Scrisoare de asteptari
privind Consiliul de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A.

Intocmita in conformitate cu cerintele Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.
111/2016.
Acesta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile
actionariatului Companiei Apa Brasov S.A. in ceea ce priveste administrarea societatii
privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
Domeniul de activitate al Companiei Apa Brasov S.A.
Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, tratarea, transportul si
distribuirea apei potabile precum şi colectarea, transportul si epurarea apelor uzate şi
pluviale.
Compania Apa Braşov detine licenţa clasa 1 pentru serviciul public de alimentare
cu apă şi canalizare, devenind unitate specializată pe raza municipiului Braşov precum şi
în alte localitati, asigurând servicii pentru o populaţie de peste 350.000 locuitori, 3500
agenţi economici si 370 instituţii publice, dupa cum urmeaza:
§

distribuie apă potabilă în municipiul Braşov (inclusiv în staţiunea Poiana
Braşov), municipiile Codlea si Sacele, oraşele Ghimbav, Rupea si localităţile
rurale Apaţa, Bod, Prejmer, Hălchiu, Hoghiz, Hărman, Sânpetru, Homorod,
Racos- Mateias, Teliu;

§

livrează apă potabilă către operatorul din comuna Tărlungeni;

§

colectează şi epurează apele uzate din localităţile Braşov (inclusiv din
Poiana Braşov) municipiile Codlea si Sacele, oraşele Ghimbav şi Rupea si
localităţile rurale Prejmer, Bod, Hărman, Sânpetru, Halchiu, Hoghiz,
Homorod;

§

epurează apele uzate colectate de operatori din Râşnov si Cristian.

Pe lângă activitatea principală, compania desfăşoară şi alte servicii conexe.
Structura actionariatului Companiei Apa Brasov S.A.
Compania Apa Brasov a fost constituita ca societate pe actiuni in 30.07.2008 pe
structura fostei regii. La acea data opera in Brasov, inclusiv Poiana Brasov, Harman,
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Sanpetru, Ghimbav, Rupea, Homorod, Halchiu si Apata, localitati care au constituit alaturi
de Judetul Brasov structura actionariatului, dupa cum urmeaza:
·

Judeţul Braşov - 42% din capitalul social;

·

Municipiul Braşov - 42% din capitalul social;

·

Oraşul Rupea – 3,4% din capitalul social;

·

Oraşul Ghimbav – 3,1% din capitalul social;

·

Comuna Apata – 1,8% din capitalul social;

·

Comuna Hălchiu – 2,7% din capitalul social;

·

Comuna Hărman – 2,8% din capitalul social;

·

Comuna Sânpetru – 2,2% din capitalul social.

Cadrul legal
Cadrul legal dupa care functioneaza Compania APA Brasov S.A. este dat in
principal de:
·

Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare.

·

Legea nr. 204 / 09 noiembrie 2012 privind aprobarea OUG 13/2008 pentru
modificarea si completarea legii 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice si Legii 241 / 2006.

·

Legea nr. 224 / 24.07.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 241 /
2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si
completarile ulterioare.

·

Ordonanta de Urgenta nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativa a
întreprinderilor publice modificata si aprobata prin Legea 111/2016.

Cadrul institutional
Pentru atingerea obiectivelor de mediu si operationale la nivel national si local,
fostele “regii de apa s-au reorganizat in societati comerciale avand capital integral
apartinand UAT1 care au devenit actionarii societatii create. Alaturi de actionarii societatii
au venit si alte UAT-uri care au aderat la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara in
Domeniul Apei a Judetului Brasov (ADIDAJ) devenind actionari ai asociatiei. Diferenta
dintre cele doua tipuri de actionari consta in principal in faptul ca actionarii societatii
voteaza proportional cu numarul de actiuni detinute, iar cei ai ADIDAJ au un vot fiecare,
indiferent de marimea localitatii.
1

Unitati Administrativ Teritoriale
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Relatiile Companiei Apa Brasov cu asociatii sai sunt cuprinse in actul constitutiv
al societatii.
Relatiile operatorului cu actionarii asociatiei sunt descrise in cadrul Contractului
de Delegare.
Contractul de Delegare
Compania APA Brasov S.A a incheiat la 24.08.2009 cu 17 dintre autoritatile locale,
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din judetul Brasov
ADIDAJBv, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si
de Canalizare. Ulterior au mai aderat la acest contract si alte UAT-uri.
Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului si de Uniunea
Europeană in cadrul Programului finanţat din Fonduri de Coeziune şi care are drept scop
stabilirea cadrului desfasurarii activitatii operatorului regional, astfel incat sa se respecte
conditiile minim impuse in vederea indeplinirii tuturor normelor prevazute de Comisia
Europeana in domeniul apei si al apei uzate, legate in principal de: asigurarea calităţii şi
disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, în concordanţă cuprincipiile de eficienţă
maximă a costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei, politica de investitii,
politica de tarifare etc.
Consiliul de Administratie
In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit
Consiliu de administratie al societatii.
Consiliul de Administratie este compus din 5 membri si este condus de un
presedinteales de plenul consiliului din randul membrilor sai. Membrii consiliului au fost
numiti din lista propunerilor facute de ADIDAJBv, la recomandarea Comitetului de
nominalizare care a avut la baza selectia efectuata de un expert independent specializat
in recrutarea de resurse umane. Acest consiliu isi desfasoara activitatea in baza Actului
Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost intocmit
cu respectarea legislatiei in vigoare si prin care Consiliul de Administratie are in
responsabilitate administrarea societatii.
Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de catre o persoana din
cadrul societatii desemnata de catre presedintele consiliului.
Regulamentul este aprobat prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor societatii. Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii
sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii a
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obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin
raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al
acestora. Consiliul de Administratie are in secundar si unele atributii care pot fi delegate
directorului general.
Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza :
1) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
2) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii
financiare;
3) numeşte directorii (directorul general şi directorul economic) la recomandarea
Comitetului de nominalizare după ce în prealabil selecţia a fost efectuată de un expert
independent, evident specializat în recrutarea de resurse umane;
4) aprobă planul de management al directorilor;
5) stabileşte remuneraţia acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a
Adunării Generale;
6) revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activităţii acestora, evaluare ce
priveşte atât execuţia contractului de mandat cât şi a planului de management;
7) urmăreşte şi evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile
contractului de mandat respectiv a planului de management;
8) convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor
potrivit legii şi actului constitutiv;
9) pregatirea raportului anual , organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si
implementarea hotararilor acesteia;
10) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei;
11) atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii
Generale a Actionarilor.
(II) Administratorii au in secundar si următoarele atribuţii ce pot fi delegate
Directorului general:
1) aproba structura organizatorica a societăţii la propunerea Directorului General;
organigrama

Societatii se va actualiza periodic in functie de modificarea ariei de

deservire a acesteia la propunerea Directorului General;
2) asigură gestionarea si coordonarea societăţii;
3) prezintă Adunării Generale a acţionarilor situaţia economică şi financiară a
Societăţii, precum şi raportul de activitate anual;
4) aprobă regulamentul intern al societăţii;
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5) supun aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, in termen de cel mult 5 luni de
la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţia
financiară anuală si contul de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul
programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societăţii pe anul
in curs;
6) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte de import-export necesare
in vederea dezvoltării, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
acţionarilor, precum si încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general
7) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere,
schimb sau de constituire in garanţie de bunuri aflate in patrimoniul societăţii ori pe care
aceasta urmează sa le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor,
in condiţiile legii;
8) aproba preturile si tarifele aplicate de societate pentru produsele si serviciile din
domeniul sau de activitate, altele decat cele privind serviciile de apa si canalizare care
sunt supuse avizarii A.N.R.S.C. si aprobarii Asociatiei, iar pentru cele supuse avizarii
aproba nivelul propunerilor si urmareste aprobarea lor.
9) stabileşte competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare
curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;
10) avizeaza programele de dezvoltare si investiţii;
11) stabileşte si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de
Adunarea Generala a Acţionarilor, modificări in structura acestuia, in limita competentelor
pentru care a primit mandat;
12) Consiliul de Administratie tine prin grija lui urmatoarele registre ale societatii:
- registrul actionarilor
- registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale
- registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie
- registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorii financiari
13) administratorii au obligatia indeplinirii procedurilor de publicitate pentru
documentele stabilite de lege;
14) Consiliul decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie
anularea acestor actiuni nominative si emiterea si vanzarea de noi actiuni purtand acelasi
numar.
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15) in cazul in care Adunarea Generala a hotarat fuziunea sau divizarea societatii,
administratorii intocmesc proiectul de fuziune sau divizare.
16) indeplineste orice alte atribuţii si are toate competentele stabilite prin lege si
prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor.
17) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii
propuse spre casare
18) aproba utilizarea fondului valutar
19) aproba Regulamentul de Organizare şi Functionare al Societatii (care cuprinde
si organigrama acesteia) dupa ce a obtinut avizul conform favorabil al Asociatiei asupra
acestuia;
20) stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si
bunurile societatii;
21) pentru a supune aprobarii Adunarii Generale proiectul programului de activitate,
al strategiei şi al bugetului pe anul urmator Consiliul de Administratie va solicita avizul
conform prealabil al Asociatiei asupra acestor proiecte;
22) aproba operatiunile de creditare necesare indepliniri scopului Societatii;
23) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta
masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
24) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala şi executa hotararile luate
de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
25) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea
politicilor contabile şi realizarea planificarii financiare ;
26) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale
acestora;
27) publicarea pe pagina de internet a societatii, politica şi criteriile de remunerare
a administratorilor şi a directorilor, hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor, situatiile
financiare anuale , raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, componenta
organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie şi ale directorilor,
rapoartele Consiliului de Administratie.
28) Orice alte obligatii stabilite de lege;
Sistemul de scopuri si obiective ale Companiei
Sistemul de scopuri se defineşte ca având la bază gestionarea responsabilă şi
optimală atât pe termen mediu şi pe termen lung a resurselor de apă ceea ce
impune, în mod evident următoarele:
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-

dezvoltarea şi implementarea unui management (atât strategic cât şi
operaţional) pertinent, eficient, profesional;

-

menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele
ale pieţei specifice şi convergenţa către standardele UE în domeniu;

-

realizarea unei profitabilităţi raţionale, în limitele suportabilităţii sociale, dar fără
erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică şi managerială ale
societăţii;

-

aproprierea permanentă şi anticiparea cerinţelor consumatorilor în paralel cu
declanşarea unui proces sistematic de educare şi informare a acestora privind
importanţa, necesitatea şi utilitatea protejării resurselor de apă şi implicit, a
factorilor de mediu.

Obiective strategice
Pentru realizarea misiunii sale, Compania APA Brasov SA. îsi propune urmatoarele
obiective strategice:
Eficienta economica
·

Optimizarea permanenta a costurilor de productiei de logistica astfel încât
atingerea performantelor dorite si la nivelului serviciilor cerute de consumatori
sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

·

Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât sa se asigure
autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform
principiului eficientei costului si a calitatii maxime în functionare, luând în
considerare si gradul de suportabilitate al populatiei;

Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor
·

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, în beneficiul
populatiei si al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligatiilor din
Contractul de Delegare;

·

Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitaii organizatiei;

·

Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;

·

Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si
introducerea de tehnologii noi;

Orientarea catre client
·

Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si
pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile întreprinse;
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·

Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste în zona deservita, prin
asigurarea permanenta a serviciilor de apa potabila ai canalizare la nivelul
standardelor europene;

·

Informarea eficienta a utilizatorilor în ceea ce priveste consumul rastional de
apa ;

·

Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele
deversarii anumitor substante in mediul natural;

Competenta profesionala
·

Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare
si motivare a personalului societtii;

·

Instruirea

permanenta

a

personalului,

pentru

cresterea

gradului

de

profesionalism;
·

Crearea unui mediu favorabil învatarii în companie si sprijinirea angajatilor în a-i
dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de
oportunitati materiale si de training.

Grija pentru mediu
·

Gestionarea rationala a resurselor naturale;

·

Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

·

Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform
standardelor europene;

·

Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor.

Grija pentru sanatatea populatiei
·

Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea
sistemelor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate.

Obiectivele activităţilor de bază şi ale activităţilor conexe din cadrul Companiei
sunt:
-

creşterea cotei de piaţă a Companiei APA BRASOV SA şi, în consecinţă, a
numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă şi de canalizare;

-

întărirea poziţiei de piaţă şi perspective mai bune pentru dezvoltarea Companiei
APA Braşov SA, prin extinderea reţelelor în actualele localităţi deservite şi în unele
localităţi în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiţii acceptabile;

-

satisfacerea clienţilor prin îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate şi a serviciilor
furnizate de către Compania APA Braşov SA;
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-

monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei şi a mediului precum şi
a unor activităţi care pot influenţa parametrii de calitate ai mediului;

-

alinierea la Directivele UE managementul calităţii şi protecţiei mediului;

-

reducerea pierderilor specifice de apă şi optimizarea consumurilor de materii prime,
materiale şi energie;
Obiective si criterii de performanta

Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanta,
respectiv:
·

Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de
stat si fonduri speciale
· Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrtiv Teritoriale
cuprinse in Contractul de Delegare
· Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficuluide
plati
Alaturi de obiectivele de mai sus se asteapta indeplinirea unei serie de criterii de
performanta in masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale companiei, dupa
cum urmeaza:
·

Cifra de afaceri

·

Productivitatea muncii (Productie valorica facturata / nr. mediu de salariati) sa
aiba

·

Gradul de incasare

·

Solutionarea cererilor clientilor

Princpiile directoare privind administrarea Societătii în intervalul 2016-2020,
obiectivele fundamentale, tintele de performantă si prioritătile strategice prevazute in
Planul de Administrare, se constituie în standarde de performantă obligatorii pentru
membri consiliului de administratie a societătii, reprezentând parte a politicilor de
dezvoltare a Companiei APA Brasov SA.
Planul de administrare vizeaza consolidarea COMPANIEI APA BRASOV S.A.
(prin procesul de extindere in localitatile din Contractul de Delegare) si pastrarea
competitivitatii la nivel national în ceea ce priveste calitatea serviciilor de apa si
canalizare, performantele financiare si nivelul investitional.
Planul de administrare se va interpreta in corelare cu prevederile legislative
aplicabile domeniului de activitate al societatii cu Regulamentul consolidat si armonizat al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie a delegarii, cu
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prevederile Contractului de delegare al Companiei APA Brasov, precum si cu prevederile
noilor Contracte de finantare ce se vor incheia odata cu derularea noului Program de
Investitii cu institutiile abilitate.
Procesul de sectie al membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Apa
Brasov trebuie sa aiba la baza niste criterii, Astfel, o serie de criterii minime sunt absolut
necesare de indeplinit si anume:
1.

Cerinte generale:
-

Studii superioare tehnice, economice sau juridice, atestate prin diploma de
licenta;

-

Minimum 10 ani vechime in munca, din care minimum 5 ani experienta in
functii

de

conducere/coordonare

proiecte

de

infrastructura

urbana,

dobandita in companii, unitati administrativ teritoriale si structuri asociate
acestora sau unitati/autoritati de implementare;
-

Cunostinte tehnice, economice sau financiare in domeniul infrastructurii
urbane;

-

Cunoasterea legislatiei specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati

publice si Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si

canalizare;
-

Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberata de
medicina muncii;

-

Candidatul sa nu se afle intr-una din situatiile prevazute de art. 88 din Legea
nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptie, precum si cele referitoare la conflictul
de interese – declaratie pe propria raspundere;

-

Candidatii nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor
regii autonome sau societăţi comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011
aprobata prin Legea nr. 111/2016 - declaratie pe propria raspundere;

-

Cazier judiciar si cazier fiscal.

2. Competente:
-

Competente de management, etica si integritate, gandire strategica,
planificare si organizare si capacitatea de a lua decizii;

-
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3. Cerinte comune:
-

Cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;

-

Cunoștinţe în domeniul derulării proiectelor finanţate din fonduri europene
constituie un avantaj;
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