
  

 

 

 
 
 

  

 

RAPORT 
privind remunerațiile si alte avantaje acordate membrilor 
Consiliului de administrație si   Directorilor societății în 
cursul anului financiar 2018 

Consiliul de Administraţie 
Comitetul de Nominalizare şi Renumerare 
 



În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de 

Administrație al societății Apa C.T.T.A. S.A. Alba , a elaborat prezentul Raport Anual care se referă 

la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar 

2018. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acţionarilor şi va fi pus la dispoziţia 

acţionarilor potrivit art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011. 

Conform dispoziţiilor art. 140² din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate  cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 

109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administraţie, s-a 

constituit, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/8.11.2016, comitetul de nominalizare 

și remunerare format numai din administratori neexecutivi în următoarea componenţă: 

- D-l Aitai Marian Florin; 

- D-l Murg Cornel; 

- D-l Muntean Emil. 

 

A. Administratori 

Politica şi criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de 

administraţie are ca temei legal dispoziţiile art. 37, 38, 39 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului 

nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

La stabilirea remuneraţiilor şi avantajelor acordate administratorilor s-au avut în vedere de 

asemenea şi: 

- Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiile Actului Constitutiv al societăţii; 

- Hotărârea A.G.A nr. 10/2016 privind numirea administratorilor societăţii, astfel: Aitai 

Marian Florin – preşedinte C.A. respectiv membrii Opruţa Elena, Alexi Dorina, 

Muntean Emil Nicolae, Murg Cornel; 

- Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 privind aprobarea contractelor de mandat şi a 

indemnizaţiei fixe a administratorilor societăţii; 



- Hotărârea A.G.A. nr. 1 și nr. 3/2018 privind aprobarea indicatorilor financiari  şi a 

componentei variabile a remuneraţiei administratorilor; 

Societatea a acordat administratorilor, în conformitate cu actele de numire ( Hotărâri 

A.G.A. enumerate) şi dispoziţiile legale, aferent anului 2018, următoarele remuneraţii, 

corespunzător perioadei pentru care a fost deţinută calitatea de administrator: 

1. Structura remuneraţiei administratorilor 

Remuneraţia administratorilor este compusă dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o 

indemnizaţie variabilâ anuală, conform contractelor de mandat ale administratorilor. 

 

Calitatea 

deţinută în 

cadrul organelor 

de administrare  

Indemnizaţia fixă 
 

Indemnizaţia variabilă 

Lei/lună Lei/an 

Preşedinte C.A. 
5.450 

(65.400 /an) 
38.021 

Membru C.A. 
3.700 

(44.400/an) 
25.340 

 

Cuantumul indemnizaţiei variabile a fost stabilit la 7 indemnizaţii fixe lunare, aceasta fiind 

calculată conform ponderii stabilite ȋn contractul de mandat prin disopoziţiile cap. VIII, ultima 

teză, alin. (2) și (3). 

Ponderea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru evaluarea performanței și pentru 

determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor este următoarea: 

▪ 15 % ICP  financiari - ȋndepliniţi integral; 

▪ 10 % ICP operaționali - ȋndepliniţi integral; 

▪ 10 % ICP orientați către servicii publice - ȋndepliniţi integral; 

▪ 65 % ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă - ȋndepliniţi 

integral; 

 



2. Indicatori și criterii de performanţă ai administratorilor 

Nivelul de realizare a indicatorilor şi criteriilor de performanţă raportat la prevederile 

anului 2018 este prezentat ȋn cuprinsul Raportului anual al administratorilor, aprobat prin 

Hotărâre de către A.G.A. astfel: 

a) Financiari   

   

Indicator UM Prevederi Realizări % 

Cifra de afaceri lei 81.815.000 87.791.296 107,3 

Profitul brut lei 9.100.000 12.935.109 142,1 

Cheltuieli totale lei 73.235.000 75.606.959 103,2 

Cheltuieli de exploatare lei 73.235.000 75.606.704 103,2 

Numărul mediu/ ponderat de personal pers. 820 798 101 

Rata profitabilităţii= profit brut/cifra de 

afaceri 
 0,11 0,15 136,3 

Productivitatea muncii=cifra de afaceri / 

nr. mediu de personal   
lei 99.774 110.014 110,2 

Rata lichidităţii generale = active 

curente/pasive curente 
 1,0 9,4 940 

Rata lichiditatii curente = (active 

curente – stocuri)/pasive curente 
 1 9,3 930 

Rata datorii - capital propriu = total 

datorii/ capital propriu 

 
5 0,5 250 

Rentabilitatea capitalului propriu = 

profit net / capital propriu 

 
0,1 0,18 180 

Rentabilitatea activelor = profit net / 

total active 

 
0,01 0,02 200 

Procentul costurilor cu forta de munca 

= costuri salariale /costuri totale 

 

0,70 0,53 

 

75,71 

 

 

* Indicatorii financiari sunt  influientati de inregistrarea Contractului de finantare POIM. 

 



b) Nefinanciari 

 

 

 

Indicator UM 
Prevederi 
2018 

Realizări 
2018 

% 

 
OPERATIONALI 

Managementul resurselor 
umane 

Ore/angajat/an 15 17 100 

Imbunatatirea managementului 
activelor      

Active inventariate 
in baza date GIS x 
100/ total active    

40 41 100 

Aplicarea strategiei de investitii  
Investitii realizate / 
programate x 100  

85 88,9 100 

SERVICII PUBLICE 

Asigurarea calitatii serviciilor     
Nr. probe 
conforme/ nr. total 
probe x 100     

95 98,45 100 

Imbunatatirea satisfactiei 
clientilor      

% petitii cu 
raspuns < 10 zile 

75% 80% 100 

DE GUVERNANTA CORPORATIVA 

Revizuirea master planului si 
raportarea la timp a progresului  
master planului    

Nr. raportari/an - - 100 

Stabilirea, revizuirea si 
raportarea la timp a ind. de 
performanta ai operatorului    

Nr. raportari/ an 1 1 100 

Dezvoltarea / revizuirea 
managementului riscului      

Nr. compartimente 
cu implementare 
totala a 
managementului 
riscului X 
100/nr.total 
compartimente 

90 92,3 100 

Promovarea unei politici de 
transparenta si comunicare 
conf. OUG 109/2011     

Nr. informatii de 
interes public 
afisate pe site-ul 
firma/ nr total de 
informatii publice 
obligatoriu de 
afisat 

100 toate 100 

Revizuirea, evaluarea si 
raportarea performantei 
directorilor si a politicilor de 
remuneratie    

Nr. raportari 1 1 100 

Nr. mediu de personal Nr. persoana 820 817 100 



 

 

B. Directori 

Politica şi criteriile de remunerare pentru administratorii executivi – Directorul General al 

societăţii se întemeiază pe dispoziţiile art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 din Ordonanţa de 

urgentă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

La acordarea remuneraţiei şi avantajelor directorului genral al societăţii au fost reţinute: 

- Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiile Actului Constitutiv al societăţii; 

- Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului de administraţie al societăţii privind numirea 

dorectorului general al societăţii, apobarea contractului de mandat şi remuneraţiei 

acestuia; 

- Hotărârea nr. 4/2017 și 29/2018 a Consiliului de administraţie al societăţii privind 

stabilirea componentei variabile a remuneraţiei directorului general al societăţii. 

1. Structura remuneraţiei directorului general 

Ȋn anul 2018, directorul general al societăţii a primit o remuneraţie constând ȋntr-o 

indemnizaţie fixă lunără și o indemnizaţie anuală variabilă, stabilite conform contractului de 

mandat. 

Calitatea deţinută în 

cadrul organelor de 

conducere  

Indemnizaţia fixă 
 

Indemnizaţia variabilă 

Lei/lună Lei/an 

Director General 
16.000 

(192.000 /an) 
78.000 

 



 

Pentru directorul general al societăţii, componenta variabilă a indemnizaţiei a fost stabiliă 

la 5 indemnizații fixe lunare, aceasta fiind calculată conform ponderii stabilite la art. 3, pct. 3.2, alin. (2) și 

(3) din contractul de mandat. 

Ponderea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru evaluarea performanței și pentru 

determinarea componentei variabile a remunerației directorului general este următoarea: 

▪ 15 % ICP  financiari - ȋndepliniţi integral; 

▪ 10 % ICP operaționali - ȋndepliniţi integral; 

▪ 10 % ICP orientați către servicii publice - ȋndepliniţi integral 

▪ 65 % ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă - ȋndepliniţi integral. 

2. Indicatori și criterii de performanţă ai directorului general 

Gradul de ȋndeplinire al indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat al 

directorului general este prezentat ȋn Raportul anual al directorului General, aprobat de către 

Consiliul de administraţie după cum urmează: 

a) Financiari   

Indicator UM Prevederi Realizări % 

Cifra de afaceri lei 81.815.000 87.791.296 107,3 

Venituri totale lei 82.335.000 88.542.068 107,5 

Profitul brut lei 9.100.000 12.935.109 142,1 

Cheltuieli totale lei 73.235.000 75.606.959 103,2 

Cheltuieli de exploatare lei 73.235.000 75.606.704 103,2 

Numărul mediu/ ponderat de personal pers. 820 798 101 

Rata profitabilităţii= profit brut/cifra de 

afaceri 
 0,11 0,15 136,3 

Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. 

mediu de personal   
lei 99.774 110.014 110,2 

Rata lichidităţii generale = active  1,0 9,4 940 



curente/pasive curente 

Rata lichiditatii curente = (active curente – 

stocuri)/pasive curente 
 1 9,3 930 

Rata datorii - capital propriu = total datorii/ 

capital propriu 

 
5 0,5 250 

Rentabilitatea capitalului propriu = profit 

net / capital propriu 

 
0,1 0,18 180 

Rentabilitatea activelor = profit net / total 

active 

 
0,01 0,02 200 

Procentul costurilor cu forta de munca = 

costuri salariale /costuri totale 

 

0,70 0,53 

 

75,71 

 

 

 

b) Nefinanciari 

 

Indicator UM 
Prevederi 

    2018 
Realizări 

      2018 
% 

OPERATIONALI 

Rata de acoperire a serviciului datorie 

Suma disponibilă pentru serviciul datoriei/suma 

datorată 

1,1 1.14 100 

Rata minima de recuperare 

Valoare facturi 

încasate/valoare 

facturi emise x 

100 

90 % 99,63 100 

Grad de respectare termene     

legale de plata a obligatiilor 

bugetare si a redeventei 

Termene legale 

respectate din 

total termene 

impuse 

100 % 100 % 100 

 



 

 

 

 

 

ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE 

Extinderea ariei de acoperire 
% de UAT-uri membre ADI 

preluate de operator 
100% - 100 

Încadrarea in NTPA 001 a 

valorilor pentru apele uzate 

deversate in emisar      

% parametrii monitorizati care 

se incadreaza in limite din total 

parametrii 

96% 97,6% 100 

Respectarea legislatiei de 

mediu 

Nr. Sanctiuni primite din partea 

GM in urma controalelor 
< 2/an 1 100 

Continuitatea serviciului de 

alimentarea cu apa si 

canalizare 

Perioada de asigurare a 

serviciului 
24 h /24 h 

24 h /24 

h 
100 

Respectarea planurilor de 

investitii 

Investitii realizate / programate 

x 100  
85 88,9 100  

Scaderea timpului de 
raspuns la petitii 

% petitii rezolvate in < 10 zile 
din total petitii 

75% 80% 100 

Cresterea gradului de 
contorizare 

% bransamente contorizate din  
total receptionate 

100% 100% 100 

Corectitudinea facturarii % de contoare verificate 
metrologic/ nr. total contoare 
planificate a fi verificate pe an 

90% 100% 100 

Respectarea planurilor de 
mentenanţă 

% de realizare a planului de 
mentenanţă din cel planificat 

80% 86,4% 100 

Reducerea pierderilor de 
apa potabila 

Incadrarea % de piereri in limita 
admisa de Regulamentul 
serviciului (< 32% ) 

100% 32 100 

 

DE GUVERNANTA CORPORATIVA 

Stabilirea, revizuirea și 

raportarea la timp a 

indicatorilor de performanta   

Nr. raportari/ an 1 1 100 

Dezvoltarea / revizuirea 

managementului riscului      

Nr. compartimente cu 

implementare totala a 

managementului riscului X 

100/nr.total compartimente 

5 92,3 100 

Revizuirea, evaluarea și 

raportarea performanței 

personalului din subordine 

Nr. raportari 100% 100% 100 



Directorul general al societăţii a beneficiat de asemenea ȋn anul 2018 de un autoturism 

pus la dispoziţie de către societate respectiv a ȋncasat suma de 369 lei cu titlu de diurne, conform 

drepturilor statuate prin dispoziţiile art. 4 pct. 4.1 lit. a) din Contractul de mandat. 

Menţionăm faptul că directorul general al societăţii a fost numit, în urma derulării 

procedurii de selecţie, începând cu data de 4.01.2017, conform dispoziţiilor art. 35 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Componenta variabilă a remuneraţiei consiliului de administraţie şi a directorului general 

a fost cuantificată şi acordată conform contractelor de mandat încheiate în acest sens, începând 

cu exerciţiul financiar aferent anului 2018 după aprobarea situaţiilor financiare anuale. 

 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare 

 

AITAI MARIAN FLORIN ______________ 

 

MUNTEAN EMIL NICOLAE ____________ 

 

MURG CORNEL ____________________ 

 


