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INTRODUCERE 

Activitatea Consiliului de administrație  al S.C. APA CTTA SA ALBA numit prin 

Hotărârea AGA nr. 10/08.11.2016 se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 

privind societățile, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv precum și ale Planului de 

administrare.  

Pentru anul 2020 Consiliul de Administrație al SC APA CTTA SA Alba si-a propus 

menținerea obiectivelor generale ale societății, cu realizarea tuturor indicatorilor de performanță 

stabiliți de AGA prin emiterea de hotărâri care să asigure resurse financiare și umane necesare 

pentru asigurarea continuității proceselor de bază și a proceselor suport, pentru finalizarea, sau 

continuarea lucrărilor de investiții începute, la cerințele de calitate și de protecția mediului asumate 

prin contracte sau impuse de legislația în vigoare.  

 

        Dar, in contextul aparitiei si evolutiei pandemiei de COVID 19 la nivel national, precum si a 

istituirii starii de urgenta, am fost nevoiti ca deciziile si actiunile sa fie adaptate ( uneori din mers) 

astfel incat sa asiguram sanatatea si siguranta angajatilor concomitent cu asigurarea continuitatii 

serviciilor prestaste catre consumatori si respectarea prevederilor din ordonantele militare emise in 

acest scop.  

        De asemenea pentru a veni in sprijinul sanatatii populatiei/ abonatilor am decis rebransarea 

datornicilor pe perioada acestei crize. 

        

 În primul semestru al anului 2020 Consiliul de Administraţie al S.C. APA CTTA SA Alba s-

a întâlnit în şedinţe lunare în care s-au analizat problemele curente şi de perspectivă ale societăţii. 

Consiliul de Administratie al S.C. APA CTTA SA ALBA a emis, în perioada analizată, un număr 

de 10 hotărâri, cele mai importante referindu-se la: 

✓ Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APA CTTA SA ALBA pentru anul 2020 

 in vederea aprobarii acestuia de catre AGA 

✓ Aprobarea constituirii provizioanelor pentru anul 2019 

✓ Tarife pentru prestări servicii efectuate de către SC APA CTTA SA ALBA la terți 

✓ Aprobarea Raportului directorului general 

✓  Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor SC APA CTTA SA ALBA 

De mentionat ca pentru prevenirea raspandirii COVID 19, unele sedinte s-au desfasurat in 

sistem teleconferinta. 
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ANALIZA ECONOMICĂ  

VENITURI şi CHELTUIELI 

Venituri semestru I - 2020       

 

       Veniturile societatii cuprind venituri din exploatare si venituri financiare. La randul lor 

veniturile din exploatare cuprind cifra de afaceri ( venituri din livrare apa potabila, colectare apa 

uzata, apa meteo, taxe bransamente, analize laborator, prestari servicii autospeciala, lucrari de 

investitii legate de activitatea societatii si decontate din fondul IID …), vanzari marfuri (fier vechi 

recuperat), venituri din subventii conform Legi nr.19/2020 art.2 alin.2 -privind acordarea unor zile 

libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de 

invatamant, alte venituri (recuperare taxe de judecata dosare clienti, venituri din depasiri 

concentratii admise la deversare,…).  Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi bancare si  

venituri din diferente de curs valutar legate de reevaluarea contul bancar in valuta constiutuit ca  

garantie pentru creditul de pe proiectul POIM. 

       In primele 6 luni ale anului 2020 societatea a realizat venituri din exploatare in valoare de 

46.111.495 lei  cu 0,08%  mai mici fata de cele estimate prin BVC-ul aprobat in aceasi perioada a 

anului.  Desi se constata o neíncadrare in BVC-ul aprobat dar avandu-se in vedere situatia COVID-

19 (societati care si-au sistat actvitatea, scoli inchise, facturi emise de societate pe baza de estimari 

….) in primul trimestru societatea nu s-a incadrat in propunerile din BVC dar in trimestrul al II-lea 

veniturile societati au crescut cosiderabil conform tabel: 

- Lei - 

 TRIM.I -

APROBAT 

BVC 

TRIM.I 

REALIZAT 

 

DIFERENTA 

TRIM.II 

APROBAT 

BVC 

TRIM.II 

REALIZAT 

 

DIFERENTA 

0 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 

Cifra de afaceri 21.610.000 20.234.614 -1.375.386 24.290.000 25.660.569 1.370.569 

Alte venituri 128.000 97.031 -30.969 122.000 119.281 -2.719 

TOTAL 

VENITURI 

EXPLOATARE 

  

21.738.000 

 

20.331.645 

 

1.406.355 

 

24.412.000 

 

25.779.850 

 

1.367.850 
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 Reprezentare grafica comparativa a veniturilor - sem. I   

                                                                                  - lei - 
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CHELTUIELI  semestrul I - 2020   

Cheltuielile realizate pana la 30.06.2020 fata de BVC sunt: 

-cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost realizate intr-o proportie de 85,17%, datorita situatiei de 

pandemie a scazut cantitatea de apa tratata  in statiile de tartare cat si a apelor uzate in statiile de 

epurare, unele lucrarile de prestari , de investitii au fost amanate in vederea respectarii distantarii 

sociale; 

-cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au fost realizate in proportie de 79,63%, 

reducerea productiei (apa potabila, apa uzata) a dus si la reducerea redeventei .  

- cheltuielile cu personalul au fost realizate in proportie de 94,14% . Societate in cele 6 luni a avut   

7 persoane care au primit indemnizatie pentru supravegherea copiilor conf. Legii nr.19/2020 art.2, 

alin2 pe perioada solicitata de acestia (suma incasata ca subventie in aceasta perioada este de 9.914 

lei); 

- alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea, despagubiri, penalitati , provizioane 

constituite / incasate) au fost realizate intr-o proportie de 1,1%  .Avand in vedere situatia de 

COVID-19 au scazut incasarile de la populatie situatie care a dus la cresterea restantelor  

INDICATOR PLANIFICAT  

Sem. I 

REALIZAT  

Sem. I 

% 

Venituri din exploatare 46.150.000 46.111.495 99,92 

Venituri financiare 4.000             11.036 276 

Venituri totale 46.154.000 46.122.531  99,94 
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/constituirea de provizioane, au fost achizitionate mijloace fixe (laptopuri) necesare munci 

personalului de acasa . 

Pe total cheltuieli de exploatare rezulta o valoare a acestora mai mica cu aprox. 9% fata de 

planificat. 

                                                                    

INDICATOR PLANIFICAT 

sem. I - 2020 

REALIZAT 

 sem. I - 2020 

% 

Cheltuieli din exploatare 41.861.000 38.114.549 91,05 

Cheltuieli financiare 7.000 2.578 36,83 

Cheltuieli totale 41.868.000 38.117.127 91,05 

 

Reprezentare grafică comparativă a cheltuielilor – sem. I                    

-lei- 
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Din analiza datelor financiare prezentate in tabelul cu indicatori financiari si având in vedere 

situatiile anterioare se observă că s-a redus diferența dintre veniturile propuse și cele realizate în 

sensul apropierii acestora de veniturile propuse prin BVC, la cheltuieli se constata in continuare 

realizarea acestora intr-o proportie mai mică față de cele propuse și rezultă un profit aproape dublu 

fata de cel prevăzut. 

Rezultatul financiar reprezintă în mare măsură diferența de curs valutar înregistrata la 

reevaluarea lunară a contului de garanție în favoarea Bancii Europene de Investiții. 

La data de 30.06.2020 societatea înregistrează creanțe din clienți în valoare de 20.759.542 lei, 

are de achitat datorii curente (furnizori) în valoare de 4.397.264 și creditul pentru investiții publice 

de interes local “Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba” derulat 

prin Programul Operațional “Mediu” în valoare de 17.000.090 lei. În 20.02.2019 societatea a 
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semnat cu Banca Europeana de Investiții un Contract de finanțare în valoare de 12.000.000 euro 

pentru proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-

2020 “, din care nu au fost efectuate trageri. 

       Societatea nu are datori restante față de bugetul general consolidat. 

 

PROFIT semestrul I  

           Chiar daca in primele 6 luni ale anului 2020 societatea a realizat venituri din exploatare in 

valoare de 46.111.495 lei  cu 0,08%  mai mici fata de cele estimate, datorita scaderii cheltuielilor cu 

8,9 % fata de cele propuse, rezultă o creștere a profitului brut cu 186,78 % față de cel propus. 

       Impozitul pe profit pentru primele 6 luni a fost de 1.358.602 lei. 

                             - lei - 

INDICATOR PLANIFICAT  

Sem. I 

REALIZAT  

Sem. I 

% 

Profit brut 4.286.000 8.005.404 186,78 

Impozit pe profit 758.000 1.358.602 179,24 

Profit net 3.528.000 6.646.802 188,41 

 

 

Reprezentare grafică comparativă a profitului – sem. I                                                                                          
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Pe sucursale rezultatele  înregistrate în sem. I - 2020 sunt următoarele:      

-lei- 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația provizioanelor la 30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei“ de către Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, la data de 11.03.2020, luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe 

teritoriul României şi de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, 

care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, ca 

atare în virtutea art. 4 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe  

 Venituri totale 

balanța 

Cheltuieli totale 

balanța 

Profit/Pierdere 

APA CTTA 
 

 4.946.135 

 

4.553.550 

 

392.585 

SUCURSALA ALBA 
 

17.495.136 

 

11.380.168 

 

6.114.968 

SUCURSALA AIUD 
 

4.821.241 

 

4.151.052 

 

670.189 

SUCURSALA 

APUSENI 

 

1.956.348 

 

2.617.623 

 

-661.275 

SUCURSALA BLAJ 
 

4.841.273 

 

4.600.698 

 

240.575 

SUCURSALA CUGIR 
 

4.275.380 

 

3.849.412 

 

425.968 

SUCURSALA OC. 

MURES 

 

1.963.366 

 

2.241.400 

 

-278.034 

SUCURSALA SEBES 
 

5.823.652 

 

4.723.224 

 

1.100.428 

TOTAL 

OPERATOR 46.122.531 38.117.127 8.005.404 

SUCURSALA VALOARE PROVIZIOANE  

ALBA IULIA 244.455,15 

AIUD 37.426,91 

APUSENI 32.391,89 

BLAJ 310.525,97 

CUGIR 18.765,61 

OCNA MURES 0 

SEBES 87.260,81 

TOTAL 730.826,34 



 

9 

 

 

teritoriul României, art. 3 din Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României și a art. 72 din Ordonanța de Urgență nr. 70 din 14 mai 2020 privind 

reglementarea unor măsuri, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 

acte normative, este specificat faptul că pe întreaga perioada a stării de urgență, cât și în perioada 

stării de alertă, operatorii de apă, canal au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor 

de utilităţi respective, iar în situaţia în care este incident un motiv de debranşare/deconectare, amână 

efectuarea acestei operaţiuni până la încetarea stării de alertă. 

În atare situație, în baza celor învederate mai sus, în perioada 01.03.2020 - 30.06.2020 nu 

au fost transmise către sucursalele din cadrul operatorului, de către biroul recuperări creanțe și 

executări silite, liste cu debitorii care au facturi scadente în vederea debransării și acționării acestora 

pe cale silită. 

Din fondul de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare în primul semestru al anului 2020, a fost 

înregisrată în contabiliate, în baza facturilor/ documentelor lucrărilor de investiți,  dotări și 

alimentare pentru POIM valoare de 4.482.036,97 lei, a fost achitata rata SAMTID în valoare de 

703.611,16 lei, garanție constituita în favoarea BEI 650.006,82 lei iar pentru creditul de la BRD a 

fost achitată suma de 1.674.878,69 lei reprezentând rata, dobanda și comisioane. 

         La finalul semestrului I - 2020 SC APA CTTA SA Alba nu avea datorii restante faţă de  

bugetul de stat, bugetul local sau alte instituții. 

 

ANALIZA OPERAȚIONALĂ 

 
• Situația activelor serviciilor de apă și canalizare în exploatare 

În perioada raportată nu a fost preluată nicio localitate, dar a fost extinsă aria de acoperire prin 

lucrări de extinderi a rețelelor de apă și canalizare existente. 

• ACTIVITATEA DE REPARAȚII ȘI MENTENANŢĂ  

ACTIVITATEA  DE REPARAȚII  

 În ce privește activitatea de reparații, în semestrul I al anului 2020 au avut loc 900 

intervenții accidentale în rețeaua de apă potabilă și 2.711 intervenții accidentale în rețeaua de 

canalizare datorate avariilor/ înfundărilor. 

 

ACTIVITATEA  DE MENTENENANŢĂ  

     Lucrările de mentenanţă preventivă se desfăşoară conform „Planurilor de mentenanţă”. Acestea 

sunt elaborate în funcţie de istoricul și prevederile din cartea tehnică a activului, gradul de uzură.  

      Activități curente de întreținere și exploatare a rețelei de apă și de canalizare aflate în aria de 

operare a societății la:  
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• Stații de tratare apă potabilă 

• Stații pompare apa potabilă 

• Aducțiuni apă brută 

• Conducte transport apa potabilă 

• Retele distributie apa potabilă 

• Retele colectare și transport apa uzată 

• Stații pompare apă uzată 

• Stații epurare apă uzată 

Au fost efectuate activitati de verificare, spalare conducte, inspectie si curatare preventiva a 

caminelor pentru 154,5 km retea apa potabila, respectiv pentru 155,3 km retea canalizare. 

 

ACTIVITATEA DE PROIECTARE 

 

 Activitatea de proiectare s-a concretizat în următoarele: 12 proiecte predate și 9 proiecte 

incepute, precum și întocmirea de documentații pentru obținerea de avize la proiectele executate 

(incendiu, mediu, Apele Romane, utilizatori retele edilitare, drumuri nationale si judetene, etc.),  

PROGRAMUL DE INVESTIŢII 2020 

A. Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) 

Prin Hotararea nr. 2 / 24.02.2020 au fost aprobate lucrarile de investitii din fonduri IID 

pentru anul 2020, in valoare de 10.058.000 lei.  

Stadiul lucrarilor la 30.06.2020 

  

DENUMIRE 
Realizari 

30.06.2020 

CJ ALBA 617.059,31 

Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes 340.171,57 

Instalatii pt.recup.si epurarea apelor teh.la ST apa Petresti 24.744,25 

Inlocuire pompa apa potabila statie pompe Mihoiesti 187.545,87 

Cheltuieli proiectare, avize, studii teren,etc 53.673,62 

Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc)  ) 10.924,00 

AIUD 913.658,99 

Alimentare cu apa potabila loc.Garbovita si Garbova de sus Mun.Aiud 62.621,35 



 

11 

 

 

Inlocuirea aductiune Magina pe str.Avram Iancu,partial pe 

str.Plugarilor si partial str.Motilor,Mun.Aiud 

701.664,79 

Relocaraea conductei de transport apa de la rezervoare 2*1000mc-

str.Gh.Doja,TribunTudoran(partial).M.Eminescu Mun.AIUD 
149.372,85 

ALBA IULIA 725.306,30 

Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc)  ) 2.458,00 

Reabilitare canalizare str.Petresti-Barabant 63.411,54 

Reabilitare si extindere retea apa si canalizare 
str.M.Kogalniceanu,Liceului,Ciresului si Grigore Vieru 

325.575,76 

Extindere retea canalizare si retea apa str.Poiana 
Ruscai,Hateg,Streiului si Artarului 

51.293,13 

Extindere retea apa si canalizare zona Seigau 12.029,87 

Inlocuire capace camine canalizare 270.538,00 

BLAJ 208.644,62 

Inlocuire capace,camine,hidranti,cutii hidranti 
208.644,62 

BAIA DE ARIES 33.179,96 

Reabilitare retea apa tronson rezervoare-str.Bazinelor 33.179,96 

CAMPENI 5.591,00 

Inlocuire retea apa str.Horea-zona Muncel 5.591,00 

CUGIR 61.702,06 

Reabilitare conducta transport apa potabila str.Ion Creanga 48.213,29 

Reabilitare retea distributie apa potabila str.Viilor 12.712,66 

Inlocuire retea distributie apa potabila 

str.Tineretului,N.Balcescu,Traian 
546,51 

 

Reabilitarea retelei de canalizare menajera de pe str.Cetatii, oras 

Cugir,jud.Alba  

229,60 

OCNA MURES 195.067,16 
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Reabilitare retea apa str.Zorilor, str.A.Muresan,Macilor.E.Varga,13 

Septembrie,Lunga,Ciocarliei,Muresului,Mierlei,Zefirului,Stelutei,ST.Cel 

Mare,Narcisei,N.Balcescu,Dambului,Crizantemei,Liliacului,Tineretului 

195.067,16 

SEBES 127.008,87 

Extindere retea canalizare str.M.Eminescu-loc.Petresti 77.852,97 

Sistem supraveghere video si antiefractie nivel rezervoare Sebes 49.155,90 

TEIUS 116.189,13 

Reabilitare retele apa si bransamente str.Clujului,Cetatuii.St.cel 

Mare,O.Goga,Axente Sever,Cuza Voda 
116.189,13 

AVRAM IANCU 32.046,14 

Extindere reteqa apa potabila si bransamente zona Heleresti 32.046,14 

BISTRA 84.574,53 

Bransamente Bistra si cuplare la retea noua 84.574,53 

CERU BACAINTI 17.745,62 

Alimentare cu apa potabila  17.745,62 

CUT 51.264,56 

Racorduri canalizare Cut 51.264,56 

IGHIU 525.884,50 

Statie de pompare ,conducta refulare si retea de canalizare apa uzate 

menajere com.Ighiu 
525.884,50 

Retea apa potabila si canalizare menajera loc.Sard 1.479,99 

LOPADEA NOUA 36.233,00 

Alimentare cu apa potabila localitatile Beta si Odverem,Com.Lopadea 

Noua,jud.Alba 
36.233,00 

METES 545.920,33 

Alimentare cu apa potabila Ampoita 545.920,33 

SALISTEA 6.508,62 
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Extindere retele apa potabila si canalizare menajera in loc.Tartaria si 

Salistea 
6.508,62 

SASCIORI 36.617,94 

Alimentare cu apa potabila loc.Capalna-Sistem supraveghere video 36.617,94 

SONA 90.145,76 

Extindere retea canalizare Biia si Sanmiclaus 90.145,76 

TOTAL GENERAL LUCRARI 4.431.828,39 

POS MEDIU 50.208,58 

POIM 2014-2020 - UIP 50.208,58 

TOTAL GENERAL : 4.482.036,97 

  

  In perioada raportată au fost efectuate lucrări de investiții din fonduri IID, în valoare de 

4.482.036,97 lei, din care până la 30.06.2020 a fost decontată suma de 2.665.219,56 lei. 

 

B. Investiţii din Surse proprii 

- au fost achiziționate dotări în valoare de 409.409,95 lei. 

 

C. Investiţii POIM 

Proiectul” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 

2014 -2020”   

Contractul de Finanțare  a fost semnat în  data de 31.08.2017, între Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar. 

Valoarea totală a proiectului este de 615.630.108,53 lei   

- Contribuție nerambursabilă UE (394.499.784,04 lei), 

- contributie Guvernului României (60.335.261,39 lei),  

- contribuția Autorităților locale (9.282.347.86 lei) 

- contributia SC Apa CTTA SA (54.739.390,71 lei). 
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Stadiul contractelor  la 30.06 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII  DE PERFORMANȚA PE ANUL 2020 

Contract Stadiul  

AB3-CS1 

 

IN LICITATIE  

anunt publicat in data de  30.03.2020 

 AB3-CS2 Contractul s-a semnat la data de 27.03.2019, ordinul de incepere a fost dat in 

15.04.2019 . 

AB3-CS3  

 

IN LICITATIE 

anunt publicat in data de  09.04.2020 

AB3-CF1 

 

IN LICITATIE 

anunt publicat in data de  30.04.2020 

AB3-CL1 

 

Contractul a fost semnat in 28.05.2020, s-a emis ordinul de incepere in data de 

22.06.2020. 

AB3-CL2 

 

Contractul a fost semnat in 30.01.2019, s-a emis ordinul de incepere in data de 

13.03.2019, si au inceput lucrarile, contractul are un proges fizic de 24,51% 

AB3-CL3 

 

Contractul a fost semnat in 22.01.2020-  s-a emis ordinul de incepere in data de 

04.05.2020, progresul fizic este de 0,24% 

 AB3-CL4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Contractul a fost semnat in 15.10.2018, in data de 26.11.2018 a fost dat ordinul de 

incepere, si au inceput lucrarile, contractul are un proges fizic de 33,65 % 

 AB3-CL5 Contractul a fost semnat in 17.01.2019, a fost emis ordinul de incepere in 18.03.2019, 

si se afla in faza de transmitere documente de catre constructor, contractul are un 

proges fizic de 31,81% 

AB3-CL6 

 

Contractul a fost semnat in 28.01.2019, a fost emis ordinul de incepere. 11.03.2019, si 

au inceput lucrarile, contractul are un proges fizic de 26,71% 

AB3-CL7  

 

IN LICITATIE 

anunt publicat in data de  16.04.2020 

 AB3-CL8 

 

Contractul a fost semnat in data de 05.02.2020,  s-a emis ordinul de incepere in data 

de 23.03.2020, progresul fizic este de 5,83 % 

 AB3-CL9 

 

IN LICITATIE , anunt publicat in data de  28.05.2020 
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a. INDICATORI FINANCIARI 

     Nivelul de realizare a indicatorilor şi criteriilor de performanţă raportat la prevederile sem.I - 

2020 este prezentat mai jos:       

Indicator UM Prevederi 

Sem. I 

Realizări 

Sem. I 

% 

Cifra de afaceri lei 45.900.000 45.895.183 99,98 

Venituri totale lei 46.154.000 46.122.531 99,93 

Profitul brut lei 4.286.000 8.005.404 186,78 

Cheltuieli totale lei 41.868.000 38.117.127 109,84 

Costuri VAG (Cheltuieli de exploatare) lei 41.861.000 38.114.549 109,83 

Numărul mediu/ ponderat de personal pers. 830 791 104,93 

Rata profitabilităţii= profit brut/cifra de afaceri 
 0,1 0,2 200,0 

Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. mediu de 

personal   
lei 55.301 58.022 104,9 

Rata lichidităţii generale = active curente/pasive 

curente 
 1,5 2,7 180 

Rata lichidității curente = (active curente – 

stocuri)/pasive curente 
 

1,5 2,7 180 

Rata datorii - capital propriu = total datorii/ capital 

propriu 

 
3 1,4 214,29 

Rentabilitatea capitalului propriu = profit net / capital 

propriu 

 
0,1 0,12 120 

Rentabilitatea activelor = profit net / total active  0 0 100 

Procentul costurilor cu forta de munca = costuri 

salariale /costuri totale 

 
0,7 0,6 116,67 

* Indicatorii financiari sunt  influențați de înregistrarea Contractului de finanțare POIM. 
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b. INDICATORI NEFINANCIARI – raportați la prevederile finale 2020 

 

 

 
 

 

 

 

     

    

 

Indicator UM 
Prevederi 

2020 

Realizări 

Sem.I - 2020 

% de 

realizare 

 

OPERATIONALI 

Managementul resurselor umane Ore/angajat/an 15 10,4 69,3 

Imbunatatirea managementului 

activelor      

Active inventariate in 

baza date GIS x 100/ 

total active    

60 56 93,3 

Aplicarea strategiei de investitii  
Investitii realizate / 

programate x 100  
85 85,7 100,82 

SERVICII PUBLICE 

Asigurarea calitatii serviciilor     
Nr. probe conforme/ 

nr. total probe x 100     
95 99,97 105 

Imbunatatirea satisfactiei clientilor      
% petitii cu raspuns < 

10 zile 
  75% 81,43 108,57 

DE GUVERNANTA CORPORATIVA 

Revizuirea master planului si 

raportarea la timp a progresului  

master planului    

Nr. raportări/ 

an/mandat 

 

1 -  

Stabilirea, revizuirea si raportarea la 

timp a ind. de performanta ai 

operatorului    

Nr. raportări/ an 1 -  

Dezvoltarea / revizuirea 

managementului riscului      

Nr. compartimente cu 

implementare totala a 

managementului 

riscului X 100/nr.total 

compartimente 

90 93 103,33 

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 830 791 104,93 
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       Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

Aitai Marian Florin – președinte 

Opruța Elena – membru 

Alexi Dorina – membru 

Murg Cornel – membru 

Muntean Emil Nicolae – membru 

 

 

 


