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RAPORTUL DE ACTIVITATE 
al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL 

pentru perioada de mandat ianuarie 2018 – ianuarie 2022 

 

 

Aprobat,  

 

Președinte C.A.  

Cristina – Elena ARGHIR  

Membri C.A.  

Luiza – Florentina DINU  

Petruț – Cosmin MATEI  

Angela RADU  
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1. Prezentare generală 

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE S3 S.R.L., înființată la data de 16 septembrie 2017, este 

o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 

privind societăţile, republicată, modificată şi completată, administrata si condusa in sistem unitar de 

către un Consiliu de Administrație. 

 

Societatea își desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale şi ale actului constitutiv și are 

ca obiect principal de activitate Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de 

calcul, cod CAEN 6203.  

 

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti 

prin Hotararea nr. 433/ 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 

înființarea societății  SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL si a fost aprobat capitalul social în valoare 

de 2.000.000 lei divizat în 100 părti sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit 

prin aport numerar astfel: 

 

• Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului 

București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de 

participare la capitalul social de 99%. 

• SC  SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți 

sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%. 

 

In 19 decembrie 2017 prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor s-a majorat capitatul 

social al societatii cu suma de 8.000.000 lei devenind 10.000.000 astfel: 

• Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului 

București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de 

participare la capitalul social de 99,8%. 

• SC  SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți 

sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%. 

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la 

capitalul social.  
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2. Structură 

2.1. Conducerea Societăţii  

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința 

activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a 

Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.  

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale conform Actului Consitutiv 

actualizat:  

a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv; 

b) Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății; 

c) Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social; 

d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale; 

e) Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății; 

f) Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare 

oricărui reprezentant; 

g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea 

raportului Consiliului de Administrație; 

h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică 

planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile 

Societății); 

i) Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de 

gestiune și îi revocă; 

j) Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor 

de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin 

bugetul Societății; 

k) Hotaraste crearea de societati mixte cu terte persoane fizice sau juridice, daca astfel de 

hotarari nu au fost stabilite prin bugetul Societății 

l) Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții; 

m) Sunt de competenta Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea operatiunilor juridicecare 

depasesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei 

operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv; 

n) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru 

pagube pricinuite Societății;  

o) Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății. 

  

2.2. Administrarea Societății  

Societatea a fost pana in anul 2020 administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, 

condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit 

membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit 
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succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/ 

2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice. 

In data de 26.11.2020 prin HCLS3 nr. 429, Consiliul Local al Sectorului 3 a hotarat modificarea actului 

constitutiv al societatii, astfel incat Consiliu de Administrație sa fie format din 5 membri, condus de un 

președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. 

In data de 25.03.2021, prin HCLS3 nr. 51, Consiliul Local al Sectorului 3 a hotarat modificarea actului 

constitutiv al societatii, astfel incat Consiliu de Administrație sa fie format din 4 membri. 

In data 24.06.2021 prin HCLS3 nr 160, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis diminuarea nr de 

administratori la 3. 

 

 

Atributiile Consiliului de Administratie: 

a) Presedintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice 

persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea 

executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricaror situații care nu sunt prevazute în 

competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membri ai Consiliului de 

Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul 

societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând 

prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății 

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.  

b) Sunt în competența Presedintelui Consiliului de Administrație deciziile privind: 

• determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu 

obiectul și scopurile activității acesteia; 

• aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății 

precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor 

individuale de muncă; 

• înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea 

membrilor Consiliului de Administratie; 

• numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, 

Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și 

stabilirea competențelor aferente acestor funcții; 

• aprobarea planurilor lunare si trimestriale de încasări și plăți; 

• sunt de competenta Presedintelui Consiliului de Administratie, sau, dupa caz, a 

directorului, in situatia in care a fost delegata conducerea intreprinderii publice, 

aprbarea operatiunilor juridice care nu depasesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro 

exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, 

valoare aferenta fiecarei operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se 

desfasoara in mod succesiv; 
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• încheierea de acte juridice în numele și în contul societatii cu profesioniști, alte entități 

juridice privind prestarea de servicii necesare Societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL 

în vederea bunei funcționari a societății. 

c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind: 

• stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul 

angajat;  

• aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei 

funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de 

necesitatea restructurării societății;  

• adoptarea Regulamentului Organizare si Functionare, precum și orice alte regulamente 

necesare in buna functionare a societatii; 

• aprobarea sanctiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;  

• supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la 

încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, 

precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și 

cheltuieli pe exercițiul financiar următor; 

• mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - 

sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără 

personalitate juridică; 

• executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea 

Generală 

• sunt de competenta Consiliului de Administratie, aprobarea operatiunilor juridice care 

depasesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de 

schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferenta fiecarei operatiuni 

singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv; 

 

3. Resurse umane 

3.1. Consiliul de administratie 

Consiliul Local Sector 3 a decis prin HCLS3 692/ 28.12.2017 ca societatea să fie administrată de 

Președinte C.A. Cristina – Elena ARGHIR și membri C.A.: Luiza – Florentina DINU, Petruț – Cosmin 

MATEI, Adrian – Marian COCOȘ, Emma – Elena – Mihaela POPA, Angela RADU, Anda – Ioana 

NEGOIȚĂ, contractele de mandat intrând în vigoare cu 16.01.2018 pentru o perioada de 4 ani. 

In perioada de raportare, si-au incetat activitatea de membrii in Consiliul de Administratie: 

Adrian – Marian COCOȘ prin demisia nr. 3528/ 28.10.2020 aprobata prin HCLS3 nr. 364/ 17.11.2020, 

Anda – Ioana NEGOIȚĂ prin demisia nr. 3681/ 05.11.2020 aprobata prin HCLS3 nr. 428/ 26.11.2020 si 

Emma – Elena – Mihaela POPA (GHEORGHE) prin cererea de suspendare nr. 3624/30.10.2020 aprobata 

prin HCLS3 nr. 428/26.11.2020, astfel incat la 31.12.2021 societatea avea un Consiliu de Administratie 

format din 4 administratori. 
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In timpul celor 4 ani de mandat, membrii Consiliului de Administratie s-au reunit ori de cate ori 

a fost nevoie,  cel putin cate o sedinta in fiecare luna, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost 

constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr. 

587/ 19.12.2018, nr. 584/19.12.2018  si nr. 347/ 26.06.2019, fără bonusuri suplimentare și fără 

remunerații pe comisii/ comitete.     

  

3.2. Personal 

La data de 15.01.2018 societatea avea 6 salariati activi.  La data finalizarii mandatului, ITS3 are 

42 de salariati activi, cu contract individual de munca, conform stucturii organizatorice aprobate. 

În cadrul ITS3, posturile vacante au fost publicate pe pagina de internet a societății la secțiunea 

Anunțuri Cariere, pe rețelele de social-media, precum și pe site-uri speciale de recrutare personal. 

  

Toate cheltuielile de personal sunt disponibile pe site-ul societatii la sectiunea 

https://www.its3.ro/personal.  

Datorita specificului activitatii societatii, avand in vedere ca mai mult de 80% din cifra de 

afaceri vine din activități din sectorul construcții, CAEN 4321 si 7112, incepand cu luna iunie 2019 

calculul salariilor si al taxelor datorate a fost conform OUG 114/2018 cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

Un factor important în atragerea forței de muncă a constat in crearea unui climat de lucru cat 

mai placut, cu echipe constituite din profesionisti compatibili si competitivi. Conducerea societatii a 

cautat sa asigure beneficii si un cadru de lucru care sa creasca eficienta si eficacitatea angajatilor. In 

acest sens, s-a asigurat echipament de lucru si protectie tuturor angajatilor, au fost realizate demersuri 

de calificare si/ sau perfectionare a personalului, atat in domeniul postului, cat și în alte domenii 

conexe acestuia, astfel încât să poată fi asigurată și motivarea și rotația personalului pe posturile 

neocupate sau apărute în urma evoluției lucrărilor sau derularii/ contractarii unor proiecte noi.  

Atunci când a existat buget alocat, s-au acordat bonusuri, prime de Paște, prime de Crăciun, 

tichete de masa, tichete de vacanta. O altă formă de motivare a angajaților existenti a fost majorarea 

salariilor, pentru salariatii fideli, cu vechime in societate si in urma redistribuirii atributiilor si 

responsabilitatilor de indeplinit. 

„Mai bun” (sau „mai bine”) este adesea criteriul după care ne ghidăm viața și deciziile pe care 

le luăm. Dorim să avem o casă mai bună, o mașină mai bună, un stil de viață mai bun și, de cele mai 

multe ori, o slujbă mai bună. În context organizațional, în timp ce angajații caută în permanență să își 

dezvolte cariera, uneori chiar și prin schimbarea locului de muncă, organizațiile caută să vină cu soluții 

prin care să reducă rata angajaților care părăsesc organizația în mod voluntar. 

 Rata de retenție a angajaților a fost și rămâne unul dintre principalele aspecte pentru care ITS3 

se luptă. Prin politica si planul de administrare, obiectivele existente si implementate  in cadrul 

societatii, s-au facut eforturi pentru mentinerea gradului de retentie la un nivel rezonabil, in conditiile 

existente.  

https://www.its3.ro/personal
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În contextul situației actuale cauzată de pandemia de COVID-19, societatea Internet și 

Tehnologie S3 SRL a implementat o serie de măsuri care să îi asigure continuitatea activității, în 

aceleași condiții de performanță și profesionalism. În acest sens, au fost stabilite la nivel intern, pe 

parcursul anilor 2020 si 2021 o serie de reguli de lucru: cadrul reglementat de telemuncă, asigurarea 

deplasarilor la execuțiile/ intervenţiile clienţilor in conditii de siguranta, echipamente de protectie si 

dezinfectanti, informarea in timp real a DSP cu privire la cazurile din randul angajatilor, precum si 

izolarea si testarea contactilor, astfel incat s-a reusit pe tot parcursul situatiei pandemice ca activitatea 

societății sa continue în regim normal de lucru, in limitele si cu respectarea dispoziilor legale instituite 

de catre autoritatile statului roman. 

 

4. Transparență 

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 

544/2001 si HCLS3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de 

transparența instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 15.01.2018 

– 15.01.2021 

 

 

Actualizarea site-ului societatii este un proces dinamic si scalabil, permanent in acord cu diversitatea 

de cerinte si modificari legislative, precum si cu dorinta societatii de a asigura o transparenta 

institutionala eficienta. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizarilor a avut-o secțiunile: facturi, 

contracte, cheltuieli personal, hotărâri AGA, posturi vacante, etc. 

Prin politica de transparenta pe care ITS3 a abordat-o cu publicarea a cat mai multor informatii pe 

site-ul propriu, au fost inregistrate foarte putine solicitari formulate in baza legii 544/2004, astfel: 

2021 – 0 solicitari 

http://www.its3.ro/


   
 

Pag. 8 din 31 

 

INTERNET & TEHNOLOGIE S3 
CUI  RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 

Tel. 0310 699 145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro 
Calea Vitan, nr. 242, Camerele 1,2,6, Sect. 3, Bucureşti 

 

2020 -  0 solicitari 

2019 – 5 solicitari  

2018 – 3 solicitari 

 

5. Certificări și Avizări  

In vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse constant demersuri pentru 

obtinerea si pastrarea licentelor societatii pentru activitatea desfasurata, in special in piata de sisteme 

de securitate fizica: 

5.1. Licenta de functionare conform legii 333/2003 nr. IGPR 4478/T/27.12.2017 pentru proiectare, 

instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei 

5.2. Autorizatii IGSU  

a. Autorizatie IGSU 8090 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a 

incendiilor 

b. Autorizatie IGSU 8091 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere 

a incendiilor, cu exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera 

c. Autorizatie IGSU 8092 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si 

alertare in caz de incendiu 

d. Autorizatie IGSU 8095 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, 

alarmare si alertare in caz de incendiu 

e. Autorizatie IGSU 9268 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea 

fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natura 

5.3. Atestat ANRE nr. 14481/22.04.2019 - Proiectare si executare de instalatii electrice 

exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriane si subterane, 

la tensiuni nominale de 0,4 kv 

5.4. Certificat SR EN ISO 9001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi  

5.5. Certificat SR EN ISO 14001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi  

5.6. Certificat inregistrare a marcii - OSIM nr. 154612/2017  

 

Mentinerea autorizatiilor si licentelor obtinute este dependenta de o serie de factori precum: 

- calificarea personalului tehnic angajat si al membrilor Consiliului de Administratie; 

- asigurarea de utilaje, echipamente si dotari specifice cu verificarea tehnica periodica; 

- raportarile conform normelor legale 

- respectarea normelor tehnice si a procedurilor aprobate care au stat la baza regulamentelor 

impuse prin licentiere 

 

6. Planul de administrare 2018 - 2021  
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Prin PLANUL DE ADMINISTRARE al Consiliului de Administratie al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE 

S3 pentru perioada 2018 – 2021, abrobat de AGA, Consiliul de Administratie si-a propus o serie de 

obiective generale si specifice:   

 

Obiectiv 

general 
Obiectiv specific Rezultat 

Comercial 

Încheierea de parteneriate cu mari producători 

nationali si internationali în vederea obținerii 

dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor 

sale, ca distribuitor autorizat/ reseller, asigurând 

astfel pentru societate: 

- prețuri de vânzare competitive cu 

distribuitorii și reseller-ii acestora pe 

piața din România 

- suport operațional de la producător 

(service-uri autorizate, personal 

certificat în gestionarea brand-ului, 

garanție de produs/ serviciu și suport 

tehnic pentru administrarea produselor 

sau serviciilor comercializate sub 

brand-ul său, etc.) 

Societatea a incheiat in perioada 2018 – 2021 un 

numar de 91 Contracte de parteneriat. 

 

In baza acestor contracte, societatea a devenit unul 

din cei mai competitivi furnizori ai brand-urilor 

Honeywall, Hikvision, Dell, Cisco, Metrici, Ingeea, 

Hexagon, Proxmox, Zentyal, Schrack, Milestone, 

Planet, Meanwell, R&M, Allied Telesis, Cambium, etc. 

 

De asemenea, in baza contractelor de parteneriat, au 

fost posibile construirea de oferte cat mai bune din 

punct de vedere al solutiilor tehnice per concept, 

pretului competitiv, dar si al profesionalismului in 

implementarile brand-urilor comercializate prin 

implicarea de personal specializat de producatori. 

 

In perioada 2018 – 2021, societatea si-a dezvoltat un 

portofoliu de clienti, astfel incat sa isi respecte 

obligatiile asumate prin Actul constitutiv.  

Identificarea de brand-uri în aria sa de competență 

pentru care societatea să fie prim sau unic 

importator 

Identificarea de clienți și participarea la competițiile 

de achiziții din piața din România, cu precădere în 

București/ Ilfov 

Financiar 

Elaborarea unei politici de prețuri, corelativ cu cele 

practicate în piața de profil, care să asigure atât un 

preț de piață competitiv, cât și un profit societății 

Societatea a aplicat o politica de preturi astfel incat 

sa se incadreze in preturile din piata ale produselor/ 

serviciilor/ lucrarilor ofertate si efectuate, luand in 

considerare toate costurile de achizitie, adaos 

comercial, cheltuieli indirecte, profit, etc.  

 

Prin raportarile semestriale a fost asigurat controlul 

periodic al platilor si incasarilor, astfel incat sa se 

respecte termenele de plata, sa nu existe penalitati 

de intarzieri la plata cu incadrarea corespunzatoare 

in bugetele aprobate de AGA. Pentru cei care au la 

data curenta datorii de plata, au fost efectuate 

demersurile necesare de recuperare a acestora, prin 

notificari, somatii de plata prin executori. 

Efectuarea de plăți și încasări in termenele agreate, 

fără întârzieri și/ sau penalități, atât cu partenerii 

direcți, cât și cu clienții 

Asigurarea controlului periodic al bugetului de 

cheltuieli și venituri, în vederea menținerii 

echilibrului între acestea 

Resurse 

umane 

(personal) 

Identificarea de stimulente pentru menținerea 

angajaților la un nivel ridicat al performanțelor 

profesionale, pentru stabilitatea locului de muncă și 

pentru un climat de muncă colaborativ 

Au fost efectuate negocieri pentru elaborarea si 

aprobarea unui CCM, care sa confere angajatilor un 

instrument de siguranta, seriozitate si protectie din 

partea angajatorului. 

 Promovarea competențelor profesionale 
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Obiectiv 

general 
Obiectiv specific Rezultat 

Asigurarea unui program educațional continuu 

pentru angajați 

Pe parcursul celor 4 ani, structura organizatorica a 

fost permanent actualizata la nevoile de dezvoltare 

ale societatii si la performantele fiecarui angajat.  

 

Unul din instrumentele care stau la baza realizarii 

proiectelor cu profesionalism, este gradul de 

perfectionare prin formare profesionala si/ sau 

calificare la locul de munca al angajatilor. Astfel, 

anual, a fost aprobat si implementat un plan de 

formare profesionala.  

Anual s-au bugetat, aprobat si acordat dupa caz, 

bonusuri, prima de Paște, prima de Crăciun; tichete 

de masa, tichete de vacanta 

Asigurarea participării angajaților la cursurile de 

formare profesională din aria lor de competență, în 

vederea creșterii calității muncii lor, a 

profesionalismului în îndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu și a valorii societății în competiția cu ceilalți 

operatori economici din piața de profil 

De dezvoltare 

Implementarea unui sistem integrat de 

supraveghere video la nivelul întregului teritoriu al 

Sectorului 3 al Municipiului București 

Prioritatea principala a societatii este aceea de a 

implementa proiecte de succes pentru clientii sai, 

dar si pentru propriul portofoliu. Astfel, in perioada 

2018 – 2021, societatea a derulat … proiecte din 

domenii precum: 

- sisteme de securitate fizica (CCTV, 

control acces, antiefractie si detectie la 

incendiu) - proiectare, instalare si 

service  

- infrastructuri critice pentru sistemele 

de securitate - proiectare, instalare si 

service 

- sisteme informatice de gestiune date 

geo-spatiale - proiectare, instalare si 

administrare 

- solutii software de administrare 

infrastructuri de retea de date 

(virtualizari, AD, sisteme interne de 

tiketing, securitate retea date etc.) 

- sisteme complexe de parking 

inteligent 

- sisteme de sonorizare spatiu de 

agrement (zone deschise si inchise) 

etc.  

- infrastructuri retele de date si voce-

date 

 

Societatea a implementat ideile/ necesitatile 

clientilor sai, pornind de la identificarea in piata de 

solutii cat mai compatibile cu nevoia acestora, cu 

respectarea principiului de eficienta cost – beneficiu 

optim. Astfel, societatea a implementat solutii de la 

Implementarea de infrastructuri critice IT&C 

(Datacenter-e, Dispecerate de monitorizare) 

Prestarea de servicii de: 

- Consultanță/ suport tehnic/ asistență 

tehnică pentru identificarea și 

implementarea unei soluții de arhivare 

electronică la nivelul Primăriei 

sectorului 3 și a direcțiilor sale 

subordonate 

- Consultanță/ suport tehnic/ asistență 

tehnică pentru implementarea unui 

sistem informatic integrat pentru 

gestiunea resurselor, document 

management intern și în legătură cu 

cetățeanul, prin integrarea/ 

interoperabilitatea bazelor de date 

existente, proprii sau ale altor instituții 

cu care Primăria Sector 3 are încheiate 

Protocoale de colaborare 

- Întreținere, mentenanță și administrare 

infrastructură IT&C (rețea de date, 

server-e, calculatoare, imprimante etc.) 

și sisteme de securitate fizică (sisteme 

de detecție și alarmare efracție și 

incendiu, sisteme de supraveghere 

video de interior și/ sau de exterior 

etc.) 

Furnizarea de produse IT&C, hardware și software, 

cu precădere pentru clienți business 
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Obiectiv 

general 
Obiectiv specific Rezultat 

faza de proiect la faza de punere in productie, si/sau 

mentenanta si exploatare. 

 

Sociale, de 

marketing și 

comunicare 

Elaborarea unei strategii de comunicare, prin care să 

fie evidențiate mecanismele de promovare a 

societății pe piața de IT&C din România, cu 

precădere în București 

Intr-o societate in care tehnologia virtuala ia din ce 

in ce mai mult avant, inca de la inceputul activitatii, 

ITS3 si-a promovat imaginea in mediul on-line, prin 

crearea propriului site si prin retelele sociale. 

 

In decursul anilor, ITS3 a publicat pe site-ul propriu 

date si informatii care sa asigure increderea 

partenerilor si clientilor sai, in egala masura, in 

competentele si profesionalismul cu care au fost 

realizate proiectele sale, in limita respectarii 

legislatiei in vigoare. 

 

Angajatii ITS3 au participat la seminarii si expozitii 

din piata de profil si au promovat prin discutiile cu 

alti participanti o imagine integra a societatii. In 

acest fel, au fost deschise colaborari cu producatori 

de renume din bransa. 

 

ITS3 a devenit marca inregistrata la OSIM inca din 

2017 si se regaseste ca partener autorizat in 

portofoliul producatorilor parteneri. 

Efectuarea de activități de conștientizare a 

rezultatelor obținute la finalizarea unor contracte cu 

impact asupra interesului cetățeanului 

Dezvoltarea și implementarea unui sistem de 

evaluare a gradului de satisfacție a clienților 

societății pentru produsele furnizate și serviciile 

prestate, derulat pe întraga perioadă de 

administrare a societății 

Atingerea unui nivel ridicat de brand awareness si 

promovarea lui in piata de profil 

 

7. Proiecte importante derulate in perioada 15.01.2018 – 14.01.2022 

a. Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul3" 

a.1. Impementare 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA: 36.749.725,79 lei (din care decontat la 31.12.2021 - 21.778.437,70 lei) 

Status: in derulare (Termen de finalizare 31.12.2022) 

Detaliere: Scopul obiectivului de investiții este de a asigura monitorizarea unei suprafețe mai mari a 

domeniului public și de a îmbunătăți activitatea de culegere a datelor de interes operativ, de stocare si 

de suport, necesare în coordonarea forțelor de ordine publică, creându-se posibilitatea organizării 

unor acțiuni eficiente care să combată și să descurajeze fenomenul infracțional și contravențional. 

Proiectul constă în crearea unei infrastructuri proprii de comunicații pe fibră optică prin canalizația 

NetCity, fără a depinde de accesul la internet sau de serviciile altor provideri, astfel asigurându-se un 

grad foarte ridicat de securitate cibernetică pentru sistemul de supraveghere video. Stocarea și 

prelucrarea imaginilor video se realizează într-un Data Center securizat din punct de vedere fizic, din 

punct de vedere al alimentării cu energie electrică precum și din punct de vedere al climatizării. 

Vizualizarea și prelucrarea imaginlor video se realizează în dispeceratul Poliției Locale S3 dotat cu 3 
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unități de afișare tip Videowall totalizând 36 de monitoare de 55" și 6 unități PC de monitorizare. Până 

în prezent s-au instalat un număr de aprox. 700 de camere video mobile, de înaltă performanță. Peste 

500 dintre acestea au fost instalate pe terasele blocurilor de locuit de pe raza sectorului. Aceste 

camere video supraveghează locurile de interes pentru Poliția Locală: locuri de joacă pentru copii, 

unități de învățământ, parcări de reședință, parcuri publice, etc.  

Pentru realizarea infrastructurii de comunicație s-au utilizat până în prezent: 

- 268 de switch-uri; 

- 228 de surse neîntreruptibile de tensiune (UPS); 

- 112,5 Km de fibră optică; 

- 27,9 Km de cablu pentru electro-alimentare; 

- 25 Km de cablu FTP cat. 6. 

 

a.2. Mentenanta/ intretinere 

Prestare servicii de administrare, mentenanta preventiva si mentenanta corectiva pentru 

echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea 

criminalitatii in Sectorul 3" 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA 2020: 365.137,92 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 365.137,92 lei) 

Valoare contract fara TVA 2021: 812.851,20 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 318.810,59 lei) 

Status: in derulare 

Detaliere: Contractul presupune asigurarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă a 

sistemelor de securitate fizică pentru echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului 

Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3". 

 

b. Servicii de elaborare a documentatiei de avizare ISU 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA 2018: 9.104.525,27 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 3.587.544,26 lei) 

Valoare contract fara TVA 2021: 2.820.626,14 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 528.629,82 lei) 

Status: in derulare 

Detaliere: Proiectul presupune elaborarea documentației de avizare IGSU necesare obținerii 

autorizației de securitate la incendiu pentru Unitățile de învățământ (grădinițe, școli, licee) de pe raza 

Sectorului 3.  

Avize obținute: 

- 21 pentru grădinițe; 

- 13 pentru școli; 

- 3 pentru licee 

Documentație depusă IGSU pentru obținerea avizului de securitate la incendiu: 

- 6 pentru școli 

- 2 pentru licee 
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Autorizații obținute: 

- 2 pentru grădinițe. 

Autorizații în curs de obținere: 

- 10 pentru grădinițe. 

 

c. Furnizare, montare si punere in functiune "Sistem integrat de curenti slabi pentru Parc 

Pantelimon – AquaVentura 

Beneficiar: AS3-Administrare Strazi S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 6.349.578,12 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 4.325.947,08 lei) 

Status: in derulare 

Detaliere: Instalarea sistemelor de curenți slabi care deservesc clădirea C1 a centrului acvatic 

Aquaventura, și anume:  

- Sistemul de detecție la incendiu care presupune cablarea și instalarea unei centrale de incediu 

cu 9 bucle cuprinzând un număr de aprox. 841 de elemente de detecție, precum și realizarea a peste 

12 Km de trasee de cablu, cu fixare pe tavan, precum și configurarea software-ului de management 

pentru situații de urgență dedicat. Implementarea scenariului de securitate la incendiu se va realiza 

prin configurarea matricii de acționări în centrala de incendiu; 

- Sistem de adresare publică și alarmare vocală care presupune instalarea unui număr de 267 de 

difuzoare de diferite tipuri, precum și a echipamentelor de transmisie și amplificare aferente și 

realizarea a peste 5 Km de trasee de cablu, cu fixare pe tavan; 

- Sistem de supraveghere video IP care a presupus instalarea unui număr de 4 unități de 

înregistrare cu 172 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și realizarea a 

peste 15 Km de trasee de cablu De asemenea pentru monitorizare eficientă se asigură amenajarea 

unui dispecerat în care operatorul va putea vizualiza imaginile video atât pe un video-wall cât și pe o 

stație PC de monitorizare; 

- Sistem de plată pentru clienții centrului acvatic care să permită utilizarea unei brățări RFID 

pentru plata serviciilor din interiorul clădirii; 

- Sistem de control acces centralizat pentru 41 de uși ce deservesc spațiile tehnice și 

administrative; 

- Rețea de comunicații de date care asigură atât interconectarea echipamentelor precum și 

accesul la internet wireless pentru clienții centrului acvatic în toată clădirea; 

- Sistem de detecție la efracție  prin care se protejează toate spațiile indicate prin analiza de risc. 

 

Instalarea sistemelor de curenți slabi care deservesc clădirea C2 și zona exterioară a centrului acvatic 

Aquaventura, și anume:  

- Sistem de adresare publică care presupune instalarea unui număr de 62 de difuzoare de diferite 

tipuri, precum și a echipamentelor de transmisie și amplificare aferente și realizarea a peste 1,8 

Km de trasee de cablu, prin tubulatură îngropată; 
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- Sistem de supraveghere video IP care a presupus instalarea unei unități de înregistrare cu 67 de 

camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și realizarea a peste 5,8 Km de 

trasee de cablu; 

- Sistem de plată pentru clienții centrului acvatic care să permită utilizarea unei brățări RFID 

pentru plata serviciilor din exteriorul clădirii , precum și accesul controlat în incintă, prin 

turnicheți; 

- Rețea de comunicații de date care asigură atât interconectarea echipamentelor precum și 

accesul la internet wireless pentru clienții centrului acvatic în zonele exterioare." 

 

d. Servicii de mentenanță preventivă a sistemelor de securitate fizică din unitățile de 

învățământ și clădirile administrate de Sectorul 3 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA 2020: 2.308.891,64 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 2.308.891,64 lei) 

Valoare contract fara TVA 2021: 2.308.891,64 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 1.142.787,85 lei) 

Status: in derulare 

Detaliere: Contractul presupune asigurarea serviciilor de mentenanta preventivă și corectivă a 

sistemelor de securitate fizica (CCTV, alarmare efractie, alarmare incendiu, control access) din unitatile 

de invatamant si cladirile administrate de Sectorul 3 (139 de locatii: 67 unitati de ivatamant, 3 sedii 

DITL, 4 cladiri administrative ale PS3, 65 de sedii DGASPC). 

Pe langa asigurarea functionalitatii sistemelor si a operatiunilor de mentenanta necesare, ITS 3 a 

asigurat supravegherea audio video a tuturor examenelor nationale, de Bacalaureat, de titularizare, 

centre de corectura, etc prin montare, demontare camere, programare, vizualizare imagini, descarcare 

si sigilare inregistrari.  Asiguram suport la solicitarile organelor de Ancheta pentru descarcare 

inregistrari.  

Pe perioada derularii contractului au fost configurate la Dispeceratul Politiei Locale sistemele de 

alarmare efractie si supraveghere video exterioara din toate unitatile pentru a asigura o monitorizare 

centralizata si a micsora termenii de interventie. In cadrul Dispeceratului ITS3 a instalat si configurat un 

centru de comanda format din doua sisteme video-wall  pentru monitorizare video si un echipament 

de dispecerat pentru alarmele de efractie si bunoanele de panica din aceste unitati. 

 

e. Implementarea unui sistem informatic GIS  

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA 2019: 1.300.672,94 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 1.300.672,94 lei) 

Valoare contract fara TVA 2021: 2.594.662,90 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 634.238,00 lei) pe 

urmatoarele loturi: 

LOT 1 - Servicii de asistență informatică și instruire in utilizarea platformei GIS: 567.000,00 lei (din care 

decontat la 31.12.2021 –  141.750,00 lei) 

LOT 2 - Servicii de intervenție în rezolvarea incidențelor/defectelor în utilizarea sistemului informatic 

GIS -  170.100,00 lei (din care decontat la 31.12.2021 –   42.525,00 lei) 
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LOT 3 - Servicii de dezvoltare noi funcționalități în GIS, la cererea beneficiarului - 1.039.500,00 lei (din 

care decontat la 31.12.2021 –   259.875,00 lei) 

LOT 4 - Servicii de administrare sistem informatic GIS -  170.100,00 lei (din care decontat la 31.12.2021 

–   42.525,00 lei) 

LOT 5 - Servicii suport producător pentru licențe funcționare sistem informatic GIS - 604.420,00 lei (din 

care decontat la 31.12.2021 – 147.608,00 lei) 

LOT 6 – Componente Hardware – 43.542,90 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 43.542,90 lei) 

Status: in derulare 

Detaliere: Prin sistemul informatic denumit GIS, au fost implementate urmatoarele module 

informatice: 

- Modulul de gestiune urbanism și amenajarea teritoriului, care asigura urmatoarele functionalitati: 

a. Flux de lucru gestiune nomenclatură stradală – consultarea si actualizarea adreselor si 

denumirilor de artere noi 

b. Flux de lucru gestiune documentații de urbanism și amenajarea teritoriului – introducerea, 

consultarea planurilor de urbanism (PUZ, PUD), analzia si afisarea reglementarilor de urbanism 

la o adresa sau intr-o zona de interes, planificarea urbana a Sectorului, corelata cu situatia 

existenta, 

c. Fluxul de lucru gestiune documente de autorizare – preluarea datelor din solicitare, analiza 

reglementari de urbanism la adresa si emitere certificate de urbanism. Flux de lucru pentru 

preluare date din solicitare si emitere  autorizatii de construire 

d. Flux de lucru de raportare; Raportare stadiu solutionare solicitari, documente CU/AC in lucru, 

care expira in x zile, raspuns intarziat, inchise prin emitere document/response. Analize sinteza 

privind localizarea CU/AC pe artere, la nivel de adresa 

- Modulul administrare domeniul public și privat, care asigura urmatoarele functionalitati: 

a. Flux de lucru gestiune cadastru, fond funciar și registru agricol – introducerea din coordinate sau 

planuri de detalia a terenurilor, in special alate in domeniul public si privat al PS3, completarea 

informatilor cadastrale, identificare imobil dupa adresa, nr cadastral, nr CF. Completarea 

informatiilor privind mod de dobandire, documente de proprietate, sarcini. 

b. Flux de gospodărire comunală, gestiune și monitorizare tehnică lucrări la parcările de reședință – 

crearea baterii/locuri parcare (prin desenare, import coordinate, import .dwg), cu pastrarea 

istoricului, alocare locuri parcare, generare abonament, corelare abonament nou cu istoric 

abonament 

c. Flux de lucru pentru gestiune spații verzi și parcuri – gestiunea spatiilor verzi, a vonelor de 

vegetatie, arborilor si arbustilor detinuti de Sector3, gestiunea lucrarilor de intretinere zone verzi, 

toaletare arbori, extragerea fisei zonelor verzi 

d. Flux de gestiune asociații de proprietar- gestiune asociatii de proprietari, arondare blocuri, scari 

la nivel de asociatie 

e. Flux de gestiune patrimoniu 
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f. Flux de gestiune spații de locuit și spații cu altă destinație 

g. Flux de lucru pentru gestiunea parcări rezidențiale 

- Modulul hartă interactivă pentru public - Parcari, care asigura urmatoarele functionalitati: 

a. locuri de parcare libere și ocupate 

b. mediu colaborativ cu cetatenii 

- Integrare cu aplicatiile Avantax si Infocet" 

 

Intreaga platforma software a fost instalata si configurata pe o infrastructura de servere si 

echipamente furnizate prin proiect.  

 

Proiectului implementat i-a fost asigurata continuitatea prin semnarea unui contract pe 4 ani, impartit 

pe urmatoarele loturi de servicii: 

LOT 1 - Servicii de asistență informatică și instruire in utilizarea platformei GIS 

Servicii de asistenta: 

• asistenta acordata administratorilor soluției, pentru crearea de noi utilizatori si alocare de 

drepturi de acces, introducerea de noi starturi de informații si configurarea acestora in 

aplicație, actualizarea modului de afișare a informațiilor harta, 

• asistenta tehnica acordata utilizatorilor pentru parcurgerea fluxurile de lucru implementate 

o introducerea informațiilor in sistem prin intermediul aplicațiilor 

desktop 

o introducerea, actualizarea informațiilor prin modulele aplicației 

WebGIS (parcări, urbanism, cadastru, zone verzi), 

• extragerea de rapoarte specifice fiecărui modul/flux de lucru, 

• asistenta tehnica pentru realizarea de exporturi de date in diferite formate ca urmare a 

solicitărilor de schimb de date inter-instituțional dintre PS3 si institutii partenere 

Servicii de instruire: 

• instruiri pe grupuri de utilizatori pentru parcurgerea fluxurilor de lucru specifice 

compartimentului/grupului de utilizatori 

• sesiuni de instruire organizate. Acestea se impun, in special în cazul schimbărilor de personal 

fie ca urmare a apariției de functionalitati noi pentru un modul sau un flux nou de lucru, 

dezvoltat în cadrul Sistemului GIS. 

• actualizarea manualelor sau realizarea de specificații de lucru, in special in cazul 

modificărilor/actualizărilor aplicației" 

 

LOT 2 - Servicii de intervenție în rezolvarea incidentelor/ defectelor în utilizarea sistemului informatic 

GIS 

Aceasta categorie de servicii include rezolvarea defectelor ce nu necesită modificări ale aplicației 
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• rezolvarea incidentelor/ defectelor/ solicitărilor de schimbare ce nu implică modificări ale 

aplicațiilor dar care au impact în buna funcționare a sistemului; 

• corectarea în cel mai scurt timp a problemelor identificate in utilizarea fluxurilor de lucru, 

configurate in sistem, 

• modificare aplicațiilor server sau client şi a interfețelor dintre sistemul GIS si celelalte sisteme 

informatice cu care exista servicii de integrare (respectiv AVANTAX, INFOCET), in cazul in care 

se modifica parametrii de apel ai celor doua aplicatii, 

• asigurarea suportului de repunere în funcțiune a sistemului în cazul incidentelor majore de 

sistem/baze de date prin reinstalarea mediului de bază al sistemului şi al bazei de date de pe 

sistemele de back‐up. 

 

LOT 3 - Servicii de dezvoltare noi funcționalități în GIS, la cererea beneficiarului 

Serviciile noi de dezvoltare/ extindere/ personalizare funcționalități conform descrierii modificărilor 

solicitate de beneficiar. 

• Dezvoltarea și implementarea de funcționalități noi pentru tematicile existente; 

• Dezvoltarea și implementarea de noi interfețe de utilizator, activități ce nu pot fi implementate 

prin configurare;  

• Dezvoltarea de noi rapoarte precum și modificarea celor existente; 

• Implementarea de fluxuri noi de lucru sau reconfigurarea celor existente; 

• Reconfigurarea structurilor de date existente, atunci când este cazul; 

• Reconfigurarea interfețelor de lucru existente ca urmare a modificării fluxului de lucru. 

• Servicii pentru configurarea și integrarea sistemului GIS cu alte sisteme informatice din cadrul 

primariei PS 3 sau pentru partajarea (vizualizarea) seturilor de date cu instituții sau cu 

proiectanți/executanți de lucrări 

 

LOT 4 - Servicii de administrare sistem informatic GIS 

Prin serviciile de administrare sunt asigurate: 

a. Mentenanță corectivă 

• adaptarea aplicațiilor ca urmare a modificărilor legislative. Aceste modificări vor fi realizate in 

situația in care modificările nu necesita rescrierea întregii implicații ci modificarea, corectarea 

acesteia. Adaptarea aplicației se va realiza pe baza descrieri tehnice, realizata de Beneficiar, 

după agrearea modificărilor si pe baza unui plan de implementare. 

• rezolvare a întreruperilor/ disfuncționalităților sistemului informatic, remedierea problemelor, 

implementarea de acțiuni corective, de eliminare a consecințelor eventualelor disfuncționalități 

• implementarea si verificarea de proceduri de back-up si restore pentru componentele 

aplicației server si pentru baza de date GIS, 

• optimizarea performanței sistemului informatic odată cu mărirea numărului de procese sau a 

numărului de informații. 
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b. Mentenanță preventiva 

• Verificarea periodica (cel puțin o dată pe luna) a performanței bazei de date şi serverelor de 

aplicații  

• monitorizarea fluxurilor de lucru, verificarea log-urilor aplicației Web pentru identificarea 

problemelor de acces a utilizatorilor, 

• urmărirea timpilor de răspuns ai sistemului si optimizarea aplicației astfel încât sa fie asigurata 

performanța solicitată de beneficiar 

• verificarea log-urilor serviciilor web de integrare cu sistemele informatice externe, pentru 

identificarea eventualelor probleme sau întârzieri in comunicarea dintre acestea 

 

LOT 5 - Servicii suport producător pentru licențe funcționare sistem informatic GIS 

Suportul producatorului pentru produsele software COTS ale aplicatiei include: 

• actualizarea automată a programelor achiziționate de Beneficiar software și a funcționalităților 

acestora  odată cu apariția de versiuni noi pe site-ul producătorului. Aceste versiuni sunt 

disponibile pe baza contractului de mentenanță pe o perioada de 12 luni si se achită la 

inițializarea contractului. 

• acces gratuit, în baza licențelor achiziționate la ultimele actualizări cu lansări de software 

(actualizări de program sau actualizări aferente funcționalităților existente); 

• documentația actualizata pentru produsele COTS" 

 

LOT 6 – Componente Hardware 

Au fost furnizate si configurate echipamente de lucru pentru utilizatorii GIS. 

 

f. Furnizare, montaj si punere in functiune a unor sisteme de masurare a temperaturii umane 

la cladirile administrate de Primaria Sectorului 3 (unitati de invatamant si cladiri 

administrative) 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA PS3: 1.109.154,52 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 1.109.154,52 lei) 

Valoare contract fara TVA DGASPC: 254.181,29 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 254.181,29 lei) 

Valoare contract fara TVA DGITL: 69.322,17 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 69.322,17 lei) 

Valoare contract fara TVA Ultra Fresh Impex SRL: 46.214,78 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 

46.214,78 lei) 

Status: finalizate 

Detaliere: Proiectul a presupus instalarea unui sistem video de măsurare cu precizie a temperaturii 

corpului uman la intrarea în obiectivele administrare de PS3 (de Sedii administrative, Unități de 

învățământ, etc). Un astfel de kit este compus din: cameră video bispectrală, dispozitiv de calibrare, 

unitate de analiză și monitor LCD. Sistemul a fost configurat astfel încât să genereze alarmă vizuală și 

auditivă în cazul în care a detectat persoane cu o temperatură la nivelul feței mai mare de 36,8 grade 

celsius și/sau purtarea măștii de protecție pe față. 
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 În cadrul acestui proiect au fost instalate un număr de 65 astfel de kit-uri : 

- 49 în obiectivele administrare de PS3 (Sedii administrative, Unități de învățământ) 

- 11 în sediile administrare de DGASPC 

- 3 în sediile DGITL 

- 2 in sediile unui operator privat 

 

g. Lucrari infrastructura curenti slabi si sistem parking pentru Parcare Decebal 

Beneficiar: Algorithm Residential S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 745.514,66 € (din care decontat la 31.12.2021 – 3.639.931,56 lei) 

Status: finalizat 

Detaliere: Instalarea sistemelor de curenți slabi care deservesc parcarea Decebal, și anume:  

• Sistemul de detecție la incendiu care a presupus cablarea și instalarea unei centrale de incediu 

cu 14 bucle cuprinzând un număr de aprox. 1500 de elemente de detecție, precum și realizarea 

a peste 24 Km de trasee de cablu, cu fixare pe tavan, precum și configurarea software-ului de 

management pentru situații de urgență dedicat. Implementarea scenariului de securitate la 

incendiu s-a realizat prin configurarea matricii de acționări în centrala de incendiu; 

• Sistem de detecție monixid de carbon care a presupus instalarea a 4 centrale de detecție, 

cuprinzând un număr de aprox. 110 de elemente de detecție, precum și realizarea a  peste 3,5 

Km de trasee de cablu, integrat în sistemul de detecție la incendiu; 

• Sistem de supraveghere video IP care a presupus instalarea unui număr de 3 unități de 

înregistrare cu 89 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și 

realizarea a peste 8 Km de trasee de cablu; 

• Sistem de plată și monitorizare locuri de parcare care a presupus instalarea a 2 servere pentru 

aplicații, 2 automate de plată și o casă manuală, 14 bariere rapide de acces auto cu sistem de 

recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, 712 senzori monitorizare locuri de 

parcare și 13 filtre de acces pietonal pentru utilizatorii parcării; 

• Sistem de control acces centralizat pentru 42 de uși ce deservesc spațiile tehnice. 

 

h. Proiectare, executie lucrari de reparatii la sistemul de iluminat din parcul Pantelimon 

(inclusiv realizarea documentatiei tehnico-economice) 

   

 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA: 848.469,47 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 633.398,86 lei) 

Status: finalizat 

Detaliere: Obiectul contractului a fost proiectarea și executarea lucrărilor de reparații și refacere a 

sistemului de iluminat public din parcul Pantelimon. Lucrarea presupus refacerea infrastructurii 

îngropate de electroalimentare pentru 342 de stâlpi dintre care 230 au fost înlocuți și 112 au 
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modernizați. S-a optat pentru varianta de iluminare cu LED din considerente de a eficientiza consumul 

de energie electrică, precum și asigurarea unui nivel optim de iluminare. 

 

i. Furnizarea sistemelor de inregistrare audio-video (pentru 37 autovehicule) 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Valoare contract fara TVA: 408.829,12 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 408.829,12 lei) 

Status: finalizat 

Detaliere: Proiectul a presupus instalarea și configurarea unui sistem centralizat de supraveghere 

video pentru 37 de autovehicule din cadrul Poliției Locale Sector 3. Fiecare autospecială a fost 

echipată cu 3 camere video, unitate de înregistrare și echipamente de localizare și transmisiune de 

date la distanță. În Dispeceratul Poliției Locale S3 s-au instalat echipamente care oferă posibilitatea de 

vizualizare în timp real a imaginilor video precum și a înregistrărilor. 

 

j. Executie lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii 

tehnice aferente implementarii obiectului contractului "Sistem de supraveghere video 

platforma Hala Laminor” 

Beneficiar: Algorithm Constructii S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 488.599,18 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 488.599,18 lei) 

Status: finalizat 

Detaliere: Proiectarea și implementarea unui sistem de supraveghere video cu circuit închis IP, aferent 

Halei Laminor, atât perimetral cât și interior, care a presupus instalarea unui număr de 2 unități de 

înregistrare cu 88 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și realizarea a 

peste 14 Km de trasee de cablu. 

 

k. Lucrari de instalatii de detectie, semnalizare si avertizare incendiu pentru obiectivul 

"Punerea in siguranta a constructiei Hala Laminor si construirea unei parcari subterane si a 

circulatiilor aferenta in subsolul Halei" 

Beneficiar: Algorithm Constructii S3 SRL 

Valoare contract etapa I 2020 fara TVA: 89.007,29 € (din care decontat la 31.12.2021 – 87.987,99 €) 

Valoare contract etapa II 2021 fara TVA: 107.834,20€ (din care decontat la 31.12.2021 – 95.299,37 €) 

Status: finalizat 

Detaliere: 

Etapa I - Instalarea unui sistem de detecție și semnalizare incendiu pentru aproximativ 1/2 din 

parcarea subterană a Halei Laminor, care a presupus cablarea și instalarea unei centrale de incediu 

cu 9 bucle cuprinzând un număr de aprox. 1100 de elemente de detecție, precum și realizarea a 

peste 12 Km de trasee de cablu, cu fixare pe tavan. 

Etapa 2 - Instalarea unui sistem centralizat de detecție la incendiu care a presupus cablarea și 

instalarea unei centrale de incediu cu 9 bucle cuprinzând un număr de aprox. 882 de elemente de 

detecție, precum și realizarea a peste 15 Km de trasee de cablu, cu fixare pe tavan. Implementarea 
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scenariului de securitate la incendiu se va realiza după definitivarea tuturor sistemelor cu rol de 

protecție la incediu din parcarea Halei Laminor prin configurarea matricii de acționări în centrala 

de incendiu. 

 

l. Sistem de infrastructura suport pentru cablare curenti slabi in parcarea subterana a Halei 

Laminor 

Beneficiar: Algorithm Constructii S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 98.577,68 € (din care decontat la 31.12.2021 –82.119,89 €) 

Status: in lucru 

Detaliere: Proiectul a presupus realizarea unei infrastructuri suport pentru cablarea tuturor sistemelor 

de curenți slabi ce urmează a fi instalate în parcarea subterană a Halei Laminor. Astfel, această lucrare 

reprezintă instalarea a aproximativ 6 Km de traseu de jgheab metalic cu accesorii. 

 

m. Lucrări de instalatii de detectie monoxid de carbon in parcarea subterana a Halei Laminor 

Beneficiar: Algorithm Constructii S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 43.227,30 € (din care decontat la 31.12.2021 –0 €) 

Status: in derulare 

Detaliere: Proiectul presupune instalarea unui sistem de detecție monoxid de carbon care să 

deservească întreaga parcare subterană a Halei Laminor. Sistemul  este compus din  4 centrale de 

detecție, cuprinzând un număr de 182 de elemente de detecție, 90 elemente de semnalizare precum și 

realizarea a  peste 9 Km de trasee de cablu. 

 

n. Infrastructura curenti slabi Cresa Trapezului, sistem de detectie incendiu si sisteme 

supraveghere video 

Beneficiar: Smart City Invest SRL 

Valoare contract fara TVA: 56.995,99 € (din care decontat la 31.12.2021 – 56.995,99 €) 

Status: finalizat 

Detaliere: Instalarea sistemelor de curenți slabi care deservesc creșa Trapezului, și anume:  

• Sistemul de detecție la incendiu care a presupus cablarea și instalarea unei centrale de 

incediu cu 4 bucle cuprinzând un număr de aprox. 433 de elemente de detecție, precum și 

realizarea a peste 3 Km de trasee de cablu, cu fixare pe tavan; 

• Sistem de supraveghere video IP care a presupus instalarea unui număr de 2 unități de 

înregistrare cu 35 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și 

realizarea a peste 2,4 Km de trasee de cablu. 

 

o. Implementare sistem supraveghere video la punctul de lucru din Lunca Visagului Sisteme 

pontaj & LPR Punct de lucru Lunca Visagului  

Beneficiar: SC SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 48.448,55 € (din care decontat la 31.12.2021 – 45.737,43 €) 
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Status: finalizat 

Detaliere: Instalarea sistemelor de curenți slabi care deservesc Stația de sortare deșeuri reciclabile din 

Str. Lunca VIșagului, și anume: 

• Sistem de supraveghere video IP care a presupus instalarea unui număr de 3 unități de 

înregistrare cu 40 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și 

realizarea a peste 5 Km de trasee de cablu; 

• Sistem de pontaj pentru personalul angajat; 

• Sistem control acces auto cu barieră și sistem de recunoaștere automată a numerelor de 

înmatriculare. 

 

p. Furnizare, montare si punere in functiune "Sistem de supraveghere video pentru platforma 

SD3-Salubritate" 

Beneficiar: Algorithm Residential S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 339.478,71 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 339.478,71 lei) 

Status: finalizat 

Detaliere: Instalarea sistemelor de curenți slabi care deservesc platforma SD3-Salubritate, și anume: 

• Sistem de supraveghere video IP care a presupus instalarea unui număr de 2 unități de 

înregistrare cu 66 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și 

realizarea a peste 11 Km de trasee de cablu; 

• Sistem de pontaj pentru personalul angajat; 

• Sistem control acces auto cu 5 bariere și sistem de recunoaștere automată a numerelor de 

înmatriculare." 

q. Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de 

proiectare si servicii tehnice aferente implementarii obiectului contractului " Sistem 

supraveghere video IP- Platforma Administrare Active Sector 3 SRL" 

Beneficiar: Administrare Active S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 259.068,10 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 226.507,02 lei) 

Status: finalizat 

Detaliere: Proiectarea și implementarea unui sistem de supraveghere video cu circuit închis IP, aferent 

Platformei Delta ACM, atât perimetral cât și interior, care a presupus instalarea unei unități de 

înregistrare cu 49 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și realizarea a 

peste 5 Km de trasee de cablu. 

 

r. Furnizare, instalare, configurare si respectiv punerea in functiune "Instalatii curenti slabi" 

(Nicolae Labiș) 

Beneficiar: Algorithm Residential S3 SRL 

Valoare contract fara TVA: 171.193,37 lei (din care decontat la 31.12.2021 – 157.778,70 lei) 

Status: finalizat 

Detaliere: Instalarea sistemelor de curenți slabi care deservesc Școala nr. 89 (Nicolae Labiș), și anume: 
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• Sistem de supraveghere video IP care a presupus instalarea unei unități de înregistrare cu 

29 de camere video, cu infrastructura de comunicații aferentă, precum și realizarea a 

aprox.1 Km de trasee de cablu; 

• Sistemul de detecție la incendiu adresabil care a presupus cablarea și instalarea unei 

centrale de incendiu cu 2 bucle cuprinzând un număr de aprox. 93 de elemente de 

detecție, precum și realizarea a peste 1 Km de trasee de cablu; 

• Sistem de voce-date format din 66 de porturi și realizarea a peste 2.5 Km de trasee de 

cablu. 

 

s. Implementare de sisteme de control access cu bariere 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Detaliere: Proiectul a presupus instalarea unui sistem centralizat de control acces auto cu 

recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, pentru cele două sedii PS3 (Dudești și Mihai 

Bravu). Acesta este compus din 3 bariere auto, 4 camere video IP și un server dedicat de analiză. 

 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Detaliere: Proiectul a presupus instalarea unui sistem centralizat de control acces auto cu 

recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, pentru sediul Poliției Locale S3 din strada 

Țuculescu, nr. 42. Acesta este compus dintr-o barieră auto, 2 camere video IP și o unitate de analiză. 

 

Beneficiar: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 

Detaliere: Proiectul a presupus instalarea unui sistem centralizat de control acces auto cu 

recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, pentru parcarea supra-etajată din str. Rotundă, 

nr. 8. Acesta este compus din 4 bariere auto, 4 camere video IP și o unitate de analiză. 

 

Beneficiar: Administrare Active S3 SRL 

Detaliere: Proiectul a presupus instalarea unui sistem centralizat de control acces auto cu 

recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, pentru Stația de betoane sat Cățelu, Comuna 

Glina, Str. Industriilor, Nr.22, Jud. Ilfov . Acesta este compus din 2 bariere auto, 2 camere video IP LPR. 

Beneficiar: "Liceul Teoretic Dante Alighieri 

În cadrul proiectului s-au executat lucrări de reparație a sistemului de control acces auto prin 

instalarea unei bariere auto, echipată cu un sistem de acționare de la distanță prin apel telefonic. 

 

t. Servicii de proiectare a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare impotriva efractiei 

in conformitate cu prevederile Legii 333/ 2003. 

In perioada de raportare, proiectarea de sisteme de Securitate fizica a fost o componenta de baza a 

activitatii ITS3. Toate proiectele mai sus mentionate au pornit plecand de la proiectul tehnic. Au fost 

realizate si servicii doar de proiectare, pritre cele mai importante de amintit fiind: 
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- DGASPC - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului S3 - Obiectul 

contractului a constat în prestarea de servicii de proiectare a sistemelor de supraveghere 

video si detectie la efractie in conformitate cu prevederile art. 27 alin. 2 din Legea 333/ 

2003 pentru un număr de 14 locații. 

- DGASPC - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului S3 - Obiectul 

contractului a constat în prestarea de servicii de proiectare a sistemelor de supraveghere 

video si detectie la efractie in conformitate cu prevederile art. 27 alin. 2 din Legea 333/ 

2003 pentru un număr de 24 locații. 

- Directia Generala de Impozite si Taxe Locale S3 - Proiectarea și instalarea sistemelor de 

curenți slabi care deservesc sediul DITL din Lucrețiu Pătrășcanu. 

- Directia Generala de Impozite si Taxe Locale S3 - "Proiectarea și instalarea sistemelor de 

curenți slabi care deservesc sedile DITL S3 din Câmpia Libertății și Sfânta Vineri. 

- Liceul Teoretic Dante Alighieri - Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizică 

(supraveghere video, detecție la efracție și control acces) din cadrul Liceului Teoretic Dante 

Aligheri. 

- Scoala Gimnaziala nr. 95 - Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizică 

(supraveghere video, detecție la efracție și control acces) 

- Scoala Gimnaziala Speciala nr.5 - Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizică 

(supraveghere video, detecție la efracție și control acces) 

- Scoala Gimnaziala HAMBURG Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizică 

(supraveghere video, detecție la efracție și control acces) 

 

8. Date financiare 

2018 

In anul 2018, ITS3 a avut Venituri totale de 11.050.095 lei din care Cifra de afaceri 10.140.572 lei, 

venituri aferente serviciilor in curs de executie 810.545 lei, alte venituri din expoatare 54.147 lei si 

venituri financiare 44.831 lei din care venituri din dobanzi 44.814 lei. In anul 2018, ITS3 a avut 

Cheltuieli totale in valoare de 8.785.041 lei rezultand un profit de 2.265.054 lei. Din profitul anului 

2018 s-a recuperat pierderea contabila realizata in exercitiul anului 2017 in suma de 140.211 lei, 

deasemenea s-a constituit rezerva legala in suma de 132.585 lei. Profitul nerepartizat a fost in suma de 

1.992.258 lei. 

 

2019 

In anul 2019, ITS3 a avut Venituri totale de 13.439.102 lei lei din care Cifra de afaceri 13.752.893 lei, 

venituri aferente serviciilor in curs de executie -376.708 lei, alte venituri din expoatare 0 lei si venituri 

financiare 51.667 lei din care venituri din dobanzi 51.667 lei. In anul 2019, ITS3 a avut Cheltuieli totale 

in valoare de 11.628.608 lei, rezultand un profit de 1.810.494 lei. Din profitul anului 2019 s-a constituit 

rezerva legala in suma de 107.503 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.702.991 lei. 
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2020 

In anul 2020, ITS3 a avut Venituri totale de 13.451.135 lei din care Cifra de afaceri 13.642.309 lei, 

venituri aferente serviciilor in curs de executie -333.436 lei, alte venituri din expoatare 46.690 lei si 

venituri financiare 93.955 lei din care venituri din dobanzi 93.955 lei. In anul 2020, ITS3 a avut 

Cheltuieli totale in valoare de 11.549.141 lei, rezultand un profit de 1.901.994 lei. Din profitul anului 

2020 s-a constituit rezerva legala in suma de 112.479 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 

1.789.515 lei. 

 

2021 

Conform situatiei financiare preliminara pentru anul 2021, ITS3 a avut Venituri totale de 13.235.679 

lei din care Cifra de afaceri 13.214.914 lei, venituri aferente serviciilor in curs de executie -77.618 lei, 

alte venituri din expoatare 16.474 lei si venituri financiare 81.909 din care venituri din dobanzi 

81.703lei. In anul 2021, ITS3 a avut Cheltuieli totale in valoare de 9.729.001 lei, rezultand un profit de 

3.506.678 lei. Din profitul anului 2021 s-a constituit rezerva legala in suma de 200.726 lei. Profitul 

nerepartizat este in suma de 3.305.952 lei. Datele pot suferi modificari pana la inchiderea bilantului 

pentru anul 2021. 

 

La data de 31.12.2021, conturile bancare ale societatii erau: 

Garanti Bank  

Cont principal 404355,61 Lei 

Cont Card 555,05 Lei 

Cont Card 348,25 Lei 

Conturi Depozite 11.000.000 Lei 

Cont EURO 162 Euro 

Trezorerie 

Cont principal 1.178.265,68 Lei 

Conturi garantii 994.683,58 Lei 

Casa 0 lei  

Total clienti sume neincasate 3.743.851,45 lei 

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 64.072,15 lei 

 

La data predarii mandatului (14.01.2022) conturile bancare ale societatii sunt: 

Garanti Bank  

Cont principal 874.720,55 RON Lei 

Cont Card 348,25 Lei 

Cont Card 3.762,03 Lei 

Conturi Depozite 11.000.000 Lei  

Cont EURO 0,07 Euro 

Trezorerie 



   
 

Pag. 26 din 31 

 

INTERNET & TEHNOLOGIE S3 
CUI  RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 

Tel. 0310 699 145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro 
Calea Vitan, nr. 242, Camerele 1,2,6, Sect. 3, Bucureşti 

 

Cont principal 1,343,806.93 Lei 

Conturi garantii 943.933,70 Lei 

Casa 0 lei 

Total clienti sume neincasate 3.320.691,62 lei 

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 67.267,87lei 

 

Situatie Clienti neincasati 31.12.2021 

Denumire 
SOLD 

31.12.2021 

< 30 

ZILE 
< 60 ZILE 

< 90 

ZILE 

< 180 

ZILE 

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 70.842,44 6.067,33 61.642,67 3.132,44   

SMART CITY INVEST S3 SRL 155.161,72 1.173,50 1.177,54 1.166,00 151.644,68 

ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL 1.715,72     579,57 1.136,15 

ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL 2.007.442,81 2.941,05 2.004.501,7

6 

    

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL 294.537,80 120.127,6

3 

174.410,17     

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 748.507,35 748.507,3

5 

      

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.195 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR. 92 952,00 476,00 476,00     

LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU 1.428,00 476,00 476,00 476,00   

SCOALA GIMNAZIALA NR.112 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.200 952,00 476,00 476,00     

SCOALA GIMNAZIALA NR.88 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.86 952,00 476,00 476,00     

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.84 880,15 476,00     404,15 

SCOALA GIMNAZIALA MEXIC 1.410,15 476,00 476,00   458,15 

SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU 1.410,15 476,00 476,00   458,15 

COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU 476,00 476,00       

LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU IOAN CUZA 952,00 476,00 476,00     

GRADINITA NR.216 476,00 476,00       

LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA 476,00 476,00       

LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHERI 1.904,00 476,00 476,00 476,00 476,00 

GRADINITA NR.154 476,00 476,00       

GRADINITA NR.68 476,00 476,00       

LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY 476,00 476,00       

LICEUL TEORETIC DECEBAL 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.67 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.95 476,00 476,00       

SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE 

KRETZULESCU 

476,00 476,00       
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Denumire 
SOLD 

31.12.2021 

< 30 

ZILE 
< 60 ZILE 

< 90 

ZILE 

< 180 

ZILE 

SCOALA GIMNAZIALA BARBU DELAVRANCEA 475,50 475,50       

SCOALA GIMNAZIALA NR.55 1.428,00 476,00 476,00 476,00   

COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLIAC 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR.5 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ 934,15 476,00     458,15 

SCOALA GIMNAZIALA NR.20 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.47 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.54 952,00 476,00 476,00     

SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.78 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR.116 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA NR. 149 476,00 476,00       

SCOALA GIMNAZIALA FEDERICO GARCIA LORCA 476,00 476,00       

GRADINITA BRANDUSA 476,00 476,00       

GRADINITA NR.24 476,00 476,00       

GRADINITA NR.160 476,00 476,00       

GRADINITA NR. 191 476,00 476,00       

GRADINITA NR. 196 4.284,00 476,00 476,00 476,00 2.856,00 

GRADINITA NR. 211 476,00 476,00       

GRADINITA NR. 71 476,00 476,00       

GRADINITA NR. 3 1.428,00 476,00 476,00 476,00   

LICEUL BAPTIST LOGOS 952,00 476,00 476,00     

GRADINITA NR. 232 952,00 476,00 476,00     

GRADINITA PESTISORUL DE AUR 952,00 476,00 476,00     

GRADINITA NR. 239 476,00 476,00       

GRADINITA NR.69 476,00 476,00       

GRADINITA NR. 255 476,00 476,00       

GRADINITA NR. 70 476,00 476,00       

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL 399.873,23 487,60 478,17 473,01 398.434,45 

GRADINITA NR. 187 476,00 476,00       

LAVITEX PROD SRL 23.677,08       23.677,08 

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 1.283,20     1.283,20   

TOTAL (lei) 3.743.851,45 905.483,96  2.249.350,31  9.014,22  580.002,96  

 

Pentru clientii cu restante mai mari de 90 de zile au fost facute demersuri de recuperare a sumelor 

restante, fie prin somatii, executari de plata sau notificari. 

 

9. Indicatori de performanta 

Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor 

de performanta si a scrisorii de asteptari a fost un proces continuu si realizat prin următoarele 

mecanisme: 
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- Efectuarea unui control financiar anual, care evalueaza activitatea financiara si operationala a 

societatii 

- Efectuarea unui audit financiar statutar, anual 

- Raportarea semestriala a indicatorilor de performanta si a Raportului de Activitate. 

 

Pe toata perioada mandatului, Consiliul de Administratie si-a indeplinit toti indicatorii de performanta 

stabiliti de AGA prin HCLS3 nr. 179/ 26.04.2018. Raportarile semestriale au fost depuse in termen si 

inregistrare la Primaria Sector 3. 
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Societatea Internet 

și Tehnologie S 3 

SRL 

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ   

FINANCIARI NEFINANCIARI 

Flux de numerar Cost Profitabilitate Datorie 

Indicator 

nefinanciar 

operațional 

Calitate servicii/produse Clienti 
Guvernanță 

Corporativă 

Indicator de 

performanță 

asociat 

indicatorului cheie 

Procent al 

facturilor 

restante  

Cost per 

angajare   

Marja de profit 

net 

Raport 

datorii 

– 

capital 

propriu  

Dezvoltarea 

capacităţii 

angajaţilor şi a 

satisfacţiei 

acestora (DCA) 

Procent restituit din 

garanția de bună execuție  

Respectare 

termene 

contractuale 

Gradul de 

implementare a 

prevederilor 

legislației privind 

guvernanța  

corporativă 

Formula de calcul 

indicator 

[(Număr facturi 

restante dupa data 

scadenta)/(Număr 

total facturi)]*100 

[(Cheltuieli 

angajări noi) 

/ (Număr 

angajări noi)]  

(Profit net) / 

(Venit) = (Marja de 

profit net) 

(Total 

datorii  / 

Capital 

propriu) * 

100 

Suma tuturor 

procentelor 

raspunsurilor 

afirmative/număr 

total chestionare 

(SRGBEX/STGBEX)*100  

(Nr. contracte 

finalizate cu 

respectarea 

tuturor 

termenelor)/(Nr 

Total Contracte 

Incheiate)*100 

 [Nr răspunsuri 

afirmative/(Nr total 

intrebari - Nr. 

Răspunsuri NU E 

CAZUL)]*100* 

U.M. indicator de 

performanta 
% RON % % % %  % % 

Nivel indicator la data 

incheierii/rectificarii 

contractului de 

mandat  

0 0 N/A o,o3 % 0 N/A N/A 69,7 % 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S I 2018 

6% 80 0% 15% 85% 100% 80% 100% 

Nivel Indicator la 

30.06.2018 
0.023% 0 0% 0.02% 97,50% N/A 100% 100% 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S II 2018 

6% 80 1,00% 15% 85% 100% 85% 100% 
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Societatea Internet 

și Tehnologie S 3 

SRL 

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ   

FINANCIARI NEFINANCIARI 

Flux de numerar Cost Profitabilitate Datorie 

Indicator 

nefinanciar 

operațional 

Calitate servicii/produse Clienti 
Guvernanță 

Corporativă 

Indicator de 

performanță 

asociat 

indicatorului cheie 

Procent al 

facturilor 

restante  

Cost per 

angajare   

Marja de profit 

net 

Raport 

datorii 

– 

capital 

propriu  

Dezvoltarea 

capacităţii 

angajaţilor şi a 

satisfacţiei 

acestora (DCA) 

Procent restituit din 

garanția de bună execuție  

Respectare 

termene 

contractuale 

Gradul de 

implementare a 

prevederilor 

legislației privind 

guvernanța  

corporativă 

Nivel Indicator la 

31.12.2018 
1,2% 61.89 20,50% 13,46% 92,53% N/A 100% 100% 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S I 2019 

5,5 % 70 1,50% 15% 95% 100% 90% 100% 

Nivel Indicator la 

30.06.2019 
1.30% 0.00 13,7% 5.57% 95,74% N/A 100% 100% 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S II 2019 

5,5 % 50 2,00% 15% 95% 100% 90% 100% 

         

Nivel Indicator la 

31.12.2019 
1.67% 0.00 12,67 2,12% 100% N/A 100% 100% 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S I 2020 

5% 50 3,00% 15% 100% 100% 95% 100% 

Nivel Indicator la 

30.06.2020 
0.94% 0.00 5.40% 10.80% 100% N/A 100% 100% 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S II 2020 

5% 50 4,00% 15% 100% 100% 95% 100% 
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Societatea Internet 

și Tehnologie S 3 

SRL 

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ   

FINANCIARI NEFINANCIARI 

Flux de numerar Cost Profitabilitate Datorie 

Indicator 

nefinanciar 

operațional 

Calitate servicii/produse Clienti 
Guvernanță 

Corporativă 

Indicator de 

performanță 

asociat 

indicatorului cheie 

Procent al 

facturilor 

restante  

Cost per 

angajare   

Marja de profit 

net 

Raport 

datorii 

– 

capital 

propriu  

Dezvoltarea 

capacităţii 

angajaţilor şi a 

satisfacţiei 

acestora (DCA) 

Procent restituit din 

garanția de bună execuție  

Respectare 

termene 

contractuale 

Gradul de 

implementare a 

prevederilor 

legislației privind 

guvernanța  

corporativă 

Nivel Indicator la 

31.12.2020 
1.39% 0 13,30% 0.37% 100% 100% 100% 100% 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S I 2021 

4,5 % 50 4,00% 15% 100% 100% 95% 100% 

Nivel Indicator la 

30.06.2021 
0.15% 20.60 31,32% 7,16% 100% 100% 100% 100% 

Tinta indicator de 

performanță planificat 

pentru S II 2021 

4,5 % 50 4,00% 15% 100% 100% 95% 100% 

Nivel Indicator la 

31.12.2021 
0,01% 0,00 23,11% 0,64% 100% 100% 100% 100% 

 Nota: Indicatorii la semestrul II al fiecarui an au fost raportati cei de la bilant, cu exceptia celor aferenti semestrului II al anului 2021, care 

sunt calculati cu datele existente la momentul acestei raportari. 

 

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administratie al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru 

perioada aferentă mandatului, ianuarie 2018 - ianuarie 2022.  

 


