetatean roman, 

nascuta la data de 13.07.1969, Municipiul Moroeni, Judet Dimbovita, domiciliata in Municipiul 

Bucuresti, str. Anastasie Panu, nr. 10, bl. BT, et. 3, sc. 1, ap 12, Sector 3, identificata cu CI seria RK 

nr. 756350 eliberata la data de 05.07.2021 de SPCEP S3. CNP 26907131500751, in calitate de 

Director General Adjunct Tehnic Operational de a reprezenta Compania Municipala Energetica 

Servicii Bucuresti SA cu semnatura nr. 1 la banca si pe dna Alexei Mihaela-Monica, cetatean 

roman, nascuta la data de 28.10.1991 in Municipiul Bucuresti, sector 1, domiciliata in Municipiul 

Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 75-79, bl. 73-75, sc. B, et. 8, ap. 46, identificata cu CI 

seria RD nr. 782379, eliberata la data de 12.07.2012 de SPCEP Sector 5, CNP 2810828450077, in 

calitate de Economist in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Buget, cu semnatura nr. 2 in 

banca. Orice operatiune in relatie cu Banca Transilvania si/sau orice Banca inclusiv Trezoreria, se 

efectueaza cu cele doua semnaturi impreuna ( semnatura nr. 1 si semnatura nr. 2) 

In acest, se acorda urmatoarele drepturi, la Banca Transilvania si/sau orice Banca inclusiv 

Trezorerie, pentru toate conturile societatii si de a efectua orice fel de operatiuni bancare, in limita 

legii dupa cum urmeaza: 

- dreptul de a deschide relatia de afaceri cu banca si cont/conturi in lei si/sau valuta precum si 

dreptul de a inchide relatia si/sau contul/conturil in lei si/sau valuta; 

- dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societatii precum si dreptul de a desemna 

persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe 

card; 

- dreptul de a efectua operatiuni pe contul societatii; 
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- dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societatii, precum si 

dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe 

conturile societatii; 

- dreptul de a solicita inchiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societatii; 

- dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking; 

- dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societatii; 

- dreptul de a comunica bancii modificarile intervenite la actul constitutiv al societatii; 

- dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum si orice 

cerere sau document necesar in vederea virarii drepturilor salariale cuvenite angajatilor Clientului 

in conturile curente deschise/pe care si le vor deschide acestia la Banca; 

- dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfasurarii activitatii curente a 

societatii (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata) precum si dreptul de 

asemna toate documentele necesare pentru deschiderea/activarea acestor produse, precum si 

produselor de creditare; 

- dreptul de a contracta Scrisori de Garantie Bancara (SGB), in conditiile de creditare ale bancii, iar 

garantarea se va face cu depozit colateral deschis pe numele societatii Compani Municipala 

Energetica Servicii Bucuresti SA 

Art. 2. In vederea aducerii la indeplinire a prezentei decizii, persoanele sus indicate vor efectua 

formalitatile bancare necesare privind darea specimenului de semnatura care le apartine. 

61. Revocarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 122 din data de 15.12.2021 de imputernicire a 

Direcotrului General ca urmare a nefinalizarii procedurii de atribuire a Contractului de prestari 

servicii de consultanta, dirigentie de santier si asistenta tehnica pentru realizarea lucrarilor la 

obiectivul de investitii "Strapungerea bdul Nicolae Grigorescu - Splai Dudesti Etapa II - km2+400- 

intersectie Calea Vitan Barzesti cu PMB 

62. Art. 1. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA, Anton Ioan Cristian, pentru initiere discutiilor privind incheierea Contractului Colectiv 

de Munca la nivelul Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA ca urmare a negocierii 

acestuia. 

Art. 2. Imputernicirea Directorului General - dl Anton Cristian Ioan de a stabili prin decizie echipa 

de negociere a clauzelor si conditiilor Contractului Colectiv de Munca. 

63. Art. 1. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr. 555/27.09.2021 avand ca obiect 

"Servicii de consultanta (management de proiect), dirigentie de santier si asistenta tehnica privind 

realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti 

si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41" 

Art. 2. Mandatarea Directorului General in vederea prelungirii Contractelor Individuale de Munca 

ale Dirigintilor de santier pentru o perioada de o luna. 

Art. 3. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr. 2266/05.11.2021 - "Servicii de 

consultanta, dirigentie de santier pentru continuarea si finalizarea executiei lucrarilor la obiectivul 

de investitii "Pasaj Doamna Ghica" 

Art. 4. Mandatarea Directorului General in vederea prelungirii Contractelor Individuale de Munca 

ale Dirigintilor de santier pentru o perioada de o luna. 
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64. Aprobarea imputernicirii DIrectorului General al Companiei municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii Contractul de furnizare "Tevi si accesorii 

preizolate din otel DN 600 mm" cu ISOPLUS ROMANIA SRL la valoarea de 4.159.231,82 lei fara 

TVA 

65. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a sema in numele si pe seama societatii Contractul de furnizare "TEvi si accesorii 

preizolate din otel DN80-DN200" cu Robmet SRL la valoarea de 1.602.870,00 lei fara TVA 

66. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 24.05.2022 

67. Aprobarea continuarii executiei Contractului nr. 1182/25.10.2018 - Reabilitarea sistemului de 

termoficare a Municipiului Bucuresti - Obiectivul 6 Ferentari - Progresu, tronsonul CF6-C14S asa 

cum este mentionat in nota de informare nr. 6093 din data de 09.06.2022 in care sunt analizate 

aspectele financiare efectuate pentru finalizarea tronsonului de magistrala DN 600 cu o lungime 

de 1600m si din care rezulta ca valoarea globala necesara executiei se incadreaza in valoarea 

lucrarilor. 

68. Art. 1. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr 555/27.09.2021 avand ca obiect 

"Servicii de consultanta (management de proiect), dirigentie de santier si asistenta tehnica privind 

realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Penetratie Prelungirea Ghencea - 

Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41" 

Art. 2. Aprobarea prelungirii Contractelor Individuale de Munca pe o durata de minima cu norma 

de munca partiala pentru persoanele strict necesare indeplinirii obligatiilor contractuale, in 

stransa corelatie cu executia lucrarilor. 

Art. 3. Aprobarea continuarii derularii contractului de servicii nr 2266/05.11.2021 - "Servicii de 

consultanta, dirigentie de santier pentru continuarea si finalizarea executiei lucrarilor la obiectivul 

de investitii "pasaj Doamna Ghica" 

Art. 4. Aprobarea prelungirii Contractelor individuale de m,unca pe o durata de minima cu norma 

de munca partiala pentru persoanele strict necesare indeplinirii obligatiilor contractuale, in 

stransa corelatie cu executia lucrarilor. 

69. Aprobarea imputernicirii de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii contractul de achizitie publica de 

"Tevi si accesorii preizolate din otel DN 600MM" ce urmeaza a se incheia cu ofertantul ce va fi 

declarat castigator conform anuntului CN1042449/11.05.2022 

70. Aprobarea imputernicirii de principiu a Directorului General al Companiei Municipale Energetica 

Servicii Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii contractului de achizitie publica 

de "Tevi si accesorii preizolate din otel DN600mm" ce urmeaza a se incheia cu ofertantul ce va fi 

declarat castigator conform anuntului CN1042290/05.05.2022 

71. Aprobarea imputernicirii DIrectorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a semna in numele si pe seama societatii contractului de achizitie publica de 

Contractul de furnizare "BETON C8/10, C16/20, C25/30, gata de turnare" cu ofertantul declarat 

castigator ALS BETON SRL la valoarea de 2.219.273,00 lei , fara TVA" 
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72. Prorogarea imputernicirii Directorului General al Companiei Municipale Energetica Servicii 

Bucuresti SA de a promova cererea de emitere a odonantei de plata impotriva debitoareai Trustul 

de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA pentru debit neachitat si penalitatilor de intarziere 

73. Aprobarea reviziei nr. 1 a Planului anual de Formare Profesionala pe anul 2022 al Companiei 

Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA 

74. Avizarea participarii Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti SA la Proiectul cu titlul 

Constientizare pentru un Bucuresti verde conform Notei de Fundamentare nr. 6293 din data de 

15.06.2022 parte integranta din prezenta decizie. 

 

De asemenea au fost promovate proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor, astfel : 

 

• Aprobarea de principiu a constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) pentru garantarea 

angajamentelor contractuale aferente Contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de 

investiții ,,Reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului București (7 obiective însumând  

o lungime de traseu de 31,62km) - Obiectiv 4 - Magistrala II - III Grozăvești - C15/20-CS 12 (sector 

1) - 5,526 km. 

• Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica Servicii București 

S.A. pe anul 2022. 

• Aprobarea reviziei Planului de Administrare al Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A. 

• Aprobarea constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) pentru garantarea angajamentelor 

contractuale aferente Contractului de închiriere nr. A 1405 din data de 01.02.2022 încheiat cu 

Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02547 București. 

• Aprobarea de principiu a constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) pentru garantarea 

angajamentelor contractuale aferente Contractului de închiriere ce se va încheia cu Societatea 

de Transport București S.A. 

• Aprobarea Situațiilor financiare ale Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. 

pentru exercițiul financiar al anului 2021; 

• Aprobarea Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2021; 

• Aprobarea Raportului de auditare a situațiilor financiare la data de 31.12.2021; 

• Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2021; 

• Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrare pentru exercițiul 

financiar al anului 2021. 
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Capitolul II - ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ÎN SEMESTRUL I  AL ANULUI 2022 

 

2.1. Activitatea de exploatare 

Pe parcursul semestrului I  al anului 2022 Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.  

a desfășurat activități de exploatare, continuând contracte încheiate în anii precedenți și în același timp 

a  desfășurat activități de exploatare având în vedere contractele nou încheiate. 

 

 Contracte derulate în perioada raportată sunt următoarele:  

CONTRACTE 
SEMNATE 

BENEFICIAR VALOARE 
CONTRACT 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

1099/02.10.2018 Municipiul 
București 

2.764.775,39 
Lei 

Lucrări de modernizare centrală termică 
Amzei, proiect 7075/ 

1182/25.10.2018 Municipiul 
București 

101.172.250,4
2 Lei 

Contract de proiectare, asistență tehnică și 
execuție lucrări pentru obiectivul de investiții 
,,Reabilitarea sistemului de termoficare al 
Municipiului București (7 obiective însumând 
o lungime de traseu de 31,621 Km). 

1/12.01.2021 INSPECTORAT
UL PENTRU 
SITUATII DE 
URGENTA 
"DEALUL 
SPIRII" 
BUCURESTI-
ILFOV 

195.840,00 Lei Acord Cadru de prestare servicii de reparare si 
întreținere centrale termice - Servicii de 
reparare si întreținere centrale termice 
 
Contract subsecvent de prestare servicii de 
reparare si întreținere centrale termice nr.  
23/16.04.2021 la A.C. 1/12.01.2021 
- 17.200,00 Lei (durata pana la 31.12.2021) 
 
CS 34L/01.02.2022 – valabil 28.02.2022 
Act. Ad 1/28.02.2022 – prelungit pana la 29 
04.2022. 
 

19/08.03.2021 
(27/05.03.2021) 

Municipiul 
București 

3739642,38 
Lei 

Contract de lucrări - Reparații, renovare si 
lucrări electrice la Arena Națională cu sediul in 
Bulevardul Basarabia nr 37-39, sector2, 
București 
Act. Ad. 3 – durata prelungit pana la 
30.04.2022 
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35/14.05.2021 DIRECTIA 
GENERALA DE 
ASISTENTA 
SOCIALA A 
MUNICIPIULUI 
BUCURESTI 

30.994,48 Lei Contract de servicii - Prestare de servicii de 
mentenanță si revizie tehnica la cele doua 
grupuri electrogene de 200KVA, 400V, 50Hz 
puse in funcțiune de către CMESB 
Act. Ad. 1 (42/14.05.2021) -  durata contr. se 
prelungeste pana la  30.04.2022 

74/20.08.2021 MUNICIPIUL 
BUCURESTI 

6.518.987,3 
Lei 

Contract servicii - Servicii tehnice de 
exploatare, operare, mentenanță corectivă și 
preventivă, instalații sanitare, termice, 
ventilație, instalații de stins incendiu, instalații 
electrice de joasa tensiune si instalații de 
curenți slabi pentru Arena Națională 
Act ad. 1(2457/31.12.2021) – durata contr. se 
prelungeste  4 luni – 30.04.2022 

87/27.09.2021 MUNICIPIUL 
BUCURESTI 

5,702,944,22 
Lei 

Contract de servicii de consulta , dirigenție de 
șantier si asistenta tehnica din partea 
proiectantului privind realizarea lucrărilor de 
execuție pentru obiectivul de investiții " 
Penetrare Prelungirea Ghencea 

106/05.11.2021 MUNICIPIUL 
BUCURESTI 

792.506,00 Lei Prestarea de servicii de consultanta si 
dirigenție de șantier pentru continuarea si 
finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 
"Pasaj Doamna Ghica" 

111/25.11.2021 
(86/24.11.2021) 

Serviciul 
Român de 
Informații 

585126,22 Lei Acord- cadru servicii mentenanță la 
echipamentele care produc apa calda și 
căldura 
 

116/21.12.2021 Unitatea 
Militară 0641 

19326,14 Lei Contract subsecvent - Servicii de mentenanță 
la echipamentele care produc apa calda și 
căldura -  la Acord cadru nr.111/25.11.2021 ( 
durata expirata la 31.12.2021) 

128/30.12.2021   MUNICIPIUL 
BUCURESTI 

68533874,21 
Lei 

Reabilitarea sistemului de termoficare al 
Municipiului București ( șapte obiective 
însumând o lungime de traseu e 31,62 km)” – 
obiectiv 4 – magistrala II – III Grozăvești – 
C15/20 – CS 12 ( sector 1) – 5.526 km.  

1/14.01.2022 Unitatea 
Militară 0461 
București 

67.435,12 Lei Contract subsecvent 2- Servicii de mentenanță 
la echipamentele care produc apă caldă și 
căldură  - la AC 111/25.11.2021  - Servicii 
mentenanță la echipamentele care produc 
apă caldă și căldură   

3/21.01.2022 Unitatea 
Militară 0296 
București 

8.086,72 Lei Contract subsecvent nr. 1 - servicii de 
mentenanță la echipamentele care produc 
apă caldă și căldură  - la AC 111/25.11.2021 - 
Servicii mentenanță la echipamentele care 
produc apă caldă și căldură   
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8/11.01.2022 Unitatea 
Militară 0510 
București 
 

1.096,50  Lei Contract subsecvent nr. 1 - servicii de 
mentenanță la echipamentele care produc 
apă caldă și căldură  - la AC 111/25.11.2021 - 
Servicii mentenanță la echipamentele care 
produc apă caldă și căldură   

11/11.02.2022 INSPECTORAT
UL PENTRU 
SITUATII DE 
URGENTA 
"DEALUL 
SPIRII" 
BUCURESTI-
ILFOV 

12.025,31 Lei Contract subsecvent - Prestare servicii de 
reparare si întreținere centrale termice- la 
Acord Cadru nr. 278 L/29.12.2020   nr. CMESB 
1/12.01.2021) – durata 28.02.2021 

Act adiț.  1/28.02.2022 – prelungire durata până la 

29.04.2022. 

13/09.03.2022 Compania 
Municipala  
Termoenergeti
ca Bucuresti 
SA 

conform 
propunerii 
financiare 

Acord cadru pentru lucrari - Lucrari de 
sapaturi mecanizate si manuala 

19/04.04.2022 Administrația 
Lacuri, Parcuri 
și Agrement 
București 

22.639,30 Lei Servicii de verificare tehnică periodică ISCIR și 
asistență tehnică pentru centralele termice 

20/04.04.2022 Ministerul 
Justiției 

19.883,42 Lei Servicii de verificare instalații electrice, 
termice și sanitare pentru imobilul din Calea 
Floreasca nr. 39 

24/12.04.2022 Unitatea 

Militară 

 0418 

București 

52.083,88 Lei Contract subsecvent  de prestare servicii nr. 
58/07.04.2022 la Acord Cadru 111/25.11.2021  
– Servicii de mentenanță la echipamentele 
care produc apă caldă și căldură 

28/10.05.2022 Ministerul 

Justitiei 

132937,28 Lei Lucrări de reparații curente - instalații 
electrice la imobilul situat in calea Floreasca 
nr. 39 

29/10.05.2022 Ministerul 

Justitiei 

8539,67 Lei Lucrări de reparații curente - instalații sanitare 
la imobilul situat in calea Floreasca nr. 39 

35/16.05.2022 Municipiul 

București 

9887715,32 
Lei 

Servicii de exploatare, operare, mentenanta 
corectiva si preventiva, instalatii sanitare, 
termice, ventilatie, instalatii de stins incendiu, 
instalatii electrice de joasa tensiune si 
instalatii de curenti slabi pentru Arena 
Nationala 

42/07.06.2022 UM 0192 

Bucuresti 

3358,06 Lei Contract subsecvent la Acord Cadru 
111/25.11.2021 Servicii de mentenanța la 
echipamentele  care produc apa calda si 
căldură conform anexelor 
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43/07.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

643065,54 Contract de servicii - Consultanta si dirigentie 
de santier pentru realizarea lucrarilor la 
obiectivul de investitii "implementarea unui 
sistem de transport cu bicicleta in zona 
centrala a Municipiului bucuresti Traseu 1, 
Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4" 

45/17.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

30614,30 Contract de servicii de dirigenție de șantier 
pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții ”MODERNIZARE PEROANE PE 
TRASEUL LINIEI DE TRAMVAI 41” 

46/17.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

474410,86 Contract de servicii de consultanță și 
dirigenție de șantier pentru realizarea 
lucrărilor la obiectivul de investiții ”Drum de 
acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia”. 

48/22.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

10724,86 Prestare de servicii de consultanta si dirigentie 
de santier pentru obiectivul de investitii 
"Construire complexe multifunctionale pentru 
activitati didactice si sport la unele unitati de 
invatamant" - scoala Leonardo Da Vinci ( fosta 
scoala 75) Str. Gh Petrascu 55, sector 3 

49/22.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

138898,45 Prestare de servicii de consultanta si dirigentie 
de santier pentru obiectivul de investitii 
"Construire complexe multifunctionale pentru 
activitati didactice si sport la unele unitati de 
invatamant" - Scoala Alexandru Ioan Cuza 9 
fosta Scoala 199) B-dul Nicolae Grigorescu 14, 
sector 3 

50/22.06.2022 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 

149746,63 Prestare de servicii de consultanta si dirigentie 
de santier pentru obiectivul de investitii 
"Construire complexe multifunctionale pentru 
activitati didactice si sport la unele unitati de 
invatamant" Scoala Gimnaziala nr. 92 Aleea 
Vlahita nr 1A, sector 3 
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Capitolul III. CERTIFICĂRI ȘI REALIZĂRI OBȚINUTE DE COMPANIE 

 

   3.1 Autorizații și Certificări 

Pentru desfășurarea în condiții de legalitate a activităților cuprinse în Nomenclatorul CAEN, fișa 

postului și Regulamentul de Organizare și Funcționare, au fost întocmite dosare cu documentația 

necesară pentru obținerea atestatelor necesare din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – Bușteni 

respectiv ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) astfel: 

➢ Autorizare auditor energetic persoană juridică – s-a obținut atestatul emis de  Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru Personalul din 

Industrie - Bușteni - Comisia de autorizare a auditorilor energetici cu nr. 0011 din 29.07.2021  

➢ Atestat Societate Prestatoare de Servicii Energetice – s-a obținut atestatul emis de  Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Directorul General al Centrului de Pregătire pentru 

Personalul din Industrie - Bușteni - Comisia de autorizare a auditorilor energetici cu nr. 0033 din 

29.07.2021 

➢ Prestare servicii de proiectare/ execuție instalații electrice la 0,4 kV – s-a obținut Atestatul tip B este 

emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei cu nr. 17339/24.05.2021); 

➢ Atestatului de tip A2 pentru ”Încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie 

tensiune; include competențele atestatului de tip A1” – s-a emis de  Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 17827/16.12.2021 

Autorizațiile care au fost emise, permit încheierea de contracte de efectuare audituri energetice 

complexe cu agenții economici specificați în legislație. 

De asemenea au fost obținute certificările eliberate de SRAC (IQNet) in conformitate cu 

prevederile legale și anume: 

ISO 9001:2015          Sistemul de management al calității; 

ISO 45001:2018        Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale; 

ISO 14001:2015        Sistemul de management de mediu; 

IQNet                          Certificare management de sistem 

 

 Pentru operațiunile care presupun respectarea prescripțiilor ISCIR , la finalul semestrului 

II al anului 2021,  acestea se prezintă astfel  : 
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Situația Autorizațiilor deținute de către CMESB SA in 2022   

Nr 
Crt 

Denumire autorizatie 
Numar 

autorizatie 

Data 
emiterii / 
valabilitat

e 

Personal nominalizat 
(valabilitate) 

 
Observații   

1 
PT  
C1 

Instalare, montare si reparare la  
B/CR4/A,B,C/4

,5/ 
3230/2/16.01.

2020 

16.01.2020
/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 
(15.06.2024) 

Barbu M-RTS/ 
(03.06.2023) 

 
Depusă cerere 

actualizare 
(în lucru la ISCIR) 

 
 

Cazane de abur avand  
Qmax = 8 t/h, pmax = 16 bar, Tmax = 250°C 

Cazane de apa fierbinte avand  
Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 16 bar 

 PT  
C9 

 
Instalare, montare si reparare (fara 
lucrari de sudare) la  

B/CR4/A,B,C/1
7/ 

3232/3/18.03.
2022 

16.01.2020
/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 
(15.06.2024) 

Barbu M-RTS/ 
(03.06.2023) 

 
Autorizatie 
actualizată 

valabilă Cazane de apa calda avand Pmax = 8000 
kW 

3 
PT 

C11 

Montare, punere in functiune, 
reparare si intretinere la B/CR4/N/20,5

3/ 
3231/2/10.06.

2021 

10.06.2021
/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 
(15.06.2024) 

 
Autorizatie 
actualizată 

valabilă 
Instalatii de ardere si instalatii de 
automatizare pentru cazane si 
Instalatii de automatizare pentru 
centrale termice 

4 
PT  
C4 

Reparare la 
B/CR4/C/8/ 

3226/2/16.01.
2020 

16.01.2020
/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 
(15.06.2024) 

Barbu M-RTS/ 
(03.06.2023) 

Depusă cerere 
actualizare 

(în lucru la ISCIR) 
 
 

Recipiente metalice stabile având 

Vmax= 1000m3, pmax= 20bar, Tmin= -20°C, 
Tmax= 100°C 

5 
PT  
C1 

Intretinere prin spalare chimica la  
B/CR4/G/4,5/ 
3227/2/10.06.

2021 

10.06.2021
/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 
(15.06.2024) 

 
Autorizatie 
actualizată 

valabilă 

Cazane de abur si Cazane de apa 
fierbinte 
 (si Cazane de apa calda) 

6 
PT 

C10 

Montare si reparare la 
B/CR4/B,C/19

/ 
3229/2/16.01.

2020 

16.01.2020
/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 
(15.06.2024) 

Barbu M-RTS/ 
(03.06.2023) 

Depusă cerere 
actualizare 

(în lucru la ISCIR) 
 
 

Conducte metalice pentru abur si apa 
fierbinte având 

pmax = 16 bar (pmax = 25 bar actualizat), 
Tmax = 250°C 

7 
PT  
A1 

Instalare, montare, reparare si 
intretinere, Verificari tehnice in 
utilizare la  

B/CR4/A,B,F,D
/1,2/3228/3/1

0.06.2021 

10.06.2021
/- (fără 

termen) 

Polihron C-RSL-IP/ 
(15.06.2024) 
Beca C-RVT/ 
(01.02.2023) 

 
Autorizatie 
actualizată 

valabilă Cazane de apa calda cu Pmax ≤ 400 kW 
Aparate consumatoare de combustibil 
cu Pmax ≤ 400 kW 

8 

R
SV

TI
 

Operator RSVTI-PJ 
(Operator Responsabil cu 
Supravegherea și Verificarea Tehnica a 
Instalatiilor/echipamentelor din 
domeniul ISCIR - Persoana Juridica) 

B/ORD130/18
65/1/ 

18.03.2022 

10.06.2021
/09.06.202

4 

Diaconescu D/ 
(01.04.2026) 
Balasescu A/ 
(23.03.2025) 

 
Autorizatie 
actualizată 

valabilă 
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3.2. Realizarea Obiectivelor Companiei în semestrul I al anului 2022. 

 

Obiectiv general 1 - Îmbunătățirea calității prin participarea la reabilitarea rețelei de 

termoficare  

Compania este implicată direct în modernizarea rețelei de termoficare a Capitalei, infrastructură 

deficitară în ceea ce privește realizarea de investiții în ultimii ani. Compania Municipală Energetica 

Servicii București S.A. și-a propus realizarea unui sistem de distribuție al energiei termice care să 

îndeplinească criteriile de calitate ale unui serviciu public sigur, performant și durabil. 

In acest scop a fost semnat contractul cu Primăria Municipiului București, Direcția Generală 

Servicii Publice pentru: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective 

însumând o lungime de traseu de 31,621 km), lucrare ce constă în proiectare și execuție rețele de 

termoficare. 

Contractul nr. 1182/25.10.2018 este în valoare de 266.147.834,16 lei. Pentru acest contract , pe 

s-au  încheiat următoarele acte adiționale , astfel : 

- Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 1182/25.10.2018, având ca obiect servicii de 

„Proiectare, Asistentă tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Reabilitarea 

sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de 

traseu de 31,621 km) cu Primăria Municipiului București, prin care  contractul a fost diminuat 

cu patru obiective din totalul de șapte, iar prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, 

plătibil Executantului de către Achizitor se diminuează la valoarea de 101.172.252,42 lei 

exclusiv TVA.  

- Actul Adițional nr. 3 la Contractul nr. 1182/25.10.2018., conform căruia s-a actualizează 

valoarea Contractului, prin diminuarea cheltuielilor pentru diverse și neprevăzute și se 

majorează cheltuielile pentru execuție, fără modificarea valorii totale a Contractului.  

- Actul Adițional nr. 4/4.10.2021 la Contractul nr. 1182/25.10.2018. , conform căruia se 

actualizează la fiecare situație de plată, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor, prin 

aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/31.08.2021, exclusiv pentru restul 

rămas de executat la data de 03.09.2021, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.  

- Actul adițional 5  la Contractul nr. 1182/25.10.2018 ( nr. înreg. 83/05.04.2022) conform 

căruia s-a actualizat valoarea contractului. 
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În îndeplinirea acestui obiectiv general s-a încheiat și contractul cu nr. Contractul nr. 

2455/31.12.2021  având ca obiect - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București – 

Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 (Sector 1) – 5,526 km.  

Contractul nr. 2455/31.12.2021  este în valoare de 68.533.874,21  lei. Pentru acest contract  s-

au  încheiat următoarele acte adiționale , astfel : 

- Actul adițional 1 la  contractul nr. 2455/31.12.2021 ( nr inreg. PMB 26/22.02.2022)   prin care 

se modifica clauza 15 din ”Condițiile generale pentru contractul de execuție lucrări – 

Garanție de bună execuție” .  

 

Având în vedere cele două contracte încheiate,  în continuare sunt prezentate activitățile 

efectuate în luna de raportare, pentru fiecare obiectiv specific în parte. 

 

➢ Obiectivul specific 1 - Finalizarea tronsonului Drumul Taberei  ( Obiectiv 7 – Magistrala I-III 

VEST CD9-CD5 Drumul Taberei) 

Lungimea conductei preizolate montate DN600/800 este de 1911 ml, montată și pusă în 

funcțiune în anul 2020.  

La Șantierul Drumul Taberei s-au refăcut integral toate căminele, s-a închis  galeria  canalului 

termic, s-a refăcut trotuarul dezafectat, s-a cilindrat și s-a umplut  cu balast conform documentației 

avizate și s-a refăcut carosabilul, aducându-l la starea inițială.  

De asemenea, au fost realizate lucrări de turnare de beton aferent trotuarului, au fost montate 

bordurile și a fost turnat asfaltul pentru trotuar.  

Finalizarea lucrărilor aferente obiectivului 7 – Dr. Taberei, respectiv execuția căminului și a 

branșamentul electric,, deoarece  RADET, nu a pus la dispoziția CMESB materialele/echipamentele 

necesare echipării căminului electric, respectiv  tablou de automatizare,  senzori de temperatură şi 

presiune, semnalizatoare de nivel, detectoare de gaz,  microintrerupător capac,  conform avizelor 

emise în ședinta C.T.E. – RADET din data de 05.12.2018, ședință în cadrul căreia s-a analizat 

documentația întocmită de compania Municipală Energetica București pentru cele 3 obiective . 

Având în vedere că, la construcția căminelor electrice este necesar să se țină cont de 

echipamentele care urmează să fie montate în cămine, CMESB a făcut numeroase solicitări, încă din anul 

2020, către PMB ,RADET și CMTEB,  pentru a stabili modalitatea de transfer a materialele/echipamentele 

și a montajului acestora.  

În acest sens ultima solicitare  făcută de CMESB către PMB a fost prin adresa  nr.472/19.01.2022. 
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De menționat este și faptul că,  execuția căminului și a branșamentul electric este condiționată 

de răspunsul primit de la Primăria Municipiului București. 

Lucrările de execuție pentru Obiectivul 7 – Șantierul Drumul Taberei au fost reluate cu data de 

11.04.2022. 

Lucrările de execuție au constat în construirea căminului electric necesar vanelor acționate 

electric, lângă căminul CD 8 . 

  Lucrările  efectuate au fost următoarele : 

✓ execuție și montare cofraje pereți cămin; 

✓ turnare beton pereți cămin; 

✓ execuție armare placă; 

✓ realizare priză de pământ 

În continuare, a fost încheiat contractul cu nr. 2900157092/30.05.2022  care are ca obiect 

execuția instalației de racordare la rețeaua electrică de distribuție a locului de consum – Drumul Taberei. 

Branșamentul electric  trifazat subteran are rolul de a alimenta cu energie electrică, vanele cu acționare 

electrică necesare pentru închiderea/deschiderea sau reglarea debitului de apă din conducte. 

Cu privire la acest obiectiv, în perioada de raportare,   s-a întocmit  situația de plată nr. 5 (SP5), 

în conformitate cu capitolele din devizul general, pentru Obiectivul 7 Magistrala I - III VEST - cămin CD9 

- cămin CD 5 – Dr. Taberei, pentru execuție lucrări-Organizare de șantier, în valoare de 587.838,39 lei 

fără  TVA (110.987,28 lei fără TVA  cheltuieli pentru investiția de bază, cap 4.1 Construcții și instalații -

Drumuri -4.1.3 Trotuar (BA8)-DS10, din devizul general și 476.851,11 lei fără TVA alte cheltuieli, cap 5.1-

Organizare de șantier, 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului, din devizul general).  Această 

situație a fost transmisă la PMB cu adresa nr. 5398/26.05.2022 și a fost înregistrată sub  nr. 

68703/26.05.2022. 

Față de perioada de raportare, lucrările de execuție  la Obiectivul 7 – Drumul Taberei -Magistrala 

I -III Vest CD9 -CD5, sunt sistate din data de 16.05.2022. 

 Autorizația de construire  Nr.142/1348 din 16.04.2021,  pentru Obiectivul 7 – Drumul Taberei a 

avut termen de valabilitate până la data de 24.05.2022 .  

Având în vedere  ca Autorizația de construire nr.142 a expirat la data de 24.05.2022 s-a întocmit  

Memoriu tehnic în vederea eliberării  unei noi autorizații de construire  pentru 0biectivul 7- Magistrala 

I-III Vest – CD(-CD5 – Drumul Taberei conform adresei și cererii  nr.  4598/06.05.2022 adresate PMB. 

Astfel în luna iunie  a fost emisă de către PMB autorizația de construire  nr. 253/56837 din 

28.06.2022, pentru obiectivul 7 Drumul taberei  cu termen de valabilitate până la data de 27.06.2023. 

Lucrările de execuție la acest obiectiv  sunt realizate în proporție de 98%. 
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➢ Obiectivul specific 2 - Finalizarea tronsonului Bobocica ( Obiectiv 2 : Magistrala I Sud 

Cămine CS1 (CET) – CS5' Bobocica) 

În Șantierul  Bobocica, lucrările de execuție sunt sistate din data de 20.12.2021 până la data 

prezentului raport. 

La Obiectivul 2 – Șantierul Bobocica, având o lungime de 7179,68 m, au fost finalizate 100% 

lucrările de montaj conducte preizolate și după efectuarea probei de presiune, tronsonul reabilitat  

funcționează în parametri optimi.  

Autorizația de construire  Nr.14 din10.01.2022,  pentru Obiectivul 2 – Șantier Bobocica are 

termen de valabilitate până la data de 09.01.2023 . 

Pentru Obiectivul 2- Șantier Bobocica, în perioada de raportare   au fost emise facturi astfel :  în 

cursul lunii februarie a fost emisă o factură în valoare de 272.993,26 lei cu TVA, reprezentând lucrări de 

execuție pentru  Organizarea de Șantier iar în luna mai s-a întocmit factura aferente situației de plată  SP 

12 Bobocica, pentru execuție lucrări-Organizare de șantier, în valoare de 322.774,44 lei cu TVA 

(281.899,07lei fără TVA, garanția de bună execuție este de 12.685,46 lei fără TVA) aceasta fiind înaintată 

PMB prin adresa nr. NR.5204/23.05.2022; 

 

➢ Obiectivul specific 3  - Finalizarea tronsonului Ferentari (Obiectiv 6: Magistrala de termoficare 

Progresu Ferentari CF6-C14) 

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile,  activitatea la Șantierul Ferentari a fost sistată, 

pe parcursul anului 2022 respectiv în perioada 31.12.2021- 22.02.2022, astfel ca începând cu data de 

23.02.2022 s-a primit ordin de reluare a lucrărilor. 

La Obiectivul 6, lucrările de execuție de montaj conductă însumează un traseu de  6.019,54 m 

executate în decursul anului 2021 . 

De asemenea au fost executate de către echipa CMESB la Șantierul Ferentari   lucrări de  

dezafectare armătură și țeavă veche, de montare/demontare conducte pentru provizorat, de montaj 

conducte preizolate/clasice, de montaj vane și compensator, de izolații, rezistență și de refacere 

drumuri;  

Odată cu primirea ordinului de reluare a lucrărilor, începând cu data de 23.02.2022,  s-a stabilit 

continuarea  lucrărilor de execuție, după cum urmează : 

1. Tronson Dn 600/800 cuprins între Cămin C17/3 – Cămin C17-1, lungime traseu conductă  

aproximativ 385,2 m; 

2. Tronson conductă Dn 150/250 cuprins între Cămin C17-1 - Cămin C17-4, lungime traseu 

conductă  aproximativ  926 m; 
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3. Racordul PT 5 Ispirescu, Dn 100/200, lungime traseu conductă  aproximativ  54,4 m; 

4. Racordul PT 6 Sebastian, Dn 100/200, lungime traseu conductă  aproximativ  302,6 m. 

Astfel s-au efectuat lucrări de dezafectare pe tronsonul CF5-CF3 Magistrala de modificare 

ferentari, în vederea montării de conductă preizolată Dn600/800. 

S-au executat lucrări de săpătură pentru canalul termic magistrala Dn 600, evacuare și transport 

pământ rezultat în urma săpăturii cât și lucrări de curățenie pentru Obiectivul 6 – Șantier Ferentari. 

De asemenea, s-au efectuat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, CF5-

CF3, efectuându-se 7 copci cu dimensiunile de 4mx13m  fiecare și 2 copci pentru trape de 3mx5m fiecare. 

S-au scos plăcile de pe galerie, s-a dezafectat și predat conducta veche Dn 700 de pe tronsonul CF5-CF3 

în lungime de aproximativ 1000 m.  

 Alte lucrări  executate sunt: 

✓ efectuare  curățenie pe galerie; 

✓ lansare  și montare  conductă preizolată Dn 600/800 pe suporți și beton pe aproximativ 300 

m; 

✓ lansare și montare 8 compensatori lenticulari Dn600/800; 

✓ operații de piconare pentru montare puncte fixe pe galerie; 

✓ montare puncte fixe metalice; 

✓ vopsire punct fix metalic și suporți pentru țeavă Dn 600/800; 

✓ încărcare, transport și descărcare țeavă preizolată Dn600/800, țeavă Dn 125/225 și Dn 

100/200; 

✓ sistematizare lucrări deschise între CR F3-PT 2 Ferentari și respectiv PT 3 Ferentari la nivel 

de beton; 

✓ efectuare manșonări conductă preizolată Dn 600/800 pe tronsonul C17-1-C17/3 , montare 

plăci pe galerie; 

✓ efectuare operații de sprijiniri maluri la șinele de tramvai /parte carosabilă; 

✓ relocare vestiare din organizarea de șantier Grozăvești (Depoul STB Victoria) în PT 6 Sălaj 

(șantier Ferentari). 

               În cursul lunii mai s-au continuat lucrările pe tronsonul CF3-CF5 Magistrala de Termoficare 

Ferentari (1300m), s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, CF4-CF3, 

efectuându-se o copcă cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m  și o copcă pentru trape de 

aproximativ 3 m x 5 m.  S-au scos plăcile de pe galerie, s-a dezafectat și predat conducta veche Dn 700  

și 2 bucăți vane Dn 700 la CMTEB în baza proceselor verbale de dezafectare. 

                    Alte lucrări  executate au fost: 
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✓ efectuare  curățenie în galerie; 

✓ montat primul rând de ghidaje la compensatori; 

✓ lansare   conductă preizolată Dn 600/800 pe suporți și perne de beton  pe aproximativ 100 

m; 

✓ montare puncte fixe metalice (2 buc); 

✓ matare perne de dilatare și puncte fixe; 

✓ vopsire punct fix metalic și suporți pentru țeavă Dn 600/800; 

✓ încărcare, transport și descărcare țeavă preizolată Dn600/800 și  țeavă Dn 100/200 ; 

✓   finalizat montarea conductă Dn 600/800 mm pe o porțiune de 830m; 

✓ operații de confecționare  sprijiniri de maluri la șinele de tramvai /parte carosabilă; 

✓ efectuare matare plăci de galerie pe C17-1 -C17 /3. 

Ca urmare a operațiilor mai sus prezentate s-a efectuat proba de presiune la rece pentru 

conducta montată pe tronsonul de conductă cuprins între căminele CF4-CF5 în lungime de aproximativ  

de 830 m. În cadrul probei de presiune conducta a fost probată timp de 30 min la  presiunea de 24 bar, 

după încheierea probei s-a menținut presiunea la 16 bar timp de 12 ore sub supravegherea personalului 

din șantier. Având în vedere că pe parcursul efectuării probei de presiune nu s-au constatat defecte, 

proba de presiune s-a considerat reușită, astfel s-a încheiat procesul verbal pentru proba de presiune  

semnat de  dirigintele de șantier, de reprezentantul C.M.T.E.B. și de șeful de șantier. 

    În  cursul  lunii  iunie 2022 s-au început lucrările pe  tronsonul  CF4 - CRF3 Magistrala de 

Termoficare  Ferentari (940m).  

 Astfel s-au executat lucrări de decopertare pe tronsonul de execuție Dn 600/800, CF3-CRF3, 

efectuându-se 3 copci cu dimensiunea de  aproximativ 4 m x 13 m si s-au scos plăcile de pe galerie. 

        Alte lucrări  executate, privind acest tronson, au fost: 

✓ efectuare  curățenie în galerie; 

✓ lansare  conductă preizolată Dn 600/800 pe suporți și perne de  beton  pe  aproximativ 500 

m; 

✓ piconare și montare puncte fixe metalice (2 buc); 

✓ montaj perne de beton și suporti metalici glisanti Dn600; 

✓ vopsire punct fix metalic și suporți pentru țeavă Dn 600/800; 

✓ matare perne de beton si puncte fixe; 

✓ evacuare ape acumulate în urma avariilor ( CMTEB; APA NOVA; irigații); 
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✓ s-a piconat betonul în exces (rest material de la autobetoniere, din lucrări anterioare)  aflat 

pe radierul galeriei pentru a face loc montajului de  conductă; 

✓ s-a încărcat, transportat și descărcat țeava preizolată Dn600/800; 

✓ s-au pregătit pozițiile de încărcare și măsurători în vederea efectuării probei de presiune. 

   Ca urmare a operațiilor mai sus prezentate s-a efectuat proba de presiune la rece pentru 

conducta montată pe tronsonul cuprins între căminele CF3 - CRF3 în lungime de aproximativ  de 940 

m. În vederea efectuării  probei de presiune, s-a menținut presiunea la 16 bar timp de 12 ore sub 

supravegherea personalului din șantier și în cadrul probei de presiune, conducta a fost probată timp 

de 30 min la  presiunea de 24 bar. Având în vedere că pe parcursul efectuării probei de presiune, nu 

s-au constatat defecte, proba de presiune s-a considerat reușită, astfel s-a încheiat procesul verbal 

pentru proba de presiune  semnat de  dirigintele de șantier, de reprezentantul C.M.T.E.B. și de șeful 

de șantier. 

 Lucrările executate la nivelul racordurilor, executate în lunile mai-iunie, se prezintă astfel : 

Tronson CF3 - CRF3`` 

S-a  transportat țeava clasică Dn 300 în lungime de aproximativ 240 m și au fost începute lucrările 

de montaj provizorat pe un traseu de aproximativ 100 m. 

Tronson CRF3`- PT 4 Sălaj 

A fost dezafectată conducta veche , s-a efectuat curățenie în galerie și a fost lansată, montată și 

sudată conducta în lungime de aproximativ 150 m. În continuare, s-a efectuat verificarea sudurilor cu 

ultrasunete și lichide penetrante și s-a efectuat proba de presiune pentru această lungime de 

conductă. 

Tronson C17-2- PT 3 Sebastian 

Au fost efectuate  săpături pentru traseul îngropat al conductei preizolate, s-a lansat, montat și 

sudat conducta preizolată pe o lungime de aproximativ 114 m. În continuare, s-a efectuat verificarea 

sudurilor cu ultrasunete și lichide penetrante și s-a efectuat proba de presiune pentru această 

lungime de conductă . 

De la ordinul de reluare a lucrărilor în Șantierul Ferentari, din data de 23.02.2022 și până la 

ordinul de sistare din data de 28.06.2022 s-au montat conducte preizolate, cu diametre diferite și s-

a efectuat proba de presiune astfel: 

 Dn 600/800 = 2120 m; 

 Dn 100/200 = 114 m; 

 Dn 125/225 = 150 m. 
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      Conform măsurătorilor din teren, la finalul lunii iunie 2022, lucrările la Șantierul Ferentari au fost 

realizate în proporție de 51%. 

 Pentru Obiectivul 6  este emisă autorizația de construire pentru finalizarea lucrărilor nr. 25/11 

din 15.02.2022, ce are termen de valabilitate până la data de 14.02.2023. 

 

În perioada de raportare , cu privire la acest obiectiv,  s-au întocmit următoarele situații de plată: 

- în perioada de raportare, în cursul lunii februarie a fost emisă o factură în valoare de 894.460,73 lei  

cu TVA pentru lucrări executate în luna decembrie. 

- situația de plată nr.8 (SP 8)  cu factura nr. 261/26.05.2022 - valoare totală cu TVA 3.389.438,62 RON 

și factura nr 262/26.05.2022 -valoare totală 133.209,38 RON aferente situației de plată, însoțite de 

extrasul de cont aferent contului de garanție comunicate PMB conform adresei nr. 5322/25.05.2022; 

- situația de plată nr.9 (SP 9) cu factura nr.263/26.05.2022- valoare totală cu TVA 2.509.340,37 RON și  

factura nr. 264/26.05.2022 - valoare totală 98.620,36 RON aferente situației de plată, însoțite de 

extrasul de cont aferent contului de garanție comunicate PMB conform adresei nr. 5323/25.05.2022; 

- prin adresa nr. 5797/03.06.2022 s-a înaintat către PMB  situației de plată nr.10, aferentă Obiectivului 

6 – Magistrala de  Termoficare Progresu Ferentari – CF6 – C14S, cu factura nr.269/02.06.2022 - 

valoare totală cu TVA  82.238,49 RON  și  factura nr. 270/02.06.2022 - valoare totală 3.232,08 RON . 

- Pe parcursul perioadei de raportare,  in cadrul ședințelor Consiliului de Administrație  s-a  aprobat 

continuarea derulării contractului  aferent obiectivului 6 de investiții Magistrala Progresu-Ferentari 

, tronsonul CF6-C14S așa cum s-a menționat în notele de informare anexate deciziilor, fiind analizate 

aspecte financiare efectuate pentru finalizarea tronsonului de magistrală DN 600 cu o lungime de 

1600 m și din  care rezultă că valoarea globală necesară execuției  se încadrează în valoarea lucrărilor. 

 

Cu privire la acest obiectiv,  in cadrul ședințelor Consiliului de Administrație  s-a  aprobat 

continuarea derulării contractului  aferent obiectivului 6 de investiții Magistrala Progresu-Ferentari , 

tronsonul CF6-C14S așa cum s-a menționat în notele de informare anexate deciziilor, fiind analizate 

aspecte financiare efectuate pentru finalizarea tronsonului de magistrală DN 600 cu o lungime de 1600 

m și din  care rezultă că valoarea globală necesară execuției  se încadrează în valoarea lucrărilor.  

     Conform notelor de informare anexate deciziilor în cauză, s-a evidențiat faptul că, în perioada 

de raportare, Compania Municipală Energetica Servicii București SA s-a confruntat cu o situație foarte 

gravă  datorită diferențelor între devizele ofertă, parte a contractului astfel cum a fost încheiat  și 

prețurile reale  de achiziție pentru materialele și materiile prime  necesare a fi puse în operă conform 

angajamentelor asumate prin respectivele contracte.  
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De asemenea  o altă cauză a potențialelor pierderi  o reprezintă diferența  dintre costul real al 

orei de manoperă directă, față de cel ofertat în cadrul proiectului tehnic, acest aport rezultă fără echivoc 

ca urmare a aplicării indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate elaborat pe anul 2018.   

Prin adresa nr.  2426/14.03.2022 ( memoriu justificativ pentru necesitatea actualizării proiectului 

tehnic aferent  obiectivului Ferentari) s-a solicitat aprobarea actualizării ofertei tehnice și a celei 

financiare , ca parte a contractului de execuție nr. 1182/2018, la valoarea devizului general actualizat și 

aprobat prin HCGMB nr. 444/13.12.2021. , adresă față de care nu s-a primit răspuns. 

În același context s-a înaintat către Primăria Municipiului București  notificarea cu nr. 

3507/12.04.2022 prin care s-a solicitat modificarea/adaptarea contractului nr. 1182/2018 la valoarea 

devizului general  aprobat prin HCGMB nr. 444/14.12.2021, astfel încât scopul contractului să fie 

realizabil și echitabil pentru ambele părți. 

În continuare,  finalizarea acestui tronson se va face cu materialele achiziționate deja de subscris, 

și, deși s-a trimis către PMB, beneficiarul contractului, în vederea actualizării devizului general conform 

indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCGMB nr. 444/13.12.2021, adresa cu nr. 

2426/14.03.2022 și notificarea  nr. 3528/13.04.2022, nu s-a primit nici un răspuns la acestea, față de 

perioada de raportare al prezentului raport. 

 

➢ Obiectivul specific 4  - Realizare Tronson Grozăvești ( Obiectiv 4 : Magistrala de Termoficare 

II-III Grozăvești- C15/20-CS12(Sector 1) – 5,526 km. 

În data de 31.12.2021 a fost semnat Contractul nr. 2455/31.12.2021 - Reabilitarea sistemului de 

termoficare al Municipiului București – Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 

(Sector 1) – 5,526 km.  

Pentru acest obiectiv, Autorizația de Construire nr. 49/1769814 din 29.01.2021 este valabilă 

până la data de 28.01.2023.  

În cursul lunii februarie 2022, a fost  identificată o locație optimă în vederea desfășurării 

activității aferente Organizării de Șantier în cadrul Depoului Victoria  aparținând STB. Pentru această 

locație urmează să se încheie un contract de închiriere, pentru o suprafață de cca 1500 mp. 

De asemenea, au fost demarate activități de organizare a lucrărilor pentru acest obiectiv, dintre 

care amintim: 

- Desemnarea personalului tehnic și a echipelor necesare lucrărilor de execuție pentru realizarea 

activităților tehnologice și administrative la Obiectivul 4 – Grozăvești; 
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- Calculul necesarului de materiale pentru punere în operă, a sculelor, uneltelor, aparatelor, 

instalațiilor și altor echipamente tehnologice necesare bunei desfășurări a lucrărilor de execuție 

conform graficului de eșalonare a investiției la Obiectivul 4 – Grozăvești; 

- Pregătirea tuturor demersurilor în vederea recrutării și selecției de specialiști calificați în vederea 

asigurării personalului necesar pentru finalizarea lucrărilor la timp și la nivel înalt de 

profesionalism; 

- Consultarea și aprofundarea documentației tehnice avizate de către personalul tehnic implicat  

în buna desfășurare a activității de urmărire și execuție a  lucrărilor la Obiectivul 4-Grozăvești.   

 S-au depus toate eforturile pentru realizarea tuturor măsurilor de pregătire și organizare a 

lucrărilor la Obiectivul 4 – Grozăvești. Echipele de tehnicieni și inginerii CMESB S.A. vor demara toate 

activitățile necesare la momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 

 În continuare, în perioada raportată,  în luna martie s-au efectuat demersurile necesare  

pregătirii și organizării  de execuție a lucrărilor la Obiectivul 4 – Magistrala II – III Grozăvești – C15/20 – 

CS12 (Sector 1),  obținerea de avize - Aviz PMB -Direcția Transporturi de la Comisia Tehnică de Circulație 

Nr. 14059/2370/01.03.2022, Proces Verbal Predare - Primire Amplasament Nr. 9865/09.03.2022 și Aviz 

Brigada Rutieră Nr. 2530535/17.03.2022. S-a depus documentația necesară în vederea obținerii avizului 

de la Administrația Domeniului Public  Sector 1. 

             S-a  făcut relocarea organizării de execuție de la CET SUD,  la  STB Victoria, în baza contractului 

de închiriere spații Nr. 12 din data de 04.03.2022 pentru desfășurarea lucrărilor de execuție la Obiectivul 

4 -Grozăvești( dezafectarea celor două magazii de materiale, manipulare și transport materiale, 

manipulare și transportul celor șapte containere, dezafectare instalație electrică de alimentare a 

containerelor, curățenie, inventar materiale, etc). 

             Pentru realizarea condițiilor de desfășurare a lucrărilor de execuție cu privire la modernizarea  

rețelelor de termoficare, din punct de vedere tehnologic și organizatoric și a organizării de șantier s-au 

făcut următoarele activități: 

              - lucrări de construcții  aferente organizării de șantier: montare vestiare/barăci/spații de lucru 

pentru personalul din șantier(7 containere), grupuri sanitare/toalete ecologice, împrejmuiri, panouri de 

prezentare, depozite pentru materiale, execuția a două magazii de materiale din confecții metalice, 

organizarea materialelor aflate în gestiune, rampe de spălare auto, pichete de incendiu, platforme 

tehnologice, execuție rastel pentru depozitare țeavă, împrejmuire parțială cu garduri metalice a 

perimetrului organizării de șantier, efectuare curățenie , evacuare moloz/ deșeuri/pământ; 
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             -lucrări de instalații aferente organizării de șantier: branșamente /racorduri la utilități, rețele 

electrice de iluminat și forță, execuție instalație de alimentare cu apă rece (cca 100m tv PEHD Dn25mm 

și Dn 20mm); 

             -pregătire țeavă provizorat Dn 150mm și Dn 100 mm în vederea montării conductei definitive 

(șanfrenare, grunduire); 

             -execuție montaj țeavă provizorat Dn 150mm – cca 90m (bretea Dn 150mm-Bdul Dacia -Piața 

Lahovari) și Dn 100mm – cca 150m( cămin racord PT Cosmonauților -cămin racord PT Casata) 

În luna aprilie lucrările de execuție la acest obiectiv au constat în următoarele activități: 

- punere în funcțiune provizorat, racord PT - Cosmonauților; 

- dezafectare conductă veche, racord PT – Cosmonauților; 

- montare suporți mobili glisanți, provizorat Dn 100 mm racord PT -Cosmonauților și pe tronsonul 

cuprins între CD11 și intrare bloc strada George Enescu nr.43 – 38 bucăți; 

- montare suporți mobili glisanți, provizorat Dn 150 mm, bretea Dn 500 mm (Piața Lahovari) -

22buc; 

- izolare conductă clasică provizorat Dn 150 mm și Dn 100 mm (racord PT Cosmonauților și 

tronsonul cuprins între CD11 și intrare bloc Strada George Enescu nr.43) cu vată minerală 

caserată – cca. 162 mp; 

- pregătire țeavă clasică și țeavă preizolată Dn 80 mm în vederea înlocuirii racordului PT 11 

Dorobanți; 

- împrejmuire /semnalizare lucrări provizorat; 

- întregire racord PT 11 Dorobanți (montat cca. 18 m Dn 80 mm de conductă preizolată și conductă 

clasică); 

- montare vane ROS Dn 100 racord PT 11 Dorobanți – 2 buc (provizoriu, deoarece racordul până 

în vane era într-o stare avansată de coroziune); 

- spargere pereți pentru traversarea conductelor în vederea înlocuirii traseu racord PT 11 

Dorobanți; 

- refacere zidărie traversare conducte pereți ieșire PT 11 Dorobanți, intrare bloc și cămin CD 8; 

- refacere consolă din profil UNP 100 pentru susținerea conductelor Dn 80 mm în incinta PT 11 

Dorobanți; 

- izolare conducte clasice Dn 80 mm în incinta PT 11 Dorobanți – cca. 3 mp; 

- dezafectare conductă veche Dn 150 mm cca. 25,5 m, Dn 80mm cca. 2m, vane RSP Dn 150 mm – 

2 buc și vane RSP Dn 80 mm – 2 buc; 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 

    
Page 33 of 80 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

- aprovizionare cu materiale din Depozitul Central Danubiana, pentru pregătire lucrări ce urmează 

a fi executate în șantierul Grozăvești ( blinduri  Dn 500 mm, plăci TEGO, transpaleți manuali, 

B.C.A.) 

În lunile mai si iunie, pentru acest obiectiv s-au formulat adrese către  diferite instituții/persoane 

fizice prin care s-a solicitat acordul  cu privire la traseul de trecere a conductelor de termoficare pe 

proprietățile respective astfel : 

- Adresa nr. 5618/30.05.2022 –  către Goethe -Institut Bukarest, Calea Dorobanți nr.32, sector 1, 

- Adresa nr.5677/31.05.2022 –  către Centrul de recoltare analize medicale SYNEVO, B-dul Iancu de 

Hunedoara nr.29, 

- Adresa nr. 5679/31.05.2022 – răspuns la adresa nr.42907/27.05.2022, către TRANSGAZ S.A, P-ța 

C.I.Motaș -Mediaș, 

- Adresa nr. .5682/31.05.2022 – revenire la adresa nr.2921/28.03.2022 către ADP sector 1, prin care 

solicităm pentru lucrările ce vor afecta spațiile verzi aferente aleilor, conform avizului de traseu 

nr.998/04, încheierea unui contract cu o firmă specializată 

- Adresa nr. 5844/06.06.2022 –  către domnul Omar Akili, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29D,  

- Adresa nr. 5845/06.06.2022 -   către domnul Oroz Marian, B-dul Iancu de Hunedoara nr.29K,  

- Adresa nr. 5849/06.06.2022 –  către Primavera Development, Calea Dorobanți nr. 32, sector 1,   

- Adresa nr. 5906/07.06.2022 –  către domnul Petre Marin, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 29F,  

- Adresa nr. 5945/07.06.2022 –  către Energomontaj, Calea Dorobanților nr. 103-105,  

- Adresa nr. 6015/08.06.2022 –  către Hidroconstrucția S.A., Calea Dorobanților nr. 103-105,  

La momentul prezentului raport de activitate lucrările de execuție  la Obiectivul 4 -– Magistrala 

II – III Grozăvești – C15/20 – CS12 sunt sistate din data de 15.04.2022. 

  Pentru acest obiectiv, Autorizația de Construire nr. 49/1769814 din 29.01.2021 este valabilă 

până la data de 28.01.2023.  

 Lucrările executate de provizorat – racorduri sunt realizate în proporție de 22,3%, pentru 

tronsonul de conducte reabilitate având o lungime de 5,526km. 

 

➢ Obiectivul specific 5  - Modernizare Centrală termică de cvartal “Amzei”  

Contractul nr. 1099/02.10.2018 are valoarea totală de 2.764.775,39 lei, perioada de execuție 

fiind de 10 luni. 
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Modernizarea constă în înlocuirea echipamentelor și utilajelor existente cu unele   performante. 

Centrala este situată la subsolul blocului din Str. Amzei nr. 10-22 și asigură apa caldă și căldura (pe timpul 

iernii) pentru două blocuri și o școală din imediata vecinătate. Compania noastră va asigura înlocuirea 

vechilor cazane cu alimentare pe păcură, dezafectate de mai bine de 20 de ani. 

În anul 2019 au fost achiziționate și montate trei cazane noi performante, cazane de apă caldă 

cu funcționare în condensație, ce vor asigura producția de căldură și apă caldă. Totodată, în incinta 

Centralei, s-a finalizat montarea pompelor de ape uzate și a noii instalații de funcționare pentru pompa 

de ridicare a presiunii, precum și lucrări de modernizare a spațiului interior, dar și proiectarea și 

amplasarea unui grup sanitar modern.  

Prin modernizarea centralei termice Amzei cu echipamente performante se urmărește: 

• asigurarea necesarului de energie termică pentru consumatorii alimentați din centrala termică; 

• asigurarea modularității și posibilității livrării agentului termic în funcție de regimul cerut de 

consumatori (iarnă-vară); 

• încadrarea funcționării centralei termice în normele ecologice naționale, din punct de vedere al 

protecției mediului;  

• reducerea consumului de combustibil pe gigacalorie produsă;  

• creșterea fiabilității echipamentelor reducându-se riscul de avarie; 

• ridicarea gradului de confort oferit consumatorilor, prin reglarea automată a parametrilor agentului 

termic. 

Lucrarea  constă în modernizarea instalațiilor din incinta centralei termice. 

Au fost sistate lucrările de execuție începând cu data de 06.12.2019. La această dată nu au fost 

reluate lucrările întrucât sunt probleme privind proiectarea și execuția intubării celor două coșuri de 

fum. În urma corespondenței purtate cu PMB, a reieșit necesitatea suplimentării contractului prin act 

adițional, cu valoarea necesară proiectării și execuției intubării coșurilor de fum. Consultarea pieței a fost 

realizata si s-a stabilit valoarea necesară suplimentării contractului, urmând a se actualiza valoarea 

devizului general și transmiterea acesteia către PMB pentru a fi încheiat actul adițional la contract. 

La Contractul nr. 1099/02.10.2018 a fost semnat Actul Adițional nr. 2 din data de 04.10.2021, 

document prin intermediul căruia durata contractului se modifică, termenul de execuție a lucrărilor fiind 

de 18 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, exceptând perioadele de sistare. Prin 

intermediul acestui act adițional s-a modificat valoarea contractului, aceasta fiind de 3.580.456,52 lei. 

 De asemenea, sunt aduse modificări și în ceea ce privește articolul 7 – Documentele 

Contractului. 
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La momentul prezentului raport de activitate, lucrările au fost reluate la Centrala Termică Amzei 

prin Ordinul Nr. DSI 19704/16.03.2022  începând cu data de 16.03.2022. În perioada de sistare s-au 

căutat  soluții optime pentru proiectarea și execuția intubării celor două coșuri de fum. Procedura pentru 

intubarea coșurilor de fum urmează să fie reluată astfel încât lucrările să continue și să fie finalizate cu 

rezultate optime. 

Pentru lucrările la Centrala Termică Amzei, Beneficiarul lucrărilor de execuție a obținut 

prelungirea autorizației de construire pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, 

perioada de valabilitate fiind din data de  09.03.2022 până la data de 07.06.2022.  

 Lucrările de execuție realizate în cursul lunilor martie-aprilie sunt : 

– proiectare și execuție instalație de alimentare cu gaze naturale aferentă Obiectivului de 

Investiții -Modernizare CT Amzei ; 

– demontări instalații termice (demontare țeavă, demontare coturi, demontare schimbător 

căldură, demontare pompe circulație pentru apă caldă ); 

–  demontări instalații electrice (demontare țevi, demontare tub izolat, demontare conductoare 

electrice, demontare prize, demontare corpuri de iluminat, demontare tablouri distribuție metalice); 

–  lucrări de rezistență (turnare beton, montare strat hidroizolant, aplicare amorsă bituminoasă, 

transport rutier al betonului ); 

– demontare dale, transport rutier al materialelor, încărcare materiale, turnare beton, transport 

rutier al betonului, montare  armături, executare pardoseli din beton B100, achiziție beton aferente 

dispoziției de șantier DS1/26.07.2019; 

– montaj utilaje, echipamente tehnice și funcționale (achiziție contoare energie termică, achiziție 

traductoare de debit cu ultrasunete, achiziție debitmetre mecanice ); 

– utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (achiziție cazane în 

condensație, achiziție vase de expansiune ). 

Cu privire la acest obiectiv  s-a înaintat adresa nr. 4286/12.05.2022  către PMB,  cu privire la 

situația de plată nr.2, cu factura nr.248/10.05.2022, în valoarea totală de 581.290,53 lei cu TVA, 

reprezentând valoarea lucrărilor și factura nr.249/10.05.2022 cu valoarea 22.845,48 lei reprezentând 

garanția de bună execuție. 

 Împreună cu situația de plată nr.2(SP2) s-a transmis, Proiectul Tehnic nr.RO-707/07.06.2019-

Instalație de alimentare cu gaze naturale, aferente obiectivului de investiție „Modernizare CT Amzei”, 

împreună cu Detaliile de Execuție, Caiet de Sarcini și Documentația Tehnico- Economică întocmite de SC 

VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL. 
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La momentul prezentului raport de activitate, lucrările de execuție sunt sistate la Centrala 

Termică Amzei  începând cu data de 04.05.2022.   

 

Obiectiv general 2 - Realizarea de noi lucrări  de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de 

reabilitare a rețelei de termoficare 

 Acest obiectiv urmărește contractarea unui nou tronson de noi lucrări  de proiectare, asistență 

tehnică și execuție lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare, și în același timp realizarea în bune 

condiții a lucrărilor prin respectarea proiectului și a termenelor agreate împreună cu beneficiarul 

conform graficului de lucrări stabilit în contract, conform prevederilor legii 10/1995. 

 

Obiectiv specific 1 - Contractarea unui nou tronson de lucrări de proiectare, asistență tehnică și 

execuție lucrări  de reabilitare a rețelei de termoficare  

 În acest sens, Compania Municipală Energetica Servicii București SA  a urmărit  să participe la 

procedura de achiziție publică având ca obiect  ”Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru 

”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, cod  SMIS 2014+138142 – 5 loturi,  

obiective de investiții finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare POIM 2014-2020 

-conform anunț de participare 19.01.2021,   cu termen de depunere  inițial 28.03.2021, prelungit la data 

de 14.04.2022 si ulterior pan ala data de 02.05.2022. 

 Astfel, în perioada de raportare s-a procedat la analiza documentației  de atribuire  ( caiet de 

sarcini, studiu de fezabilitate, criterii de atribuire, fișă de date, listă formulare pentru negocierea 

acordului de asociere, întâlnirii cu potențiali agenți economici ) .  

În continuarea activităților desfășurate, în luna aprilie a fost analizată documentația pusă la 

dispoziție de autoritatea contractantă (caiete de sarcini, planuri de situație etc.) pentru următoarele 

loturi : 

- LOT 2 - Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare                                     

aferente Magistralei II-III Grozăvești -18,004 km; 

- LOT 5 -  Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare 

aferente Magistralelor : II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu-Berceni, II Vest, I-II-III 

Vest-24,190 Km canal termic 

Având în vedere planurile de situație incomplete și existența a numeroase neconcordanțe în 

documentele puse la dispoziție, au fost necesare deplasării în teren în vederea clarificării acestora. 

În consecință, după deplasarea în teren au fost elaborate următoarele documente : 
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- stabilirea cantităților pe articole de lucrări, pe fiecare specialitate în parte; 

- verificarea traseului menționat în caietele de sarcini, prin vizionarea în  teren. 

- realizarea planurilor de situație, schemelor termomecanice, secțiunilor specifice traseului dat; 

- întâlniri și discuții cu potențiali asociați pentru execuție lucrări POIM, pentru Lotul 5- Vertatel 

Alpenside iar pentru Lotul 2-Concelex; 

- întocmire evaluare investiție POIM pentru Lotul 5 și Lotul 2 în conformitate cu caietul de sarcini 

(verificarea traseului, schema termomecanică); 

În ședințele  Consiliului de administrație din data de de 21.04.2022 si 24.05.2002 s-au formulat 

note de informare privind stadiul demersurilor efectuate de către Companie pentru încheierea unui 

acord de asociere, în conformitate cu prevederile legale, în vederea îndeplinirii condițiilor de calificare 

privind participarea la procedura de achiziție publica care are ca obiect !Reabilitarea sistemului de 

termoficare al municipiului București” Cod SMIS 2014+ 138142, finanțat în cadrul Programului 

Operaţional Infrastructură Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creşterea eficienţei energetice în sistemul 

centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București”    

În acest sens s-a publicat pe site-ul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., 

anunțul privind intenția de asociere cu entități economice, în vederea îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate asupra cifrei de afaceri, personal cheie sau experiență similară, solicitate în cadrul procedurii 

și care, la acest moment, nu pot fi indeplinite de CMESB și în vederea identificării termenilor si condițiilor 

de constituire a unei  asocieri pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost continuate aceste 

demersuri. 

În vederea identificării termenilor si condițiilor de constituire a unei potențiale asocieri și a stabilirii 

pașilor de urmat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a fost stabilite intâlniri cu operatorii 

economici interesați, respectiv cu reprezentanți  ai companiilor CONCELEX S.R.L., HABAU S.R.L. și 

Asocierea ALPENSIDE S.R.L. și VERTATEL INTERNATIONAL S.R.L   

Au fost discutate aspecte tehnice legate de soluțiile propuse și documentele necesare pentru a 

putea întocmi un deviz preliminar și a avea o imagine legată de estimarea financiară, precum și 

verificarea încadrării în valoarea estimată. 

Totodată, având in vedere decalarea termenului de depunere a ofertelor până la data de 

02.05.2022, au fost propuse o nouă serie de clarificări, absolut necesare pentru a putea întocmi o ofertă 

tehnică și financiară cât mai corectă. 

Au fost puse la dispoziția potențialilor parteneri documente precum : liste de cantitați pentru 

furnitură (țeavă și accesorii preizolate, vane, compensatoare, cu specificațiile corespunzătoare – în 
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vederea obținerii de oferte comerciale de la furnizori specializați), planuri de situație (secțiuni canale 

termice), modele grafice de execuție, modele grafic proiect. 

În data de 19.04.2022 potențialul asociat CONCELEX S.R.L. a transmis un răspuns în care ne 

informa despre faptul că “decizia interna a Concelex este de a nu mai participa la aceasta licitație. 

Motivul este creșterea foarte mare si necontrolata a preturilor atât la metal cat si la bitum. In acest 

moment din punct de vedere evaluare financiara bugetul PMB este subevaluat, este un contract pe 4 ani 

si predictibilitate privind evoluția preturilor este foarte greu de anticipat iar riscul este mult prea mare” 

În data de 19.04.2022 a avut loc întâlnirea cu reprezentanți  ai asocierii Alpenside - Vertatel. În 

cursul acestei întâlniri au fost prezentate toate documentele care ar putea sta la baza întocmirii unei 

oferte comerciale. Fiecare participant, pe domeniul său de competență, a prezentat variante de lucru.  

În urma analizelor proprii, reprezentanții Vertatel și Alpenside au concluzionat și au transmis 

faptul că, la acest moment, nu poate fi prezentată o ofertă comercială care să se încadreze în valoarea 

estimată din procedură, existând totodată și probleme la criteriile de eligibilitate (lipsa unui manager de 

proiect care să îndeplinească condițiile din documentația de atribuire, acesta fiind un criteriu de 

declarare neconformă a ofertei) 

Totodată, menționăm și faptul că, deși CMESB a efectuat toate demersurile necesare, punând la 

dispoziția Autorității Contractante (PMB)  toate documentele necesare, pentru  recepția finală a unui 

tronson în lungime de 1,076 m de conductă preizolată DN600, între căminele CF5 – CF6, parte a 

magistralei Ferentari, conform solicitării nr. 1703/25.02.2022 și a adreselor nr. 2547 din 17.03.2022 și 

3794/19.04.2022 prin care s-a făcut referire la soluționarea acestui proces, nu s-a primit nici un răspuns. 

 

Obiectiv general 3. Execuția de lucrări de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor termice, 

sanitare şi electrice  

Acest obiectiv general urmărește desfășurarea activităților de mentenanță preventivă și 

corectivă pentru instalații electrice, termice, precum și dezvoltarea tehnologiei de management al 

sistemelor de încălzire și răcire și a sistemelor auxiliare acestora.  

În cadrul acestui obiectiv general se identifică următoarele obiective specifice:  

 

➢ Obiectiv Specific 1 – Continuarea contractelor de lucrări de mentenanță preventivă, 

predictivă și corectivă pentru instalațiile electrice, termice, sanitare și HV/AC ale PMB și 

instituțiilor subordonate acestora. 
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În prezent, Compania Municipală Energetica Servicii București SA, are în derulare  următoarele 

contracte : 

1. Contract Arena Națională –  Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță 

corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații 

electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi conform Contractului nr. 74/20.08.2021, durata 

acestuia fiind prelungita pana la 30.04.2021 conform act adițional nr. 1 (nr. înreg.  13034/30.12.2021) 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a desfășurat activități de mentenanță 

preventivă și corectivă pentru instalații electrice, termice, conform obiectului secundar de activitate. Prin 

aprobarea HCGMB nr. 596/22.11.2017 a normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor 

între entitățile juridice, la care Primăria Municipiului București este acționar majoritar, a fost făcută 

posibilă atribuirea de contracte de lucrări/servicii către Companie. 

Executarea tuturor lucrărilor aferente Contractului de mentenanță corectivă și preventivă de la 

Arena Naționala are o prioritate maximă în considerarea evenimentelor care se desfășoară în această 

locație. Compania a fost mandatată, să realizeze mentenanța din punct de vedere al instalațiilor care fac 

posibilă activitatea a celui mai mare complex sportiv din România.  

Lucrătorii CMESB S.A. realizează lucrările de reparație și întreținere a instalațiilor de apă, energie 

electrică și termică, a instalațiilor sanitare, de aer condiționat, precum și a celor de stingere a incendiilor, 

în tot perimetrul Arenei Naționale.  

În cursul lunii decembrie  a fost încheiat  actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 

163/20.08.2021 ( nr. CMESB 74/20.08.2021)   prin care s-a modificat durata contractului în sensul că 

durata de execuție este până la data de 30.04.2022.  

Raportat la serviciile executate în perioada de raportare acestea se prezintă astfel : 

- în luna ianuarie s-au executat servicii în valoare de 294.747,81 lei 

- în luna februarie s-au executat servicii în valoare de 370.135,92 lei  

- În luna martie  s-au prestat servicii in valoare de 402.304,07 lei  

- În luna aprilie s-au executat servicii în valoare de 394.221,86  lei  

Durata contractului s-a încheiat  la data de 30.04.2021, fiind executate lucrările conform  

proceselor verbale de recepție a serviciilor aferente facturilor lunare emise. 

În continuare, Compania Municipală Energetica Servicii București SA, a continuat prestarea 

acestor servicii având în vedere încheierea contractului  nr. 241/13.05.2022 - Servicii tehnice de 

exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații 

de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena 

Națională". 
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În vederea desfășurării activităților in condiții optime la Arena Națională, pentru întreținerea si 

exploatarea corespunzătoare a sistemelor și echipamentelor din dotarea acesteia, în perioada de 

raportare   au fost asigurate următoarele servicii pentru instalațiile și echipamentele din componența  

Arenei Naționale: 

SERVICII  

A. Servicii tehnice de exploatare, prin asigurarea permanenței, inclusiv dispecerat  tehnic 24/7;  

B. Servicii tehnice de mentenanță  preventivă   

C. Servicii tehnice de mentenanță  corectiva  

D. Servicii tehnice de administrare si auxiliare: servicii specializate RSVTI, gestiune utilități, 

inventarierea tehnică a sistemelor 

Operațiile de mentenanță si operare au fost asigurate in mod integrat pentru sistemele 

prezentate in caietul de sarcini. Toate sistemele sunt considerate parte integranta a obiectivului si orice 

operație efectuata într-un sistem a fost analizata si s-au luat masurile tehnice corespunzătoare astfel 

încât sa nu inducă probleme in sistemele conexe. 

Pentru menținerea sistemelor in parametrii normați de funcționare, necesare exploatării in 

condiții optime de eficiență și siguranță a acestora, s-au asigurat servicii pentru următoarele: 

INSTALATII SI SISTEME 

• Sistemul HVAC  

• Instalații sanitare 

• Rețea distribuție internă gaze naturale 

• Instalații exterioare/interioare de stins incendiu  

• Instalații drenaj, irigații gazon si ape pluviale  

• Instalații electrice de joasă tensiune (curenți tari) 

• Instalații electrice curenți slabi 

PERSONAL 

Pentru derularea activităților de exploatare în condițiile prevăzute de Cartea Tehnica a 

Construcției, CMESB a folosit: 

• Personal calificat, instruit si autorizat periodic,  

• Fochiști atestați, pentru supravegherea permanenta a instalațiilor de încălzire centrala  

• Responsabil RSVTI calificat, autorizat/atestat ISCIR. 

• Tehnician autorizat PSI, avizat de IGSU. 

• Electricieni autorizați ANRE grad IIB, grad IVA si B, 
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• Frigotehniști atestați AGFR 

Operațiunile planificate au fost implementate și consemnate periodic, urmând dinamica definită 

în Planul de Mentenanță Preventivă (PMP). 

In plus, s-au desfășurat lucrările premergătoare in vederea asigurării desfășurării în cele mai 

bune condiții a festivalului SAGA 2022. 

Cu privire la derularea acestui contract în cursul lunii mai au fost prestate servicii in valoare de 

329.906,02 lei, în baza proceselor verbale de lunare de recepție a lucrărilor iar în cursul lunii iunie au 

fost prestate servicii in valoare de 483.616,60 lei, în baza proceselor verbale de lunare de recepție a 

lucrărilor, suma este în curs de facturare conform dispozițiilor contractuale.  

2. Contract de lucrări nr. 27/05.03.2021 ( nr. CMESB 19/08.03.2021)- Arena Națională - 

Reparații, renovare și lucrări electrice la Arena Națională   

Printre cele mai importante contracte se află cel mai mare complex sportiv din România, Arena 

Națională. Compania în temeiul contractului încheiat, are obligația să realizeze mentenanța din punct de 

vedere al instalațiilor care fac posibilă activitatea a celui mai mare complex sportiv din România.  

Prin eforturi comune susținute, personalul tehnic CMESB S.A. asigură desfășurarea 

evenimentelor sportive și culturale la nivel de maximă exigență, calitate și siguranță.  

Angajații CMESB S.A. își desfășoară activitatea la nivel maxim de securitate și sănătate în muncă, 

cu instruiri periodice SSM PSI și SU, exerciții de stingere a incendiului și de acordare a primului ajutor.  

Tehnicienii și inginerii CMESB S.A. își focusează toată atenția și eforturile în vederea finalizării la 

timp, la nivel maxim de calitate și cu toate exigențele impuse, lucrările asumate în cadrul acestor 

contracte cu PMB și cu instituții din subordinea PMB.  

În cursul lunii decembrie  a fost încheiat  actul adițional nr. 3 la contractul de lucrări nr. 

27/05.03.2021  prin care s-a modificat durata contractului în sensul că durata de execuție este până la 

data de 30.04.2022.  

Raportat la activitatea desfășurată, în luna aprilie, s-au prestat servicii în valoare de 203.601,45 

lei .  

Durata contractuală a expirat la data de 30.04.2022 urmând a se încheia un proces verbal de 

recepție a serviciilor.   

3. Contract nr. 35/14.05.2021 privind “Servicii de mentenanță și revizii tehnice periodice la cele 

două grupuri electrogene de 200KVA, 400V, 50Hz, puse în funcțiune de către Compania Municipală 

Energetica Servicii București SA, CPV 50530300-6 Servicii de reparare și întreținere a generatoarelor, 

pentru obiectivele: Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți “Sf. Ioan” și Centrul Rezidențial 
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pentru persoane Dependente “Berceni”, încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București (DGASMB) . 

Pentru acest  contract s-au facturat servicii prestate  in valoare de 3.331,34 lei pentru fiecare 

lună din perioada de raportare . 

Precizăm că durata contractuală a expirat  la data de 30.04.2022, contractul nefiind prelungit. 

 

➢ Obiectiv specific 2 – Contractarea de servicii noi în materie de lucrări de mentenanță 

preventivă, predictivă și corectivă pentru instalațiile electrice, termice, sanitare și HV/AC. 

Compania Municipală Energetica Servicii are în derulare  următoarele contracte de prestări 

servicii: 

a. Acordul Cadru de prestare servicii de reparare și întreținere centrale termice nr. 278 

L/29.12.2020  încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență  ”Dealul Spirii” București-Ilfov . 

În prezent se află în derulare Contractul subsecvent cu nr.  34 L/01.02.2022, acesta având durata 

contractuală până la data de 28.02.2022. În continuare, durata contractului subsecvent cu nr.  34 

L/01.02.2022 fost prelungită  până la data de 29.04.2022 conform actului adițional nr. 1/28.02.2022.   

În perioada ianuarie-martie pentru acest contract de servicii nu s-au efectuat lucrări. 

Pentru luna aprilie,  s-au executat servicii în valoare de 10.079,05 lei – sumă facturată în baza 

procesului verbal de recepție servicii nr. 4106/28.04.2044. 

Având în vedere  expirarea duratei contractuale a acordului cadru nr. 278 L/29.12.2020  cât și 

expirarea contractul subsecvent cu nr.  34 L/01.02.2022, acordul cadru s-a încheiat la data de 

29.04.2022. 

b. Acordul Cadru de Prestare Servicii nr. 86/24.11.2021 ( nr. CMESB 111/25.11.2021) 

având ca obiect prestarea de servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură 

încheiate cu Unitățile Militare ale Serviciului Român de Informații (SRI).                

 Pentru acest contract  s-a încheiat și executat  următoarele  contracte subsecvente cu unitățile 

militare semnatare ale acordului cadru : 

- UM 0461 - CS2/13.01.2022 valabil pana la 31.12.2022 – pentru care nu s-au executat lucrări în 

perioada de raportare 

- UM 0296 - CS1/21.01.2022, valabil pana la 31.12.2022 -  pentru care nu s-au executat lucrări în 

perioada de raportare  

- UM 0510 – CS60/15.02.2022, valabil până la 31.12.2022 - pentru care nu s-au executat lucrări în 

perioada  de raportare  
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- UM 0418 – CS58/15.02.2022, valabil până la 31.12.2022 – în luna aprilie si iunie au fost programate 

revizii astfel că s-au executat si facturat lucrări in valoare de 12.746,94 lei. 

- UM 0192 – CS 118234/13.05.2022 - pentru care nu s-au executat lucrări în perioada de raportare 

c. Contract nr. 3376/30.03.2022 – ”Servicii de verificare tehnică periodică ISCIR și asistență 

tehnică pentru centralele termice”  Încheiat cu  Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București  -  

s-au efectuat lucrări doar in luna iunie, fiind astfel programate, s-au executat lucrări în valoare de 

20.365,00 lei . 

d. Contract nr. 20/04.04 2020 având ca obiect – Servicii de verificare instalații electrice, 

termice și sanitare pentru imobilul din Calea Floreasca nr. 39,  încheiat cu  Ministerul Justiției:

 S-au prestat  servicii în valoare de 19.784,00 lei conform  procesului verbal de recepție a 

lucrărilor cu nr. 23/16442/15.04.2022 lei. Contractul a avut durata de valabilitate pana la 30.04.2022. 

e. Contract nr. 43/03.05.2022 având ca obiect – „Lucrări de reparații curente la imobilul 

situat în Calea Floreasca nr. 39 – electrice ” - încheiat cu  Ministerul Justiției: 

 S-au prestat  servicii în valoare de 111.712,00 lei. 

 Contractul a fost executat, având in vedere procesele verbale de recepție întocmite, durata 

contractuală expirând la data de 31.05.2022. 

f. Contract nr. 37/03.05.2022 având ca obiect – „Lucrări de reparații curente la imobilul 

situat în Calea Floreasca nr. 39 – sanitare” - încheiat cu  Ministerul Justiției: 

S-au prestat  servicii în valoare de 7.176,19 lei, sumă în curs de facturare .  

Contractul a fost executat, având in vedere procesele verbale de recepție întocmite, durata 

contractuală expirând la data de 31.05.2022. 

 

Obiectiv general 4 – Prestarea  de servicii de consultanță, dirigenție de șantier, asistență 

tehnică, proiectare pentru diferite obiective ale Primăriei Municipiului București; 

În realizarea acestui obiectiv general,  s-au întreprins  diverse activități  având în vedere  cele 

două contracte încheiate,  astfel : 

Obiectiv specific 1  - Contract de servicii nr. 555/27.09.2021 - „Servicii de consultanță 

(management de proiect), dirigenție de șantier și asistență tehnică privind realizarea lucrărilor 

aferente obiectivului de investiții – Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire 

Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41” 

Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică angajați cu timp integral/parțial în funcție de 

necesitatea zilnică a activității lor, au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 
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• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor 

legale; 

• Coordonarea activității personalului specializat  pentru urmărirea derulării execuției 

contractelor/proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar cu  încadrarea în bugetele 

contractate; 

• Monitorizarea graficului  de  execuție cantitativ și valoric al investiției și urmărirea încadrării 

execuției în termenele aprobate; 

• Asigurarea managementului contractului de lucrări și participarea la ședințele de 

comandament și întocmirea minutelor de ședință; 

Managerul de Proiect a coordonat echipa de experți – diriginți de șantier, inginer asigurarea 

calității, inginer responsabil cantități.  

Au fost mobilizați experții necesari pentru supervizarea categoriilor de lucrări aflate în 

desfășurare pe șantier în perioada aferentă acestui raport. 

În  perioada de raportare echipa de Diriginți de șantier a desfășurat următoarele activități: 

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție menționate în autorizația de construire, precum și 

îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate  

- a verificat concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor și ale proiectului – au fost verificate;   

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție în concordanță cu proiectul, caietele de sarcini, 

tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor – a fost verificat proiectul 

și caietele de sarcini puse la dispoziție; 

- a verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora; 

Echipa de diriginți a efectuat vizite de lucru în șantier pentru toate categoriile de lucrări aflate în 

desfășurare, a verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă prezentului raport. 

Echipa de supervizare a participat la diversele discuții în șantier cu toți factorii implicați pentru 

rezolvarea problemelor apărute în activitatea de deviere și respectiv protecție a rețelelor de utilități 

existente în amplasament . 

Echipa de supervizare și reprezentanții asistenței tehnice de proiectare au efectuat vizite 

comune în teren pentru soluționarea notificărilor transmise de Antreprenor și Beneficiar cu privire la 

necesitatea modificării locale a unor soluții din proiect din cadrul Proiectului Prelungirea Ghencea.  

În prima parte a anului s-au constatat următoarele: 
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- Constructorul a transmis o parte din documentele ce se vor anexa la Nota de Constatare  - 

privind poziția actuală a instalației de canalizare pluvială  proiectată in raport cu situația existenta în 

teren (LES 110 KV), urmând a se analiza  de către executant, proiectant și reprezentanții APA NOVA , 

amplasarea gurilor de scurgere acoperite pentru scurgerea apelor pluviale în relație cu situația existentă 

in teren (LES 110 KV). 

- Constructorul a executat o parte din fundațiile stâlpi pentru linie catenară tramvai unde s-au 

întâlnit rețele existente în aceste gropi. Antreprenorul va întocmi note de constatare și va înștiința 

proprietarii de rețele/utilități pentru soluționare situație , se vor analiza pentru emiterea unor soluții 

tehnice după caz. Consultantul/Dirigintele de șantier au atras atenția asupra realizării de sprijiniri locale 

acolo unde groapa de fundație se află în vecinătatea unei fundații existente (stâlp existent sau altă 

construcție). 

- Constructorul a executat o parte din fundațiile stâlpi pentru linie catenară tramvai unde s-au 

întâlnit rețele existente în aceste gropi. Antreprenorul va întocmi note de constatare și va înștiința 

proprietarii de rețele/utilități pentru soluționare situați, se vor analiza pentru emiterea unor soluții 

tehnice după caz. Consultantul/Dirigintele de șantier au atras atenția asupra realizării de sprijiniri locale 

acolo unde groapa de fundație se află în vecinătatea unei fundații existente (stâlp existent sau altă 

construcție). 

 In continuare, având în vedere rețelele subterane existente în funcțiune, pe tronsonul  Terminal 

41 – str. Brașov  și respectiv Bulevardul Ghencea (domeniul public actual) au fost executate sondaje 

pentru evidențierea  rețelelor care se vor devia/reloca. Au fost constate existența unor rețele care nu 

figurează pe planuri, urmând a se  întocmi procedurile necesare pentru relocarea acestor rețele conform 

prevederilor proiectului. La data raportării nu au fost începute procedurile necesare pentru relocarea 

acestor rețele conform prevederilor proiectului . 

La solicitarea Beneficiarului a fost făcută o revizie a proiectului de semaforizare, având în vedere 

faptul că modificările aduse sunt de renunțare la pasajele subterane, proiectul a fost avizat în comisia de 

specialitate – Comisia Tehnică de Circulație, și urmează a fi transmis spre avizare al Brigada de Politie 

Rutieră. 

În perioada de raportare sau semnalat următoarele aspecte cu privire la execuția lucrărilor: 

➢ execuția rețelei de iluminat public(relocare) pe tronsonul II – Brașov-Râul Doamnei este finalizată, 

execuția fundațiilor pentru stâlpii de iluminat public (susținere linie de contact), estimat a se finaliza 

la data de 30.03.2022, nu a fost realizată din cauza lipsei de material în șantier -Beton . În consecință 

nu se va putea pune în funcțiune iluminatul public -situația provizorie. 
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➢ Procedura de verificare și certificare a situației de plată (SIL nr.7) a Antreprenorului –Trustul de 

Clădiri Metropolitane București SA a fost realizată de către echipa de consultanță și a fost returnată 

pentru completări. Au fost aduse corecturile/completările necesare solicitate de Consultant. Prin 

scrisoarea nr. TCM 1744/25.05.2022, situația de lucrări a fost reorganizată și transmisă de către 

Antreprenor sub forma unui pachet de situații de plată de la nr. 7 -la nr. 13, care implică o nouă 

verificare din partea echipei de consultanță. 

La data de 09.06.2022 CMESB a transmis la documentația Certificat Interimar de Plată nr. 7 pentru 

Situațiile Intermediare de Lucrări nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr.10, nr. 11, nr. 12, nr. 13.  

Prin adresa PMB nr.88421/28.06.2022, Certificatul Interimar de Plată nr. 7 și Situații Intermediare 

de Lucrări nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr.10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 sunt respinse pentru a se efectua corecturi 

asupra cheltuielilor conexe de organizare de șantier în situațiile de lucrări (corectura se referă la ne-

aplicarea procentului de cheltuieli indirecte pentru costuri alocate serviciilor de pază) 

La data de 04.07.2022 CMESB a transmis la documentația Certificat Interimar de Plată nr. 7 pentru 

Situațiile Intermediare de Lucrări nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr.10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 care au fost corectate 

de Antreprenor. 

După aprobarea din partea Beneficiarului a Certificatului de plată aferent Situațiilor de lucrări nr. 7- 

nr.13 se poate întocmi factura pentru servicii de consultanță. 

Față de perioada de raportare, Situațiile de lucrări nr. 7 - nr. 13. Au fost certificate de Consultant și 

depuse spre aprobarea Beneficiarului. 

➢ Datorită dificultăților de execuție pentru rețelele de canalizare și alimentare cu apă, din cauza 

existenței rețelei de înaltă tensiune LES 110kV- rețea care se protejează în amplasamentul 

proiectului, proiectantul de specialitate care asigură asistența tehnică a emis Dispoziții de Șantier 

care se vor materializa prin devierea locală  a traseelor de rețele de alimentare cu apă și canalizare. 

Aceste DS se vor analiza in C.T.E a Apa NOVA 

➢ Pe tronsonul aflat în execuție terminal 41 – Str. Brașov lucrările nu au progresat. Sunt finalizate 

lucrările de execuție deviere/modernizare rețele de alimentare cu gaze naturale, nu sunt începute 

lucrările de relocare rețele existente, pe partea stângă nu au fost făcute defrișările necesare. 

Fata de acest aspect  prin scrisoarea CMESB nr. 5623/30.05.2022 s-a informat Beneficiarul PMB 

asupra următoarelor probleme de natură tehnică și/sau contractuală în desfășurarea lucrărilor de 

execuție respectiv că nu au fost respectate termenele de execuție pentru o parte din activitățile  

menționate în graficul de execuție după cum urmează: 

- Tronson Dreapta - str. Brașov - str. Râul Doamnei - Lucrări drum - Lucrări de protejare cablu 

înaltă tensiune LES 110kV cu termen începere 15.03.2022 - lucrările nu au fost începute la 
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termen din cauza întârzierii finalizării lucrărilor de canalizare pluvială unitară cât și 

alimentare cu apă; 

- Tronson Dreapta - str. Brașov - str. Râul Doamnei Lucrări de drum Terasamente: termen 

începere 05.04.2022 - lucrările nu au fost începute la termen din cauza întârzierii finalizării 

lucrărilor de canalizare pluvială unitară cât și alimentare cu apă precum și lucrări de 

protejare cablu înaltă tensiune LES 110kV; 

- Tronson Dreapta - str. Brașov - str. Râul Doamnei - Rețea apă - Instalații alimentare cu  apă 

- Fontă ductilă Dn 500 mm:  termen începere 15.03.2022 lucrările nu au fost începute la 

termen din cauza lipsei aprovizionării cu materiale; 

- Tronson Dreapta + Stânga str. Brașov - str. Râul Doamnei - strada Condorului - Lucrări rețele 

termice: termen începere 15.03.2022 lucrările nu au fost începute. 

Prin activitatea echipei de consultanță, în cadrul rapoartelor de progres lunare prin care este 

informat Beneficiarul – PMB asupra stadiului lucrărilor de execuție atât din punct de vedere tehnic cât și 

financiar, am atras atenția Beneficiarului cu privire la întârzierile constatate în derularea lucrărilor prin 

comparare cu graficele de execuție întocmite de Antreprenor, sau după caz, nerespectarea condițiilor 

contractuale privind actualizarea graficelor de execuție. 

Pană la data prezentului raport , Compania Municipală Energetica Servicii București nu a putut 

emite nici o factură pentru plata serviciilor prestate pentru aceste 7 luni. Conform contractului, plata 

serviciilor este condiționată de emiterea și certificarea situației de plată a Antreprenorului.  

Procedura de verificare și certificare a situației de plată (SIL nr.7) a Antreprenorului –Trustul de 

Clădiri Metropolitane București SA a fost realizată de către echipa de consultanță și a fost returnată 

pentru completări. Au fost aduse corecturile/completările necesare solicitate de Consultant. Prin 

scrisoarea nr. TCM 1744/25.05.2022, situația de lucrări a fost reorganizată și transmisă de către 

Antreprenor sub forma unui pachet de situații de plată de la nr. 7 -la nr. 13, care implică o nouă verificare 

din partea echipei de consultanță. 

La data de 09.06.2022 CMESB a transmis la documentația Certificat Interimar de Plată nr. 7 

pentru Situațiile Intermediare de Lucrări nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr.10, nr. 11, nr. 12, nr. 13.  

Prin adresa PMB nr.88421/28.06.2022, Certificatul Interimar de Plată nr. 7 și Situații 

Intermediare de Lucrări nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr.10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 sunt respinse pentru a se efectua 

corecturi asupra cheltuielilor conexe de organizare de șantier în situațiile de lucrări (corectura se referă 

la ne-aplicarea procentului de cheltuieli indirecte pentru costuri alocate serviciilor de pază) 
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La data de 04.07.2022 CMESB a transmis la documentația Certificat Interimar de Plată nr. 7 

pentru Situațiile Intermediare de Lucrări nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr.10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 care au fost 

corectate de Antreprenor. 

După aprobarea din partea Beneficiarului a Certificatului de plată aferent Situațiilor de lucrări nr. 

7- nr.13 se poate întocmi factura pentru servicii de consultanță. 

În condițiile actuale contractuale estimarea venitului ce poate fi realizat de CMESB, este 

sintetizat de următorul calcul: 

Antreprenor - TCMB   
Valoare CIP nr. 7 (sit 7-13) Valoare contract execuție   Procent  

2.038.003,49 lei  345.503.748,09 lei 0,59% 

Consultant CMESB   
valoare de facturat inclusiv GBE valoare contract consultanță  Procent  

33.902,13 lei  5.702.994,22 lei 0,59% 

 

Obiectiv specific 2 - Contract de servicii nr. 2266/05.11.2021 Servicii de consultanță și 

dirigenție de șantier pentru continuarea și finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții 

”Pasaj Doamna Ghica” 

Specialiștii Biroului de Consultanță Tehnică angajați cu timp integral/parțial în funcție de 

necesitatea zilnică a activității lor, au dus la îndeplinire următoarele activități specifice: 

• Verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții, conform prevederilor 

legale; 

• Coordonarea activității personalului specializat  pentru urmărirea derulării execuției 

contractelor/proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar cu  încadrarea în bugetele 

contractate; 

• Monitorizarea graficului  de  execuție cantitativ și valoric al investiției și urmărirea încadrării 

execuției în termenele aprobate; 

• Asigurarea managementului contractului de lucrări și participarea la ședințele de 

comandament și întocmirea minutelor de ședință; 

Managerul de Proiect a coordonat echipa de experți – diriginți de șantier, inginer asigurarea 

calității, inginer responsabil cantități.  

Au fost mobilizați experții necesari pentru supervizarea categoriilor de lucrări aflate în 

desfășurare pe șantier în perioada aferentă acestui raport. 

În perioada de raportare echipa de Diriginți de șantier a desfășurat următoarele activități: 
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- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție menționate în autorizația de construire, precum și 

îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate  

- a verificat concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor și ale proiectului – au fost verificate;   

- a verificat desfășurarea lucrărilor de execuție în concordanță cu proiectul, caietele de sarcini, 

tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor – a fost verificat proiectul 

și caietele de sarcini puse la dispoziție; 

- a verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora; 

Echipa de diriginți a efectuat vizite de lucru în șantier pentru toate categoriile de lucrări aflate în 

desfășurare, a verificat toate lucrările puse în operă în perioada aferentă prezentului raport. 

Echipa de supervizare a participat la diversele discuții în șantier cu toți factorii implicați pentru 

rezolvarea problemelor apărute în activitatea de deviere și respectiv protecție a rețelelor de utilități 

existente în amplasament – rețea canalizare – zona de intersecție Șoseaua Colentina și respectiv rețea 

alimentare cu apă – str. Sinaia. 

Consultantul și Beneficiarul au solicitat Constructorului transmiterea graficul de execuție fizic și 

valoric actualizat, grafic ce face parte din documentația de contract – Act Adițional nr. 5. 

Totodată prin scrisoarea Beneficiarului 78/06.01.2022 a fost cerută actualizarea Devizului 

General al proiectului precum si actualizarea Scrisorii de Garanție Bancară. 

Antreprenorul a prezentat o parte din documentele de aprobare a furnizorului de tablier metalic 

și respectiv aprobarea materialului utilizat pentru confecția tablierului. Termenul de prezentare a fost 

stabilit în ședințele precedente pentru data de 8.04.2022. Prin adresa nr. TCM 1171 din 11.04.2021 a 

fost  transmisă o parte a documentației de calitate pentru furnizorul tablierului Scandiuzzi Steel 

Constructions - partea 1- aceste documente analizate sunt conform specificațiilor din caietul de sarcini. 

S-au așteptat  spre verificare si restul documentelor. 

Antreprenorul a transmis  completări la  documentația pentru aprobarea din punct de vedere al 

calității a furnizorului de tablier metalic și respectiv aprobarea din punct de vedere al calității a 

materialului utilizat pentru confecția tablierului. În urma analizării documentațiilor complete 

Consultantul a emis aprobările solicitate de Antreprenor. 

Progresul fizic al lucrărilor în perioada aceasta a fost foarte redus: 

• Lucrări  de extindere canalizare - sos. Colentina –realizare umpluturi până la cota sistem rutier. 

• Lucrări de extindere rețea alimentare cu apă - str. Sinaia, lucrările de umplutură până la cota pat 

drum au fost  definitivate. 
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• Lucrări execuție rampă  nr.2 (Delfinului), aprovizionarea cu materiale de umplutură balast este 

în mică parte realizată, nu există în șantier utilaje de compactare necesare pentru punerea în 

operă a materialului aprovizionat. 

Pentru acest contract, Compania Municipală Energetica Servicii București a emis factura aferentă 

Certificatului Interimar de Plată nr. 6 în valoare netă  de 4.059,92 lei, în conformitate cu condițiile 

contractuale: 

• valoare situația de lucrări nr. 6     299.590,49 lei  

• rest de executat              57.018.686,16 lei  

• procent de aplicare                     0,53% 

• valoare contract consultanță     792.506,00 lei  

• valoare de facturat inclusiv GBE       4.164,03 lei  

• valoare de facturat garanție             104,10 lei  

• Valoare netă factură certificat 6         4.059,92 lei 
 

Situația veniturilor în condițiile din contractul de servicii după 7 luni din durata totală de 14 luni  

ar trebui să fie conform prezentării următoare: 

valoare contract consultanță    
792.506,00 lei   

 Venit estimat cumulat  Procent 

Cash Flow conform condiții 
contract 

               276.654,07 lei  
34,91% 

Cash Flow conform condiții 
actuale 

               262.529,83 lei  
33,13% 

(servicii dirigenție în corelare cu graficul de lucrări al Antreprenorului)  

 

În sprijinul rezolvării acestei situații generată și de modalitatea de plată din contractele de servicii 

actuale, este imperios necesar adoptarea unui act adițional la contract prin care să se modifice felul în 

care se face plata serviciilor. Propunerea CMESB este de a adopta o modalitate de plată creată de un 

precedent – achiziția de servicii de management proiect, dirigenție pentru realizarea lucrărilor la 

obiectivul de investiții “Drum de acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia” și anume folosind 

modalitatea de plată menționată în propunerea de contract transmisă de Municipiul București . În acest 

sens propunerea transmisă  către PMB este de adaptarea a articolului din contractul în derulare la forma: 

”Plățile pentru urmărire, control și verificare a lucrărilor de execuție se vor face pe baza tarifelor 

orare pe fiecare specialitate din oferta financiară, corelată cu graficul Gantt actualizat de către 

executant.” 

Precizăm că prin această schimbare a modalității de plată din contract nu se modifică celelalte 

condiții contractuale și implicit nu se modifică prețul contractului. 
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Prin activitatea echipei de consultanță, în cadrul rapoartelor de progres lunare prin care este 

informat Beneficiarul – PMB asupra stadiului lucrărilor de execuție atât din punct de vedere tehnic cât și 

financiar, am atras atenția Beneficiarului cu privire la întârzierile constatate în derularea lucrărilor prin 

comparare cu graficele de execuție întocmite de Antreprenor, sau după caz, nerespectarea condițiilor 

contractuale privind actualizarea graficelor de execuție. 

 

Obiectiv general 5 - Diversificarea activităților prin dezvoltarea de noi activități și parteneriate, 

identificând următoarele obiective specifice:   

Obiectiv specific 1 - Ofertare și asociere; 

Echipa de ofertare este stabilită prin Decizia Directorului General  fiind constituită din: 

președinte;  responsabil tehnic ( Directia tehnica); responsabil eligibilitate; responsabil tehnic (SAOO); 

responsabil  financiar; consilier juridic. 

Activitățile comisiei sunt: 

- realizarea monitorizării zilnice a SEAP și transmiterea informărilor cu privire la apariția unor anunțuri 

de interes către coordonatorul echipei; 

- în fiecare zi, echipa de ofertare analizează posibilitatea depunerii ofertelor pe criterii de interes; 

- culegerea informațiilor de la Serviciul financiar referitoare la cifra de afaceri globală/anuală a CMESB 

S.A;  

- culegerea informațiilor de la Direcția Tehnică și Departamentul Comercial cu privire la experiența 

similară a CMESB S.A. finalizată cu proces verbal de acceptare servicii pentru fiecare categorie de 

servicii/lucrări prestate. 

În cadrul ședințelor desfășurate de către echipa de ofertare s-au identificat și stabilit direcțiile 

de acțiune pe criterii de interes pentru activitatea de ofertare, astfel:  

• Audit energetic;  

• Consultanță în afaceri și management (elaborare cerere de finanțare, plan de afaceri, SF, ACB, 

consultanță în managementul proiectelor, elaborare strategie de dezvoltare locală/ județeană/ 

regională);  

• Expertiză tehnică instalații termice;  

• Expertiză tehnică instalații electrice; 

• Mentenanță corectivă și preventivă pentru instalații sanitare, instalații aer condiționat, instalații 

electrice, instalații de stins incendiu); 

• Execuție lucrări rețele de termoficare;  
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• Execuție lucrări rețele de canalizare;  

• Servicii proiectare în rețele de termoficare (termice);  

• Servicii de închiriere diverse utilaje;  

• Servicii transport deșeuri;  

• Execuție lucrări amenajare terenuri (săpătură, umplutură, compactare etc.); 

• Realizare confecții metalice (execuție diverse după proiect schemă); 

• Servicii RSVTI; 

• Lucrări de construcții civile (reparație, modernizare etc.); 

 

Pe parcursul semestrului I , ca urmare a anunțurilor publicitare identificate prin intermediul SEAP 

și invitațiilor de participare transmise, în conformitate cu încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 

98/2016 și a Instrucțiunii nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin activitatea Comisiei de ofertare au fost evaluate – în 

vederea participării la procedura de achiziție – următoarele lucrări din SEAP/SICAP:   

- Acordul-cadru având ca obiect ”Lucrări de săpătură mecanizată și manuală și refacere spațiu 

supraiacent pentru lucrările de intervenție efectuate cu forțele proprii ale CMTEB S.A., conform 

invitație nr. 11907/4.02.2022   – termen de depunere 14.02.2022 -  ofertă declarată câștigătoare și 

în consecință s-a semnat contractul cu nr. 13/09.03.2022; 

- Administrația  lacuri, Parcuri și Agrement București – Servicii de verificare tehnică periodică ISCIR și 

asistență tehnică pentru centrale termice” – ofertă declarată câștigătoare fiind încheiat contractul 

cu nr. 19/04.04.2022; 

- Ministerul Justiției – Servicii de verificare instalații electrice, termice și sanitare la sediul din Calea 

Floreasca nr. 39 – Lot1 și Lot 2 – instalații electrice, conform anunț SEAP ADV 1282762 – ofertă 

declarată câștigătoare  fiind încheiat contractul cu nr. 20/04.04.2020; 

- Municipiul București – Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, 

instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiul, instalații electrice de joasă 

tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena națională” -   conform invitație nr. 

46060/14.04.2022 , cu termen de depunere 05.05.2021 – s-a încheiat contractul cu nr. 

241/13.05.2021 (nr. CMESB nr. 35/16.05.2021) 

- Ministerul Justiției – Lucrări de reparații curente la imobilul situat în Calea Floreasca nr. 39 – 

echipamente sanitare, conform anunț SEAP nr. ADV1282761  – ofertă admisă – contract semnat cu 

nr.  37/16442/03.05.2022 . 
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- Ministerul Justiției – Lucrări de reparații curente la imobilul situat în Calea Floreasca nr. 39 – 

echipamente electrice, conform anunț SEAP nr. ADV1282761   – contract semnat cu nr.  

43/16442/03.05.2022. 

- Municipiul București  - Servicii de dirigenție de șantier pentru realizare a lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”Pod – număr de inventar 1111264 din parcul Cișmigiu ”, conform invitație de participare  

nr. DPI/80511/15.03.2022 – ofertă depusă conform adresei nr. 6760/24.06.2022, in evaluare 

- Municipiul București – Servicii de dirigenție de șantier pentru realizare a lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41” conform invitației de participare nr.  

DPI/20510/17.03.2022  – ofertă depusă la data de 28.03.2022- oferta admisă conform  raportului 

de evaluare nr. 35505/06.04.2022 – s-a încheiat  contractul cu nr. 45/17.06.2022; 

- Servicii pentru elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru 

Obiectivul de investiții  ”Prelungire Str. Brașov  între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei” -  

conform invitație de participare  nr. DPI/23231/21.03.2022 – ofertă depusă și admisă  conform 

raport de evaluare nr. 71085/31.05.2022 – contract în curs de semnare; 

- Municipiul București – Servicii de consultanță și dirigenție de șantier în vederea finalizării lucrărilor 

de execuție  la obiectivul de investiții ”Implementarea unui sistem de transport cu biciclete în zona 

centrală a Municipiului București  - Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4 – conform invitației de 

participare  nr. 24227/22.03.2022 – s-a încheiat contractul cu nr. 329/06.06.2022 

- Servicii de reparare și întreținere centrale termice pentru sediul și subunitățile  I.S.U. ”Dealul Spirii” 

București Ilfov , conform anunț de participare simplificat nr./SCN 1103806/29.03.3022 – ofertă 

admisă  conform comunicare nr. 2134881/31.05.2022 – contrat în curs de semnare; 

- Municipiul București - - Servicii de consultanță și dirigenție de șantier  pentru realizarea lucrărilor la 

obiectivul de investiții ”Drum de acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia” conform invitație nr. 

37584/08.04.2022 cu termen de depunere  la data de 02.05.2022 – oferta admisă conform  

raportului de evaluare nr. 59245/12.05.2022- s-a încheiat contractul cu nr. 46/17.06.2022; 

- Municipiul București – Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții 

”Construcții complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de 

învățământ”  cu termen de depunere la data de 19.04.2022, conform invitațiilor  de participare ; 

▪ nr. 39669/11.04.2022 pentru Școala Leonardo da Vinci (fosta școală nr. 75) -  ofertă admisă  

conform raport de evaluare  58427/11.05.2022- s-a încheiat contractul cu nr.48/22.06.2022 
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▪  nr. 39673/11.04.2022 pentru Școala Gimnazială nr. 92, -  ofertă admisă  conform raport de 

evaluare  584257/11.05.2022, s-a încheiat contractul cu nr.50/22.06.2022 

▪  nr. 39676/11.04.2022 pentru Școala Alexandru Ioan Cuza (fosta școală nr. 199), s-a încheiat 

contractul cu nr.49/22.06.2022  

- Municipiul București – Contract de lucrări  aferent obiectivului de investiții  ”Modernizare magistrală 

de termoficare II VEST între căminele PV2-CM20” însumând o lungime de traseu de 1,97 km, 

conform invitație de participare cu nr. 57207/09.05.2022, cu termen de depunere amânat la data 

de 17.06.2022 – oferta aflata in evaluare. 

 

Obiectiv specific 2 – Implementarea de noi direcții de acțiune pentru diversificarea serviciilor 

oferite către toții clienții  

a) Efectuarea de Audituri energetice complexe și Prestarea de servicii ESCO către subunitățile 

din cadrul Primăriei Municipiului București, incluzând și Regiile Autonome și societățile comerciale. 

În baza deciziei ANRE nr. 2123/2013, activitățile de audit  energetic complex al clădirilor conform 

legii 121/2014  au ca scop identificarea și implementarea unor soluții de economisire a energiei și 

urmărirea rezultatelor obținute în urma propunerilor efectuate. De asemenea pentru implementare vor 

fi oferite servicii de tip ESCO care asigură urmărirea completă a proiectului, implementare și gestionarea 

ulterioară a managementului energiei. 

Acesta va conduce la eficientizarea consumului de energie și la economii importante în bugetul 

acestora. 

De asemenea, luând în considerare faptul că o companie de servicii de eficientizare energetică 

tip ESCO trebuie să dispună de soluții tehnice și echipamente specifice de monitorizare care să permită 

optimizarea soluțiilor de eficientizare energetică și urmărirea consumurilor pe întreaga perioadă 

contractuală a fost  necesară achiziționarea unui sistem integrat pentru măsurarea calității energiei 

electrice cu precizie ridicată. 

Acest sistem a fost achiziționat ca urmare a încheierii contractului nr. 119/28.12.2021 încheiat 

cu TECHNO VOLT SRL și conține următoarele echipamente:  

▪ Analizor de calitate energie electrică cu configurare automată; 

▪ Analizor de calitate energie de tip fix; 

▪ Osciloscop digital staționar; 

▪ Osciloscop digital portabil cu geantă și software;  

▪ Clește wattmetric; 
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▪ Trusă scule electrician;  

▪ Multimetru numeric; 

▪ Stand de lucru. 

Achiziția acestor echipamente permite efectuarea de studii de monitorizare si propuneri de 

optimizare a soluțiilor de eficientizare energetică și urmărire a consumurilor. 

 

b)  Realizarea proiectului de instalare a 40 stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice  

Fiind parte a Directivei UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera și creșterea calității 

aerului la nivelul Capitalei, ne-am propus să începem dezvoltarea unui sistem de unități pentru 

încărcarea automobilelor electrice, încurajând astfel, alături de subvenția acordată prin Fondul de 

Mediu, achizițiile de autovehicule cu acționare integral electrică. 

Proiectul de implementare al infrastructurii stațiilor de încărcare mașini electrice vine în 

întâmpinarea atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin 

Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Compania și-a propus achiziția, instalarea, montarea și punerea în funcțiune a unui număr de 40 

de stații de încărcare autovehicule electrice și hibride, plug-in de putere maximă 72 kw.  Veniturile 

obținute din capitalizarea costurilor legate de investiția în cele 40 de stații de încărcare autovehicule 

electrice sunt de 2.837,89 mii lei. 

Proiectul de implementare al infrastructurii stațiilor de încărcare mașini electrice vine în 

întâmpinarea atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin 

Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

  Aferent achiziției de echipamente – Stații de încărcare autovehicule electrice și hibride plug in, 

anunț de participare publicat în SEAP în data de 05.02.2019, comunicăm următoarele: 

- Procedura a fost anulată în data de 19.03.2020 în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. 

c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. a înaintat la CNSC în data de 01.04.2020 

contestația nr. 12652/01.04.2020; 

- CNSC a emis în data de 29.04.2020 Decizia nr. 693/C7/571 prin care a admis contestația TELEKOM 

ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A și obligă Compania Municipală Energetica București 

S.A. la continuarea procedurii; 

- Compania Municipală Energetica București S.A. a înaintat recurs la Curtea de Apel București 

împotriva deciziei CNSC; 
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- Curtea de Apel București a pronunțat Decizia nr. 676/16.06.2020 prin care a respins plângerea 

formulată de Compania Municipală Energetica București S.A.; 

- Compania Municipală Energetica București S.A. a înaintat recurs la ICCJ împotriva Deciziei Curții de 

Apel  

- S-a formulat cerere de preschimbare termen – motivată de formulare cerere renunțare la judecata 

recursului . Astfel la termenul stabilit în data de 16.09.2021 s-a admis cererea de preschimbare a 

termenului de judecată formulată de Compania Municipală Energetică București S.A. și preschimbă 

termenul de judecată la data de 28.10.2021. 

- La termenul din data de 28.10.2021 instanța a luat act de renunțarea la judecata a recursului, 

astfel a luat act de achiesarea recurentei-reclamante Compania Municipală Energetică Servicii 

București S.A. la decizia civilă nr. 676 din data de 16 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel 

București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Și a obligat recurenta-reclamantă la 

plata către intimata-pârâtă a cheltuielilor de judecată. 

În continuare, inclusiv în perioada raportată s-au efectuate următoarele  acte cu privire la 

continuarea procedurii aferente achiziției de echipamente – Stații de încărcare autovehicule electrice și 

hibride plug in respectiv : 

- în data de 03.11.2021 autoritatea contractantă  prin intermediul comisiei de evaluare a transmis 

către ANAP procesul verbal de evaluare a propunerii tehnice ( nr. 10863/02.11.2021) în urma 

căruia APA a emis avizul conform condiționat nr. 1007/23623/08.11.2021 . Ca urmare a avizului 

condiționat, comisia a solicitat clarificări ofertantului la data de 12.11.2021, la care s-a primit 

răspuns în data de 18.11.2021. 

- în data de 26.11.2021  autoritatea contractantă prin intermediul comisiei de evaluare a transmis 

către ANAP procesul verbal de evaluare propuneri tehnice ( nr. 11692/26.11.2021) în urma 

căruia ANAP a emis avizul conform condiționat nr. 1007/25958/06.12.2021.   

- s-a solicitat prelungirea valabilității ofertei si a garanției de participare pana la data de 

31.03.2022 iar ofertantul AXIONET IOT S.R.L în data de 30.12.2021 a depus documentele pentru 

prelungire. 

- s-au solicitat clarificări cu privire la propunerea tehnica ofertantului AXIONET IOT S.R.L iar apoi 

în urma primirii răspunsului s-a întocmit procesul-verbal  de evaluare propunere tehnica 

nr.  1632/23.02.2022 pentru care s-a solicitat Aviz din partea ANAP, acesta fiind emis cu nr.  

1007/4560/01.03.2022.  

- s-a întocmit  procesul verbal privind evaluarea propunerii financiare, fiind primit avizul 

necondiționat din partea ANAP cu nr. 1007/5072/07.03.2022. 
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- În continuare s-a efectuat solicitare  de documente aferente DUAE precum și prelungire garanție 

de participare și valabilitate ofertă. 

- În perioada de raportare  s-a efectuat evaluarea documentelor aferente DUAE, s-a întocmit 

procesul verbal de evaluare a documentelor aferente DUAE și a fost transmis la ANAP. 

 

Obiectiv General 6 - Proiecte de cercetare, dezvoltare și formare profesională pentru personal 

propriu sau pentru terți 

Încurajarea parteneriatelor cu instituții de învățământ și instituții de cercetare din țară și din 

străinătate și atragere de specialiști în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare ale companiei. 

În cadrul acestui obiectiv general identificăm următoarele obiective specifice: 

 

Obiectiv specific 1 - Implementarea în bune condiții a proiectului actual - Programul 

Operațional Capacitate Umană - Locuri de muncă pentru toți, Axa Prioritară 8.1 8.i - Accesul la locuri 

de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv 

pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative 

locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă- Axa 3/PI 8.i/OS 3.1-3.6; 

Pentru acest program Compania a aplicat și a obținut linii de finanțare externe - Stagii de practica 

inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine", cod MySmis 130651. 

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea gradului de angajabilitate a elevilor din 

Liceul Tehnologic Marin Grigore Nastase din Tărtășești si din Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea prin 

participarea unui număr de 185 elevi din următoarele domeniile: mecanica, estetica și igiena corpului 

omenesc, industrie alimentară, servicii, protecția mediului la programe de învățare la locul de munca cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI.  

Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele: 

➢ O.S1. Dezvoltarea parteneriatului scoală- agent economic, valorificând experiența anterioara a 

partenerilor din proiect si inițierea de noi relații de cooperare pentru formare profesionala continuă; 

➢ O.S2. Dezvoltarea personală și înzestrarea elevilor înscriși în proiect (185 de elevi) cu cunoștințele și 

abilitățile necesare pentru managementul propriului traseu educațional şi profesional prin 

furnizarea serviciilor de consiliere psihopedagogica şi orientare în carieră. Aceste sesiuni de 

consiliere si orientare în cariera sunt menite să conducă la cea mai corectă decizie pentru o alegere 

a carierei în acord cu aptitudinile şi interesele lor vocaționale; 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 

    
Page 58 of 80 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

➢ O.S.3 Organizarea de stagii de pregătire practică în cadrul unor parteneriate dezvoltate cu agenți 

economici din România regiunea Sud-Muntenia, la care vor participa 185 elevi in vederea facilitării 

tranziției acestora de la școală la viață activă. Aceste stagii sunt menite sa crească însemnătatea 

cunoștințelor dobândite la locul de muncă; 

➢ O.S.4 Creșterea gradului de informare in rândul elevilor din grupul țintă în ceea ce privește domeniile 

de activitate în care doresc să dezvolte o carieră, in principal în ceea ce privește sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, precum și în rândul operatorilor 

economic. În acest sens, vor fi organizate activități suport pentru consilierea şi orientarea 

profesională, stagii de practica in laboratoarele nou-dotate ale unităților de învățământ precum și la 

sediile angajatorilor, participarea la concursurile de meserii. 

Proiectul – atât prin atingerea obiectivelor specifice, cât și prin atingerea obiectivului general va 

genera efecte pozitive pe termen lung pentru cei 185 de elevi prin crearea unui sistem de comunicare și 

relaționare eficient între aceștia și viitorii potențiali angajatori. Astfel, prin activitățile propuse prin 

proiect urmăresc o abordare integrată care facilitează inserția pe piața muncii a elevilor din grupul țintă, 

cu următoarele beneficii: crearea și consolidarea unei rețele de parteneriat între liceele tehnologice și 

potențialii angajatori pentru asigurarea stagiilor de practică, identificarea cerințelor angajatorilor din 

punct de vedere al competențelor din partea viitorilor angajați, facilitarea accesului elevilor la 

oportunitățile de angajare în rândul întreprinderilor de profil. 

În cadrul Activității A.2. – Activități de sprijinire a participării la învățământul antepreșcolar / 

Subactivitatea 2.1  Informarea, selectarea, recrutarea si gestionarea Grupului Tinta, CMESB a elaborat 

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiilor de practică pentru elevi, împreună cu anexele 

aferente.  

Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului a fost angajat un coordonator al activității, până 

la data  finalizării proiectului, respectiv data de 15.10.2022. 

A fost organizată o masă rotundă în Județul Călărași având următoarea  tema ,,Parteneriat de 

practică”. S-a început organizarea activității și achiziții publice pentru organizarea de evenimente.  

S-a început demararea analizei competențelor specifice care vor fi dezvoltate în stagiile de 

practică organizate pentru elevii Liceului nr. 1 Fundulea. A fost  s-a stabilit profilul tutorului și programa 

de practică. 

• Activități previzionate ale proiectului: 

 A1 - Management proiect 

▪ SA 1.1 Management Operațional 

▪ SA 1.2 Management financiar 
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▪ SA 1.3 Realizarea si monitorizarea achizițiilor aferente proiectului 

▪ SA 1.4 Informare si publicitate proiect 

 A2 - Organizarea si derularea programelor de învățare la locul de munca 

▪ SA 2.1 Informarea, selectarea si gestionarea GT-ului 

▪ SA 2.2 Derularea stagiilor de practica 

▪ SA 2.3 Dotarea si modernizarea spatiilor de practica 

 A3 - Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala 

▪ SA 3.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare in cariera 

 A4 - Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de munca 

▪ SA 4.1 Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de munca 

 A5 - Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca 

▪ SA 5.1 Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca 

 A6 - Cheltuieli indirecte 

▪ SA 6.1 Cheltuieli indirecte 

• Buget proiect 

 Grant nerambursabil: 2.289.723 RON (100% Buget eligibil total) 

 

În cadrul proiectului cu titlul Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de mâine" ID: 

130651, s-au realizat următoarele activități:  

- s-au  realizat formularele de evaluare a CV-urilor candidaților pentru postul de tutore de 

practică și pe cel de interviu pentru respectivii candidați. 

- s-a realizat o programă de educație ecologică pentru elevii Liceului Tehnologic Fundulea. 

Programa este concepută pentru 4 ore de curs. 

De asemenea,  în contextul pandemiei de Coronavirus și de derulare a orelor on-line, s-a realizat 

o programă de ore, on-line, de educație ecologică pentru elevii Liceului Tehnologic Fundulea.  

 În perioada de raportare, în cadrul proiectului Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - 

Angajații de mâine", Contract POCU /633/6/14/130651, s-a continuat pregătirea stagiilor de practică ale 

elevilor în șantierele Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, cu tema ”protecția 

mediului” și în compartimentele companiei, pentru stagii cu tema ”servicii”. Au fost identificat și atras în 

echipa de implementare a proiectului, tutorele de practică .  

 În continuare în cadrul proiectului Stagii de practica inovatoare "Elevii de azi - Angajații de 

mâine", Contract POCU /633/6/14/130651, s-a demarat stagiul de practică cu tematica ”protecția 

mediului” în perioada martie- mai 2022.  
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 Pe parcursul primei săptămâni, în stagiul de practică au participat 20 de elevi. Cum normele 

metodologice prevăd o normă de 15 elevi pentru un tutore, a fost necesar suplimentarea cu  cel de-al 

doilea tutore  de practică.   

 Stagiul de practică a avut o durată de 4 ore/zi.  În cadrul acestuia, în prima zi, elevii au fost primiți 

la sediul CMESB. Programul lor a inclus o prezentare a companiei și instruirea pentru SSM-PI. În zilele 

următoare, elevii și-au derulat stagiul de practică în șantierul Ferentari Iar într-una din zile, stagiul a fost 

găzduit de punctul de lucru din Arena Națională.  

 La final,  s-a realizat un raport de evaluare  a stagiului de practică cu tema ”Protecția mediului” 

care s-a derulat în perioada martie-mai 2022 în șantierul Ferentari. 

 

 În același context,  s-a lucrat  la scrierea unui proiect și a unei cereri de finanțare  ce urmează a 

fi depusă în cadrul  apelului de proiecte pentru  ”Domeniu de interes : Cunoștințe sporite privitoare la 

energia regenerabilă, eficiență energetică – Sensibilizarea și Instruirea publicului larg, din cadrul 

programului pentru energie în România, din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, 2014-2021. 

 În înscrierea și aplicarea proiectului s-a atras Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană București Ilfov. Au fost discutate și adoptate  de principiu în parteneriat, planul de 

activități și rezultatele proiectului . 

 În perioada de raportare  s-a finalizat și s-a depus acest proiect  în cadrul apelului de proiecte 

pentru ”Domeniu de interes:  Cunoștințe sporite  privitoare la energia regenerabilă, eficiență energetică 

– Sensibilizarea  și Instruirea publicului larg, din cadrul programului pentru energie în România, din 

cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, 2014-2021. 

 Proiectul poartă titlul Conștientizare pentru un București verde. 

 Proiectul a fost construit și a fost aplicat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană București. 

 Durata proiectului va fi de 12 luni, cu mențiunea că data limită de efectuare a cheltuielilor din 

proiect va fi 31 decembrie 2023. 

 Bugetul principal va fi de 199956 euro. Bugetul CMSSB  va fi de 142552 euro iar cofinanțarea din 

partea sa va fi de 14255 euro. 

 Proiectul își propune să contribuie prin activități de conștientizare și formare la îndeplinirea 

domeniului de interes al programului menționat mai sus. 
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Obiectiv specific 2 – Participarea la Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritară nr. 

1- 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor, Axa 1/PI 1a/OS 1.1/Acțiune 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD/ Proiecte pentru 

clustere de inovare Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și CDI; 

Soluția de construcție aleasă în mod inovativ pentru implementarea instalației va permite 

valorificarea bunurilor atât prin comercializarea de produse, cat și prin oferirea de servicii cu 

echipamentele proprii. 

În cest sens, Compania Municipală Energetica Servicii SA  și-a manifestat intenția de participare 

în parteneriat la depunerea unei cereri de finanțare pentru înființarea unui cluster de inovare pentru 

creșterea eficienței energetice. 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., și-a propus să contribuie la dezvoltarea 

sectorului de energie inteligentă a Municipiului București în vederea consolidării unui centru economic 

puternic, stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitate și creșterea calității vieții cetățenilor din 

Municipiul București și din zonele înconjurătoare  – “ NOI ENERGIZAM CAPITALA“. 

In acest sens Compania Municipală Energetica Servicii București SA se va implica în activitățile ce 

vor fi desfășurate în cadrul CLUSTERULUI DE INOVARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE.  

Clusterul de inovare pentru creșterea eficienței energetice se va constitui sub formă de asociație 

a partenerilor, alături de CMESB, care vor fi:  Compania Municipală Termoenergetica București – lider de 

parteneriat, Universitatea Politehnică București și 10 IMM-uri din energie. 

Scopul înființării acestei asociații este de realizare a unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare 

și inovare și de colaborare cu ajutorul căreia toți actorii interesați, membrii ai asociației precum și alte 

entități publice sau private, să poată dezvolta noi soluții și produse pentru piața de energie din Municipiul 

București. Această infrastructură poate fi realizată mai facil cu fonduri nerambursabile. Astfel, împreună 

cu partenerii din această asociație se vor demara demersurile pentru realizarea unui cereri de finanțare 

în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi 

inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1 . 

Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă şi sănătate, Acțiunii: 1.1.1 Mari 

infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare.   

Asociația CLUSTERUL DE INOVARE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE își propune să 

desfășoare activități de cercetare, inovare si testare a tehnologiilor și soluțiilor pentru energie inteligentă 

prin următoarele tipuri de activități: 

- Centru de formare profesionala pentru cercetare, antreprenoriat si management si calificări 

profesionale in domeniul energiei, incluzând si un centru de evaluare de competente. 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 

    
Page 62 of 80 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

- Servicii de consiliere in cercetare si afaceri; 

- Cercetare in vederea găsirii unei soluții optime de obținere a energiei pe baza geotermala; 

- Cercetare in vederea găsirii unei soluții optime de folosire a energiei solare pentru obținerea de 

energie; 

- Cercetarea soluțiilor optime de echipamente pentru centralele termice; 

- Cercetarea unor soluții eficiente in construcția clădirilor 

- Cercetarea unor produse chimice ce pot fi folosite in vederea obținerii de energie; 

 În perioada de raportare s-a urmărit demararea construirii unei cereri de finanțare pentru 

realizarea unei teme de cercetare inovativă, ce urmează a fi depusă în perioada următoare, în cadrul 

Apelului de proiecte nr. POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022, Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 

1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării 

afacerilor, Prioritatea de investiții 1b - Promovarea investițiilor în CDI, dezvoltarea de legături și sinergii 

între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea 

investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, Obiectiv Specific OS1.3 - Creșterea investițiilor 

private în CDI, Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 

derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării 

de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. 

 

3.3. Activitatea de achiziții 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., a încheiat în calitate de executant și 

prestator pe semestrul I al anului 2022 contracte de execuție lucrări și de prestări servicii, după cum 

urmează:  

• Contract subsecvent 2- Servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură  - 

la AC 111/25.11.2021  - Servicii mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură   ( nr. 

1/14.01.2022) încheiat cu Unitatea Militară 0461 București. 

• Contract subsecvent nr. 1 - Servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură  

- la AC 111/25.11.2021 - Servicii mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură  ( nr. 

3/21.01.2022) încheiat cu Unitatea Militară 0296 București. 

• Contract subsecvent nr. 1 - servicii de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură  

- la AC 111/25.11.2021 - Servicii mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură   ( 

n4. 8/11.01.2022) încheiat cu Unitatea Militară 0510 București 
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• Contract subsecvent - Prestare servicii de reparare si întreținere centrale termice - la Acord Cadru 

nr. 278 L/29.12.2020 / nr. CMESB 1/12.01.2021 cu nr. 11/11.02.2022 încheiat cu INSPECTORATUL 

PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" BUCURESTI-ILFOV 

• Acord cadru pentru lucrari - Lucrari de sapaturi mecanizate si manuala ( nr. 13/09.03.2022) încheiat 

cu Compania Municipala  Termoenergetica Bucuresti SA 

• Contract de servicii de verificare tehnică periodică ISCIR și asistență tehnică pentru centralele 

termice ( nr. 19/04.04.2022) încheiat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București 

• Contract de servicii de verificare instalații electrice, termice și sanitare pentru imobilul din Calea 

Floreasca nr. 39 ( nr. 20/04.04.2022)  încheiat cu Ministerul Justiției 

• Contract subsecvent  de prestare servicii nr. 58/07.04.2022 la Acord Cadru 111/25.11.2021  – Servicii 

de mentenanță la echipamentele care produc apă caldă și căldură ( nr. 24/12.04.2022)  încheiat cu 

Unitatea Militară 0418 București  

• Contract de lucrări de reparații curente - instalații electrice la imobilul situat in calea Floreasca nr. 

39 ( nr. 28/10.05.2022) încheiat cu  Ministerul Justiției 

• Contract de lucrări de reparații curente - instalații electrice la imobilul situat in calea Floreasca nr. 

39 ( nr. 29/10.05.2022) încheiat cu  Ministerul Justiției 

• Contract de servicii de exploatare, operare, mentenanta corectiva si preventiva, instalatii sanitare, 

termice, ventilatie, instalatii de stins incendiu, instalatii electrice de joasa tensiune si instalatii de 

curenti slabi pentru Arena Nationala ( nr. 35/16.05.2022) încheiat cu Municipiul București  

• Contract subsecvent la Acord Cadru 111/25.11.2021 - Servicii de mentenanța la echipamentele  care 

produc apa calda si căldură conform anexelor ( 42/07.06.2022) încheiat cu UM 0192 București 

• Contract de servicii - Consultanta si dirigentie de santier pentru realizarea lucrarilor la obiectivul de 

investitii "implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului 

bucuresti Traseu 1, Traseu 2, Traseu 3, Traseu 4" ( nr. 43/07.06.2022) încheiat cu Municipiul 

București  

• Contract de servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 

”MODERNIZARE PEROANE PE TRASEUL LINIEI DE TRAMVAI 41” ( nr. 45/17.06.2022) încheiat cu  

Municipiul Bucuresti 

• Contract de servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru realizarea lucrărilor la obiectivul 

de investiții ”Drum de acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia” ( n5. 46/17.06.2022) încheiat 

cu Municipiul București 
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• Contract de prestare de servicii de consultanta si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii 

"Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de 

invatamant" - scoala Leonardo Da Vinci ( fosta scoala 75) Str. Gh Petrascu 55, sector 3 ( nr. 

48/22.06.2022) încheiat cu Municipiul București 

• Contract de prestare de servicii de consultanta si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii 

"Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de 

invatamant" - Scoala Alexandru Ioan Cuza 9 fosta Scoala 199) B-dul Nicolae Grigorescu 14, sector 3 

( nr. 49/22.06.2022) încheiat cu Municipiul București 

• Contract de prestare de servicii de consultanta si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii 

"Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de 

invatamant" Scoala Gimnaziala nr. 92 Aleea Vlahita nr 1A, sector 3 ( nr. 50/22.06.2022) încheiat cu 

Municipiul București. 

 

De asemenea, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. , pe parcursul semestrului 

II a încheiat în calitate de autoritate contractantă contracte de furnizare de produse după cum urmează:   

• Contract subsecvent de achiziție publică de produse  – la Acord cadru nr.1 din 07.01.2020 având ca 

obiect furnizarea de carburanți  auto pe bază de carduri, încheiat cu LUKOIL ROMANIA SRL ( nr. 

2/18.01.2022) 

• Contract de servicii  de paza încheiat cu TEAM RISK  (nr. 4/01.02.2022) 

• Contract subsecvent nr 7 la Acord Cadru nr. 87/30.06.2020  având ca obiect - Echipament individual 

de protecție încheiat cu PYF PRODUCTION SRL (nr. 5/01.02.2022) 

• Contract de servicii – Servicii de specialitate in domeniul auditului si a consultantei financiar 

contabile încheiat cu  ACON AUDIT SRL ( nr. 6/03.02.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Materiale electrice Lot 3  încheiat cu NEMAAD IMPEX SRL 

( nr. 9/11.02.2022) 

• Contract de achiziție publica de produse - Materiale electrice Lot 5 încheiat cu NEMAAD IMPEX SRL 

( nr. 10/11.02.2022) 

• Contract de achizitie publica de produse- Tevi si accesorii preizolate DN 100/200 si DN125/225 

încheiat cu LOGSTOR SRL (nr. 14/15.03.2022) 

• Contract subsecvent 4 la Acord Cadru 117/17.08.2020 - "Servicii de eliminare a deseurilor, deseuri 

rezultate din excavatii si constructii, izolatii termice, deseuri lemnoase" încheiat cu DMV PROSAL 

CONSULTING SRL ( nr. 15/21.03.2022) 
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• Contract de furnizare servicii de certificare - Certificat digital calificat - valabilitate 2 ani, incheiat cu 

CERTSIGN SA ( nr. 16/23.03.2022) 

• Contract subsecvent nr 3 la AC 31/07.05.2021 - Discuri abrazive si perii de sarma pentru disc încheiat 

cu HANEX SRL ( nr. 18/29.03.2022) 

• Contract de achizitie publica de produse - Materiale Electrice Lot 3 încheiat cu MESSYSTECH S.R.L. ( 

nr. 21/08.04.2022) 

• Contract de achizitie publica de produse - Materiale Electrice Lot 1 încheiat cu MESSYSTECH S.R.L. ( 

nr. 22/08.04.2022) 

• Contract prestare servicii  închiriere containere încheiat cu POP INDUSTRY  ( nr. 26/20.04.2022) 

• Contract subsecvent 2 la Acord Cadru nr. 32/13.05.2021  -Electrozi cu înveliș bazic pentru sudarea 

manuală cu arc electric în încheiat cu HANEX SRL ( nr. 30/10.05.2022) 

• Contract subsecvent nr. 6 la AC 42/24.05.2019 - Produse de balastieră încheiat cu  PORT TRANS SRL 

( nr. 31/11.05.2022) 

• Contract subsecvent nr. 10 la AC 1/07.01.2020 - Carburanți pe bază de carduri încheiat cu LUKOIL 

ROMANIA SRL ( nr. 32/11.05.2022) 

• Contract furnizare-Materiale electrice Iluminat ornamental Arena Nationala - Lot 1- Diverse 

materiale electrice  încheiat cu NAAMAD IMPEX SRL ( nr. 33/13.05.2022) 

• Contract furnizare produse-Materiale electrice ornamentale Arena Nationala - Lot 2 - Difuzor opac 

încheiat cu NAAMAD IMPEX SRL ( nr. 34/13.05.2022) 

• Contract subsecvent de furnizare nr.8 la Acordul-cadru nr 38/24.05.20219 - Achizitie de oxigen 

tehnic gazos încheiat cu  LINDE GAZ ROMANIA ( nr. 36/17.05.2022) 

• Contrat de achizitie publica de produse - Tevi si accesorii preizolate din otel Dn80-Dn200 încheiat cu 

ROBMET SA ( nr. 37/25.05.2022 ) 

• Achizitie publica de produse - Compensatoare lenticulare de dilatatie axiala conducta DN 600 mm 

pentru circuitul primar încheiat cu PETROUZINEX SRL ( nr. 38/25.05.2022) 

• Contract de livrare -  Argon tehnic imbuteliat încheiat cu MESSE ROMANIA GAZ ( nr. 44/08.06.2022) 

• Contract subsecvent nr 8  la AC 87/30.06.2020 - Echipament individual de protectie încheiat cu PYF 

PRODUCTION SRL  ( nr. 47/21.06.2022) 

• Acord cadru de achizitie publica de produse - Beton C 8/10 C 16/20 C 25/30 , gata de turnare încheiat 

cu ALS BETON SRL ( nr. 51/29.06.2022) 

• Contract de achizitie publica de produse - Tevi si accesorii preizolate din otel Dn 600 mm încheiat cu 

ISOPLUS ROMANIA SRL  ( nr. 52/32.06.2022) 
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• Acord cadru de prestari servicii -  Servicii de reparatii, intretinere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru vehiculele cu MTMA<3,5t - Lotul 1 - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare 

de piese de schimb si consumabile pentru vehicule marca DACIA   încheiat cu NESTY AUTO SERVICE 

( nr. 53/30.06.2022) 

• Acord cadru de prestarii servicii - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru vehiculele cu MTMA<3,5t - Lotul 3 - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare 

de piese de schimb si consumabile pentru vehicule marca ISUZU încheiat cu NESTY AUTO SERVICE ( 

nr. 54/30.06.2022) 

• Acord cadru de prestari servicii - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru vehiculele cu MTMA<3,5t - Lotul 4 - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare 

de piese de schimb si consumabile pentru vehicule marca FIAT încheiat cu NESTY AUTO SERVICE ( nr. 

55/30.06.2022) 

• Acord cadru de prestari servicii - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru vehiculele cu MTMA<3,5t - Lotul 5 - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare 

de piese de schimb si consumabile pentru vehicule marca OPEL încheiat cu NESTY AUTO SERVICE ( 

nr. 56/30.06.2022) 

• Acord cadru de prestari servicii -  Servicii de reparatii, intretinere si furnizare de piese de schimb si 

consumabile, pentru vehiculele cu MTMA<3,5t - Lotul 6 - Servicii de reparatii, intretinere si furnizare 

de piese de schimb si consumabile pentru vehicule marca FORD încheiat cu NESTY AUTO SERVICE ( 

nr. 57/30.06.2022) 

 

 3.4. Activitatea de resurse umane 

În semestrul I al anului 2022, structura organizatorică a Companiei Municipale Energetica Servicii 

București S.A., prevede următoarele structuri organizatorice funcționale și operative: 

 

• Serviciul Intern de Prevenire și Protecție  și Managementu Calității   

• Serviciul juridic şi guvernanță corporativă  

• Serviciul Control, Cost control si CFG 

• Serviciul Registratura, Administrativ, Arhiva, Logistica si Comunicare 

• Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Formare profesională 

• Biroul Achiziții 
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• Biroul Cercetare, Dezvoltare, Marketing 

• Departamentul Comercial  

• Serviciul Financiar Contabilitate Buget 

• Serviciul  Administrare și Operare Obiective 

• Serviciul Transporturi 

• Serviciul Investiții si Proiectare 

• Inginer Șef  

• Biroul Consultanță Tehnică 

În perioada  raportată, principalele activități repetative care au fost  desfășurate de către 

Serviciul  Resurse  Umane, Salarizare și Formare Profesională au constat în: 

- Derularea operațiunilor de salarizare pentru salariații companiei și membrii Consiliului de 

Administrație  ( salarii, concedii de odihnă, concedii medicale, poprii, adeverințe, etc.); 

- Derularea operațiunilor de administrare de personal: întocmit acte adiționale, decizii de încetare a 

CIM, adeverințe vechime salariați, actualizare bază de date salariați, calcul vechime salariați, fișe de 

post, arhivare dosare, etc.; 

- Derularea operațiunilor de transmitere în Revisal a încetărilor și a modificărilor intervenite asupra  

contractelor individuale de muncă; 

Printre cele mai importante activități, în perioada ianuarie – iunie 2022 activitatea de resurse 

umane și formare profesională a desfășurat următoarele: 

• pentru buna desfăşurare a activităţii Direcţiei Tehnice, SRUSFP a demarat procedurii de recrutare 

internă/externă, conform regulamentului de ocupare posturi vacante şi temporar vacante, pentru 

posturi de DGATO, diriginti de şantier, ingineri, personal de specialitate, iar în urma acestora, posturile 

au fost ocupate, pe durată determinată, până la organizarea de concursuri/examene pe durată 

nedeterminată. 

• Având în vedere deschiderea unui nou şantier (Grozăveşti) şi completarea echipelor de la 

şantierul Ferentari, în scopul desfăşurării lucrărilor în condiţii optime,CMESB a început procesul de 

recrutare şi selecţie personal muncitor pentru meseriile sudor, instalator, muncitor necalificat. 

• La invitaţia AMOFM Sector 6 Bucureşti,  CMSEB S.A. a participat la Bursa generală a  locurilor de 

muncă. În urma participării la  Bursa locurilor de muncă, au aplicat pentru posturile noastre vacante de 

muncitori un număr de 10 muncitori calificaţi si necalificati, din care: 

- 9 muncitori calificaţi în meseriile de zidar, fierar betonist, dulgher, instalator 

- 1 muncitor necalificat 
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 Aceștia au susținut interviul şi au fost admiși, în prezent ocupând posturile pe durată 

determinată, conform  procedurilor interne ale Companiei. 

• Având în vedere  nota de informare nr. 10415/21.10.2021 înaintată către Consiliului de 

Administraţie, prin care punctele 3 şi 4 din Notă, au primit aviz favorabil cu privire la ” Analiza 

Contractelor individuale de Muncă pe perioadă determinată şi prelungirea acestora numai în cazuri 

deplin justificate de către șefii direcți ...................”, în perioada ianuarie – iunie 2022,  contractele 

individuale de muncă încheiate pe durată determinată   au la bază justificarea necesității continuării 

raporturilor contractuale cu salariații respectivi.  

• Având în vedere: 

- prevederile art. 162 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;  

- prevederile art. 94 din Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivel de Companie; 

- comunicatul de presa nr. 17/14 ianuarie 2022 al Institutului National de Statistica cu privire la 

rata inflației pentru anul 2021, 

- prevederile Hotărârii nr. 251/2022 a Consiliului General al Municipiului București, privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al CMESB S.A.; 

- prevederile Deciziei nr.41/19.04.2022 a Consiliului de Administraţie, prin care Grila de Salarizare 

a CMESB S.A., aprobată la nivel de Companie, a fost actualizată cu indicele de inflație de 5,1%, indice 

comunicat de către Institutul Naţional de Statistică, 

începând cu data de 01.06.2022, salariile lunare brute de bază ale angajaţilor existenţi cu contract  

individual de muncă activ la data 31.12.2022, se indexează cu rata inflației de 5,1%.  

Indexarea s-a acordat pentru un număr de 243 salariaţi , activi la 31.12.2021 si care aveau  

contractul individual de munca activ la data indexării, respectiv la data de 01.06.2022. 

Astfel, fiecare salariat a luat la cunoștință de salariul de bază lunar brut indexat prin semnarea 

Actului Adițional, anexă la contractul individual de muncă. 

Concluzionând, raportat la activitatea de resurse umane pentru semestrul II, fluctuația de 

personal în perioada de 01.01.2022 – 31.06.2022, se prezintă astfel: 27 angajări și 29 plecări.  Astfel data 

de la 30.06.2022, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. înregistrează un număr de 272 

angajați, fără Director General.  

 

3.5. Activitatea de natură juridică 

 În perioada de referință Serviciul Juridic a acordat consultanță de specialitate în toate 

problemele juridice apărute în activitatea curentă. A participat nemijlocit la negocierea privind 
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concilierea problemelor juridice în interesul Companiei, a verificat pentru legalitate deciziile emise de 

serviciile / direcțiile de specialitate din cadrul Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. 

 De asemenea Serviciul juridic a formulat  puncte de vedere / opinii juridice  in ceea ce privește 

cerințele impuse de legislația în vigoare, a acordat suport de specialitate in desfășurarea ședințelor 

organelor de conducere ale Companiei. 

Serviciul Juridic a apărat drepturile și interesele companiei în fața instanțelor judecătorești, 

precum și, în fața oricăror organe ale puterii sau Administrației de stat și în fața oricărei instituții și 

persoane juridice cu care compania are relații contractuale. 

Litigiile existente la data de 30.06.2022  la care Compania Municipală Energetica Servicii 

București S.A., este parte (reclamant, pârât sau altă calitate procesuală) sunt următoarele : 

 

DOSAR/ PARTI/ OBIECT TERMENE SOLUTIE/ 
Stadiu 
 

Dosar 40844/3/2018 
Tribunalul București  
 
Reclamați:  
Uniunea Salvați România  
Pârâți:  
Mun. Buc. prin Primar Gen. 
CGMB ; Service Ciclop SA  
CMEB SA  și alții  
 
Obiect : 
Constatare nulitate acte constitutive 
ale Companiilor Municipale  
 

T 14.09.2020 
 
În temeiul dispozițiilor art.413 alin.1 pct.1 C. proc. civ. 
suspendă judecarea prezentei cauze până la 
soluționarea definitivă a dosarelor nr. 2031/3/2020 şi 
nr.28997/3/2019 

14.09.2020 
SUSPENDAT 

Dosar  
521/2/2019  Curtea de Apel 
București 
 
Contestator pârât  - CGMB  
Intimați reclamanți - USR  
Intimați pârați:  
Mun. Buc.   
Service Ciclop SA  
Intervenienți  
..... 
 
Obiect: 
Anularea Deciziei civile nr. 
6504/22.11.2018, pronunțată de 

T 25.02.2021  
Încheiere: Ia act de radierea Companiei Municipale 
Energetica București S.A. și constată lipsa  
capacității procesuale a acesteia, ca efect al radierii. 
 Încuviințează cererea de amânare a judecării cauzei 
formulată de către contestatorul Consiliul General al 
Municipiului București, 
 
T  03.06.2021  
 Amana cauza 
 
T 16.09.2021 
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 
28.10.2021, ora 10.00, Completul 4 Recurs NCPC, Sala E 
68 „Istrate Micescu”, pentru când se vor cita părţile 

 25.02.2021  
 
Încheiere: 
Ia act de 
radierea 
Companiei 
Municipale 
Energetica 
București 
S.A. și 
constată 
lipsa  
capacității 
procesuale a 
acesteia, ca 
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Curtea de Apel – București Secția VII 
– a de contencios administrativ si 
fiscal, în dosarul nr. 19404/3/2017 

care nu au termen în cunoştinţă, în temeiul dispoziţiilor 
art. 229 alin. (1) NCPC, Compania Municipală 
Consolidări S.A., prin administrator judiciar CITR Filiala 
Bucureşti SPRL, la adresa acestuia indicată prin cererea 
din 03.08.2021, urmând ca la termenul de judecată ce 
se va acorda în cauză să se discute admisibilitatea în 
principiu a cererii de intervenţie formulată chiar de 
către această Companie şi cererea de sesizare a Curţii 
Constituţionale.  
 
T 28.10.2021 

Tip soluție: Respinge contestația in anulare 
Soluția pe scurt: Respinge cererea de sesizare a Curții 
Constituționale, ca inadmisibilă. Respinge cererea de 
suspendare, ca rămasă fără obiect. Respinge 
contestația în anulare şi cererile de intervenție, ca 
neîntemeiate. Cu drept de recurs în termen de 48 de 
ore de la pronunțare pe cererea de sesizare a Curții 
Constituționale şi definitivă în rest. 
Hotărâre  2231/2021 pron. 28.10.2021 

  

efect al 
radierii. 

Dosar nr. 2167/2/2020  
– Înalta Curte de Casație și Justiție 
 
RECURENT Petent 
Compania Municipala Energetica 
București SA 
 
Intimat  
Telekom Romania Mobile 
Communications SA  
 
Obiect : 
litigiu privind achizițiile publice - 
contestație atribuire dec. nr.6936 
/c7/571/29.04.2020 
  

Fond : Respinge plângerea ca nefondată.  
 
Recurs ÎCCJ: formulat la 22.09.2020  
T 09.06.2022  
S-a formulat cerere de preschimbare termen – motivata 
de formulare cerere renunțare la judecata recursului 
 
T 16.09.2021 
Admite cererea de preschimbare a termenului de 
judecată formulată de Compania Municipală Energetică 
Bucureşti S.A. Preschimbă termenul de judecată la data 
de 28.10.2021, cu citarea părţilor.  
 
T 28.10.2021 
Ia act de achiesarea recurentei-reclamante Compania 

Municipală Energetică Servicii București S.A. la decizia 
civilă nr. 676 din data de 16 iunie 2020, pronunțată de 
Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios 
administrativ şi fiscal. Obligă recurenta-reclamantă 
Compania Municipală Energetică Servicii București S.A. 
la plata către intimata-pârâtă Telekom Romania Mobile 
Communications SA a sumei de 1000 lei, reprezentând 

cheltuieli de judecată (reduse conform art. 451 alin. 2 
din Codul de procedură civilă). Definitivă.  

 

 
 
 
 
 
Fond : 
Respinge 
plângerea ca 
nefondată.  
 
 
Recurs :  
Renunțare la 
judecată 

Dosar nr. 8434/303/2020 – 
Judecătoria Sectorului 6 București 
 
Intimat  
Poliția română DGPMB Poliția S6  

Stadiu dosar : Fond 
T 23.11.2020  
Respinge plângerea  
Comunicare Sentință civilă nr. 7629/2020 la data de 
18.01.2021  

 
Respins 
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Contestator  
Compania Municipala Energetica 
București SA 
 
Obiect : 
plângere contravențională PBY nr. 
0234492/20.05.2020  

(eliminare deșeuri) 
 

 
Stadiu dosar: Apel  
T 07.06.2021 – in pronunțare 

- respinge apelul formulat de CMEB ca nefondat 
- respinge cererea apelantei  de obligare a intimatei la 

plata cheltuielilor de judecată 
Comunicare Decizie nr. 2083/2021 la data de 
06.07.2021 . 
 

Dosar nr.  
28647/3/2020 – Tribunalul București 
 
Intimat:  
Compania Municipala 
 
Obiect : 
Fuziune /Divizare cerere Divizare  
La data  

  
  

T 09.12.2020:  
Tip soluție: Admite cererea Soluția pe scurt: Admite 
cererea formulată de petentă Compania Municipală 
Energetica București S.A. Dispune înregistrarea în 
registrul comerțului a mențiunilor privind divizarea 
petentei Compania Municipală Energetica București 
S.A., prin transferarea întregului său patrimoniu către 
societățile beneficiare Compania Municipală 
Termoenergetica București S.A. şi  
Sentință civilă nr. 2515/2020 devine definitivă prin 
neapelare la data de 25.01.2021 - nr. legalizare 
28647/3/2020  
 

 
Admis 

Dosar nr. 27213/4/2020 
 
Contestator  
Compania Municipala Energetica 
București SA  
Intimat  
ANAF – DIRECȚIA GENERALĂ A 
VAMILOR 
 
proces verbal de contravenție PV 
seria DGV nr. 0022558/11.11.2020  

( neînregistrare la organul fiscal a 
autoriz. anulare  
furnizare gaze 
 
 

T:  15.04.2021 
Admite excepția inadmisibilității, invocată de intimată. 
Respinge cererea de restituire a amenzii formulată de 
reclamanta în contradictoriu cu pârâta, ca inadmisibila. 
Respinge plângerea contravențională, ca neîntemeiată. 
Menține procesul-verbal de contravenție seria DGV nr. 
0022558/11.11.2020, emis de intimată. 
 
Sent. civ.  4946/2021 comunicată în data de 06.05.2021 
 
Cerere apel depusă la data de 28.05.2021 
 
Stadiu procesual -  Apel : 
T : 22.10.2021 
Tip soluție: Schimbat total 
Soluția pe scurt: Admite apelul formulat. Schimbă 

sentința apelată, în sensul că admite plângerea 
contravențională formulată și anulează procesul verbal 

de constatare a contravenției atacat. Obligă intimata la 

plata către apelantă a sumei de 20 de lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. Definitivă.  

 

 
 
 
 
 
 
Fond : 
Respins 
 
Apel : Admis 

Dosar nr. 2105/4/2021 
 
Reclamant:  
SC Distrigaz Sud Rețele SRL  
 

Stadiu procesual : FOND 
T 27.04.2021-pentru comunicarea întâmpinării 
formulate de CMTB 
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Pârât  
Compania Municipală Energetica 
Servicii București SA 
 
Cerere de valoare redusa 
 
 

T 15.06.2021 – in pronunțare, amână pronunțarea 
pentru 29.06.2021 (la termen :  instanța a invocat 
excepția lipsei calit. proces. a CMTB, CMEB a arătat că s-
a  achitat debitul, a solicitat respingere act. pentru lipsa 
de obiect , a rămas ca instanța să se pronunțe pe 
cheltuielile de judecată) 
 
T  29.06.2021 
Admite excepția lipsei calității procesual pasive a 
pârâtei Compania Municipală Termoenergetica 
București SA. Respinge cererea față de pârâta Compania 
Municipală Termoenergetica București SA ca fiind 
formulată față de o persoană fără calitate procesual 
pasivă. Respinge cererea față de pârâta Compania 
Municipală Energetica Servicii București SA ca rămasă 
fără obiect. Admite în parte cererea reclamantei de 
acordare a cheltuielilor de judecată şi obligă pârâta 
Compania Municipală Energetica Servicii București SA să 
plătească reclamantei suma de 218,5 lei cheltuieli de 
judecată. Respinge în rest cererea reclamantei de 
acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu 
drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.  
Sentință civ. 8799/2021 comunicată în data de 
21.07.2021 

 
 
Rămasă fără 
obiect – 
CMESB a 
achitat 
contrav. 
prejud.  – s-a 
pronunțat pe 
cheltuieli 
 
 
 
Admite in 
parte 

Dosar 4484/4/2021 
 
Reclamant 
ARABESQUE SRL 
Pârât 
Compania Municipală Energetica 
Servicii București SA 
 
Ordonanță de plată 

T : 31.03.2021 – amână pronunțarea 
T pronunțare 14.04.2021 – Admite cererea.  

- Obliga debitorul la plata debitului principal respectiv a 
facturilor fiscale neachitate, penalități de întârziere și 
cheltuieli de judecată 
 
Sentință civ. 4843/2021 – com . in data de 19.04.2021 

 
 
 
   Admis 

Dosar  12180/300/2021 
 
Reclamant 
CONSOLIGHT COM SRL 
Pârât 

Compania Municipală Energetica 
Servicii București SA 
 
Obiect : Odonanta de plata  
 

T 13.07.2021 –  
Tip soluție: Ia act de renunțare la judecată 
Soluția pe scurt: În temeiul art.406 C.proc.civ., ia act de 

renunțarea creditoarei la judecată. Cu drept de recurs in 
termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a 

se depune la Judecătoria Sectorului 2 București. 

 
Renunțare la 
judecată 

Dosar nr. 
6391/3/2021 
 
Reclamant 
 METACOM 2000 SRL 

  T :  21.01.2022 

Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: in vederea asigurarii dreptului la 

aparare 

Document: Încheiere de şedinţă    21.01.2022 

 
   
 
 
  Fond: 
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Parat  
Compania Municipala Energetica 
Servicii București SA 
 
Obiect : 
Litigiu – achiziții publice 
Anulare certificat constatator 
811/03.02.2021 
 

T:  15.04.2022 

Amana pronuntarea 

29.04.2022  

Soluție pe scurt: Respinge cererile de chemare în 

judecata conexe ca neîntemeiate. Cu apel în termen 
de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se 

depune la Tribunalul București - Secția a VI-a Civila. 

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei instanție, astăzi, 

29.04.2022. 
Document: Hotărâre  927/2022  29.04.2022 

  

 

  Respins 
 
 

Dosar nr. 
6392/3/2021 
 
Reclamant 
 METACOM 2000 SRL 
Parat  
Compania Municipala Energetica 
Servicii Bucuresti SA 
 
Obiect : 
Litigiu – achiziții publice 
Anulare certificat constatator 
812/03.02 

 Termen 

16.02.2022  

Ora estimata: 10:00 

Complet: C7-Fond 

Tip solutie: Conexează cauza 
Solutia pe scurt: Admite excepţia conexităţii, invocată 

de reclamant. Dispune conexarea dosarului la dosarul 
nr. 6391/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, 

Secţia a VI a Civilă. Cu cale de atac odată cu fondul.  

Document: Încheiere finală 
(dezinvestire)    16.02.2022 

  

 
 

Fond: 
             
Respins 

Dosar  
987/300/2022 
Judecătoria Sectorului 2  
 
Reclamant 
Compania Municipala Energetica 
Servicii București SA 
Parat  
Teatrul Tineretului Metropolis 
 
Obiect: 
Ordonanță de plată 
( fond) 
 
 
 

Termen : 21.03.2022 

Tip solutie: Amână cauza pentru a se depune 

întâmpinare 

T 02.05.2022  Solutie: Admite cererea de chemare in 

judecata. Obliga paratul la plata catre reclamanta a 

sumei de 4894,52 lei, reprezentand penalitati de 

intarziere conform factura fiscala nr CMES 132 din 

15.10.2021. Obliga paratul la plata catre reclamanta a 

cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de 

timbru (347,62 lei). 

 Cu drept de apel in termen de 30 zile de la data 

comunicarii. 

 Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 2 

Bucuresti. Pronuntata, astazi, 02.05.2022, prin 

punerea solutiei la dispozitia partii prin mijlocirea 

grefei instantei.  
 

 
 
 
 

Admis 

Dosar  
17669/300/2022 
Judecătoria Sectorului 2 
 
Reclamant 

Termen : 06.09.2022 
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Compania Municipala Energetica 
Servicii București SA 
Parat  
Teatrul Tineretului Metropolis 
 
Obiect : 
Ordonanță de plată 
( fond) 
 

 

CAPITOLUL IV - SITUAȚIA FINANCIARĂ SEMESTRIALĂ A COMPANIEI  SEM. I - ANUL 2022 

 

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport, sunt furnizate pe baza 

situației financiare la data de 30.06.2022. 

În cadrul Companiei, documentele economico - financiare sunt înregistrate în contabilitate in mod 

cronologic și sistematic, respectându-se contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și 

evenimentele sunt recunoscute atunci când apar și sunt înregistrate în evidentele contabile și raportate 

în situațiile financiare ale perioadelor la care se referă. 

  

           1.Capitalul Social  

La 31.12.2021 capitalul social este de 79.411.850 lei, integral vărsat, divizat in 7.941.185 acțiuni, 

cu o valoare nominala de 10 lei deținute astfel: 

- Municipiul București prin Consiliu General al Municipiului București deține un nr. de 7.941.173 

acțiuni în valoare de 79.411.730 lei, reprezentând 99.99985% din capital social. 

- Comuna Chiajna deține un nr. 6 acțiuni, reprezentând 0.000075% din capitalul social. 

- Orașul Popești Leordeni deține un nr. 6 acțiuni, reprezentând 0.000075% din capitalul social. 

 

           2.Situația  activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  la 30.06.2022 

 Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o 

perioadă mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție/costul de 

producție. 

Pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022, comparativ cu aceeași perioada a anului 2021,  

patrimoniul companiei in valoarea neta, cuprinde următorii indicatori: 

 

 

mailto:office@cmesb.ro


 
 

 
 
 

    
Page 75 of 80 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

et. 1-2, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

Elemente patrimoniu 30.06.2021 30.06.2022 

Imobilizări necorporale 37,878 15,275 

Imobilizări corporale 17,549,167 15,914,945 

Imobilizări financiare 139,673 123,589 

1.Active imobilizate 17,726,718 16,053,809 

Stocuri 7,148,628 16,293,154 

Creanțe 3,746,268 9,784,051 

Disponibilități bănești 29,997,690 13,214,329 

2.Active circulante 40,892,586 39,291,534 

3.Cheltuieli înregistrate în avans 455,563 232,425 

I.TOTAL ACTIV ( A=1+2+3) 59,074,867 55,577,768 

Datorii pe termen scurt ( <1 an) 8,083,812 6,706,297 

Datorii pe termen lung  ( > 1 an)     

4.Total Datorii 8,083,812 6,706,297 

5.Provizioane 157,550 157,550 

6.Venituri înregistrate în avans 57,823 50,323 

7.Activ net contabil ( ANC=I-4-5-6) 50,775,682 48,663,598 

II TOTAL PASIV( P= 4+5+6+7) 59,074,867 55,577,768 

 

 Comparativ cu datele aferente aceleași perioade din anul 2021 modificările principale se 

regăsesc la următoarele capitole: 

➢ Active imobilizate, scăderea de valoare a acestora se datorează amortizării înregistrate in 

aceasta perioada, in valoare de 2.037.356 lei. 

 In perioada 01.01.2022- 30.06.2022, au fost achiziționate, in conformitate cu propunerile de 

investiții din Anexa 4 de la Bugetul de Venituri si Cheltuieli,  următoarele echipamente : 

• Mașina de înșurubat cu impact; 

• Set echipament integrat pentru măsurarea calității; 

• Mașina de spălat sub presiune; 

• Electropompa; 

• Laptopuri  ( 5 buc) 

➢ Active circulante, scăderea cu 1.601.052 lei se datorează scăderii disponibilului din banca pe 

seama creșterii stocului de materiale. In aceasta perioada au fost achiziționate materiale ( țeava) 
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necesare derulării contractului de reabilitare a rețelei de termoficare a Municipiului București în 

valoare de  3.520.245 lei. 

➢ Datorii: In aceasta perioada CMESB, a reușit sa finalizeze in avans Eșalonarea la plata a Datoriilor 

la Bugetul de stat, făcând astfel o economie la majorările de întârziere in suma de 11.691 lei. 

 La 30.06.2022, Compania nu are datorii restante la Bugetul de Stat sau Bugetul Asigurărilor 

Sociale si nu înregistrează datorii restante către furnizori. 

 

3.Creanțe și datorii: 

           Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor. În perioada 

SEMESTRULUI  I al anului 2022,  creanțele și datoriile companiei se prezinta astfel: 

CREANȚE 
Sold la 

01.01.2022 

Rulaj 01.01-

30.06.2022 

incasari in 

perioada 01.01-

30.06.2022 

Sold 30.06.2022 

0 1 2 3 4 ( 1+2-3) 

Creanțe 

comerciale( facturi 

emise+ facturi de 

intocmit) 

3,016,161 12,003,757 6,788,792 8,231,127 

Creanțe cu 

bugetul statului 
588,016 1,116,167 362,203 1,341,980 

Alte creanțe  142,091 137,681 87,579 192,193 

TOTAL 3,746,268 13,257,605 7,238,573 9,765,300 

 

Structura de creanțe comerciale se prezintă astfel: 

 In perioada 01.01.2022-30.06.2022 C.M.E.S.B,  au fost  emise  facturi   în sumă de 12.003.757 lei, 

din care ponderea cea mai mare o dețin facturile emise către PMB, în valoare de 11.311.085,48 lei.  

Structura de creanțe cu bugetul statului cuprinde: 

• Concedii medicale achitate din FNUASS, totalizând suma de 565.654 lei; 

• TVA de recuperat, in valoare de 769.181.81 lei 

• TVA neexigibil, în valoare de 1.601,53 lei; 

• Alte creante cu Bugetul statului 5.543 lei 

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost și reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în 

viitor pentru bunurile și serviciile primite.  
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DATORII 
SOLD LA 

01.01.2022 
Rulaj 01.01-
30.06.2022 

Plati in perioada 
01.01-30.06.2022 

Sold 30.06.2022 

 
  1 2 3 4 ( 1+2-3)  

Datorii comerciale 1,455,163 10,201,326 6,896,241 4,760,247  

Alte datorii, inclusiv 
datorii fiscale și alte 
datorii pentru 
asigurările sociale 

5,035,387 3,836,590 8,447,849 424,128  

Datorii către salariați și 
membrii CA 

1,350,047 10,014,687 9,956,113 1,408,621  

Alte datorii 79,103 118 7,618 71,603  

TOTAL 7,919,699 24,052,722 25,307,822 6,664,599  

 

4.Contul de profit si pierdere pentru perioada  

Contul de profit si pierdere cuprinde ansamblul fluxurilor patrimoniale plecând de la veniturile și 

cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor, exploatare și financiare, finalizând cu rezultatul 

exercițiului. 

Indicatori cont de profit                  

si pierdere 

Rulaj    

01.01- 30.06.2020 

Rulaj 

01.01.30.06.2021 
Rulaj 01.01-30.06.2022 

Cifra de afaceri       

Venituri din exploatare 7,387,502.01 9,244,161.07 15,261,132.29 

Cheltuieli din Exploatare 17,910,582.84 17,455,820.92 17,505,266.35 

Rezultat din exploatare -10,523,080.83 -8,211,659.85 -2,244,134.06 

Venituri financiare 416,233.77 1,923.31 132,049.80 

Cheltuieli financiare 0.00     

Rezultatul financiar 416,233.77 1,923.31 132,049.80 

TOTAL VENITURI 7,803,735.78 9,246,084.38 15,393,182.09 

TOTAL CHELTUIELI 17,910,582.84 17,455,820.92 17,505,266.35 

Rezultatul brut al 

exercițiului 
-10,106,847.06 -8,209,736.54 -2,112,084.26 
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              Din analiza indicatorilor prezentați mai sus se observa,  o îmbunătățire a activității la 30.06.2022, 

CMESB reușind să reducă pierderea pana la nivelul de 2.112.084, 26.  

             Veniturile au crescut cu 65.8% fata de anul 2021 si cu 106% fata de aceeași perioada a anului 

2020. 

 In aceasta perioada au fost facturate situații de lucrări pentru toate șantierele deschise de 

Companie   ( Ferentari, Bobocica, Dr. Taberei si Amzei) in suma de 7.382.199,24 lei. 

 Pana la 30.06.2022, au fost executați  265.42 m de racorduri si 1993.3 m de rețea mare în 

șantierul Ferentari, iar pe celelalte șantiere au fost executate lucrări de refacere. 

 Structura de cheltuieli, pe cele mai importate categorii, se prezinta astfel: 

CHELTUIELI 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 

Cheltuieli materiale functionare 

companie( birotica, piese de schimb, 

uzura ob. Inventar) 

213,896.84 93,442.92 92,874.31 
 

Cheltuieli de manopera 9,672,390.00 10,274,247.00 10,852,300.52 
 

 

Cheltuieli derulare contracte 4,092,860.67 3,360,688.09 3,029,530.59 
 

 

Cheltuieli cu chiriile si utilitățile 946,320.99 956,496.32 878,105.62 
 

Combustibil 126,205.18 19,025.43 52,973.97 
 

 

Cheltuieli poștale 18,608.90 22,520.49 14,191.55 
 

 

Cheltuieli cu serviciile executate de terți         546,586.02        230,622.02                   

     283,729.17  

 

 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 1,868,227.22 2,131,875.42 2,037,356.05 
 

 

Alte cheltuieli de exploatare 425,487.02 366,903.23 264,204.57 
 

 

TOTAL          17,910,582.84       17,455,820.92      17,505,266.35  
 

 

 

               Din analiza indicatorilor prezentați mai sus, se constata o creștere in 2022  fata de 2021 a 

următoarelor cheltuieli: 
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➢ cheltuieli de natura salariala cu suma de 578.053 lei datorata  acordării tichetelor de vacanta si 

a indexării cu indicele de inflație de 5.1% .  

➢ cheltuieli cu combustibilul , datorata creșterii prețului la litru de combustibil; 

➢ din categoria de cheltuieli cu serviciile executate de terți , au înregistrat o creștere considerabila  

cheltuielile de asigurări RCA si CASCO ; 

                La 30.06.2022 se înregistrează scăderi a cheltuielilor cu chiria (a fost diminuata chiria la 

depozitul companiei de la 75.300 lei la 58.900 lei ) si de asemenea au scăzut cheltuielile poștale și de 

telecomunicații. 

                Rezultatul din exploatare negativ,  este consecința unui cumul de factori, dintre care cei mai 

importanți sunt; 

➢  creșteri spectaculoase de prețuri la principalele materiale pe care le utilizăm în contractul de 

modernizare a rețelei de termoficare (țeavă preizolată, vane, diverși alți robineți, compensatori 

axiali, țeavă clasică, acetilenă diverși electrozi), prețuri care au suferit creșteri de până la 60-80 

% față de cele pe care le-am ofertat și ni le-am asumat prin contractul respectiv, în anul 2018. 

Necesitatea de a continua execuția lucrărilor precum și importanța strategică a sistemului de 

termoficare al Capitalei(acesta fiind parte din infrastructura critică a Bucureștiului), ne-au 

obligat să punem în operă materialele respective cu consecințe negative asupra rezultatelor 

financiare ale companiei. 

➢ Un alt fapt extrem de important care a condus la înregistrarea de rezultate negative a fost și 

diferența dintre tarifele de manoperă pe care le-am asumat la semnarea contractului de 

modernizare a rețelei de termoficare, în anul 2018 și evoluția costului cu forța de 

muncă(cheltuielile directe) și a regiilor(cheltuielile indirecte). 

➢ Diferența dintre costul real al orei de manoperă directă, față de cel din proiectul tehnic rezultat 

din aplicarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate din anul 2018, privind 

modernizarea sistemului de termoficare al Capitalei. 

➢ De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că facturarea serviciilor prestate se realizează de 

regulă în cea de-a doua parte a anului  
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Capitolul V. CONCLUZII 

 

Prezentul Raport semestrial al Consiliului de Administrație a fost elaborat în baza art. 55 alin. 1 

din OUG 108/2011 privind guvernanța corporativă, în spiritul practicilor și principiilor Guvernanței 

Corporative și are scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, 

constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite și prin creșterea 

responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a 

drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind 

Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice. 

 

Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA 

 

1. Silviu Văduva - PREȘEDINTE 

 

2. Paul Cristian Moldovan – MEMBRU  

 

3. Mișcol Radu -Mihnea – MEMBRU  

 

4. Paul Andrei Ianache – MEMBRU  

 

5. Șerban Alexandru Drăghicescu – MEMBRU 

 

6. Dan Ștefan Meran – MEMBRU    

 

7. Marius Văluțanu – MEMBRU  

 

                                                                                                        Șef Serviciu Juridic și Guvernanță Corporativă 

                                                                                                                                Roxana Leotescu 

 

                                                                                                                                        Întocmit, 

                                                                                                            Resp. Guvernanță Corporativă  

      C.J. Oncioiu Corina 
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