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Hotărârea nr. 39 
a Adunării Generale a Acţionarilor 

din data de 30.03.2022 
 

 

Adunarea Generală a Acţionarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în şedinţă 

ordinară azi 30.03.2022, 

în temeiul dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii, adoptă 

următoarea  

 

Hotărâre 
 

Art. 1.  Aprobă situaţiile financiare anuale - Bilanţul contabil, Contul de profit 

şi pierdere, anexele la bilanţ, raportul administratorilor, raportul tehnic, raportul de 

audit financiar, declaraţia nefinanciară la SC APA CTTA  SA şi raportul comitetului 

de nominalizare şi remunerare privind remuneraţiile și alte avantaje acordate 

administratorilor și directorilor societăţii, pentru anul 2021. 

 

 

Președinte A.G.A. 

Androne Elisabeta Ana 
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          Actualul Consiliu de Administraţie al S.C. APA CTTA SA ALBA numit prin 

Hotărârea AGA nr. 24/2020 şi-a desfăşurat activitatea în baza planului de 

administrare si a dispozitiilor statutului, întâlnindu-se 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 cursul anului 2021, 

un număr de 26 hotarari, cele mai importante referindu-se la: 

• Analiza activitatii directorului general   

• Analiza şi avizarea Bilanţului contabil pentru 2021;    

• Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru participarea 
salariaţilor la profit si a componentei varibile a DG si CA 

• Aprobarea tarifelor pentru prestari servicii  

• Obiectivele și Indicatorii de performanță, anexă la Contractul de mandat al 
directorului general ;  

• Stabilirea indicatorilor de performanta ai Directorului Genaral al SC APA CTTA 
SA ALBA pentru anul 2021 

      Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administraţie a analizat 

periodic încadrarea în BVC şi modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

stabiliţi prin Contractul de mandat al directorului general. 

     Cumulat pe anul 2021 indicatorii de performanţă stabiliţi prin Bugetul de Venituri şi 

Cheltuieli şi Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniţi, societatea 

realizând: 

 

INDICATOR PLANIFICAT 2021 REALIZAT 2021 

Profit brut 7.500.000 13.699.377 

Impozit pe profit 1.306.000 2.403.341 

Profit net 6.194.000 11.296.036 
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  In situaţia în care S.C. APA CTTA S.A. ALBA nu are datorii faţă de bugetul de stat, 

bugetul local sau alte institutii, Consiliul de Administraţie al societăţii apreciază că a 

depus o activitate eficientă, în condiţiile funcționării societăţii ca operator regional şi 

preluarea în continuare de activităţi  de furnizare servicii de apă şi de canalizare din 

mai multe localităţi,  în interesul unei stări financiare sănătoase, asigurând servicii de 

calitate în condiţiile unui climat social favorabil.  Consiliul de administraţie consideră că 

s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii 

normale şi de profitabilitate în anul 2021, supunând spre analiză şi aprobare:  

 - Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru activitatea       

desfăşurată în anul 2021;   

 -   Raportul de audit privind exerciţiul financiar 2021;   

 -   Bilanţul contabil şi repartizarea profitului realizat pe anul 2021;   

           In privinta extinderii ariei de exploatare in 2021, operatorul nu a mai preluat in 

exploatare nici un UAT nou, dar si-a extins aria de exploatare/ activele aflate in 

exploatare prin preluarea a doua localitati (Bacainti si Silea), respectiv prin extinderea 

retelelor de apa si canalizare existente dupa cum urmeaza: 

 

Lungimi retele apa potabila preluate =  21,07 km 

Lungimi retele canalizare preluate = 41,3 km, 

Nr statii epurare preluate = 2 buc 

Nr statii pompare apa potabila preluate = 5 buc 

Nr statii pompare apa uzata preluate = 3 buc 

Nr rezervoare apa potabila preluate = 4 buc 

Nr bransamente = 2.566 buc 

Nr racorduri = 1.744 buc 

 

          La finalul anului 2021 erau 4.761 abonaţi industriali și instituții, 93.301 abonați 

casnici pentru serviciul de apa potabila, respectiv 3.053 abonaţi industriali și 

instituții,52.809 abonați casnici pentru serviciul de canalizare, 78.232 bransamente 

apa potabila si 35.714 racorduri canalizare. 

          

         Pentru deservirea cu servicii de apă şi canalizare a acestor localităţi utilizeaza 

surse de apă în principal de suprafaţă şi beneficiaza de un întreg sistem de captare, 

tratare, transport, şi distribuţie a apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate si are 

exploatare 17 stații de tratare/ dezinfectie apă brută , 120 rezervoare de înmagazinare, 

cu o capacitate totală de înmagazinare de 85.400 mc, 2.285,55 km reţele de aductiune  
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apa bruta, conducte transport şi distribuţie apă potabilă, 24 staţii epurare, 832 km 

reţea de canalizare 112 staţii de pompare apă potabilă şi 153 staţii pompare apă 

uzată. 

 

       In privinta managementului resurselor umane, a fost elaborat si aprobat planul 

anual de instruire pentru 2021, tinand cont de necesarul de instruire identificat in urma 

evaluarilor personale si a perspectivelor de dezvoltare ale operatorului. 

        

       In septembrie a fost finalizat auditul extern al Sistemului integrat de management 

calitate-mediu de catre SRAC in urma caruia nu a fost constatata nicio neconformitate, 

au fost facute doar recomandari de imbuntatire. 
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ANALIZA ECONOMICA 

VENITURI şi CHELTUIELI 

Venituri   2021  

                                                                                                             -lei- 

INDICATOR PLANIFICAT 

2021 

REALIZAT  

2021 

% 

Venituri din exploatare 99.768.000 101.642.910 101,87 

Venituri financiare 20.000 42.506 212,53 

Venituri totale 99.788.000 101.685.416 101,90 

 

Grafic comparativ venituri planificat/ realizat 2021 – mii lei 
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CHELTUIELI 2021 

 -lei- 

INDICATOR PLANIFICAT 

BVC 2021 

REALIZAT 

 2021 

% 

Cheltuieli din exploatare 92.273.000 87.969.260 104,89 

Cheltuieli financiare 15.000 16.779 111,86 

Cheltuieli totale 92.288.000 87.986.039 104,88 

 

 

Grafic comparativ cheltuieli planificat/ realizat 2021 – mii lei 
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PROFIT 2021 

INDICATOR PLANIFICAT 2021 REALIZAT 2021 % 

Profit brut 7.500.000 13.699.377 182,65 

Impozit pe profit 1.306.000 2.403.341 184,02 

Profit net 6.194.000 11.296.036 182,37 

 

Grafic comparativ profit planificat/ realizat 2021 – mii lei 
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            Conform celor prezentate mai sus societatea si-a realizat indicatorii propusi 

prin bugetul de venituri si cheltuieli.  

             O situatie mai detaliata asupra realizarii indicatorilor specifici BVC-lui este 

prezentatată în tabelul următor: 
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Nr. 

crt. 

           INDICATORI Nr. 

rand 

Valoare 

aprobata  BVC 

2021 (lei) 

Valoare 

realizata  

2021 (lei) 

I. VENITURI  TOTALE 

 (rd.01=rd.02.+rd.05.rd.06 

01        99.788.000 101.685.416 

1. Venituri totale din exploatare, din care: 02 99.768.000 101.642.910 

 a) Subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 03 0 11.239 

 b) Transferuri cf. prevederilor legale în vigoar 04 0 0 

2. Venituri financiare 05 20.000 42.506 

II CHELTUIELI TOTALE 

(rd.06=rd.07+rd.19+ rd.21) 

06          92.288.000   87.986.039 

1. Cheltuieli de exploatare 

(rd.07=rd.08+rd.09+rd.10+rd.18) 

07          92.273.000   87.969.260 

 A.Cheltuieli cu bunuri și servicii 08 37.275.000 33.785.440 

 B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 

asimilate 

09 4.182.000 4.264.838 

 C. Cheltuieli cu personalul 

(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) 

10         47.824.000   46.793.226 

 C0. Cheltuieli de natura salarială 

(rd.11=rd12+rd.13) 

11         45.437.000   44.445.807 

   C1. Cheltuieli cu salariile 12 41.353.000 40.579.297 

   C2. Bonusuri 13  4.084.000  3.866.510 

 C3.Alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 

   -cheltuieli cu plățile compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 

15 0 0 

 C4. Cheltuieli aferente contr.de mandate și a 

altor organe de conducere  

16               829.000        859.417 

 C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de 

angajator 

    17            1.558.000     1.488.002 

 D.Alte cheltuieli de exploatare 18 2.992.000 3.125.756 

2. Cheltuieli financiare 19 15.000 16.779 

III REZULTAT  BRUT(profit/pierdere) 

(Rd.20=rd.01-rd.06) 

20 7.500.000 13.699.377 

IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 1.306.000 2.403.341 

V PROFIT/PIERDERE NETA 

(rd.22= rd.20-rd.21) 

    22            6.194.000   11.296.036 

 1. Alte reserve, acoperire pierderilor contabile 

anii precedenti 

    23 0 0 
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 2. Constituire surse propria de finantare pentru 

proiectele cofinanțate din imprumut extern- 

Fondul de Înlocuire Întreținere și Dezvoltare  

    24 6.194.000 11.296.036 

 3.Participarea salariaților la profit în limita de 

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul 

unui salariu de bază mediu lunar realizat la 

nivelul operatorului economic în exercițiul 

financiar de referință 

    25 850.000 1.090.000 

VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 

care: 

   26 215.918.000 128.020.728 

 a.Investiții proprii ale societății 27 550.000 727.969 

 b.Investiții din Fondul IID 28 21.954.000 25.016.714 

 c.Investiții POIM 29 193.414.000 102.276.045 

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 30 210.939.000 110.027.564 

 a.Investiții proprii ale societății 31 550.000 1.119.154 

 b.Investiții din Fondul IID 32 16.875.000 16.419.893 

 c.Investiții POIM 33 193.414.000 92.488.517 

VIII DATE DE FUNDAMENTARE 

 Nr.efectiv de personal  34 840 pers. 816 pers. 

 Nr.mediu salariați 35 815 pers. 793 pers. 

 Productivitatea muncii în unități valorice 

(lei/pers.) rd.36= rd.02/rd.35 

36 122.415 128.175 

 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 

totale(rd.37=rd.06/rd.01)*1.000 

37 924 865 

 Plăți restante 38 0 0 

 Creanțe restante 39 7.033.000 7.226.498 

     

         Cifra de afaceri reprezintă veniturile obținute din apă potabilă, uzată sau pluvială 

facturată către clienți precum și alte venituri legate strict de activitatea societații: 

efectuarea de branșamene de apă si canalizare, analize apă, acordarea de avize 

specifice activității, prestări servicii autospecială, transport apa industrială, veniturile 

obținute pentru efectuarea de lucrări din fondul IID - lucrările de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare a rețelelor de apă și canalizare, stațiilor de epurare și a bunurilor necesare 

realizării activității și altele . 
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        Alte venituri în afara cifrei de afaceri sunt: venituri din valorificarea rezultatului 

inventarierii (fier vechi, componente IT..) venituri din penalităti pentru depăşirea 

consumurilor de materii prime garantate de constructorii Staţiilor de epurare Aiud şi 

Cugir în Formularul Tehnic 6.2.”Garanţia privind performanţele liniei de tratare  a 

nămolului”, venituri din poluatorul plătește pentru deversările de apă uzată care 

depășesc concentrațiile premise și alte venituri. 

       Cheltuielile societății sunt impărțite în cheltuieli cu bunuri si servicii ( materii prime, 

materiale consumabile, obiecte de inventor, cheltuieli cu energia și apă, servicii de 

întreținere a mijloacelor fixe și  a echipamentelor din domeniu privat și public, chiriile 

pentru bunurile necesare desfașurării activității - buteli gaz, leasig operațional…-, 

asigurări auto, de producție și civile, cheltuieli cu protocolul, reclama si publicitate, 

costuri cu namolul rezultat din stațiile de epurare ….), cheltuieli cu impozitele, taxele și 

vărsămintele asimilate ( redevența, impozitele și taxele pentru terenuri și cladiri, 

contribuația la bugetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice …), cheltuieli cu personalul (salarii de baza, sporuri, 

prime, tichete de masa, cheltuieli sociale sau conform Contractului Colectiv de Munca, 

participarea salariaților la profitul societății, cheltuieli cu contractele de mandat precum 

și contribuțiile datorate de angajator) și alte cheltuieli de exploatare ( amortizarea 

bunurilor proprii societății și a cofinanțării societății  pentru POS Mediu care se achită 

în fondul IID, diferența dintre provizioanele constituite și veniturile/incasările din 

provizioanele constituite, penalități, amenzi, despăgubiri…..). 

        Rezultatul financiar reprezintă în mare măsură diferența de curs valutar 

înregistrata la reevaluarea lunară a contului de garanție în favoarea Bancii Europene 

de Investiții (sold cont garanție 669.420 euro). 

        Se constata o depasire a creanțelor aprobate prin buget, depașire justificată 

conextul pandemic mai exact O.U.nr.70/2020 art.72 „(2) Pe perioada stării de altertă, 

operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea furnizării serviciilor de 

utilitati respective, iar în situația în care este incident un motiv de 

debranșare/deconectare, amană efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării 

de alertă” 
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Pe operator rezultatele  înregistrate  în anul 2021 sunt următoarele: 

        Se constată faptul ca unele sucursale au realizat profit în timp ce alte sucursale 

au înregistrat  pierdere, pierdere justificat prin faptul că activitatea societății este de 

asigurare a utilităților de apă și canalizare pentru locuitori județului, 

preluarea/extinderea de rețele de apă potabilă și canalizare nu se face în funcție de 

profitabilitate un alt lucru generator de costuri este realizarea de investiții pentru 

protecția mediului înconjurator  ( stații de epurare) a caror costuri de funcționare și 

intreținere nu sunt acoperite de veniturile obținute 

         În anul 2021 au fost constituite provizioane pentru clienți inceți (facturi care nu au 

fost încasate într-o perioadă de peste 270 de zile -conform Codului fiscal) în valoare 

de: 2.084.437 lei. Situația acestora pe sucursale este urmatoarea: 

                                                                                                                                 

 Venituri totale Cheltuieli totale Profit/Pierdere 

CTTA CENTRU 11.200.276 10.162.022 1.038.254 

SUCURSALA ALBA  38.879.409 28.892.137 9.987.272 

SUCURSALA AIUD 8.293.591 7.824.009 469.582 

SUCURSALA APUSENI 3.983.296 6.234.363 -2.251.067 

SUCURSALA BLAJ 11.272.537 10.531.777 740.760 

SUCURSALA CUGIR 10.468.940 8.812.504 1.656.436 

SUCURSALA OCNA MUREŞ 4.333.852 4.996.448 -662.596 

SUCURSALA SEBEŞ 13.253.515 10.532.779 2.720.736 

SUCURSALĂ Provizion total 
Agenţi 

economici 
Populaţie 

Clienţi incerţi _ centru 948 948 0 

Clienţi incerţi – Suc. Alba 747.510 233.405 514.105 

Clienţi incerţi – Suc. Aiud 93.850 3.516 90.334 

Clienţi incerţi – Suc. Apuseni 108.353 27.518 80.835 

Clienţi incerţi – Suc. Blaj 748.296 290.832 457.464 

Clienţi incerţi – Suc. Cugir 61.652 1.775 59.877 

Clienţi incerţi – Suc. Ocna M. 38.343 54 38.289 

Clienţi incerţi – Suc. Sebeş 285.485 8.700 276.785 

TOTAL 1.798.952 558.048 1.240.904 
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         În privința recuperării creanțelor, serviciul juridic a emis in anul 2021 un nr. de 
229 de cereri de executare silită.  

        Au fost încasate venituri din total provizioane constituite (anul curent și anii 

anteriori) în valoare de 1.563.079 lei. 

În luna decembrie au mai fost constituite provizioane (conform Hotarâri 

nr.131/31.01.2022 emisa de Consiliul de administrație) pentru componenta variabila a 

remunerației administratorilor și directorului general prevazută în Contractele de 

mandat, în valoare de 231.314 lei și pentru participarea salariaților la profit (în limita de 

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar 

realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință) prevazută 

prin Contractul Colectiv de Munca în valoare de 1.114.525 lei. Aceste sume se achită 

la închiderea anului 2021 în fuctie de îndeplinirea condițiilor de acordare . 

            Din fondul de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare în anul 2021, a fost înregisrată 

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

alimentare/facturi achitate pentru POIM în valoare de 10.329.764 lei (la care se 

adaugă suma de 239.916 lei, reprezentând regularizare investiții anii anteriori), si au 

fost achitate dobanzi catre BEI in valoare de 99.302 lei, a fost achitata rata SAMTID în 

valoare de 1.373.895 lei, pentru creditul de la BRD a fost achitată suma de 3.044.535 

lei (reprezentând rata, dobanda și comisioane) și a fost constituită garanție în favoarea 

Bancii Europene de Investiții în valoare de 1.332.481 lei (267.768 euro). 

            Creditul care reprezintă cofinanțarea proiectului POIM va fi achitat din fondul 

IID iar în anul 2021 a fost trasă în februarie suma de 3.000.000 euro, suma care 

conform legislației in vigoare se evaluează la fiecare sfârșit de luna la cursul de 

schimb al pieței valutare, comunicat de BNR. Diferențele de curs înregistrate se 

capitalizează la valoarea investiției daca este în curs de realizare. În anul 2021 au fost 

înregistrate cheltuieli cu diferentele de curs valutar și capitalizate în valoare de 

294.300,98 lei. 

         La data de 31.12.2021 societatea înregistrează creanțe din clienți în valoare de   

18.921.306 lei, are de achitat datorii curente (furnizori) în valoare de 4.187.614 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 13.076.992 lei la care se adauga dobânzi și comisioane. În 20.02.2019 

societatea a semnat cu Banca Europeana de Investiții un Contract de finanțare în 

valoare de 6.884.000 euro pentru proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemelor de 

apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020 “, din care au fost efectuate trageri în 

valoare de 3.000.000 euro (14.844.300 lei). 

       Societatea nu are datori restante față de bugetul general consolidat. 
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Rezultatele financiare ale societăţii în anul 2021 comparativ cu anul 2020 

 

INDICATOR REALIZAT 2020 REALIZAT 2021 % 2021/ 2020 

Venituri totale 97.742.969 101.685.416 104,00 

Cheltuieli totale 83.853.759 87.986.039 104,90 

Profit net 11.526.282 11.296.036 98,00 

 

Grafic comparativ al realizarilor financiare 2021/ 2020         - mii lei-                            
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ANALIZA OPERATIONALA 

 
        In privinta calitatii serviciilor/produselor furnizate, respectiv a preocuparii pentru 

protectia mediului, s-au respectat planurile de monitorizare operationala a apei 

potabile aprobate de catre DSP Alba, respectiv cele de monitorizare a apelor uzate 

conform cerintelor din autorizatiile de mediu. Astfel: 

• prin programul operational de monitorizare a apei potabila distribuite la 

consumatori in 2021 au fost efectuate un nr. de 4.221 determinari ai parametrilor  

microbiologici, cu un procent de 99,62% conforme, 2.394 determinari organoleptice, 

toate  

conforme si un nr. de 10.329 determinari ai parametrilor fizico- chimici, din care 96,91 

% au fost conforme. 

•  prin programul de monitorizare a apei uzate evacuate din statiile de epurare, in 

2021 au fost efectuate un nr. de 7.716 determinari, din care 96,30 % au fost conforme. 

 

Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare 

 

 APĂ POTABILĂ APĂ UZATĂ 

 Lungime ( km) 
Nr. 

camine 
vane 

Nr. 
statii 

reclori
-nare 

Nr. statii 
pompare 

(SRP, 
SH) 

Nr. 
rezer-
voare 

Lungime       
( km) 

Nr. 
camine 

Nr. 
statii 

pompar
e AU  

Aductiune 
A.B. 

Transport 
A.P. 

Distributie 

Operator 9,13 142,3 0 358 1 2 0 0 0 0 

Alba Iulia 5,6 0 622,5 1181 24 39 31 362,41 10.479 55 

Aiud 0 87 197,8 385 16 14 17 57,84 1459 10 

Apuseni 5,2 49,84 124,67 200 0 6 10 42,1 316 11 

Blaj 0 108,5 332,6 513 19 26 24 123,08 3752 30 

Cugir 1,11 29,24 143,85 513 2 4 14 84 2116 15 

Ocna 
Mureș 

0 25,54 138,85 197 7 10 9 31,3 928 16 

Sebeș 8,4 22,02 231,47 829 7 11 15 131,26 2613 16 

Total 29,44 464,44 1791,7 4176 76 112 120 831,99 21663 153 

 

ACTIVITATEA  DE REPARATII  

          În anul 2021 au fost 1.578 de intervenții în rețeaua de apă potabilă și 5.171 

intervenții ( desfundari si reparatii) în rețeaua de canalizare datorate avariilor/ 

infundărilor accidentale. 
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ACTIVITATEA  DE MENTENENANŢĂ  

     Lucrările de mentenanţă se desfaşoară conform „Planurilor de mentenanţă”. 

Acestea sunt elaborate în funcţie de istoricul şi prevederile din cartea tehnică a 

activului. Datorita complexitatii lucrarilor, o  parte a lucrarilor de mentenanta a 

instalatiilor si echipamentelor din statiile de tratare apa potabila si de apa uzata este 

efectuata de catre firme spacializate  

        

            În anul 2021 s-au desfăşurat activităţi de mentenanţă la: 

           

   1.1.  STATII DE  TRATARE APA  BRUTA                                                                                                                                                                                                  

Revizii periodice ,reparatii curente si planificate la: 

           - filtre rapide;  

- rezervoare  

- electrocompresor  

- electropalan cu carucior 

- pompa hidrofor  

- pompa spalare filtre  

- decantor  

- grup electrogen  

- aparat de clorinare si instalatie hidraulica  

- camine vane 

- vane pneumatice  

- centrala termica  

- instalatie electrica  

- pompe dozatoare  

- pompa centrifuga  

- raclor decantor   

           

   1.2. STATII DE POMPARE APA BRUTA  

           -igienizare puturi si drenuri  

           -reparatie imprejmuire  

           -revizie pompe  

           -revizie instalatie electrica si de forta  

           -intretinerea aparatului de clorinare  

           -verificarea periodica a containerului de clor  

           -spalat ,dezinfectat  

           -revizie pompe  

           -revizie aparat de clorinare  

  1.3. ADUCTIUNE si  TRANSPORT APA POTABILA  

S-au efectuat revizii la: 

- 40 de vane  

- 68 km de retea (spalari preventive)  
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          - instalatiile hidraulice SP Galda  

- instalatiile de clorinare SP Galda  

-instalatia electrica  

-instalatie hidraulica la statia de clorinare Barabant  

-pompele de epuisment Lowara  

-grupurile de sudura  

 

  Conductele de aductiune apa potabila FIRUL 1 si FIRUL 2 sunt sectorizate in 20 

tronsoane si in baza unui grafic din martie pâna in septembrie s-au efectuat lucrari de:  

          -curatirea de vegetatie in jurul caminelor  

-epuismente  

-revizuirea constructiilor si a partilor constructiei caminelor  

-repararea sau inlocuirea scarilor de acces  

-remedierea capacelor dislocate la camine  

-verificarea instalatiilor hidraulice  

-revizia mecanismului de manevra a vanelor  

-verificarea si revizuirea imbinarilor instalattiilor hidraulice Sebes – Turda. 

 

   1.4. RETELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA 

In toate sucursalele s-au planificat si realizat revizii la conductele de distributie, 

camine de vane, cismele, rezervoare, hidranti, inclusiv lucrari de reabilitare si inlocuire. 

Sitatia pe sucursale se prezinta astfel:  

               

Sucursala revizii retea (km) revizii vane (buc) inlocuiri vane(buc) 

Transport A.P. 68 40 15 

Alba Iulia 61 58 0 

Aiud 203 35 10 

Apuseni 39 100 0 

Blaj 63 26 2 

Cugir 30 9 2 

Ocna Mures 12 20 0 

Sebes 9 4 6 

Total 485 292 35 
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 1.5. RETELE DE CANALIZARE  

 

Sucursala Tubulatura 

curatata (km) 

Camine curatate 

(buc) 

GS curatate 

(buc) 

Alba Iulia 123,2 1500 193 

Aiud 43 527 0 

Apuseni 16 216 26 

Blaj 74 525 2 

Cugir 19,5 598 97 

Ocna Mures 26 546 0 

Sebes 29 1.485 207 

Total 330,7 5397 525 

 

 

1.6. STATII DE EPURARE APE UZATE 

Revizii si reparatii la:  

          - pompe de apa uzata   

          - pompe de namol  

          - mixere aerare  

          - suflante 

          - generator electric 

          - instalatie electrica  

          - instalatie sanitara  

          - centrifuga 

          - transportor elicoidal deshidratare 

          - repozitionare dispozitiv retinere din camera gratare dese 

          - unitatea de cogenerare ( SEAU Alba Iulia) 

 

          Calibrari la  

          - unitate dozare polimeri 

          - senzori fosfor, pH si amoniu 

          - filtru carbon activ gazometre 

 

1.7. STATII DE POMPARE APE UZATE  

           -instalatia electrica  

           -instalatia de ventilatie  

           -pompe  

           -camine si gratare  

 

           Programele de mentenanta au fost elaborate tinand cont de recomandarile din 

cartile tehnice, de nr. de avarii, gradul de uzura. 
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 ACTIVITATEA DE PROIECTARE 

 Activitatea de proiectare pe anul 2021 s-a concretizat in urmatoarele proiecte 

 

1. Extindere retea apa potabila cu bransamente loc. Ighel, com. Ighiu 

2. Extindere retea apa potabila si canalizare cu bransamente si racorduri pe str. 

Fenes, loc. Alba iulia  

3. Extindere retea apa potabila si canalizare cu bransamente si racorduri pe str. 

Turnatoriei, loc. Alba iulia 

4. Imbunatatire alimentare cu apa loc. Lancram 

5. Extindere retea  canalizare pe str. Ion Minulescu, loc. Alba iulia  

6. Alimentare cu apa potabila in loc. Deal, com.Calnic 

7. Bransament apa pe str. Silvestru, nr. 89, loc. Alba Iulia 

8. Racorduri canalizare menajera str. Mircea Eliade, loc. Alba Iulia 

9. Alimentare cu apa potabila in loc. Ocnisoara, com. Lopadea Noua 

10. Reabilitare si modernizare retea apa potabila loc. Henig, com. Berghin 

11. Extindere retea apa potabila cu bransamente pe str. Luminilor si Rosia in 

loc. Alba Iulia 

12. Bransamente apa potabila si racorduri canalizare menajera str. Apuseni, 

loc. Alba iulia  

13. Extindere retea apa potabila str. Tudor Vladimirescu loc. Alba Iulia 

14. Reabilitare si extindere retea apa potabila sat Limba, com. Ciugud 

15. Extindere retea apa potabila in loc. Metes si Tauti 

16. Repozitionare retea apa potabila cu teava PEHD piata avram Iancu, loc. 

Campeni 

17. Racord canalizare menajera str. Condeiului nr.7 

18. Bransamente apa potabila str. Piata Baii, loc. Baia de Aries 

19. Racord canalizare Centrul cultural Castel Sancrai, sat Sancrai, Aiud 

20. Extindere retea  canalizare com. Garbova 

21. Realizare conducte de refulare ape uzate menajere str. Olimp, Alba iulia 

 

          Pe langa aceste proiecte au fost intocmite documentatii pentru obtinere avize la 

proiectele executate (incendiu, mediu apele romane, utilizatori retele edilitare, drumuri 

nationale si judeţene, etc.) documentatii de obtinere avize si autorizatii pentru „Apele 

Romane” 
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PROGRAMUL DE INVESTIŢII 2021 

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

 

DENUMIRE 
Realizari la  
31.12.2021  

CJ ALBA 1.710.735,76 

Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes 586.065,18 

Instalatii pt.recup.si epurarea apelor teh.la ST apa Petresti 20.309,90 

Cheltuieli proiectare, avize, studii teren,etc 64.613,68 

Sistem supraveghere video si antiefractie Valea Secaselor 261.676,00 

Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc)  ) 778.071,00 

AIUD 207.801,72 

Inloc.conductei Magina pe str.Avram Iancu,partial str.Plugarilor si 
partial str.Motilor 

4.500,00 

Relocare cond.de transp.apa de la rez2*1000mc Gh.Doja,Tribun 
Tudoran 

2.083,01 

Subtraversare autostrada Ciumbrud-Sancrai-conducta retea apa 41.502,80 

Extindere retea apa potabila si bransamente Aiud ,str.T.Vladimirescu 159.715,91 

ALBA IULIA 1.923.289,29 

Extindere retea canalizare si racorduri str.Vladeasa 173.326,03 

Extindere retea apa si canalizare zona Seigau 534.603,96 

Extindere retea canalizare si retea apa str.Poiana Ruscai,Streiului si 
Hategului-cartier Barabant Artarului -Oarda 

3.500,00 

Extindere retea apa potabila si canalizare str.Pinului(camin 
studentesc) 

800.420,54 

Extindere retea apa potabila str.Turnatoriei 136.192,20 

Extindere retea apa potabila si canalizare cu brans.si racord 
str.George.Sand 

275.246,56 

 
BLAJ 

 
2.209.268,86 

Reabilitare retea apa potabila str.Eroilor 913.014,36 

Reabilitare retea canalizare menajera str.Eroilor 
 

1.296.254,50 
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CAMPENI 
279.421,86 

 

Inlocuire retea apa str.Horea-zona Muncel 107.246,15 

Tablou de protectie si automatizare SPAU 2Campeni 46.991,50 

Tablou de protectie si automatizare SPAU 4 Campeni 36.879,37 

Impermeabilizare rezervor Muncel V=2500 MC 63.571,52 

Repozitionare retea apa potabila P-ta Avram I.-intersectie str.Motilor-
str.Mestesugarilor-str.Revolutiei 1848 si refacere canalizare 
menaj.Bl.A2a 

24.733,32 

CUGIR 251.637,42 

Reabilitare conducta transport apa potabila str.Ion Creanga 69.135,89 

Cuplare intre retele de canalizare existente pe Raul Mic 77.923,83 

Montare statie de pompare.apa potabila str.Raul Mic 96.616,54 

Extindere retea de canalizare menajera str,Rachitii 7.952,36 

Reabilitare retea canalizare str.Cetatii,oras Cugir 8,80 

OCNA MURES 384.752,68 

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 

384.752,68 

SEBES 409.607,80 

Reabilitare retea apa str.Augustin Bena,Calarasi,Sava Hentia,Sebes 409.607,80 

TEIUS 49.725,76 

Reabilitare retele apa potabila si bransamente 
str.Clujului,Cetatuii.St.cel Mare,O.Goga,Axente Sever,Cuza Voda 

49.725,76 

AVRAM IANCU 10.499,96 

Extindere retea apa potabila si bransamente zona Heleresti 10.499,96 

CERU BACAINTI 953.722,84 

Alimentare cu apa potabila  953.722,84 

CIUGUD 166.139,84 

Imbunatatire alimentare cu apa potabila str.Lunga,sat Hapria 166.139,84 

CUT 44.027,91 

Extindere retea canal.loc.Cut com.Cut 44.027,91 
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FARAU 455.172,01 

Reabilitare bransamente apa loc.Silea 450.172,01 

Extindere retea  de apa potabila si bransamente, com.Farau (etapa a 
II-a)  

5.000,00 

HOPARTA 620,14 

Extindere retele apa potabila com.Hoparta jud.Alba 620,14 

IGHIU 427.455,35 

Statie de pompare ,conducta refulare si retea de canalizare apa uzate 
menajere com.Ighiu 

91.292,98 

Extindere retea apa potabila cu bransamente,loc Ighiel 
com.Ighiu,jud.Alba 

336.162,37 

SALISTEA 192.020,69 

Extindere retele apa potabila si canalizare menajera in loc.Tartaria si 
Salistea 

192.020,69 

SASCIORI 56.673,73 

Extindere retea apa potabila loc.Sasciori 56.673,73 

SONA 73.779,11 

Extindere alimentare cu apa si retea canalizare 73.779,11 

SUGAG 605.296,30 

Extindere retea apa potabila si brabsamente,ext.retea canal si 
racorduri com.Sugag 

605.296,30 

TOTAL GENERAL LUCRARI 10.411.649,03 

POS MEDIU 158.030,69 

POIM 2014-2020 - UIP 158.030,69 

TOTAL GENERAL : 10.569.679,72 

 

Din totalul de 10.569.679,72 a fost decontata suma de 9.200.125,33 lei 

B. Investiţii din Surse proprii 

- au fost achizitionate dotari în valoare de 727.969 lei. 
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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). 

Acest proiect  include un contract de furnizare vehicule operaționale, trei 

contracte de servicii și nouă contracte de lucrări.  

 

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

2014 -2020”  - POIM: situatia la 31.12.2021 

        Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, 
pentru fiecare contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si 
actiunile propuse/implementate de Beneficiar* 
 
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 
 
 
Stadiul realizarii la 31.12.2021 
 
 

Tipul 
achiziţiei 

Stadiul aplicării procedurii 
 

AB3-CS1 
 

Procedura anulata- perioada contestatii 

 AB3-CS2 
 

 Contractul s-a semnat la data de 27.03.2019, ordinul de incepere a 
fost dat in 15.04.2019 . 

AB3-CS3  
 

Contract semnat 
TVG TAX AUDIT SRL 
6030/25.09.2020 

AB3-CF1 
 

Contractual a fost semnat- EUROSPEED-22.04.2021, contractul are 
un proges fizic de 36,79% 

AB3-CL1 
 

Contractul a fost semnat, Asocierea S.C. Constructii S.A. - S.C. 
Instal Service Tehnology S.R.L. 
Lider de asociere S.C. Instal Service Tehnology S.R.L contractul are 
un proges fizic de 16,16% 
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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 75,19% 

AB3-CL3 
 

Contractul a fost semnat in 22.01.2020, urmand a se emite ordinul 
de incepere 06.04.2020, contractul are un proges fizic de 31,53% 
 

 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 84,93% 

 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 66,12% 

 
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 66,12% 

AB3-CL7  
 

Procedura relansata in 17.12.2021 

 AB3-CL8 
 

Contractul a fost semnat in data de 05.02.2020, urmand a se emite 
ordinal de incepere din 23.03.2020, , contractul are un proges fizic 
de 83,95% 

 AB3-CL9 
 

Evaluare financiara  
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INDICATORII  DE PERFORMANTA PE ANUL 2021 

a. INDICATORI FINANCIARI 

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

anului 2021 este prezentat mai jos:  

     

Indicator UM Prevederi Realizări % realizare 

indicator 

Cifra de afaceri lei 99.228.000 100.896.655 101,68 

Profitul brut lei 7.500.000 13.699.377 182,65 

Cheltuieli totale lei 92.288.000 87.986.039 104,88 

Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei 

venituri din exploatare = cheltuieli de 

exploatare/ venituri din exploatare x 1000 

lei 

 924 864 106,94 

Rata profitabilitatii  0,1 0,2 200 

Rambursarea ratelor si dobanzilor pentru 

creditele contractate 
 

100 100 100 

Rata lichidităţii generale = active 

curente/pasive curente 

 1,0 2,2 220 

 

* Indicatorii financiari sunt  influientati de inregistrarea Contractului de finantare POIM. 
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b. INDICATORI NEFINANCIARI 

        

 

         

Indicator UM 
Prevederi 
 

Realizat 
 

% 
realizare 
indicator 

 
OPERATIONALI 

Investitii 
Valoare investitii realizate din 
fonduri IID din total valoare 
aprobata in %  

90 100 100 

Productivitatea muncii 
Raport intre cifra de afaceri/nr. 
mediu de angajati 

121.752 127.234 104,5 

Nr. mediu de personal Nr. mediu de angajati 815 793 100 

SERVICII PUBLICE 

Contorizare clienti 
% bransamente contorizate din 
total bransamente receptionate 

100 100 100 

Durata medie de constatare 
a avariilor 

% de constatari a sesizarilor 
referitoare la disfunctionalitatea 
retelelor de apa si canalizare in < 
6 ore din total sesizari 

75 99,48 132,6 

Asigurarea calitatii serviciilor     

% de probe conforme pentru 
determinarile parametrilor apei 
potabiledin reteua de distributie 
din nr. total probe prelevate    

95 98,04 103,1 

DE GUVERNANTA CORPORATIVA 

Stabilirea, revizuirea si 
raportarea la timp a 
indicatorilor de performanta 
ai CA 

Reprezinta indeplinirea de catre 
CA a obligatiilor de raportare cu 
privire la executia mandatului 
catre actionarii societatii. Nr. 
raportari /an 

2 2 100 

Evaluarea si raportarea 
performantei directorilor 

indeplinirea de catre CA a 
atributiior derivate din evaluarea 
si monitorizarea activitatii DG prin 
verificarea obligatiilor de raportare 
a acestuia cu privire la executia 
mandatului sau. Nr. rapoarte DG 
/an 

4/1 4/1 100 

Raportarea privind politica de 
remunerare 

Raportarea de catre comitetul de 
nominalizare si remunerare din 
cadrul CA a politicii de 
remunerare a administratorilor si 
DG ai societatii 

1 1 100 

Respectarea  politicii de 
transparenta si comunicare 
conf. OUG 109/2011     

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

100 100 100 
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         Activitatea directorului general este evaluată ȋn raportul de evaluare a activităţii 

acestuia elaborat pe cale separată de către consiliul de administraţie. 

 

 

 

       CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

- preşedinte : Aitai Marian - Florin              

-    membru: Opruţa Elena  

- membru: Anton Alberto Catalin 

- membru: Murg Cornel 

- membru: Muntean Emil-Nicolae 

 

 



  

 

 

 
 
 

  

 

RAPORTUL 
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 
privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate 
administratorilor şi directorilor societăţii pentru 
anul financiar 2021 

Elaborat de  Comitetul de Nominalizare şi Renumerare din 

cadrul Consiliul de Administraţie al societății APA CTTA SA 

Alba, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 



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 

2021. 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. 96/2020, 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. 24/2020 privind numirea administratorilor societăţii, astfel: Aitai 

Marian Florin – preşedinte C.A. respectiv membrii Opruţa Elena, Anton Alberto Cătălin, 

Muntean Emil Nicolae, Murg Cornel; 

- Hotărârea A.G.A. nr. 25/2020 privind aprobarea contractelor de mandat şi a 

indemnizaţiei fixe a administratorilor societăţii; 



- Hotărârea A.G.A. nr. 32/2021 privind constatarea realizării indicatorilor de performanţă 

financiari și nefinanciari  şi a acordării componenței variabile a remuneraţiei 

administratorilor;  

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

enumerate) şi dispoziţiile legale, aferent anului 2021, următoarele remuneraţii, corespunzător 

perioadei pentru care a fost deţinută calitatea de administrator: 

1. Structura remuneraţiei 

Remuneraţia administratorilor ȋncasată ȋn anul de referinţă 2021 a fost compusă dintr-o 

indemnizaţie fixă lunară și o indemnizaţie variabilă anuală, conform contractelor de mandat ale 

administratorilor. 

Indemnizaţia fixă a fost în cuantum de 1/1,5 salariu mediu brut lunar pe ultimele 12 luni a 

caștigului salarial mediu brut în ramura de activitate a societăţii, comunicat de Institutul Național de 

Statistică anterior numirii administrator/presedinte CA. 

Cuantumul indemnizaţiei variabile ȋncasat ȋn anul 2021 de către administratori a fost 

determinat distinct după cum urmează:  

1. Pentru perioada de activitate ianuarie – octombrie 2020 cuantumul indemnizaţiei variabile 

anuale, ȋncasată ȋn anul 2021, a fost de 7 indemnizaţii fixe lunare, conform ponderii realizării 

indicatorilor de performanță și prin raportare la perioada contractuală de mandat de 10 luni aferente 

anului 2020. 

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

determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor, pentru intervalul menţionat, a 

fost 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. Pentru perioada de activitate noiembrie – decembrie 2020 cuantumul indemnizaţiei 

variabile, ȋncasată ȋn anul 2021, a fost stabilit conform dispoziţiilor din contractele de mandat astfel:  



Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi sa acordat pentru 

fiecare exercițiu financiar, ȋn speţă anul 2021, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP  

(GTICP) pentru fiecare an de mandat, conform contractului astfel: 

În situația în care: 

•  GTICP ≥ 100%, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum stabilit  

•  75% ≤ GTICP < 100%, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional  

•  GTICP < 75%, componenta variabilă a remunerației nu se acordă. 
 

GT ICP- gradul total anual de îndeplinire a  indicatorilor cheie de performanță 

 

Ȋn condiţiile ȋndeplinirii integrale a indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari, așa 

cum se observă ȋn prezentarea gradului de ȋndeplinire a acestora, pentru perioada noiembrie – 

decembrie 2020, fiind primul an al mandatului ȋn derulare, componenta variabilă a indemnizaţiei 

administratorilor plătită ȋn anul 2021 a fost calculată conform formulei: 

CVTS n-d 2020=
𝐶𝑉𝑇𝑆

12
𝑥2 

CVTS = 45% CFA 
CVTS n-d 2020 – componenta variabila pe termen scurt aferenta perioadei noiembrie – decembrie 2020 

CVTS – componenta variabilă pe termen scurt 

CFA – componenta fixă anuală pentru administrator/ președintele consiliului de administraţie. 

 

Ponderea indicatorilor cheie de performanţă  pentru determinarea componentei variabile a 

remuneraţiei administratorilor, pentru intervalul descris anterior a fost stabilită la: 

▪ 15% ICP financiari; 

▪ 15% ICP operaţionali; 

▪ 20% ICP orientaţi către servicii publice; 

▪ 50% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvernanţă corporativă. 

 

2. Indicatori și criterii de performanţă 

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

2020 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 93.320.000 97.138.425 104,09 

Profitul brut lei 7.500.000 13.889.210 185,19 

Cheltuieli totale lei 86.347.000 83.853.759 102,97 

Cheltuieli de exploatare lei 86.332.000 83.842.266 102,97 

Numărul mediu/ ponderat de personal pers. 830 785 105,73 



Rata profitabilităţii= profit brut/cifra de 

afaceri 
 0,1 0,1 100,00 

Productivitatea muncii=cifra de afaceri 

/ nr. mediu de personal   
lei 112.434 123.743 110,06 

Rata lichidităţii generale = active 

curente/pasive curente 
 1,0 3,0 300,00 

Rata lichiditatii curente = (active 

curente – stocuri)/pasive curente 
 1,0 3,0 300,00 

Rata datorii - capital propriu = total 

datorii/ capital propriu 

 
5,0 1,2 416,66 

Rentabilitatea capitalului propriu = 

profit net / capital propriu 

 
0,1 0,21 210,00 

Rentabilitatea activelor = profit net / 

total active 

 
0 0 0 

Procentul costurilor cu forta de munca 

= costuri salariale /costuri totale 

 
0,7 0,5 140 

 

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

 



b) Nefinanciari 

 

 

 

 

Indicator UM 
Prevederi 
2020 

Realizări 
2020 

% 

 
OPERATIONALI 

Managementul resurselor 
umane 

Ore/angajat/an 15 22,2 150 

Imbunatatirea managementului 
activelor      

Active inventariate 
in baza date GIS x 
100/ total active    

60 64 106 

Aplicarea strategiei de investitii  
Investitii realizate / 
programate x 100  

85 100 117,64 

SERVICII PUBLICE 

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

95 98,04 103,2 

Imbunatatirea satisfactiei 
clientilor      

% petitii cu 
raspuns < 10 zile 

75 97,39 129,8 

DE GUVERNANTA CORPORATIVA 

Revizuirea master planului si 
raportarea la timp a progresului  
master planului    

Nr. raportari/ an 1 - - 

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 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. persoane 830 785 105,73 



 

B. Directori 

Politica şi criteriile de remunerare pentru 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 general 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. 97/2020 a Consiliului de administraţie al societăţii privind numirea 

directorului general al societăţii, apobarea contractului de mandat şi remuneraţiei 

acestuia; 

- Hotărârea nr. 114/2021 a Consiliului de administraţie privind aprobarea indicatorilor 

nefinanciari și a componentei variabile a remuneraţiei directorului general. 

1. Structura remuneraţiei 

Ȋn anul 2021, directorul general al societăţii a primit o remuneraţie constând ȋntr-o 

indemnizaţie fixă lunară și o indemnizaţie anuală variabilă, stabilite conform contractului de mandat. 

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

la 5 indemnizații fixe lunare, conform ponderii realizării indicatorilor de performanță. 

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 



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 93.320.000 97.138.425 104,09 

Venituri totale lei 7.500.000 13.889.210 185,19 

Profitul brut lei 86.347.000 83.853.759 102,97 

Cheltuieli totale lei 86.332.000 83.842.266 102,97 

Cheltuieli de exploatare lei 830 758 109,50 

Numărul mediu/ ponderat de personal pers. 0,1 0,1 100,00 

Rata profitabilităţii= profit brut/cifra de 

afaceri 
 112.434 123.743 110,06 

Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. 

mediu de personal   
lei 1,0 3,0 300,00 

Rata lichidităţii generale = active 

curente/pasive curente 
 1,0 3,0 300,00 

Rata lichiditatii curente = (active curente – 

stocuri)/pasive curente 
 5,0 1,2 416,66 

Rata datorii - capital propriu = total datorii/ 

capital propriu 

 0,1 0,21 210,00 

Rentabilitatea capitalului propriu = profit 

net / capital propriu 

 93.320.000 97.138.425 104,09 

Procentul costurilor cu forta de munca = 

costuri salariale /costuri totale 

 0,7 0,5 140 

 

 

b) Nefinanciari 



Indicator UM 
Prevederi 

    2020 
Realizări 

      2020 
% 

OPERATIONALI 

Rata de acoperire a serviciului 

datorie 

 

Suma 

disponibilă 

pentru serviciul 

datoriei/suma 

datorată 

1,1 1.26 114,5 

Rata minima de recuperare 

Valoare facturi 

încasate/valoare 

facturi emise x 

100 

90 % 99,34 110,3 

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% 96,95% 101,96 

Respectarea legislatiei de 

mediu 

Nr. Sanctiuni primite din 

partea GM in urma 

controalelor 

24 h 

/24 h 
24 h /24 h 100 

Continuitatea serviciului 

de alimentarea cu apa si 

canalizare 

Perioada de asigurare a 

serviciului 
85 % 100 100 

Respectarea planurilor de 

investitii 

Investitii realizate / 

programate x 100  
85% 100% 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% 111,11 

Respectarea planurilor de 
mentenanţă 

% de realizare a planului de 
mentenanţă din cel planificat 80% 97,5% 121,8 

Reducerea pierderilor de 
apa potabila 

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

100% 97% 97 

 

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 

85 93 109,41 

Revizuirea, evaluarea și 

raportarea performanței 

personalului din 

subordine 

Nr. raportari 100% 
tot 

persona-lul 
100 



 

Directorul general al societăţii a beneficiat de asemenea ȋn anul 2021 de un autoturism pus 

la dispoziţie de către societate respectiv a ȋncasat suma de 715 lei cu titlu de diurne, conform 

drepturilor statuate prin Contractul de mandat. 

Componenta variabilă a remuneraţiei consiliului de administraţie şi a directorului general a 

fost cuantificată şi acordată conform contractelor de mandat încheiate în acest sens, pentru exerciţiul 

financiar aferent anului 2021 după aprobarea situaţiilor financiare anuale. 
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