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RAPORT ANUAL
privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2018

conform OUG 109/2011

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu", în calitate de
Autoritate Publică Tutelară, are sub autoritate societatea APĂ CANAL SIBIU SA, la care sunt
acţionari parte din unităţile administrativ teritoriale membre asociaţiei. Raportarea anuală pe
anul 2018 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor
transmise de către societate.

Politica de actionariat

1. Obiective strategice - rezultate din Componenta de administrare

1.1 Eficienţa economică
• Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea

performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu
costuri minime pentru aceştia;

• Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea
costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi
a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al
populaţiei;

Acţiuni:
respectarea strategiei de tarifare aprobate în Contractul de Delegare şi avizată de
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi de ANRSC;
obţinerea la timp a avizelor şi aprobărilor necesare privind stabilirea, modificarea,
ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, din partea
tuturor factorilor decizionali;
derularea anuală de campanii de informare a clienţilor cu pnvire la stabilirea,
modificarea, ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de
canalizare, practicate de operator la nivelul ariei de deservire.

1.2 Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor
• Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al

mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare;
• Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
• Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client;



• Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de
tehnologii noi;
Acţiuni:

adoptarea unei structuri organizatorice, bazate pe conceptul activităţilor regionale şi
locale, care să permită gestionarea activităţilor operaţionale la nivel local;
aplicarea corespunzătoare a procedurilor de extindere a zonelor de operare în localităţile
membre ADI.
accesarea de fonduri europene în vederea modernizării infrastructurii de apă şi apă uzată

1.3 Orientarea către client
• Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru

asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea

permanentă a serviciilor de apă potabilă şi de canalizare la nivelul standardelor europene;
• Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă;
• Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor

substanţe în mediul natural;
Acţiuni:

gestionarea în timp real a situaţiilor de cnza In cadrul companiei, acestea având o
influenţă majoră în menţinerea imaginii favorabile a acesteia;
îmbunătăţirea paginii web a societăţii şi actualizarea permanenta a acesteia;
editarea şi distribuirea de materiale informative pentru promovarea obiectivelor de
investiţii, destinate atât publicului larg cât şi publicului profesionist;
organizarea de campanii de promovare pentru informarea privind protecţia surselor de
apă şi promovarea nămolurilor rezultate din noile staţii de epurare;
organizarea de întâlniri cu cetăţenii în scopul informării şi conştientizării importanţei
lucrărilor de investiţii executate de Operator, de modernizare şi extindere a sistemelor de
alimentare cu apă şi apă uzată. Societatea va depune ample eforturi pentru a minimiza
disconfortul resimţit de cetăţeni pe durata desfăşurării lucrărilor;

1.4 Competenţa profesională
• Creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare şi motivare a

personalului societăţii;
• Îmbunătăţirea continuă a politicii de pregătire profesională a personalului societăţii;
• Crearea unui mediu favorabil în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta

capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi
de trening;

Acţiuni:
motivare a angajaţilor să desfăşoare o activitate de calitate, va fi menţinut un climat
organizaţional favorabil performanţei, şi vor fi menţinute stimulentele extrasalariale de
care beneficiază angajaţii societăţii;
organizarea de întâlniri trimestriale între conducere şi liderii de sindicat, în vederea
apropierii managementului de execuţie şi adoptării unor măsuri operative de a veni în
întâmpinarea nevoilor exprimate de angajaţi;
încurajarea activităţilor de echipă, atât în cadrul societăţii cât şi în afara acesteia;



1.5 Grija pentru mediu
• Protejarea mediului înconjurător prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea

eficientă a resurselor, materialelor şi deşeurilor în spiritul dezvoltării durabile;
Acţiuni:

gestionarea raţională a resurselor naturale;
eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor
europene;
implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;
aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea
riscurilor de mediu; elaborarea şi implementarea politicilor de responsabilităţi sociale;

1.6 Grija pentru sănătatea populaţiei
• Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor de

monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate.
Acţiuni:

- furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare;
- asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor Societăţii;

2.Indicatorii. economico-financiari şi nefinanciari aferenţi anului 2018:
Indicatorii de performanţă financiari ai conducerii executive - ANVL 2018

Denumire indicator Formulă calcul V.M. Pondere Realizat Programat Tinta an
an 2018 an 2018 2020

Pondere creanţe Creanţe mai vechi de
restante în total 45 zile /Total % 10 62.08% max.80 max.78
creanţe creanţe* 100

Pondere datorii Datorii către furnizori

restante în total interni mai vechi de 3O
% 10 11.73% max.70 max.65zile/Total datorii cătredatorii furnizori interni * 100

Arierate la bugetul de
stat, bugetullocal,

lei 10 O O Obugetul asig sociale,
buget fonduri speciale

Cheltuieli totale la Cheltuieli

1000 lei venituri totale/V enituri totale* lei 10 836 max.9S0 max.940
1000



Realizarea planului Valoare investiţii

de investitii finanţate finanţate din surse

din surse proprii proprii majore realizate % 5 91.00% min.85 min.90
N aloare investiţii din(valoric) anual pentru surse proprii majoreinvestitii majore planificate* 100

Cheltuieli cu
Pondere cheltuieli cu salariile+tichete de
salariile în total masă+contribuţii % 10 48.77% max.55 max.52
cheltuieli salarii/Cheltuieli

totale* 100

Sold mediu clienţi apă

Viteza de rotaţie a canal/Cifra de afaceri
aferentă clienţi apăcreanţelor clienţi apă canal * nr. zile zile 10 68.3 max.90 max.85

canal calendaristice cumulate
de la începutul anului

Lichiditate generală Active curente / % 5 6.01 min.1.5 min.1.5
Datorii curente

Datorie financiara/ Raportul datorieE.B.ITD.A. % 5 2.12 maxA.5 maxA.5
( indicator BERD)

financiaralE.B.I. T.D.A.

Indicatorii de performanţă nefinanciari prevăzuţi în contractul de mandat al
conducerii executive - Anul 2018

Pondere
Realizari 2018

Nr. Indicatori de
crt. performanţă

nefinanciari
Obiectiv de performanţă

10% Plata la BERD s-a efectuat cu încadrare in
termenele stabilite prin contract:

- 21 februarie 2018 (data încasării
de către bancă) cu nr DPVE 1
/13.02.2018 în sumă de 913.526,09
EUR reprezentând:

Rata tranşa 1 si II -760.744,55 EUR
Dobânda tranşa 1 şi II 151.920,26 EUR
Comision - 861,28 EUR

- 21 august 2018 (data încasării de
către bancă) cu nr DPVE
3/08.08.2018 / în sumă de
904.767,26 EUR reprezentând:

Rata tranşa 1 si II -760.744,55 EUR
Dobânda tranşa 1 şi II -- 144.022,71 EUR

1 Obligaţiile
financiare

prevăzute în
contractul de

împrumut BERD

Incadrarea în termenele a
angajamentelor financiare
(privind plata ratei şi a
dobânzii în: 21 februarie
şi 21 august, anul curent),
prevăzute prin contractul
de împrumut BERD



2. Dezvoltarea şi
motivarea

personalului

3. Asigurarea
continui tăţii
cantitative şi
calitative a
serviciului

Corelarea remuneraţiei cu 5%
indicatorii de performanţă

Asigurarea calităţii apei 10%
potabile şi a continuităţii
serviciului

Comision OEUR

Activitatea de resurse umane a urmarit si in
trim.lV 2018, dezvoltarea şi motivarea
capitalului uman care să asigure în orice
moment realizarea în condiţii de eficienţă a
unor servicii modeme orientate spre creşterea
satisfacţiei clienţilor.

Astfel in trim.lV al anului 2018,au fost
organizate 10 cursuri de pregatire si formare
profesionala la care au participat 52 angajati
de pe diverse compartimente ale societatii..In
cursul anului 2018 au avut loc 107participanti
la cursuri de formare profesionala din care 12
persoane apartinand sectorului productiv.
In cadrul Apa Canal Sibiu S.A. Îşi
desfăşoară activitatea un număr de 735
salariaţi, angajaţi cu contracte individuale de
muncă.
Fluctuaţia de personal in trimestrul IV al
2018 se prezinta astfel:
• Intrări de personal : 18 persoane;
• Ieşiri de personal: 18 persoane.
• Suspendari CIM pentru concediu
crestere copil 6 persoane.
In cursul anului 2018au avut loc urmatoarea
fluctuatie de personal:
* iesiri de personal : 81 ,
* intrari de personal: 49.
Societatea s-a incadrat în fondul de salarii
aprobat, Numărul.de personal realizat a fost
sub cel planificat.
S-a initiat un proces de analiza

organizatorica a resurselor umane in vederea
alinierii societatii la o noua strategie si
obiective de performanta.
Remedierea a 75% din avarii În 48 de ore.
Remedierea a 92% din avarii În 72 de ore.
Realizări

În anul 2018 s-au înregistrat un număr de
5.817 sesizări din care 3.440 avarii
APA
SESIZARI PRIMITE: 1.433, din care avarii-
662:

- 580(87,61%) rezolvate in 24 ore
- 44 (6.64%) rezolvate in 48 de ore
- 21 (3,17%) rezolvate in 72 de ore
- 9 ( 1,36 %) rezolvate in mai mult de

72 de ore
- 8 (1,20%) nerezolvate

CANAL

SESIZARI PRIMITE: 4.384, din care

avarii - 2.778



2.675 (96,29%) - rezolvate in 24
ore

- 30 (1,08%) - rezolvate in 48 ore
- 25 (0,93 %) - rezolvate in 72 ore
- 30 (1.78% ) - rezolvate in mai mult

de 72 ore
- 3 (1,08) %) - nerezolvate

Asigurarea continuitatii cantitative si
calitative a serviciului - prin următorii
indicatori:
• Remedierea a 75%din avarii in 48 ore -
din datele de mai sus rezulta un procent de
realizare de 96, 77 %
( total avarii remediate în 48 de ore - 3.329)

• Remedierea a 92% din avarii in 72 ore
-din datele de mai sus rezulta un procent de
realizare de 98, 11%
( total avarii remediate în 72 de ore - 3.375 )

TOTAL 100%

INDICATORII DE PERFORMANTĂ aferenti contractelor de mandat ale
administratorilor neexecutivi

Indicatori cheie
de performanţă
Administratori Pondere Programatneexecutivi Observaţii UM propusă Realizat 2018

2018 2018

Indicator
financiar
1. Datorie Raportul Val 12 % Conform 2,10
financiarălEBITD datorie Contractulu
A financiara! i de
- anual EBITDA împrumut

cuBERD
Max.4,5

Indicator
operational



2. Indeplinirea Asigurarea ore 13% Incadrarea Remedierea a 75% din avarii în 48 de ore.
condiţiilor asociate continuităţi în Remedierea a 92% din avarii în 72 de ore.
Licenţei nr. 1 prevederile Realizări
3667121.04.2016 cantitative Regulamen În anul 2018 s-au înregistrat un număr de

şi tului 5.817 sesizări din care 3.440 avarii
calitative a serviciului APA
serviciului de SESIZARI PRIMITE: 1.433, din care

alimentare avarii - 662:
cu apă şi de - 580(87,61%) rezolvate in 24 ore
canalizare: - 44 (6.64%) rezolvate in 48 de ore
- - 21 (3,17%) rezolvate in 72 de ore
remedierea - 9 ( 1,36 %) rezolvate in mai mult de
a 75% din 72 de ore
avarii în 48 - 8 (1,20%) nerezolvate
ore CANAL
- SESIZARI PRIMITE: 4.384, din care
remedierea avarii - 2.778
a 95% din - 2.675 (96,29%) - rezolvate in 24
avarii în 72 ore
ore - 30 (1,08%) - rezolvate in 48 ore

- 25 (0,93 %) - rezolvate in 72 ore
- 30 (1.78%) - rezolvate in mai mult

de 72 ore
- 3 (1,08) %) - nerezolvate

Asigurarea continuitatii cantitative si
calitative a serviciului - prin următorii
indicatori:
• Remedierea a 75%din avarii in 48 ore ----+
din datele de mai sus rezulta un procent de
realizare de 96, 77 % ( total avarii remediate
în 48 de ore - 3.329)
• Remedierea a 92% din avarii in 72 ore
----+dindatele de mai sus rezulta un procent
de realizare de 98, 11%
(total avarii remediate în 72 de ore - 3.375
)

Indicator orientat
către
Servicii publice



3. Creşterea Imbunătăţi Nr. 25 % Realizarea In cel de-al doilea semestru al anului
gradului de rea a min.2 2018 au fost derulate toate activităţile
recunoaştere a ... programate în privinţa promovării şiimagmu campann
companiei în firmei prin de menţinerii bunei imagini pe care societatea
rândul clienţilor şi revizuirea informare o are în aria de operare. Acţiuni desfăşurate:
a comunităţilor periodică a cu pnvire I.Sondaj de opinie pentru evaluarea
locale procedurii la utilizarea gradului de satisfacţie al clienţilor din

operaţional corectă a municipiul Sibiu - 9 - 13 iulie;
e de resurselor 2."Ziua Mondială de Monitorizare a
monitoriza de apă Calităţii Apei" - octombrie 2018 - vizite la
re a Staţia de tratare a apei Dumbrava şi la Staţia
satisfacţiei de epurare Mohu cu elevi ai Colegiului
clienţilor Naţional "Octavian Goga"

Indicator în
Legatură cu
guvernanţa
corporativă
4. Monitorizarea Raportări Nr. 50% Nr.raportari Plata la BERD s-a efectuat cu încadrare in
respectării semestriale anuale in termenele stabilite prin contract:
cerinţelor numar de -21 februarie 2018 (data încasării de către
acordului doua (2) bancă) cu nr DPVE 1 /13.02.2018 în sumă
cadru cu BERD de 913.526,09 EUR reprezentând:

Rata tranşa I si II -760.744,55 EUR
Dobânda tranşa I şi II 151.920,26 EUR
Comision - 861,28 EUR
-21 august 2018 ( data încasării de către
bancă) cu nr DPVE 3/08.08.2018 / în sumă
de 904.767,26 EUR reprezentând:
Rata tranşa I si II
- 760.744,55 EUR
Dobânda tranşa I şi II
- 144.022,71 EUR
Comision OEUR

TOTAL 100 %

3.Evoluţia participaţiei statului la întreprinderea publică.

Capitalul social total subscris este de 4.969.212,50 lei aport în natură şi în numerar,
divizat în 1.987.685 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, numerotate de
la l Ia 1.987.685.

Acţiunile sunt repartizate astfel:
- Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Mun.Sibiu - 1.985.629 acţiuni



- Municipiul Făgăraş prin Consiliul Local al Mun.Făgăraş- 2000 acţiuni

Câte 2 (două) acţiuni fiecare, următoarele:
- Jud.Sibiu prin Consiliul Judeţean
- Jud.Braşov prin Consiliul Judeţean,
- Oraşele:A vrig, Cisnădie, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Tălmaciu, Sălişte, prin Consiliile
Locale

- Comunele:Apoldu de Jos, Cristian, Loarnneş, Ludoş, Păuca, Poiana Sibiului, Răşinari, Roşia,
Sadu, Slimnic, Şelimbăr, Şura Mare, Şura Mică, Vurpăr, Gura-Râului, Poplaca, Racoviţa,
Tilişca, Beclean şi Voila, prin Consiliile Locale.
Acţiunile societăţii sunt emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor
Societăţii.

4.Politica de dividende şi investiţii

Rezultatele activităţii socităţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de
AGA Apa Canal Sibiu SA. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile
exerciţiu lui financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau
pierderea exerciţiului, respectiv, profitul net, urmând a se determina conform legii, după plata
impozitului p'e profit. Din profitul societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru
formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte, din capitalul social.
Dacă fondul de rezervă după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu
respectarea aceloraşi reguli. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID
prevăzut de OUG 198/2005, conform AGA.

În conformitate cu art.21 din Actul Constitutiv al societăţii şi cu prevederile O.G. nr
64/2001, actualizată, societatea a procedat la stabilirea profitului net şi a destinaţiilor acestuia,
după cum urmează:

1. Profit brut
2. Impozit
3. Profit net (1-2)

14.360.434 lei
2.682.108 lei

11.678.326 lei

Repartizarea profitului net la 31.12.2018 conform notei nr.13 la bilant

Conform Standardelor Internationale repartizarea profitului net de 11.678.326 lei realizat
în anul financiar 2018 s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/30.08.2001 si OMF
1802/29.12.2014 astfel:

• Profit brut 14.360.434 lei
• Impozit 2.682.108 lei
• Profit net de repartizat 11.678.326 lei

Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 5.300 lei
Profit ramas de repartizat 11.673.026 lei

50% dividente cuvenite actionarilor UAT 5.836.513 lei
10% participarea salariaţilor la profit 1.043.400 lei
40 % fond de dezvoltare 4.793.113 lei



5.Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora.

Numirea directorului şi a membrilor CA s-a făcut cu respectarea prevederilor OUG
109/2011. Durata mandatului acestora, este de 4 ani începând cu data de 25.07.2016.

Prin Hotărârea AGA nr.3 din data de 22.03.2016 s-a aprobat declanşarea pocedurii de
selecţie pentru numirea membrilor în CA. Prin Hotărârea AGA nr.5 din data de 18.05.2016, s-a
luat act de demisia doamnei Micu Laura în calitate de membru al CA. Prin Hotărâre a AGA nr.6
din data de 15.06.2016 au fost numiţi membrii CA, după cum urmează.
a) Bucura Cristian - Preşedintele Consiliului de Administraţie, membru neexecutiv
b) Niculescu Mircea - Administrator, membru executiv
c) Toader Kober Claudia-Administrator, membru neexecutiv
d) Hoarjă Viorel Ovidiu- Administrator, membru neexecutiv
e) Mircea Ovidiu- Administrator, membru neexecutiv

Prin Hotărârea nr.5/26.04.2017 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului Amariei Liviu ca membru provizoriu
neexecutiv până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor conform Ordonanaţei de
Urgenţă nr 109/2011 actualizată, pe locul vacant în Consiliul de Administraţie al APĂ CANAL
SIBIU SA, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, până
la maximum 6 luni.

Vacarltarea s-a produs ca urmare a decesului domnului MIRCEA NICULESCU care a
ocupat atât funcţia de Director General cât şi cea de administrator.

Prin Hotărârea nr.6/26.04.2017 a Adunării Generală Extraordinară a Acţionarilor APĂ
CANAL SIBIU SA s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al APĂ CANAL SIBIU SA
respectiv art 16.1 Societatea este administrată de un consiliu de administratie format dintr-un
număr de 5(cinci) administratori neexecutivi.

La data de 27.04.2017 Consiliul de Administratie al APĂ CANAL SIBIU SA a aprobat
declanşarea procedurii de selectie pentru postul de Director General şi efectuarea selecţiei de
către un expert independent.

Prin Hotărârea nr.7/22.05.2017 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă declanşarea procedurii de selecţie, efectuată de un expert
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru
numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie al APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin HOTĂRÂREA NR. 40/22.06.2017 Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară Asociaţia de Apă Sibiu a aprobat înfiinţarea şi numirea membrilor comisiei de
selecţie în cadrul Autorităţii Publice Tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "
Asociaţia de Apă" Sibiu şi a aprobat Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al
Operatorului Regional APĂ CANAL SIBIU SA conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 25.07.2017 Comitetul de nominalizare şi remunerare a prezentat Consiliului
de Administraţie al APĂ CANAL SIBIU SA, FINALIZAREA PROCEDURII DE SELECŢIE
PENTRU POSTUL DE DIRECTOR, raportul expertului independent şi propune numirea
domnului Maier Bondrea Vasile pe postul de director general începând cu data de 07.08.2017 şi
încheierea unui contract de mandat pe o perioada de 4 ani.

aq



La data de 11.08.2017 se incheie raportul expertului independent, persoană fizică sau
juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea unui membru neexecutiv în
Consiliul de Administraţie al APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin Hotărârea nr.8/22.08.2017 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului Amariei Liviu ca membru neexecutiv în
Consiliul de Administraţie al APĂ CANAL SIBIU SA pe perioada 27.08.2017-25.07.2020.

Prin Hotărâre a nr.101l0.10.2017 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor APĂ
CANAL SIBIU SA se ia act de demisia d-nei Toader Kober Claudia din calitate ade mebru al
Consiliul de Administraţie al APĂ CANA-L SIBIU SA si se aprobă numirea lui IROM
ALEXANDRU-DANIEL ca membru provizoriu până la finalizarea proceduriid e selecţie a
administratorilor conform Ordonanaţei de Urgenţă nr 109/2011 actualizată, pe locul vacant în
Consiliul de Administraţie al APĂ CANAL SIBIU SA, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de
prelungire, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

La data de 29.0 1.20 18 se incheie raportul expertului independent, persoană fizică sau
juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea unui membru neexecutiv în
Consiliul de Administraţie al APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin Hotărârea nr.llIl5.02.2018 a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor APĂ
CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului IROM ALEXANDRU-DANIEL ca membru
neexecutiv în Consiliul de Administraţie al APĂ CANAL SIBIU SA pe perioada 10.02.2018-
25.07.2020.

Conducerea operativă a societăţii a fost asigurată de către directorul general al societăţii
Maier Bondrea Vasile şi de către directorul economic Halmaghi Adriana.

6.Evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderii publice.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMIC O-FINANCIARI

Denumire indicator
Unitate

de
măsurăr-----.~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~------~------+---------------~

Explicaţii diferenţe

Capital propriu (BS FIO Rd 46 sau BL FIO Rd 100) 52951

Total active (BS FIORd 4+9+10 sau BL FIO Rd
25+41+42) 272264

Active imobilizate (BS FIO Rd 4 sau BL FIO Rd 25) 170924

-",:,.-","";"'"'"',",,,1·----,- ,----,,--, -,--,,--

Active circulante (curente) (BS FIO Rd 9 sau BL FIO Rd
41) 101340

Anul
curent (N)

62430

259569

155108

104461

Diferente

9,479

-12,695

-15,816

3,121

A crescut capitalul propriu ca
urmare a rezultatului

exercitiului

Predare mijl.fixe la UAT-uri
si primite in concesiune

Predare mijl.fixe la UAT-uri
si primite in concesiune

Au crescut disponibilitatile
banesti



Datorii totale (a+b) IifrlJJJIJllI»::: I 66539.00 I 60261.00 I -6,278 I
Au scazut datoriile societatii

dupa cum se arata mai jos

-" ......_-_ .._ ........-.....

a) datorii cu scadenta până la 1 an (curente) (BS F 16463 17394 931
Au crescut datoriile

10 Rd 13 sau BL FI0 Rd 53) comerciale si alte datorii

...................... __ .- ....._.- ...........• _ ..................... ..._ .................. .......................................... -_ ........._ ...._ ...........

b) datorii cu scadenţă peste 1 an (BS F 10 Rd 16 50076 42867 -7,209
Au scazut datoriile prin

sau BL FI0 Rd 64) achitarea ratelor de credit

..................... __ ............._- .............. ................. _ •....... _ ............... ....... __ ............ - ............ ......- .......• __ ............... _- ..................... __ ......-

Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30) 1215 934 -281
Au scazut stocurile de

materiale

.......... _ ......._ ......_ ...... -

Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL _:~.
49847 42796 -7,051

Au scazut creditele prin
"" ,"1",

F30 Rd 145 +151 ) , l achitarea ratelor BERD. ..
......................... _ .................. _-_ .............

.~r.ffi~;·:d~~~....... .................................. ........................ _ ............... ......_ .............................. - ..............• - ................ _ .......... - ........... _ .....•.• __ .··"";;::;t:~~r:-~:·..
Au crescut rezervele prin

Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL FI0 Rd 91) I·~,·,.I 31481 I 36432 I 4,951 I repartiz.profitului la fondul
de dezv .
...._ ............... _ ........................

A crescut valoarea licentelor
Imobilizari necorporale (BS FI0 Rd 1 sau BL FIO Rd 7) I ''..',l1l1lIl!1.Ii'.l 506 I 638 I 132 I ca urmare a achizitii lor

efectuate in 2018
....... _ .......... _ ....... _.__ ...................

Au scazut subventiile primite
Subvenţii şi transferuri Total (c+d) • Itmmllfllţl 28096 I 15743 I -12,353 I de la UAT si fonduri

europene
.......................... _ .........

c) subvenţii / transferuri de investitii - sume primite• Au scazut subventiile primite
28096 15743 -12,353 de la UAT si fonduri

de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului .; europene
................................................. _ ............................................................ - ..................... __ ..... .. ....................................... _ ....

d) subvenţii / transferuri de exploatare - sume .~~~ ţ. ?~:~
O

primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului .~~.., ~4'::'-,. •• ·..:....l<·~
................ __ ....... ................................................................................... ............ -......................... ..~:~~~.~~. .......................................... ..:.,~':~~:~~::~.:...

A crescut valoarea livrarilor
Venituri totale (BS sau BL no rd 62), din care: I'~::I 83765 I 87654 I 3,889 I de apa si canal efectuate de

societate
....,_.__ ................

Au crescut ch. cu

Cheltuieli totale (BS sau BL no rd 63) 1511t".1 70540 I 73294 I 2,754 I impozitele,taxele,cu serviciile
executate de terti, materiale

si salarii
..... ,......... _ ....._ ...._ ..... _ ........-

Crestere datorita cresterii
Profit brut (BS sau BL no rd 64) I cf..tJJJJl/ll;f·.1 13225 I 14360 I 1,135 veniturilor mai puternica

decat cresterea cheltuielilor
._................. ......_ .................... _ .............. -

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65) O

..._ ................. __ ..._ ....._ .._ ....__ ........ _ .....- ...._- ................................ ...__ ........ _ ..._ ................. .............. ........................ _- ......._._ ......... _ ............ _ ............. _ ........._ ......_-

Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68) 10779 11678 899
A crescut! profitul brut si in

consecinta si cel net



Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69) o

1---------1--------1-------1-----------------1

Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)

Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)

Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)

Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)

2446

1406

80777

15691

2682 236
Au crescut cheltuielile

nedeductibile

1340

82325

15611

o

-66

1,548

-80

Au scazut chelt. cu dobanzile
datorita scaderii ratelor de

imprumut

A crescut valoarea facturilor
de apa si canal emise

A scazut profitul din expl.pt.
ca au crescut chelt. de expl.

1-------···_····- ..----------- .._- ....---- ------ ..-.------.-.-----

Piliţi restante total (e+1) 532 533

e) piliţi restante - bugetul general consolidat (BS sau
BL F30 rd (9+ 17+ 18) )

1) piliţi restante - alţi creditori (BS sau BL F30 rd
(5+15+16+19+23) )

-.--...-.--------------.----.-- .....-.-.------------1-,

Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)

Număr total de personal la sfârşitul perioadei (BS sau
BL F30 rd 25)

Dividende/vlirsaminte de repartizat actionarilor (BS sau
BL F30 Rd 203) din care:

- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd
204)

532

761

760

5772

o

533

749

739

5837

-12

-21

65

o

Fluctuatie normala de
personal

------_ ...-----

- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd
205)

5772 5837

_________ .I.oiooO;Iri.i'ii;,jM.w.:..I -L . ._

65
Dividendele repartizateîn anul
2018 cresc usor fata de anul

2017.



- catre alti actionari la care statul/ unitatile
administrativ teritoriale /institutiile publice detin

direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de
ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)

Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL
F30 Rd 207), din care:

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului
financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208),

din care virate :

- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd
209),

- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd
210),

- catre alti actionari la care statul/ unitatile
administrativ teritoriale /institutiile publice detin

direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de
ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),

Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care:
**

- detinut de stat prin instituţii publice (BS sau
BL F 30 Rd 192)

- deţinut indirect de societăţile cu capital de stat
(BS sau BL F 30 Rd 195)

- deţinut de regii autonome (BS sau BL F 30
Rd 199)

- deţinut de societăţile cu capital privat (BS
sau BL F 30 Rd 200)

- deţinut de persoane fizice (BS sau BL F 30
Rd 201)

- deţinut de alte entităţi (BS sau BL F 30 Rd
202)

Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL FI0 Rd 82)

7498 5772

o

-1,726

Oividendele platite in 2017
aferente anului 2016 au fost
mai mari decat dividendele

platite in 2018 aferente anului
2017

7498 5772 -1,726

7498 5772

o

-1,726

Oividendele platite in 2017
aferente anului 2016 au fost
mai mari decat dividendele

platite in 2018 aferente anului
2017

o

4969 4969 o

4969 4969 o

o

o

o

o

o

o



Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-
dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL FI0 Rd 83)

Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate
privată a statului, asupra cărora deţineţi un drept real,

altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)

Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a
statului, asupra cărora deţineţi un drept de

administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30
rd.187+ 188+ 189)

Legenda BL= Bilant lung
Bilant

BS= scurt

F= Formularul

Rd= Randul

7. Politici economice şi sociale

7.1.Strategii financiare

o

Nu avem bunuri din domeniul
public al statului doar din

domuniul public al judetului
si al comunelor, oraselor si

municipiilor

o

o

a. Optimizarea fluxului de numerar
În scopul asigurării stabilităţii financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a
fluxului de numerar:
- asigurarea unui grad de rentabilitate care să genereze resursele financiare necesare pentru

rambursarea creditelor aferente proiectului cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene prin POS Mediu şi să permită societăţii să facă investiţii din surse proprii;
- respectarea strategiei de tarifare pe întreaga arie de operare;
- implementarea unui management eficient al costurilor din exploatare;
- corelarea planului de investiţii cu disponibilitatea resurselor financiare;
- creşterea disponibilităţilor băneşti prin identificarea şi recuperarea creanţelor;
- îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai societăţii printr-un management economico-
financiar eficient;

b.Realizarea şi respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
- menţinerea unui grad de colectare ridicat;
- urmărirea indicatorilor de performanţă financiari ca instrument de măsură a performanţei
financiare;
- implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare;
- analizarea continuă a evoluţiei ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendinţelor
negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.
- implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenţionarea din timp şi
debranşarea restanţierilor cu datorii mai vechi de 45 de zile, cu respectarea reglementarilor legale
în vigoare;
- analiza periodică (trimestrial) a încadrării costurilor în limitele stabilite;
- reducerea costurilor de exploatare prin identificarea şi eliminarea pierderilor, identificarea
consumurilor ilicite;



c. Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar - bugetare la evoluţia schimbărilor din
domeniul fiscalităţii

7.2.Politica de acţionariat.

Obiectivele politicii de acţionariat vizează îmbunătăţirea performanţelor economice ale
societăţii prin optimizarea utilizării resurselor.

8.0pinia auditorului extern.

Auditarea activităţii financiare a fost asigurată de către auditorul independent BDO Audit
Srl, prin auditor financiar Cristian Iliescu, în opinia căruia, cu excepţia aspectelor prezentate la
secţiunea Bazele opiniei cu rezerve a raportului, situaţiile financiare prezintă fidel, sub toate
aspectele semnificative, poziţia financiară a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, şi
performanţa sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la această
dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 180212014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Bazele opiniei cu rezerve

8.1 Opinia cu rezerve - punctul 3

" Conform contractului colectiv de muncă. Societatea acordă angajaţilor beneficii la
pensionare. În conformitate cu art.381 din OMFP nr. 180212014, astfel de operaţiuni
îndeplinesc criteriile de recunoaştere a unui provizion. Societatea nu a angajat specialisti În
domeniu (actuari) pentru a stabili valoarea provizioanelor pentru pensii şi nu a inclus estimări
cu privire la aceste plăţi viitoare. Ca urmare, nu am fost în măsură să determinăm acele corecţii
la situaţiloe financiare ataşate care sunt necesare pentru a reflecta cerinţa cadrului de
raportare"

În motivatie societatea Apă Canal Sibiu S.A. acordă beneficii la pensionare, în
conformitate cu cele prevăzute la pct 381 din o.MFP. nr. 180212014 - Provizioane pentru
pensii; reproducem prevederile legale:
"(1) Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de entitate după ce angajaţii
au părăsit entitatea. Acestea se constituie atunci când entitatea are prevăzută prin actul
constitutiv sau contractul colectiv de muncă obligaţia achitării unor sume cu titlu de pensie,
după ce angajaţii au părăsit entitatea. La constituirea acestor provizioane se vor avea în vedere
şi prevederile legislaţiei în vigoare.
(2) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte, de regulă, de către specialisti în
domeniu. La determinarea lor se ţine seama de vârsta, vechimea în muncă şi rotaţia
personalului în cadrul entităţii.
(3) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase până la
pensie"



Argumente: Societatea acordă beneficii conform art. 381 din OMFP nr. 1802/2014 şi
contractului colectiv de muncă art. 51 prin care "Salariaţii care ies la pensie! pensie de boală vor
primi o indemnizaţie de sfîrşit de carieră profesională, egală cu trei salarii de bază, avute în
luna pensionării (cu titlu de primă cumulate cu ultimul salar), societatea neacordând beneficii
ulterioare părăsirii entităţii," plătind angajaţii care părăsesc societatea cu trei salarii de bază
avute în luna pensionării (cu titlu de primă cumulate cu ultimul salariu).

Prin urmare societatea Apă Canal Sibiu S.A. are prevăzută în contractul colectiv de
muncă posibilitatea acordării unor sume cu titlu de "indemnizaţie de sfârşit de carieră "=
"pensie:' după ce "angajaţii au părăsit entitatea" (conform alin. 1 art. 381) .

In opinia cu rezerve auditorul independent specifică "Societatea nu a angajat specialişti în
domeniu (actuari) pentru a stabli valoarea provizioanelor pentru pensii", deşi legiuitorul specifică
în alin. (2) al art. 381 din OMFP nr. 180212014 că "Valoarea provizioanelor pentru pensii se
stabileşte, de regulă, de către specialişti în domeniu. La determinarea lor se ţine seama de
vârsta, vechimea în muncă şi rotaţia personalului în cadrul entităţit".

Prin formula "de regulă" legiuitorul nu obligă entitatea (societatea) să angajeze specialişti
în domeniu, conducerea executivă a societăţii interpretând prevederile legale permisiv, în sensul
că societatea poate să calculeze - conform prevederilor contractului colectiv - sumele ce vor fi
plătite angajaţilor la pensionare.

Considerăm că în cadrul Serviciului Resurse Umane există specialişti angajaţi care pot să
calculeze "o lndemnizaţie de sfîrşit de carieră profesională, egală cu trei salarii de bază, avute
în luna pensionării (cu titlu de primă cumulate cu ultimul salar)", aceste sume fiind calculatel
provizionate în fiecare an, pentru anul următor, cunoscându-se perspectivele pensionărilor
persoanelor angajate cu contract de muncă permanent.

În practica economică a societăţii contractul colectiv de muncă se renegociază anual
neexistând certitudinea obligaţiei de plată a primei respective acordate salariaţilor, conducerea
executivă renegociind cu conducerea sindicatului anual o serie de beneficii şi stimulente în
funcţie de obiectivele strategice şi operaţionale avute în vedere.

Ţinem să menţionăm că sumele acordate cu titlu de prime de pensionare ("indemnizaţie
de sfârşit de carieră profesională") nu au constituit riscuri la adresa stabilităţii financiare a
societăţii, conducerea executivă a societăţii respectând prevederile legale în domeniu.
În prezent conform Contractului Colectiv de Muncă actualizat inregistrat la ITM in data de
29.05.2019 aplicabilitate incepand cu 01.06.2019 art 51 are următoarea formă:

"Art.51
Salariaţii, care ies la pensie 1pensie de boală vor primi o indemnizaţie de sfîrşit de carieră
profesională, egală cu pana la trei salarii de bază, avute în luna pensionării.
Cuantumul primei de sfarsit de cariera se acorda functie de vechimea in societate dupa
cum urmeaza:

O 1 salar pentru o vechime de : intre 0-2 ani vechime
O 2 salarii pentru o vechime de : intre 2-5 ani
O 3 salarii pentru o vechime de : peste 5 ani"

8.2 Opinia cu rezerve - punctul 4

"În cursul anului 2018 Societatea afost supusă unui control din partea Curţii de Conturi
a Romaniei, care a emis raportul datat în 15.02.2019. În cadrul acestuia una dintre constatări se
referă la reluarea la venit a sumelor primite in contul JID cu caracter de subvenţie, în sumă de



1.239.024 RON, având un impact asupra impozitului pe profit datorat de 198.244 RON
Societatea a depus obiecţiuni asupra celor contatate prin adresa 5584/01.03.2019 pentru care
nu a primit raspunsul din partea Curţii de Conturi si a transmis către Ministerul Finanţelor
Publice solicitarea 11.600/08.04.2019 privind clarificarea tratamentului contabil al reluărilor
din subvenţii. Având în vedere neclarităţile privind tratamentul contabil al reluărilor din
subvenţii, in special din cauza faptului că sursele de alimentare a contului IID sunt atât publice
cât şi private, nu am fost în măsură să determinăm corecţiile necesare asupra situaţiilor
financiare ataşate. "
Măsura II.
1. Pentru reglementarea situaţiei menţionate mai sus se va solicita sprijinul firmei de audit

statutar B.D.O. Audit S.R.L. ulterior primirii unui răspuns de la Ministerul Finanţelor Publice
- Direcţia Legislaţie şi Reglementări Contabile, la adresa noastră transmisă cu nr.
11.600/08.04.2019. solicitare ca urmare a deciziei Curţii de Conturi din acest an.

În urma verificării stadiului răspunsului la Minister Finanţelor Publice ni s-a comunicat ca
aceasta este în curs de finalizare.

9.Alte elemente stabilite de autoritatea publică tutelară.

În decursul anului 2018, nu au fost stabilite de către autoritatea publică tutelară alte
elemente pentru societate.

Director executiv, Economist,


