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Scrisoare de asteptari
privind Consiliul de Administratie al SC APĂ- CANAL SA SIBIU

Întocmită În conformitate cu cerinţele Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind Guvernanţa
corporativă a intreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr.111 12016.
Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările acţionariatului SC
APĂ- CANAL SA SIBIU În ceea ce priveşte administrarea societatii privind asigurarea serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare.

Rezumatul politicilor nationale si locale
România, prin Tratatul de Aderare şi-a asumat angajamente importante În sectorul de apa si apa uzata
pentru transpunerea
directivelor
98/83/CE
referitoare
la calitatea
apei potabile
respectiv
91/271/CE/1991
modificata si completata prin Directiva 98/15/EC/1998
privind epurarea apelor uzate
urbane.
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românesti referitoare la sectorul de apa au
fost aliniate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 - Mediu, România si-a
asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investitiilor În sectorul de apa si apa uzata În
decursul unor perioade de tranzitie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a
obtinut perioade de tranzitie pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descarcarea
si epurarea apelor uzate municipale - pâna În 2015 pentru 263 aglomerari mai mari de 10 000 locuitori
echivalenti (Le.) si pâna În 2018 pentru 2.346 de aglomerari Între 2 000 si 10 000 locuitori echivalenti
(Le.). Perioade de tranzitie au fost obtinute, de asemenea, si pentru calitatea apei potabile pâna În
2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.
Mai mult, În urma negocierilor de aderare, România a declarat Întregul sau teritoriu drept zona sensibila,
acest aspect presupunând obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori
echivalenti sa fie prevazute cu statii de epurare cu grad avansat de epurare.
Dezvoltarea retelelor de utilitati publice continuarea investitiilor pentru asigurarea accesului populatiei la
sisteme de alimentare cu apa potabila de calitate si continuarea investitiilor pentru asigurarea epurarii
apelor uzate sunt considerate obiective strategice prioritare.
Sursele de finantare sunt reprezentate de fondurile europene alocate, de bugetul de stat si de bugetele
locale.
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Viziunea Autorităţii
APĂ"Sibiu

Publice

Tutelare

- Asociatia

de Dezvoltare

Intercomunitara

"ASOCIAŢIA DE

SC APĂ-CANAL SA Sibiu se defineste ca un Operator Regional În domeniul apei potabile si al apelor
uzate care urmăreşte ca prin performanţele sale operationale şi financiare să asigure creşterea gradului
de acces al populatiei
la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor si promptitudinea
intervenţiilor În vederea satisfacerii cerinţelor clientului.
Autoritatea
Publică Tutelară - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ASOCIATIA DE APA"
Sibiu se aşteaptă ca managementul
Societatii SC APĂ-CANAL SA Sibiu să fie orientat spre
dezvoltarea afacerii in conditii de profitabilitate, si sa urmarească permanent stabilirea unui echilibru
intre calitatea lucrurilor şi serviciilor realizate, protecţia mediului şi securitatea Ş i sănătatea lucrătorilor.
Autoritatea
Publică Tutelară - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ASOCIATIA DE APA"Sibiu
se aşteaptă ca managementul Societatii SC APĂ-CANAL SA Sibiu sa fie orientat spre realizarea
obiectivului strategic al Societăţii care il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata concurenţială a
prestatorilor de servicii de utiiităţi publice şi care se bazează pe următoarele elemente fundamentale:
imbunătăţirea satisfacerii dorinţelor clientilor şi creşterea profitabilităţii societăţii.
SC Apă Canal S.A. Sibiu
Societatea Apă Canal S.A. Sibiu, este o entitate - persoană juridică - legal constituită cu
capital integral al unităţilor administrativ teritoriale, care funcţionează conform prevederilor legale şi
Actului Constitutiv În vigoare.
S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este o entitate de tradiţie, atestată documentar din anul 1894 În
domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Sibiu.
Societatea Apă Canal S.A. Sibiu a fost fondată În 1998, fiind organizată ca o societate pe
acţiuni şi având ca obiect principal de activitate gospodărirea resurselor de apă, captarea,
tratarea şi distribuţia apei, precum şi colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate În emisar.
Regionalizarea În domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată (2008) a constat În
concentrarea serviciilor de apă/apă uzată ale unor grupuri de municipalităţi aflate Într-o arie
geografică definită. Din punct de vedere instituţional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea
serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi a avut la bază trei elemente instituţionale
cheie: 1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară,
2. Operatorul Regional, 3.Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor.
Asociaţia

de Dezvoltare

12.02.2008

(În prezent

Operatorul

Regional - societatea

Intercomunitară

are 32 asociaţi)

ADI "Asociaţia

delegând

de Apă"

Sibiu, s-a Înfiinţat la

prin contract de delegare

a gestiunii către

Apă Canal S.A. Sibiu, conform Statutului şi Actului Constitutiv.

Societatea a accesat În perioada 2003-2010 fonduri europene nerambursabile prin
programul ISPA "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare În
Sibiu, judeţul Sibiu" înfiinţându-se în acest scop Unitatea de Implementare a Proiectului, valoarea
finală a proiectului fiind de 34.8 milioane euro din care 11 mii euro cofinanţare societate (surse
proprii şi credit BERD).
În perioada 2011 - 30.07.2016 societatea Apă-Canal S.A. a implementat proiectul finanţat
prin POS Mediu: "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată În judeţele Sibiu
şi Braşov", valoarea finală a proiectului fiind de 289 milioane lei fără TVA, din care 26 milioane
contribuţie societate). Proiectul a constituit baza pentru dezvoltarea temeinică a fiecărei comunităţi
partenere, grupul ţintă fiind locuitorii din aria proiectului; valoarea fazată a proiectului P.O.S. MEDIU
16,6 mii lei fara TVA.
În prezent (anul 2017) se elaborează "Proiectul
de Apa si Apa Uzată din Regiunea

Sibiu - Braşov,

Regional

de Dezvoltare

În perioada

2014-2020"

a Infrastructurii
de extindere a

infrastructurii cu finanţare prin P.O.I.M. - Programul Operaţional de Infrastructura Mare.

2

Societatea Apă-Canal

SA deţine certificate SRAC şi 10 NET pentru:

- sistemul de management al calităţii conform SR EN I SO 9001 :2008,
- sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001 :2005
- sistemul de management
de sănătate şi securitate ocupaţional
conform OHSAS
18001 :2007
In anul 2017 se va face tranzitia pe noile referenţiale, respectiv:
- sistemul de management al calităţii conform SR EN I SO 9001 :2015
- sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001 :2015
Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea
Întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională
respectând standardele recunoscute În domeniu.
Populatia

deservită

la finele anului 2016:

În Întreaga arie de operare - populaţie rezidentă de 290.343 locuitori, din care:
conectati la sistemul de alimentare cu apă: 270.134 (93,04% din
populaţia rezidentă);
conectati la sistemul de canalizare 241.146 (83,06% din populaţia
rezidentă); În municipiul Sibiu - populaţie 169.776 locuitori, din care:
conectati la sistemul de alimentare cu apă: 169.776 (100% din
populaţia rezidentă);
conectaţi la sistemul de canalizare: 169.638 (99,92% din populaţia
rezidentă); În municipiul Făgăraş - populaţie 37.847 locuitori, din care:
conectati la sistemul de alimentare cu apă:
populaţia rezidentă); - conectati la sistemul de canalizare:
populaţia rezidentă).

33.668
31.214

(88,96%
(82,47%

din
din

Capacităţi de exploatare:
Societatea Apă-Canal S.A. Sibiu exploatează În prezent următoarele capacităţi:
- Statii de tratare

apă potabilă:

7 staţii, din care amplasate În Sibiu 2 (Staţia de Tratare

Dumbrava - Calea Poplăcii şi Staţia de Tratare Sibiu Sud - drumul Sibiu - Cisnădie), cu o
capacitate totală de 1.430 litri/secundă.
Retele de transport şi distributie apă În lungime de 1.643 km, din care: - 1.189 km În
mediul urban; - 454 km În mediul rural.
Branşamente apă: 46.184 buc, din care:
35.184 buc În mediul urban (19.657 În Sibiu, 4.620 În Făgăraş, 4.466 În Avrig,
2.132 În
Cisnadie, 3.102 În Sălişte, 1.207 În Ocna Sibiului); - 11.000 buc În mediul rural.
Statii de repompare apă potabilă: 3 staţii, din care 1 În Sibiu;
Staţii de hidrofor: 19 staţii de hidrofor pentru apă potabilă, În mediu urban şi mediu rural;
Retele de canalizare 913 km, din care:
737 km În mediul urban (475 km - municipiul Sibiu); - 176 km În mediul rural.
Racorduri canal menajer: 35.988 buc.
- 30.641 buc În mediul urban (19.351 buc - Sibiu şi 3.097 În Făgăraş, 3.376 Avrig,
2.152 Cisnadie, 2.145 Sălişte, 520 Ocna Sibiului);
- 5.347 buc În mediul rural.
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- Statii de pompare În sistemul de canalizare: 55, din care În mun. Sibiu: 12.
- Statii de epurare mecano-biologice: 13, din care 1 staţie de epurare În municipiul
cu o capacitate de 890 I/s.

Sibiu

Resurse umane: Evoluţia numărului de personal al societăţii În perioada 2012-2017, perioadă ce
corespunde extinderii ariei de operare:
Număr
personal
la
finele anului:

2012

2013

2014

2015

2016

2017
estimat

730

767

762

770

771

784

Încadrarea Întreprinderii SC APĂ- CANAL SA SIBIU
FORMA JURIDiCĂ
Societatea este persoană juridică română şi este Înfiinţată ca societate pe acţiuni În conformitate
cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.
Forma juridică a Societăţii nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
Societatea Îşi va desfăşura activitatea În conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv
şi ale legislaţiei româneşti În vigoare, În vederea realizării obiectului său de activitate şi a Îndeplinirii
obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul Constitutiv.
Modul de administrare al societăţii este În sistem unitar.
DENUMIREA SOCIETĂŢII
Denumirea Societăţii este: S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU.
SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII
Sediul social al Societăţii este În Sibiu, Str.Eschil nr.6
Sediul social poate fi mutat În orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor, cu avizul conform favorabil al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
"Asociaţia de apă Sibiu" .
Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri În România sau În străinătate, În conformitate cu
legislaţia În vigoare, printr-o Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu respectarea
obiectului său de activitate conform Actului Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiţia ca
obiectul principal de activitate al acestora să nu ÎI constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod
CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700 ) şi doar cu avizul conform
favorabil al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de apă Sibiu".
DURATA SOCIETĂŢII
Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată.
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
Obiectul de activitate al Societăţii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare a cărui
gestiune Îi este delegată ("Serviciile"), conform Contractului de Delegare, În aria delegării definită În
respectivul contract. Societatea Îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au
delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Obiectul de activitate al Societăţii este următorul:
Domeniul principal de activitate:
Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuţia apei.
Activitatea principală:
Cod CAEN 3600 : Captarea, tratarea şi distribuţia apei.
Activităţi secundare:
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Cod CAEN : 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
Cod CAEN : 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
Cod CAEN : 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3822 Tratarea şi eliminarea deşeuri lor periculoase
Cod CAEN : 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Cod CAEN : 4291 Construcţii hidrotehnice
Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereştin.c.a.
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN: 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de Încălzire şi aer condiţionat
Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte
Cod CAEN : 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
Cod CAEN : 7211 Cercetare - dezvoltare În biotehnologie
Cod CAEN : 7219 Cercetare - dezvoltare În alte ştiinţe naturale şi inginerie
Cod CAEN : 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. şi orice operaţiuni şi tranzacţii comerciale şi financiare
cu bunuri mobiliare şi imobiliare care sunt considerate necesare sau utile pentru realizarea obiectului
principal sau care pot facilita realizarea acestuia,
precum şi participarea la entităţi cu condiţia ca
obiectul principal de activitate al acestora să nu-l constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod
CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) şi numai cu avizul conform al
Asociaţiei.
Cod CAEN : 4941 Transport rutier de mărfuri
Cod CAEN : 4520 Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor
Cod CAEN : 8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor ) de raportare a creditelor
Cod CAEN : 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Închiriate
Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului
de Delegare.
CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social total subscris al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 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 1 la 1.987.683.
Aportul de capital social subscris În natură de către Municipiul Sibiu este compus din:
- Clădiri administrative În valoare de
1.962.313,90
- Mijloace fixe În valoare de
1.719.618,60
- Teren nr. top. 2788 - Sibiu, 12891 mp, in valoare de .
1.107.320
- Teren nr. top. 184 - Turnişor, 144 mp, În valoare de
11.300
- Teren nr. top. 5563/1/2 - Sibiu, 2241 mp, În valoare de
166.072,50

lei
lei
lei
lei
lei

Aportul de capital social subscris În numerar este de 2552,50 lei, din care
- Municipiul Făgăraş
- 2500 lei
- ceilalţi acţionari - mai puţin Municipiul Sibiu 52,50 lei.
Municipiul Sibiu cesionează celorlalţi acţionari un număr de 1021 acţiuni nominative
nominală de 2,50 lei/acţiune, astfel:
- Municipiului Făgăraş - 1000 acţiuni
- celorlalţi acţionari câte o acţiune.
Acţiunile sunt repartizate, astfel:
1. Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu
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nr. acţiuni: 1.985.629

cu valoare

2. Municipiul Făgăraş, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraş
3. Judetul Sibiu, prin Consiliul Judeţean Sibiu.............
4. Judetul Braşov, prin Consiliul Judeţean Braşov................................
5. Oraşul Avrig, prin Consiliul Local al oraşului Avrig
6. Oraşul Cisnădie, prin Consiliul Local al oraşului Cisnădie
7. Oraşul Ocna-Sibiului, prin Consiliul Local al oraşului Ocna Sibiului.
8. Oraşul Miercurea Sibiului, prin Consiliul Local al or. Miercurea Sibiulu
9. Oraşul Tălmaciu, prin Consiliul Local al oraşului Tălmaciu
10. Comuna Apoldu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos
11. Comuna Cristian, prin Consiliul Local al comunei Cristian
12. Comuna Loamneş, prin Consiliul Local al comunei Loamneş
13. Comuna Ludoş, prin Consiliul Local al comunei Ludoş
14. Comuna Păuca, prin Consiliul Local al comunei Păuca
15. Comuna Poiana Sibiului, prin Consiliul Local al com. Poiana Sibiului.
16. Comuna Răşinari, prin Consiliul Local al comunei Răşinari
17. Comuna Roşia, prin Consiliul Local al comunei Roşia
18. Comuna Sadu, prin Consiliul Local al comunei Sadu
19. Comuna Slimnic, prin Consiliul Local al comunei Slimnic.....................
20. Comuna Şelimbăr, prin Consiliul Local al comunei Şelimbăr
21. Comuna Şura Mare, prin Consiliul Local al comunei Şura Mare
22. Comuna Şura Mică, prin Consiliul Local al comunei Şura Mică
23. Comuna Vurpăr, prin Consiliul local al comunei Vurpăr
24. Comuna Gura Rîului, prin Consiliul Local al Comunei Gura Râului
25. Comuna Poplaca, prin Consiliul Local al Comunei Poplaca
26. Comuna Racoviţa, prin Consiliul Local al Comunei Racoviţa
27. Oraşul Sălişte , prin Consiliul Local al Oraşului Sălişte
28. Comuna Tilişca, prin Consiliul Local al Comunei Tilişca
29. Comuna Beclean, prin Consiliul Local al Comunei Beclean
30. Comuna Voila, prin Consiliul Local al Comunei Voila

nr. acţiuni: 2.000
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr. acţiuni 2
nr.acţiuni 2
nr.acţiuni 2
nr.acţiuni 2
nr.acţiuni 2
nr.acţiuni 2
nr.acţiuni 2
nr. acţiuni 2

Dovada calităţii de Acţionar se face În baza Înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea
actionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de
lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie.
Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al unităţilor administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei.
Cadrul legal
Cadrul legal dupa care functioneaza SC APĂ-CANAL SA SIBIU este dat in principal de:
· Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
· Legea nr. 204/09 noiembrie 2012 privind aprobarea OUG 13/2008 pentru modificarea si completarea
legii 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 241 /2006.
· Legea nr. 224 / 24.07.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 241 /2006 a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare.
· Ordonanta de Urgenta nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativa a Întreprinderilor publice
modificata si aprobata prin Legea 111/2016.
Cadrul institutional
Pentru atingerea obiectivelor de mediu şi operaţionale la nivel naţional şi local, fostele "regii de apă
s-au reorganizat În societăţi comerciale având capital integral aparţinând Unităţilor Administrativ
Teritoriale care au devenit acţionarii societăţii create.
Relaţiile SC APĂ-CANAL SA SIBIU cu acţionarii săi sunt cuprinse În Actul Constitutiv al societăţii.
Relaţiile
Operatorului
Regional
SC APĂ-CANAL SA SIBIU cu membrii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară "ASOCIAŢIA DE APĂ" SIBIU sunt descrise În cadrul Contractulului de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr 9/15.05.2009.
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Contractul de Delegare
SC APĂ-CANAL SA SIBIU a Încheiat cu autorităţile loca le membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară "ASOCIAŢIA
DE APĂ" SIBIU, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr 9/15.05.2009.
Acest Contract de Delegare este elaborat În conformitate cu cerinţele Ministerului Mediului şi ale
Uniunii Europene şi are drept scop stabilirea cadrului desfăşurării activităţii Operatorului Regional,
astfel Încât să se respecte condiţiile minim impuse În vederea Îndeplinirii tuturor normelor
prevăzute de Comisia Europeană În domeniul apei şi al apei uzate, legate În principal de:
asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, În concordanţă cu principiile de
eficienţă maximă a costurilor, calităţii În operare şi suportabiiităţii populaţiei, politica de investiţii,
politica de tarifare etc.

Politica de dividende şi vărsăminte din profitul net
Conform cu prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de
Întreţinere, Înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, SC
APĂ-CANAL SA acordă dividende acţionarilor. Dividendele încasate de la Operator se constituie
sursă la FondulllD.
Politica de investitii
Investiţiile În infrastructura de apă şi apă uzată pot fi făcute cu finanţări europene, din bugetul de
stat, din bugetele locale sau din bugetul propriu al societăţii.
Programul anual de investitii va fi inaintat de Consiliul de Administratie spre aprobare catre AGA
si Autoritatea publica tutelara, odata cu proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli.
Politica de investitii trebuie corelata cu Obiectivele strategice, respectiv in scopul modernizării
si
imbunatatirii serviciului de apa si de canalizare.
Dezideratele autorităţii publice şi actionarilor
cu privire la comunicarea
cu organele
de
administrare şi conducere a societăţii
Relaţiile şi comunicarea
dintre autoritatea
publică tutelară,
acţionari
şi organele de
administrare şi conducere a societăţii se vor realiza În conformitate cu prevederile Contractului
de delegare a gestiunii şi a legislaţiei aplicabile În domeniu.

Conditii privind calitatea şi siguranta produselor şi serviciilor.
În ceea ce priveşte calitatea serviciilor şi a produselor societatea va respecta prevederile
legale aplicabile În domeniu şi va urmări îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat
implementat deja În societate. Unul din obiectivele declarate şi asumate este "Menţinerea şi
îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi
securitate în muncă ". De asemenea
societatea
declară şi Îşi asumă ca obiectiv
"Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prin planificarea şi furnizarea unor servicii care
anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil"
Etica, integritatea şi guvernanta corporativă
In cadrul SC APĂ-CANAL SA SIBIU
exista un Cod de etică deja implementat care exprima
angajamentele şi responsabilităţile de natura etică cu privire la conducerea afacerii şi a activităţilor.
SC APĂ-CANAL SA SIBIU doreşte să menţină şi să dezvolte o relaţie bazată pe Încredere cu
toate părţile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituţii a căror
contribuţie este solicitată pentru a realiza misiunea societăţii noastre sau au un interes În
urmărirea realizării acestei misiuni.

Consiliul de Administratie
În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societăţii numeşte Consiliul de administraţie
al societăţii.
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Societatea SC APĂ-CANAL SA SIBIU este administrată de un consiliu de administraţie format dintrun număr de 5 (cinci)
administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie
("Administratorii") este temporară şi revocabilă. Persoanele numite În calitate de Administratori trebuie
să accepte expres numirea. Pe durata Îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot Încheia cu
societate a un contract de muncă. În cazul În care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii
societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Cel puţin doi dintre
membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă În
domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai
mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii
publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi, Înlocuiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la propunerea Asociaţiei care prezintă În acest scop Adunării
Generale, cu cel puţin 30 de zile Înainte de expirarea mandatului Administratorilor În funcţie, o listă cu
persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administraţie, sau la
propunerea Consiliului de Administraţie În funcţie ca urmare a selectiei efectuata de un expert
independent, specializat in recrutarea de resurse umane.
Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care şi-au Îndeplinit În mod
corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit. În cazul În care candidaţii propuşi de consiliul de administraţie
sunt administratori În funcţie, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a
acţionarilor , cu obligaţia candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului
efectuat.
Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a incetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor
iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost Înlocuit.
Membrii consiliului au fost numiti din lista propunerilor facute de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Adi Apa Sibiu, ca urmare a selectiei efectuata de un expert independent, specializat in recrutarea de
resurse umane.
Consiliul de Admnistratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv
intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare si prin care Consiliul de Admnistratie are in responsabilitate
admnistrarea societatii.
Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor care alege membrii Consiliului de Administraţie, pentru o durată care nu poate
depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi
numit şi director general.
În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator , acţionarii sau Consiliul de
Administraţie pot convoca adunarea generală a acţionari lor În vederea numirii unuia sau mai multor
administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor. Acţionarii, vor
putea prezenta În adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi.
Dacă vacanta rea determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii sau
Consiliul de Administraţie vor convoca, de Îndată, adunarea generală a actionarilor pentru completarea
numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea
procedurii de selecţie a administratorilor.
În acest scop acţionarii, vor putea prezenta În adunarea generală a actionarilor propuneri de candidaţi.
În situaţiile mai sus menţionate, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru
motive temeinice, până la maximum 6 luni. În cazul În care procedura de selecţie este suspendată sau
anulată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea
noului administrator.
Conform Actului Constitutiv al SC APĂ-CANAL SA SIBIU,Consiliul de Administraţie are puteri depline
cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de
activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, În
principal, atribuţiile următoare:
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a. aprobă nivelul salariilor;
b. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama
acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;
c. stabileşte şi menţine politicile de asigurare În ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;
d. aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce
revin personalului societăţii;
e. prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, În termen de maxim 5 (cinci) luni de la Încheierea
exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi,
precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a
supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe
anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor
proiecte;
f. promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
g. aprobă operaţiunile de creditare necesare Îndepliniri scopului Societăţii;
h. numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul;
i. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară
pentru desfăşurarea activităţii, precum şi Înfiinţarea de noi unităţi;
j. exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
k.rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta În
conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
1. propune Adunării
Generale
a Acţionarilor
membrii
Consiliului
de Administraţie,
cu
selectarea/evaluarea În prealabil a acestora şi recomandarea făcute de Comitetul de nominalizare din
cadrul Consiliului de Administraţie, ce poate fi asistat de un expert independent persoană fizică/juridică
specializată În recrutarea resurselor umane.
m. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor având pe ordinea de zi alegerea
membrilor Consiliului de Administraţie prin aplicarea metodei votului cumulativ, la cererea actionarilor
reprezentând, individual sau Împreună, cel puţin 10% din capitalul social subscris şi vărsat. Cererea
poate fi formulată cel mult o dată Într-un exerciţiu financiar.
n. poate constitui Comitete consultative În condiţiile legii.
o. decide cu privire la
asistarea de către un expert independent persoană fizică/juridică
specializată În recrutarea
resurselor umane a Comitetului
de nominalizare
În procesul de
selectare/evaluare a administratorilor.
p. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o
propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, În vederea realizării
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu
componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de
administraţie al societăţii.
r. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru numirea unor noi administratori, În
situaţia În care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor.
s. prezintă semestrial Adunării Generale a Acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare,
care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire
la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările conta bile semestriale
ale societăţii.
t. elaborează un raport anual privind activitatea societăţii comerciale, În luna mai a anului următor
celui cu privire la care se raportează.
ţ. evaluează activitatea directoratului general,
anual şi vizează atât execuţia contractului de
mandat, cât şi a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se
publică pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui
pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidenţial sau secret sunt
exceptate de la publicare.
u. deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director
general; numeşte directorii la recomandarea comitetului de nominalizare.
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v. poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de
administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse În scrisoarea de
aşteptări şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă
financiari şi nefinanciari. Aprobarea componentei de management şi a planului de administrare În
integralitate de către consiliul de administraţie se realizează În termen de maximum 20 de zile de la data
Îndeplinirii termenului de 60 zile de la numirea directorului.
x. stabileşte remuneraţia directorilor.
y. Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de lege În sarcina sa.
Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. Pe durata Îndeplinirii
mandatului, Directorul General nu poate Încheia cu Societate a un contract de muncă, cu excepţia
cazului În care legea o va permite. În cazul În care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii
Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
Consiliul de Administraţie nu poate delega Directorului General următoarele:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionari lor şi implementarea
hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.
Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile
comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţa Auditorului Financiar.
Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au
solicitat Înscrierea opoziţiei lor În registrul deciziilor Consiliului de Administraţie şi au informat În scris
Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.
Administratorul, care are, cu privire la o anumita problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte
care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să Îi informeze pe ceilalţi Administratori şi pe Auditorul
Financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema
respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă Administratorilor şi În cazul În care ştiu că soţul/soţia lor ori
rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese Într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării
prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ţinut răspunzător de daunele produse Societăţii.
Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni, fie
prin prezenţa personală la sediul Societăţii, fie prin intermediul teleconferinţei sau video-conferinţei.
Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi)
dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi
efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 3 (trei) zile În avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi
locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă
fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin
Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.) sau prin orice mijloc de
comunicare electronică care asigură primirea acesteia, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea poştă electronică (e-mail), sms, fax, etc ..
Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi
Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.
Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie să fie valabile, este necesară participarea (prezenţa fizică
sau prin telefon, etc.) a cel puţin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi
adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Auditorul Financiar, Preşedintele Asociaţiei şi Directorul general vor fi, deasemenea, convocaţi să
participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.
La fiecare şedinţă se va Întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea
deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi Intrunire şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat
de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
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Principii generale privind administrarea S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu În perioada 2016·2020
Principiile adoptate de conducerea societăţii pentru asigurarea unei administrări eficiente În
perioada 2016-2020:
Principiul managementului

participativ de natură deliberativă

- adoptarea În grup a deciziilor În conformitate cu atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele
conferite de lege şi de Actul constitutiv al societăţii şi cu respectarea anumitor cerinţe economice,
organizatorice, juridice specifice societăţii;
• evaluarea rezultatelor aplicării deciziilor;
Principiul suprematiei obiectivelor:
- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii, pe bază de obiective
strategice, dimensionate astfel Încât să se obţină eficienţa serviciilor furnizate la nivelul
indicatorilor de performanţă stabiliţi;
- controlul şi evaluarea gradului de realizare a obiectivelor strategice ale societăţii, prin utilizarea
indicatorilor cheie de performanţă;
- cu cât dimensiunea şi eforturile de modernizare a obiectivelor de investiţii publice de gospodărie
comunală sunt mai mari, cu atât relansarea economică poate constitui pivotul central al relansării
economice la nivel naţional;
Principiul comunicării şi transparentei
Relatia cu acţionarii

decizionale:

Prezentarea Adunării Generale a Actionarilor a principalelor decizii strategice adoptate la nivelul
Consiliului de Administraţie,
a informaţiilor referitoare la execuţia contractului de mandat a
directorilor, a detaliilor cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii,
la raportările contabile semestriale ale societăţii.
Relatia cu utilizatorii şi cu alte părţi interesate
- furnizarea tuturor părţilor interesate a informaţiilor de interes general complete şi corecte cu privire
la situaţia financiară şi rezultatele economice ale societăţii, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale
societăţii şi la strategia acesteia, la mecanismele democratice În baza cărora sunt adoptate deciziile
şi la orice alte informaţii de interes public.
Principiul unlversalltăţil serviciilor publice
- accesul la serviciile publice de interes general reprezintă o componentă
fundamentale

inseparabilă a drepturilor

ale omului, fapt ce impune ca serviciile publice de gospodarie
necondiţionată

comunală să fie

furnizate cu respectarea

permanentă,

de interese economice sau politice, ori de

alte restricţii subiective,

a unor cerinţe minimale: accesul la servicii prin prisma suportabilităţii

acestora:
continuitatea serviciilor: tratamentul nediscriminatoriu;
Principiul transparentei şi profesionalismului
de gospodărie comunală

operatiunilor

comerciale În sistemul serviciilor

- acest principiu vine să susţină raţionalitatea şi corectitudinea din punct de vedere organizatoric
pentru a evita acţiuni dictate de bunul plac, În raport cu modul de gestionare al banilor, iar din
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punct de vedere comercial să nu permită comportamente
legislaţiei privind achiziţiile aferente sistemului;

care vizează

sfidarea flagrantă a

Principiul
restructurărilor
prin alegerea celor mai bune soluţii tehnice fără a genera costuri
excesive - acest principiu vine să Întâmpine situaţiile În care interesele pot deveni criterii mai
puternice decât cele rezultate din principiile generale ale eficienţei economice
Principiul
eficienţei
economice
- principiul relevă faptul că societatea nu are ca scop
maximizarea profitului şi respectând obiectivul de a fi eficient, nu va Încălca principiul universalităţii
serviciilor de gospodarire comunală ( prezentat la 5.4)
Principiul unităţii dinamice a reglementărilor
specifice
- principiul a fost implementat odată cu
apariţia legislaţiei româneşti, aliniată la standardele europene de performanţă.
Acest principiu are la bază:
1. Cerinţe de natură obiectivă
(Îmbunătăţirea permanentă a raportului calitate - preţ, pe
fondul creşterii mai rapide a factorului de calitate, comparativ cu factorul preţ; diminuarea
şi/sau eliminarea factorilor de risc privind calitatea intrinsecă a operatorilor din cadrul
serviciilor de gospodarie comunală ; structurarea unor operatori puternici din punct de
vedere tehnic, tehnologic şi economico - financiar, astfel Încât gradul de pregătire al
acestora să fie dacă nu maxim, cel puţin opţional;
2. Cerinte
de natură
subiectivă
(diminuarea
la minim a componentelor
subiective
neprofesionale şi arbitrare, În spaţiul deciziilor strategice din sistemul serviciilor publice de
gospodărie comunală; diminuarea gradului de risc privind concurenţa neloială şi raportarea
pe această bază, a operatorilor la aceleaşi coordonate şi criterii de natură tehnică,
organizatorică şi financiară, reglementarea şi controlul regimului de concesiune a serviciilor
publice În paralel cu diminuarea factorului politic În realizarea şi finalizarea unor astfel de
acţiuni; disciplinarea şi responsabilizarea comportamentului unor operatori
de pe piaţa
serviciilor publice)
Principiul corelării dezvoltării
economico
- sociale, regionale şi naţionale, cu modernizarea
sistemului serviciilor publice de gospodărie comunale. Acest principiu implică o analiză a echilibrului
dintre necesităţi şi posibilităţi
Viziunea, obiectivele generale şi obiectivele strategice societăţii Apă - Canal S.A.
Viziunea societăţii:
Viziunea socletătil Apă-Canal S.A. Sibiu este aceea de a deveni un furnizor de servici modern
capabil să satisfacă cerinţele clienţilor şi a altor părţi interesate, să respecte toate cerinţele lega le şi
reglementare În domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii În muncă.
Viziunea conducerii executive :
Asigurarea unui management economic eficient care sa susţină viziunea societăţii
Misiunea conducerii executive:
Edificarea unei companii cu experienţă regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă
pe piaţa serviciilor de profil din ţară
Obiectivele

generale ale societăţii

Apă - Canal S.A.

1. Orientarea către clienţi, adaptabilitatea

la cerinţele consumatorilor,

Îmbunătăţirea

calităţii serviciilor

şi accesului la infrastructura de apă şi apă uzată;
2. Furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare În condiţiile deplinei legalităţi;

3. Gestionarea serviciului În condiţii de rentabilitate, calitate, eficienţă şi eficacitate;
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4. Dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin creşterea ariei
de operareprin investiţii proprii şi programe cu finanţare europeană, finalizarea programului P.O.S.
Mediu, şi asumarea efortului investiţional din Programul Operaţional de Infrastructură Mare;
5. Protejarea sănătăţii publice - asigurarea protecţiei şi conservării mediului prin prevenirea şi controlul
poluării, gestionarea resurselor, materialelor şi deşeuri lor;
6. Ţinerea sub control a riscurilor privind sănătatea şi securitatea angajaţilor noştri şi a oricărei alte
persoane care ar putea fi afectată de activitatea noastră şi implementarea
rănirilor şi a îmbolnăvirilor
7. Instruirea

măsurilor de prevenire a

profesionale;

şi conştientizarea

personalului

privind

managementul

calităţii,

mediului,

sănătăţii

şi

securităţii ocupaţionale şi siguranţei apei. Stabilirea unui cadru general unitar de identificare, analiză
şi gestionare a riscurilor din cadrul societăţii, Într-o manieră sistematică, transparentă şi credibilă;
8. Îmbunătăţirea comunicării cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea cu privire la politica, obiectivele şi
performanţele activităţilor noastre. Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului.

Obiective strategice
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;
Asigurarea viabilităţii economice şi sustenabilităţii financiare a operatorului prin politici adecvate
de urmărire a eficienţei cost/beneficiu
a serviciului, recuperare creanţe, control intern
managerial, managementul riscului;
Îmbunătăţirea continuă a managementului mentenanţei În scopul reducerii timpilor de intervenţie,
a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activităţii operaţionale În vederea
reducerii consumurilor şi costurilor;
Obţinerea unei marje optimale
societăţii, cât şi rambursarea
Europeană;

Modernizarea şi îmbunătăţirea

de profit, care să permită atât dezvoltarea
creditelor accesate În cadrul programelor

În continuare a
cu ce-finanţare

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
tehnologii noi;

din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea

şi introducerea de

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;

13

Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor În ceea ce priveşte consumul raţional de apă;
Informare a utilizatorilor cu privire la stabilirea / modificarea / ajustarea preţurilor şi tarifelor la
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, practicate de operator la nivelul ariei de deservire;
Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor
substanţe În mediul natural;
Iniţierea unei politici de solidaritate socială Între comunităţile deservite de către societate.
Competenta

profesională

- Creşterea eficienţei generale

a societăţii,

prin corecta dimensionare,

informare şi motivare a

personalului societăţii;
- Îmbunătăţirea continuă a politicii de pregătire profesională a personalului societăţii;
- Crearea unui mediu favorabil În societate şi sprijinirea angajaţilor În a-şi dezvolta capacitatea de a
folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor;
- Continuarea programelor de creştere a competenţei profesionale la toate nivelele.
Grija pentru mediu
Protejarea

mediului Înconjurător

prin prevenirea

şi controlul

poluării, gestionarea

eficienta a

resurselor, materialelor şi deşeurilor În spiritul dezvoltării durabile;
Grija pentru sănătatea
- Preocuparea

continuă

populaţiei
pentru

protejarea

sănătăţii

publice

prin modernizarea

sistemelor

de

monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate.
Sistemul de scopuri si obiective ale SC APĂ-CANAL SA SIBIU
Sistemul de scopuri se defineşte ca având la bază gestionarea responsabilă şi optimală atât pe termen
mediu şi pe termen lung a resurselor de apă ceea ce impune, În mod evident următoarele:
- dezvoltarea şi implementarea unui management (atât strategic cât şi operaţional) pertinent, eficient,
profesional;
- menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieţei specifice şi
convergenţa către standardele UE În domeniu;
- realizarea unei profitabilităţi
raţionale, În limitele suportabilităţii
sociale, dar fără erodarea
perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică şi managerială alesocietăţii;
- aproprierea permanentă şi anticiparea cerinţelor consumatorilor În paralel cu declanşarea unui proces
sistematic de educare şi informare a acestora privind importanţa, necesitatea şi utilitatea protejării
resurselor de apă şi implicit, a factorilor de mediu.

Obiectivele activităţilor
de bază şi ale activităţilor
conexe din cadrul SC APĂ-CANAL SA SIBIU
sunt:
- creşterea cotei de piaţă a SC APĂ-CANAL SA SIBIU şi, În consecinţă, a numărului utilizatorilor
serviciilor publice de apă şi de canalizare;
- Întărirea poziţiei de piaţă şi perspective mai bune pentru dezvoltarea, SC APĂ-CANAL SA SIBIU prin
extinderea reţelelor În actualele localităţi deservite şi În unele localităţi În care sistemul este sau poate fi
eficientizat cu investiţii acceptabile;
- satisfacerea clienţilor prin Îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate şi a serviciilor furnizate de către
SC APĂ-CANAL SA SIBIU
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei şi a mediului precum şi a unor activităţi
care pot influenţa parametrii de calitate ai mediului;

14

- alinierea la Directivele UE managementul calităţii şi protecţiei mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă şi optimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi
energie;
Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanta,respectiv:
· Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale
· Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in
Contractul de Delegare
· Rambursarea creditelor, potrivit graficelor de plati
Alaturi de obiectivele de mai sus se asteapta indeplinirea unei serie de criterii de performanta in masura
sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale companiei, dupa cum urmeaza:
· Cifra de afaceri
· Productivitatea muncii (Productie valorica facturata / nr. mediu de salariati) sa aiba
· Gradul de incasare
· Solutionarea cererilor clientilor
Principiile directoare privind administrarea Societătii În intervalul 2016-2020, obiectivele fundamentale,
ţintele de performanţă şi priorităţile strategice prevăzute În Planul de Administrare, se constituie În
standarde de performanţă
obligatorii pentru membri consiliului de administratie
a societătii,
reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a SC APĂ-CANAL SA SIBIU
Planul de administrare vizeaza consolidarea SC APĂ-CANAL SA SIBIU(prin procesul de extindere În
localitatile din Contractul de Delegare) şi păstrarea competitivitatii la nivel national În ceea ce priveste
calitatea serviciilor de apă şi canalizare, performanţele financiare şi nivelul investitional.
Planul de administrare se va interpreta În corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de
activitate al societatii cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare pentru intreaga arie a delegarii, cu prevederile Contractului de delegare al SC APĂ-CANAL
SA SIBIU, precum si cu prevederile noilor Contracte de finanţare ce se vor Încheia odata cu derularea
noului Program de investitii cu institutiile abilitate.

Pentru administratorii societăţii sunt stabiliţi următorii indicatori de perfomanţă
"Programat 2017" şi Ţintă 2020 " după cum urmeză:
ICP

Observaţii

UM

Pondere
propusă

Indicatori cheie
de performanţă

Programat

Ţintă

2017

2020

Conform
Contractului
Împrumut
BERD

Conform
Contractului
Împrumut
BERD

Administratori
Indicator
financiar
1.
Datorie
financiară/EBITD
A

Raportul
datorie
financiara/EBITDA

Val.

25 %

Max.4,5

Indicator
operaţional

15

de
cu

Max.4,5

de
cu

2.
Indeplinirea
condiţiilor
asociate Licenţei
nr.
3667/21.04.2016

Asigurarea
continuităţii
cantitative
calitative
serviciului

ore

25 %

şi

a

Da

Da

În
Încadrarea
prevederile
Regulamentului
serviciului
de
alimentare cu apă
şi de canaliza re:

În
Încadrarea
prevederile
Regulamentului
serviciului
de
alimentare
cu
apă
şi
de
canalizare:

- remedierea
a
75% din avarii În
48 ore
- remedierea
a
95% din avarii În
72 ore

- remedierea a
75% din avarii În
48 ore
- remedierea a
95% din avarii În
72 ore

Indicator
orientat către
Servicii publice
3.
Creşterea
gradului de
recunoaştere
a
companiei
În
rândul clienţilor şi
a
comunităţilor
locale

Indicator
legatură
guvernanţa
corporativă

Imbunătăţirea
imaginii firmei prin
revizuirea periodică
a
procedurii
operaţionale
de
monitorizare
a
satisfacţiei clienţilor

Nr.

25 %

Realizarea
a
min.2
campanii
de informare cu
privire
la
utilizarea corectă
a resurselor
de
apă

Realizarea
a
min. 4 campanii,
pe
an,
de
informare
cu
privire
la
utilizarea corectă
a resurselor de
apă pe Întreaga
arie de operare

Raportări
semestriale

Nr.

25 %

2

2

În
cu

4. Monitorizarea
respectării
cerinţelor
acordului
cadru cu BERD
TOTAL

100 %

Indicatorii de performanţă financiari:
1. Pondere creante restante in total creante :
Reprezintă ponderea facturilor de Încasat, mai vechi de 45 zile În total facturi de Încasat.
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Propunere: max.78% ; ţinta În anul 2020, În scădere faţă de max.80% - programat in anul 2017 :
Societatea Îşi propune Îmbunătăţirea acestui indicator prin intensificarea măsurilor de recuperare a
debitelor prin:
o urmărirea În permanenţă a Încasărilor facturilor de clienţi;
o Încadrarea În perioada propusă de recuperare a creanţelor;
o emiterea de notificări şi unde este cazul debranşarea clienţilor de la reţeaua publică de
alimentare cu apă şi canalizare;
o recuperarea debitelor pe cale judecatorească.
AN

%

2012

66,68%

2013

67,19%

2014

61,87%

2015

63,00%

2016

67,33%

2. Pondere datorii restante in total datorii : similar cu indicatorul de mai sus (in loc de indicatorul
creanţe se foloseşte indicatorul datorii).
AN

%

2012

44,15%

2013

40,84%

2014

40,54%

2015

38,81%

2016

40,40%

3. Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor
speciale: societate achită la timp aceste contribuţii.
4. Rata profitului brut:

sociale,

bugetul fondurilor

AN

CIFRA DE AFACERI (Iei)

PROFIT BRUT (Iei)

RATA PROFITULUI
BRUT(%)

2011

55.174.240

6.197.189

11,23%

2012

59.241.597

7.009.743

11,83%

2013

62.048.512

6.662.986

10,74%

2014

67.974.490

13.953.251

20,53%

2015

75.060.561

18.198.505

24,25%

Rata profitului brut pentru anul 2016 : 16.143.000 lei / 77.410.000 lei *100 = 20,85%
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5. Cheltuieli

totale la 1000 lei venituri

totale :

(Iei)

CHELTUIELI
(Iei)

TOTAlE

CHELTUIELI TOTAlE lA
VENITURI
1000
lEI
TOTAlE (Iei)

AN

VENITURI TOTAlE

2011

59.911.607

53.714.419

897

2012

63.089.052

56.079.310

889

2013

65.206.258

58.543.272

898

2014

74.338.884

60.385.634

812

2015

80.217.455

62.018.950

773

Pentru anul 2016 : 65.682.000 lei / 81.824.834 lei *1000= 803 lei
7.

Pondere cheltuieli

cu salariile

in total cheltuieli:

CHELTUIELI
CU SALARIILE,
TICHETE
DE
MASA,
CONTRIBUTII SALARII (Iei)

%

53.714.419

22.618.026

42,11%

2012

56.079.310

24.315.476

43,36%

2013

58.543.272

26.101.208

44,58%

2014

60.385.634

27.534.297

45,60%

2015

62.018.950

27.891.208

44,97%

AN

CHELTUIELI
(Iei)

2011

TOTAlE

Realizat anul 2016 : 24.370.000 lei /24.701.000

*100 = 98,66%

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administraţie vor fi avute în vedere următoarele
cerinţe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate
prin HG nr. 722/2016, anume:
a) să aibă minimum de cunoştinţe,
succes mandatul de administrator;
b) să cunoască responsabilităţile

aptitudini şi experienţă

necesară pentru a-şi îndeplini cu

postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor
de integritate si independenţă;

faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, munca In
echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la
activitatea consiliului ca întreg.
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Potrivit art 28, alin 2 din OUG nr. 109/2011 Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri
În cazul Întreprinderilor publice care Îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au Înregistrat o cifră de afaceri În ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului În lei al
sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puţin 50 de angajaţi.
Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puţin doi dintre membrii Consiliului de
Administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă În domeniul economic, juridic,
contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.
Potrivit art. 28, alin 5 din OUG nr. 109/2011 În cadrul Consiliului de Administraţie nu pot fi mai
mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii
publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Procesul de selecţie al membrilor Consiliului de Administraţie al SC APĂ - CANAL SA SIBIU
trebuie să aibă la bază criterii clare şi specifice. Selectia se va realiza cu respectarea principiilor
nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. Astfel, o serie de criterii minime sunt absolut
necesare de Îndeplinit şi anume:

1. Cerinţe generale:
- Studii superioare tehnice, economice şi/sau juridice, atestate prin diplomă de licenţă;
- Cunoştinţe tehnice, economice şi/sau financiare În domeniul infrastructurii urbane, servicii comunitare
- Experienţă În Îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat
sau condus
Cunoaşterea legislaţiei specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizate; modificată şi completată de Legea
nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă
şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare
- Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicina muncii;
- Candidatul să nu se afle Într-una din situaţiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei În exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi În mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele
referitoare la conflictul de interese - declaraţie pe propria răspundere;
- Candidaţii nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau
societăţi comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 declaraţie
pe propria răspundere;
- Cazier judiciar şi cazier fiscal fără incidente incompatibile cu calitatea de administrator.
2. Competente:
- Competenţe de management, etică şi integritate, gândire strategică, planificare,
capacitatea de a lua decizii;
- Capacitate de decizie, analiză şi abilităţi comunicaţionale (verbal şi scris).
3. Cerinte comune:
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
- Cunoştinţe În domeniul derulării proiectelor finanţate din fonduri
avantaj.
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organizare

şi

constituie
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